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หนั งสือปฐมกาล 1:1

1

หนั งสือปฐมกาล 1:17

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปฐมกาล

หน ังสือ ปฐมกาล เป็น หนั งสือ เล่ม แรกในห้า เล่ มท ี่ โมเสสเขียน ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก (อพย
24:4; กดว 32:2; พบญ 31:9)
คนต่างๆที่ เข ีย นพระคัมภีร ์ ใหม่ บอกว่า โมเสสเป็น ผู้ เข ียนหนั งสือ ห้า เล่ม แรกของพระคัมภีร ์ เดิม (มก
12:20; ลก 2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19) หน ังสือ ปฐมกาลเริม
่ ต้ นก ่อ นมี มนุษย์ ที่ สามารถ
เป็น พยานหรือบ ัน ทึก ประวัติ ศาสตร์นั ้น ได้ คือ เริม
่ ต้น เมื่อ พระเจ้า ทรงเนรมิต สร้างฟ้า และแผ่น ดิน เพราะ
ฉะนั ้นหนั งสือเล่มแรกของพระคัมภีรเ์ ป็นหนั งสือที่อัศจรรย์ ที่ได้รับจากพระเจ้า และที่ถูกต้องในทุกประการ
พระคัมภีร ์ประเสริฐ ยิง่ กว่า หนั งสือ เล่ มอ ่น
ื ๆทุก เล่ม แม้ว ่า เป็น หนั งสือ เกี่ยวกับ ศาสนาหรือ ประวั ติ ศาสตร์
ก็ตาม พระคัมภีรน
์ ั ้นคล้องจองกัน อัศจรรย์ ไม่มีความผิด และจะอยูเป็
่ นนิ ตย์
พระเยซู คริสต์ ทรงอ้างถึง หนั งสือ ปฐมกาล (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) และพระเยซู ตรัสว ่า โมเสสเป็น ผู้ ที่ เข ียนหนั งสือ ปฐมกาล (มธ 19:8;
มก 10:3; ยน 7:21)
ในหนั งสือ ปฐมกาลนี้ เราพบรากฐานสําหรับ ความจริง ทุก อย่างซึ่ง อยู่ ในพระคัมภีร ใหม่
์
เช่น การที่ มนุษย์
ทําบาป การไถ่บาปด้วยโลหิต ความรอดโดย ความเชื่อ พระเจ้าที่ทรงตอบคําอธิษฐาน การเสด็จมาของพระ
ผู้ชว
่ ยให้รอด และ “เชื้อสาย� ของหญิง (ซึ่งเล็งถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารี�
เรารับ ว่าการลําดับ วัน เดือน ปี ที่ อยู่ ในหนั งสือ ปฐมกาลนั ้น ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า หน ังสือ เล่ม แรก
ในพระคัมภีร ์นี้ บันทึก เรือ
่ งนํ้า ท่วมโลกที่ ทําลายทุก คนในโลกนี้ นอกจากครอบครัว เดียว นํ้า ท่วมนั ้น ได้ ล้าง
เมืองทัง้ หลาย และการพัฒนาของเมืองเหล่านั ้นไปจากพื้นแผ่นดิน นํ้าท่วมโลกนั ้นเป็นเหตุที่ มีกระดูกสัตว์
(fossil) และถ่านหินเป็นชัน
่ ดิน และนํ้าท่วมนั ้นทําให้แผ่นดินโลกมีการเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป
้ ๆอยูใต้
ทฤษฎี แกรฟ์เวลเฮาว์สัน อ้างว่า หนั งสือ ปฐมกาล (และทัง้ ห้า เล่ม แรกของพระคัมภีร เ์ ดิ มด ้วย� มาจาก
ธรรมเนี ยมต่างๆและแหล่ งอ่น
ื ๆ แต่ ทฤษฎี นี้ ถู กปฏิเสธโดยความจริง ที่ อยู่ ในหนั งสือ ปฐมกาล ทฤษฎี นี้ ถู ก
สําแดงว่า เป็น ความคิ ดอย ่างโง่เขลาของคนที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า ซึ่ง พวกนี้ “แกล้ง ลืม� (2 ปต 3:3-7) เรือ
่ ง
ของการเนรมิต สร้างโลกของพระเจ้า และเรือ
่ งนํ้า ท่วมโลกที่ ได้ สอนไว้ในพระวจนะเล่ มน ี้ ที่ ได้ รับ การดลใจ
จากพระเจ้า
การทรงสร้าง

1 ในเริม
็ ราศจากรู ปร่างและว่าง
่ แรกนั ้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก 2 แผ่นดินโลกนั ้นกป

เปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนื อผิวน้าํ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น

วันที่หน่ง
ึ ปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้น
พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้ มี ความสว่าง � แล ้ว ความสว่างก็ เกิด ขึ้น 4 พระเจ้า ทรงเห็ นว ่า ความสว่างนั ้น ดี
และพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั ้นออกจากความมืด 5 พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั ้นว่าวัน และพระองค์
ทรงเรียกความมืดนั ้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ ง
3

วันที่สองมีเมฆปรากฏอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
“จงให้มีพื้นอากาศในระหว่างนํ้า และจงให้พ้น
ื อากาศนั ้นแยกนํ้าออกจากนํ้า� 7 พระเจ้า
ทรงสร้างพื้นอากาศ และทรงแยกนํ้าซึ่งอยูใต้
่ พื้นอากาศจากนํ้าซึ่งอยูเ่ หนื อพื้นอากาศ ก็เป็นดังนั ้น 8 พระเจ้า
ทรงเรียกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง
6 พระเจ้าตรัสว่า

วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุต่
์ างๆ
“จงให้น้ําที่ อยู่ใต้ ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกัน และจงให้ที่ แห้งปรากฏขึ้น� ก็ เป็นดัง
นั ้น 10 พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งว่าแผ่นดิน และที่น้ํารวบรวมเข้าอยูแห่
่ งเดียวกันว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
11 พระเจ้าตรัสว่า “จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่ มีเมล็ด และต้นไม้ที่ ออกผลที่ มีเมล็ดในผลตามชนิ ด
ของมัน บนแผ่น ดิน� ก็ เป็น ดัง นั ้น 12 แผ่ นดิ นก ็ เก ิด ต้น หญ้า ต้น ผัก ที่ มี เมล็ด ตามชนิ ด ของมัน และต้นไม้ ที่
ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิ ดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 13 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม
9 พระเจ้า ตรัสว ่า

วันที่สี่ปรากฏมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ
พระเจ้า ตรั สว ่า “จงให้ มี ดวงสว่างบนพื้น ฟ้า อากาศเพื่อ แยกวัน ออกจากคืน และเพื่อ ใช้ เป็น หมาย
สําคัญ และที่ กําหนดฤดู วันและปี ต่างๆ 15 และจงให้เป็นดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่น
ดินโลก� ก็ เป็นดังนั ้น 16 พระเจ้าได้ ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ ใหญ่กว่านัน
้ ครองกลาง
วัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน 17 พระเจ้าทรงตัง้ ดวง
14
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สว่างเหล่านี้ ไว้บนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก 18 เพื่อครองกลางวันและครองกลางคืน และ
เพื่อแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่
วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิ ดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิ ด
พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้ น้ํา อุ ดมบริบู รณ ์ ไปด้วยสัตว์ ที่ มี ชี วิต แหวกว่ายไปมา และให้ มี นกบิน ไปมาบน
พื้นฟ้าอากาศเหนื อแผ่นดินโลก� 21 พระเจ้าได้ ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว์ที่ มีชีวิตแหวกว่ายไปมา
ตามชนิ ด ของมัน เกิด ขึ้น บริบู รณ ์ ในนํ้า นั ้น และบรรดาสัตว์ ที่ มี ปี กตามชนิ ด ของมัน พระเจ้า ทรงเห็ นว ่าดี
22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่ านั ้ นว่า “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น ให้นํ้าในทะเลบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ และ
จงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน� 23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้า
20

วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิ ด
“จงให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิ ดของมัน สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และ
สัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลกตามชนิ ด ของมัน� ก็ เป็น ดัง นั ้น 25 พระเจ้า ได้ ทรงสร้างสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลกตาม
ชนิ ดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิ ดของมัน และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน แล
้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
24 พระเจ้าตรัสว่า

วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรก

“จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา และให้
พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว์ใช้งาน ให้ครอบครองทัวท
่ ัง้ แผ่นดินโลก และ
บรรดาสัตว์ เลื้อยคลานที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลก� 27 ดัง นั ้น พระเจ้า ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ตามแบบพระ
ฉายาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ข้น
ึ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวก
เขาให้เป็นชายและหญิง 28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดกและ
ทวีมากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน จงมี อาํ นาจเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และครอบครองฝูง ปลาในทะเล ฝูง นกในอากาศ
และบรรดาสัตว์ ที่ มี ชี วิต ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่น ดิน โลก� 29 พระเจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด เราให้ บรรดาต้น ผัก ที่ มี
เมล็ด ซึ่ง อยู่ ทัว่ พื้น แผ่น ดิน โลก และบรรดาต้น ไม้ ซ่ึ งม ี เมล็ด ในผลแก่ เจ้า ให้ เป็น อาหารแก่ เจ้า 30 สําหรับ
บรรดาสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่ เลื้อยคลานที่ มี ชี วิตบนแผ่น ดิน โลก
เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร� ก็ เป็นดังนั ้น 31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิง่ ที่ พระองค์ ได้ ทรง
สร้าง และดูเถิด เป็นสิง่ ที่ดียิง่ นั ก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก
26 และพระเจ้า ตรัสว ่า

2
วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสร้าง

1 ดังนี้ ฟ้า และแผ่น ดิน โลกและบรรดาบริวารก็ ถู กสร้างขึ้น ให้สําเร็จ 2 ในวันที ่ เจ ็ด พระเจ้า ก็ เสร็จ งานของ

พระองค์ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้ วนน
ั ้ และในวันที ่เจ็ดพระองค์ทรงพักการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซ่ึง
พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนัน
้ 3 พระเจ้าทรงอวยพระพรวันที่เจ็ดและทรงตัง้ วันนี้ ไว้เป็ นวันบริสุทธิ์ เพราะ
ในวันนั ้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทัง้ สิน
ั้
้ ของพระองค์ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้แล้วนน
สรุ ปการทรงสร้าง

เรือ
่ งราวของฟ้า และแผ่น ดิน โลกเมื่อ ถูก เนรมิต สร้างนั ้น เป็น ดังนี้ ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ได้ ทรง
สร้างแผ่น ดิน โลกและฟ้า 5 บรรดาต้นไม้ ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่ เก ิด ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก และบรรดาผัก ตามท้อง
ทุ่ง ยัง ไม่ งอกขึ้น เลย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ยัง ไม่ ให้ ฝนตกบนแผ่น ดิน โลก และยัง ไม่ มี มนุษย์ ที่ จะทํา
ไร่ไถนา 6 แต่ มี หมอกขึ้น มาจากแผ่น ดิน โลก ทําให้ พื้น แผ่น ดิน เปียกทัว่ ไป 7 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงปั้ น
ิ เข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณ
มนุษย์ด้วยผงคลี ดิน ทรงระบายลมปราณแห่งชีวต
มีชีวิตอยู่ 8 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่ งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และพระองค์ได้ทรงให้
มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้ นมานั ้นอาศัยอยู่ที่นั่น 9 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงให้บรรดาต้นไม้ที่งามน่าดู
และที่ เหมาะสําหรับเป็นอาหารงอกขึ้นบนแผ่นดินโลก มีต้นไม้แห่งชีวต
ิ อยู่ท่ามกลางสวนด้วย และมีต้นไม้
แห่งความรู ดี
้ และรู ชั
้ ว่ 10 มีแม่น้าํ สายหนึ่ งไหลออกจากเอเดนรดสวนนั ้น จากที่ นั่นได้แยกออกเป็นแม่น้ําสี่
สาย 11 ชื่อ ของแม่น้ํา สายที่ หน ่งึ คือ ปิ โชน ซึ่ง ไหลรอบแผ่น ดิน ฮาวิลาห์ ที่ นั ่ นม ี แร่ทองคํา 12 ทองคํา ที่ แผ่ น
ดิน นั ้น เป็น ทองคํา เนื้ อด ี มี ยางไม้ หอม และพลอยสี นํ้า ข้าว 13 ชื่อ แม่น้ํา สายที่ สองคื อก ิโฮน แม่น้าํ สายนี้ ได้
ไหลรอบแผ่นดินเอธิโอเปีย 14 ชื่อแม่น้ําสายที่ สามคือไทกริส ซึ่งได้ไหลไปทางทิศตะวันออกของแผ่นดินอัส
ซีเรีย และแม่น้ําสายที่สีค
่ ือยูเฟรติส 15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงนํามนุษย์ไปอยูใ่ นสวนเอเดนให้ดูแลและ
16
รักษาสวน พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดํารัสสัง่ มนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากิน
ได้ทัง้ หมด 17 แต่ต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ช
้ ว
ั ่ เจ้าอย่ากินผลจากต้นนั ้นเป็ นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด
เจ้าจะตายแน่ ในวันนั ้น�
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การทรงสร้างผู้หญิง

“ซึ่งมนุษย์นั้นอยูค
่ นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างผูอุ
้ ปถัมภ์ให้เขา� 19 พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้ นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง และบรรดานกในอากาศจากดิน แล้วจึงพามายังอาดัมเพื่อด
ู วา่ เขาจะเรียกชื่อ พวกมั นว่า อะไร อาด ัม ได้ เรียกชื่อ บรรดาสัตว์ที่ มี ชีวิตอย่างไร สัตว์ก็ มี ชื่อ อย่างนั ้น 20 อาด
ัมได้ ตัง้ ชื่อบรรดาสัตว์ใช้งาน บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง แต่ ว่าสําหรับอาดั มยังไม่พบผู้
อุปถัมภ์ 21 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกระทําให้อาดัมหลับสนิ ท และเขาได้หลับสนิ ท พระองค์จึงทรงชัก
กระดูกซี่โครงอันหนึ่ งของเขาออกมา และทรงกระทําให้เนื้ อที่ซีโครงติ
่
ดกัน 22 กระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ได้ ทรงชัก จากชายนั ้น พระองค์ ทรงสร้างให้เป็น หญิง คนหนึ่ ง และทรงนํา เธอมาให้ชายนั ้น 23 อาด
ัมจึงว่า “บัดนี้ นี่ เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้ อจากเนื้ อของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่า
หญิงนี้ ออกมาจากชาย 24 เหตุฉะนั ้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้
สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 25 เขาทัง้ สองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอาย
18 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า

3
เอวาถูกทดลอง

1 งูนั ้นเป็ นสัตว์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ มันกล่าวแก่หญิง
นั ้ นว่า “จร ิง หรือที่ พระเจ้า ตรัสว ่า ‘เจ้ าอย่ากิน ผลจากต้นไม้ ทุ กชนิ ด ในสวนนี้ � ” 2 หญิง นั ้น จึง กล่าวแก่ งู ว่า
“ผลของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี้ เรากินได้ 3 แต่ ผลของต้นไม้ต้นหน่ง
ึ ซึ่งอยู่ท่ามกลางสวน พระเจ้าตรัสว่า
‘เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน มิฉะนั ้นเจ้าจะตาย� ” 4 งูจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “เจ้าจะไม่ตายแน่ 5 เพราะว่า
พระเจ้าทรงทราบว่า เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั ้น และเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู ด
้ ีรู ชั
้ ว่
�

การล้มลงในความบาปของมนุษย์

เมื่อ หญิง นั ้น เห็ นว ่า ต้นไม้ นั ้น เหมาะ สําหรับ เป็น อาหาร และ มัน งาม น่า ดู และ ต้นไม้ ต้น นั ้น เป็ นที ่ น่า
ปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั้นแล้ วกินเข้าไป แล้วส่งให้สามีของนางด้วย และเขาได้ กิน
7 ตาของเขาทัง
้ สองก็สว่างขึ้น เขาจึงรู ว้ า่ เขาเปลือยกายอยู่ และเขาทัง้ สองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครือ
่ ง
ปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้
6

อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้า

8 ในเวลาเย็นวันนั ้นเขาทัง
้ สองได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดําเนิ นอยู่ในสวน

อาดัม
และภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนนั ้น 9 พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงเรียกอาดั ม และตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ าอยู่ ที่ไหน � 10 เขาทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ ยิน พระ
สุรเสียงของพระองค์ ในสวน และข้า พระองค์ ก็ กลัว เพราะว่า ข้า พระองค์ เปล ือ ยกายอยู่ ข้า พระองค์ จึง ได้
ซ่อนตัวเสีย� 11 พระองค์ ตรัสว่า “ใครได้ บอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ เจ้ าได้ กินผลจากต้นไม้นั ้น ซึ่งเราสัง่
เจ้าไว้วา่ เจ้าอย่ากินแล้วหรือ� 12 ชายนั ้นทูลว่า “หญิงซึ่งพระองค์ทรงประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั ้น นาง
ได้ ส่งผลจากต้นไม้ ข้าพระองค์ จึงรับประทาน� 13 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่ หญิงนั ้ นว่า “เจ้ าทําอะไรลง
ไป� หญิงนั ้นทูลว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน�
การสาปแช่ง

“เพราะเหตุที่ เจ้าได้กระทําเช่นนี้ เจ้าถูกสาปแช่งมากกว่าบรรดา
สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง เจ้าจะเลื้อยไปด้วยท้องของเจ้า และเจ้าจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลา
ในชีวต
ิ ของเจ้า 15 เราจะให้ เจ้ ากับ หญิง นี้ เป็น ปฏิปักษ์ กัน ทัง้ เชื้อ สายของเจ้า กับ เชื้อ สายของนาง เชื้อ สาย
ของนางจะกระทําให้หว
ั ของเจ้าฟกชํ้า และเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกชํ้า� 16 พระองค์ตรัสแก่หญิง
นั ้นว่า “เราจะเพิม
่ ความทุกข์ยากให้มากขึ้นแก่เจ้าและการตัง้ ครรภ์ของเจ้า เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บ
ปวด เจ้ ายัง ต้องการสามี ของเจ้า และเขาจะปกครองเจ้า� 17 พระองค์ ตรัส แก่ อาด ัม ว่า “เพราะเหตุ เจ้ าได้
ฟัง เสียงของภรรยาเจ้า และได้ กิน ผลจากต้นไม้ ซึ่ง เราได้ สัง่ เจ้า ว่า เจ้ าอย่า กิน ผลจากต้น นั ้น แผ่ นดิน จึง
ต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั ้นด้วยความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวต
ิ ของ
เจ้า 18 แผ่นดินจะงอกต้นไม้ที่มีหนามและผักที่มีหนามแก่เจ้า และเจ้าจะกินผักในท้องทุ่ง 19 เจ้าจะต้องหา
กินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่าเจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับ
ไปเป็น ผงคลี ดิน � 20 อาด ัม เรียกชื่อ ภรรยาของเขาว่า เอวา เพราะว่า นางเป็น มารดาของบรรดาชนที่ มี ชว
ิ
ี ต
21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทําเสื้อคลุมด้วยหนั งสัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทัง
้ สอง
14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่ งู นั ้ นว่า

พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน

หนั งสือปฐมกาล 3:22

4

หนั งสือปฐมกาล 4:26

22 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด มนุษย์ กลายมาเป็ น เหมือนผู้ หน ่ง
ึ ในพวกเราที่ รู จั
้ ก ความดี และ
ความชัว่ บัดนี้ เกรงว่าเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ มากินด้วยกัน และมีชีวิตนิรน
ั ดร์ตลอดไป�
23 เหตุฉะนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงให้เขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อทําไร่ไถนาจากที่ ดินที ่เขากําเนิ ด
มานั ้น 24 ดังนั ้นพระองค์ทรงไล่ มนุษย์ออกไป ทรงตัง้ พวกเครู บไว้ทางทิศตะวันออกของสวนเอเดน และตัง้
ดาบเพลิงซึ่งหมุนได้รอบทิศทาง เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวต
ิ

4
คาอินและอาแบล

นางได้ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อ คาอิน จึง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้
รับชายคนหนึ่ งจากพระเยโฮวาห์� 2 นางได้คลอดบุตรอีกครัง้ หนึ่ งซึ่งเป็นน้ องชายของเขาชื่ออาแบล อาแบล
เป็น คนเลี้ยงแกะ แต่ คาอิน เป็น คนทํา ไร่ไถนา 3 อยู่มาวัน หนึ่ ง ปรากฏว่า คาอิน ได้ นํา ผลไม้ จากไร่นามาเป็น
เครือ
่ งบูชาถวายพระเยโฮวาห์ 4 เช่นกันอาแบลได้ นําผลแรกจากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะ พระเย
โฮวาห์ทรงพอพระทัยต่ออาแบลและเครือ
่ งบูชาของเขา 5 แต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยต่อคาอินและเครือ
่ ง
บูชาของเขา และคาอินได้โกรธแค้นยิง่ นั ก สีหน้าหม่นหมองไป 6 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่คาอินว่า “ทําไมเจ้า
ถึงโกรธแค้น และทําไมสีหน้าเจ้าหม่นหมองไป 7 ถ้าเจ้าทําดี เจ้าจะไม่เป็นทีย
่ อมรับหรอกหรือ ถ้าเจ้าทําไม่ดี
บาปก็ซุ่มอยูที
่ ่ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองมัน�
1 อาด ัม ได้ สมสู่ กับ เอวาภรรยาของเขา

การฆ่าอาแบล

8 คาอินพูดกับอาแบลน้ องชายของเขา

ต่อมาเมื่อเขาทัง้ สองอยู่ในที่นาด้วยกัน คาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้อาแบ
ลน้ องชายของเขาและฆ่าเขา 9 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า “อาแบลน้ องชายของเจ้าอยูที
่ ่ไหน� เขาทูลว่า
“ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ�
การสาปแช่งคาอิน
“เจ้ าทําอะไรไป เสียงร้องของโลหิตน้องชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา 11 บัดนี้ เจ้ าถูก
สาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่งได้อา้ ปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า 12 เมื่อเจ้าทําไร่ไถนา มันจะไม่
เกิดผลแก่เจ้าเหมือนเดิม เจ้าจะต้องพเนจรร่อนเร่ไปมาในโลก� 13 คาอินทูลแก่พระเยโฮวาห์ว่า “โทษของ
ข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบกรับได้ 14 ดูเถิด วันนี้ พระองค์ได้ทรงขับไล่ข้าพระองค์จากพื้นแผ่น
ดิน โลก ข้า พระองค์ จะถูก ซ่อนไว้จากพระพักตร์ของพระองค์ และข้า พระองค์ จะพเนจรร่อนเร่ไปมาในโลก
จากนั ้นทุกคนที่พบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์เสีย� 15 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เหตุฉะนั ้นใครก็ตามที่
ฆ่าคาอิน จะรับโทษถึงเจ็ดเท่า� แล้วเกรงว่าใครที่พบเขาจะฆ่าเขา พระเยโฮวาห์จึงทรงประทับตราที่ตัวคา
อิน
10 พระองค์ ตรัสว่า

เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
คาอิน ได้ ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาศัย อยู่ เมืองโนดทางด้านทิศ ตะวัน ออกของ
เอเดน 17 คาอิน ได้ สมสู่ กับ ภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อ เอโนค เขาสร้างเมืองขึ้น มา
เมืองหนึ่ งและเรียกชื่อเมืองนั ้นตามชื่อบุตรชายของเขาว่าเอโนค 18 เอโนคให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิราด อิราดให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุยาเอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมธู ซาเอล เมธูซาเอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อลาเมค 19 ลา
เมคได้ ภรรยาสองคน คนหนึ่ งม ี ช่อ
ื ว่า อาดาห์ อี กคนหนึ่ งม ี ช่อ
ื ว่า ศิล ลาห์ 20 นางอาดาห์คลอดบุตรชื่อ ว่า ยา
บาล เขาเป็นต้นตระกูลของคนที่ อาศัยอยู่ในเต็นท์ และคนที่ เลี้ยงสัตว์ 21 น้ องชายของเขามีช่อ
ื ว่ายูบาล เขา
เป็นต้นตระกูลของบรรดาคนที่ดีดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย 22 นางศิลลาห์คลอดบุตรด้วยชื่อว่าทูบัลคาอิน ซึ่ง
เป็นผู้สอนบรรดาช่างฝีมือทําเครือ
่ งทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็ก ทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อว่านาอามาห์ 23 ลาเมค
พู ดก ับ ภรรยาทัง้ สองของเขาว่า “อาดาห์และศิล ลาห์ จงฟัง เสียงของเรา ภรรยาทัง้ สองของลาเมค จงเชื่อ
ฟังถ้อยคําของเรา เพราะเราได้ฆ่าคนๆหนึ่ งที่ทําให้เราบาดเจ็บ ชายหนุ่มทท
ี่ ําอันตรายแก่เรา 24 ถ้าผูที
้ ่ฆ่าคา
อินจะได้รบ
ั โทษเป็นเจ็ดเท่า แล้วผู้ที่ฆ่าลาเมคจะได้รบ
ั โทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่ �
16

การกําเนิ ดของเสท

25 อาดัมได้ สมสู่ กับภรรยาของเขาอีกครัง
้ หนึ่ ง

นางได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเรียกชื่อของเขาว่าเสท
นางพูดว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายอีกคนหนึ่ งแทนอาแบล ผู้ซึ่งถูกคาอินฆ่าตาย�
26 ฝ่ายเสทกําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งด ้วย เขาเรียกชื่อ ของเขาว่า เอโนช ตัง
้ แต่ นั ้น มามนุษย์ เริม
่ ต้ นที ่ จะร้อง
เรียกพระนามของพระเยโฮวาห์

5

ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์

หนั งสือปฐมกาล 5:1

5

หนั งสือปฐมกาล 6:12

1 นี้ เป็ น หนั งสือ ลําดับ พงศ์ พันธุ ์ของอาดัม ในวันที ่ พระเจ้า ได้ ทรงสร้างมนุษย์ นั ้น พระองค์ ทรงสร้างตาม
แบบพระฉายาของพระเจ้า 2 พระองค์ ทรงสร้างให้ เป็น ผู้ชายและผู้ หญิง และทรงอวยพระพรแก่ เขา และ
ทรงเรียกชื่อเขาทัง้ สองว่าอาดั ม ในวันที ่เขาถูกสร้างขึ้นนั ้น 3 และอาดั มอยู่มาได้ หน่ง
ึ ร้อยสามสิบปี และให้
กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งม ี รู ปร่า งหน้า ตาคล้ายคลึ งก ั นก ับ เขา และเรียกชื่อ ของเขาว่า เสท 4 ตัง้ แต่ อาด ัม ให้
กําเนิ ด เสทแล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก แปดร้อยปี และเขาให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 5 รวมอายุ ที่
อาดัมมี ชีวิตอยู่ได้ เก้าร้อยสามสิบปี และเขาได้ สิน
ิ 6 เสทอยู่มาได้ รอ
้ ยห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอโนช
้ ชีวต
7 ตัง
้ แต่เสทให้กําเนิ ดเอโนชแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 8 รวมอายุ ของเสทได้ เก้าร้อยสิบ สองปี และเขาได้ สิน
ิ 9 เอโนชอยู่มาได้ เก้าสิบ ปี และให้กําเนิ ด บุตร
้ ชีวต
10
ชื่อเคนั น ตัง้ แต่เอโนชให้กําเนิ ดเคนั นแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและ
บุตรสาวหลายคน 11 รวมอายุของเอโนชได้เก้าร้อยห้าปีและเขาได้สิน
ิ 12 เคนันอยูม
่ าได้เจ็ดสิบปี และให้
้ ชีวต
13
กําเนิ ดบุตรชื่อมาหะลาเลล ตัง้ แต่เคนันให้กําเนิ ดมาหะลาเลลแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสี่สิบปี และ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 รวมอายุของเคนั นได้เก้าร้อยสิบปีและเขาได้สิน
ิ 15 มาหะลา
้ ชีวต
16
เลลอยู่มาได้ หกสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเรด ตัง้ แต่ มาหะลาเลลให้กําเนิ ดยาเรดแล้ว ก็ มีอายุต่อ
ไปอีกแปดร้อยสามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้ แปด
ร้อยเก้าสิบห้าปี และเขาได้สิน
ิ 18 ยาเรดอยู่มาได้รอ
้ ยหกสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอโนค 19 ตัง้ แต่
้ ชีวต
ยาเรดให้กําเนิ ดเอโนคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 รวม
อายุ ของยาเรดได้ เก ้า ร้อยหกสิบ สองปี และเขาได้ สิน
ิ 21 เอโนคอยู่ มาได้ หกสิบ ห้า ปี และให้กําเนิ ด บุตร
้ ชีวต
ชื่อ เมธู เสลาห์ 22 ตัง้ แต่ เอโนคให้กําเนิ ด เมธู เสลาห์แล้ว ก็ ดํา เนิ นก ับ พระเจ้า สามร้อยปี และให้กําเนิ ด บุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน 23 รวมอายุของเอโนคได้สามร้อยหกสิบห้าปี 24 เอโนคได้ดําเนิ นกับพระเจ้า และ
หายไป เพราะพระเจ้า ทรงรับ เขาไป 25 เมธ ู เสลาห์อยู่ มาได้ รอ
้ ยแปดสิบ เจ็ด ปี และให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ลาเมค
26 ตัง
้ แต่เมธเู สลาห์ให้กําเนิ ดลาเมคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและ
บุตรสาวหลายคน 27 รวมอายุ ของเมธู เสลาห์ ได้ เก ้า ร้อยหกสิบ เก้า ปี และเขาได้ สิน
ิ 28 ลาเมคอยู่ มาได้
้ ชีวต
29
ร้อยแปดสิบ สองปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ ง เขาเรียกชื่ อบ ุตรชายว่า โนอาห์ กล่าวว่า “คนนี้ จะเป็
นที่ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา และความเหนื่ อยยากของมือเรา เพราะเหตุแผ่นดินที่พระ
เยโฮวาห์ได้ทรงสาปแช่งนั ้น� 30 ตัง้ แต่ลาเมคให้กําเนิ ดโนอาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และ
ให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 31 รวมอายุ ของลาเมคได้ เจ ็ ดร้อยเจ็ด สิบ เจ็ด ปี และเขาได้ สิน
ิ
้ ชีวต
32 โนอาห์มีอายุได้ห้าร้อยปี และโนอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท
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ความชัว่ ของมนุษยชาติ

1 ต่อมาเมื่อมนุษย์เริม
่ ทวีมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก

และพวกเขาให้กําเนิ ดบุตรสาวหลายคน 2 บุตรชาย
ทัง้ หลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์สวยงาม และพวกเขารับเธอทัง้ หลายไว้เป็นภรรยา
ตามชอบใจของพวกเขา
คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
“วิญญาณของเราจะไม่วงิ วอนกับมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นแต่ เนื้ อหนั ง อายุ
ของเขาจะเพียงแค่รอ
้ ยยีสิ
่ บปี� 4 ในคราวนั ้นมพ
ี วกมนุษย์ยักษ์บนแผ่นดินโลก แล้วภายหลังเมื่อบุตรชายทัง้
หลายของพระเจ้าสมสู่กับบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์ และเธอทัง้ หลายคลอดบุตรให้แก่พวกเขา บุตรเหล่า
นั ้นเป็นคนมีอาํ นาจมาก ตัง้ แต่สมัยโบราณเป็นคนมีชื่อเสียง 5 และพระเจ้าทรงเห็นว่าความชัว่ ของมนุษย์มี
มากบนแผ่นดินโลก และเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทัง้ หลายในใจของเขาล้วนแต่ชว
ั ่ ร้ายอย่างเดียวเสมอ
ไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงโทมนั สที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก และกระทําให้พระองค์ทรงเศร้า
โศกภายในพระทัย ของพระองค์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะทําลายมนุษย์ ที่ เราได้ สร้างมาจากพื้น แผ่น
ดิน โลก ทัง้ มนุษย์ และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศ เพราะว่า เราเสียใจที่ เราได้ สร้างพวกเขา
มา�
3 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า

โนอาห์ต่อนาวา

8 แต่โนอาห์เป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อไปนี้ คือพงศ์พันธุของโนอาห์
์

โนอาห์
เป็น คนชอบธรรมและดี รอบคอบในสมัย ของท่าน และโนอาห์ ดํา เนิ นก ับ พระเจ้า 10 โนอาห์ ให้ กําเนิ ด บุตร
ชายสามคน ชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท 11 ดัง นั ้น มนุษย์ โลกจึง ชัว่ ช้า ต่อ พระพักตร์พระเจ้า และแผ่น ดิน โลก
ก็ เต็มไปด้วยความอํามหิต 12 พระเจ้าทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดู เถิด แผ่นดินโลกก็ ชัว่ ช้า เพราะ

หนั งสือปฐมกาล 6:13
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หนั งสือปฐมกาล 8:8

ว่า บรรดาเนื้ อ หนั ง ได้ กระทํา การชัว่ ช้า บนแผ่น ดิน โลก 13 พระเจ้า ตรัส แก่ โนอาห์ว่า “ต่อ หน้า เราบรรดาเนื้ อ
หนั งก็มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่าแผ่นดิน โลกเต็มไปด้วยความอํามหิตเพราะพวกเขา และดู เถิด เรา
จะทําลายพวกเขาพร้อมกับ แผ่น ดิน โลก 14 เจ้ าจงต่อ นาวาด้วยไม้ สนโกเฟอร์ เจ้ าจงทํา เป็น ห้องๆในนาวา
และยาทัง้ ข้างในข้างนอกด้วยชัน 15 เจ้ าจงต่อ นาวาตามนี้ นาวายาวสามร้อยศอก กว้างห้า สิบ ศอก และ
สูง สามสิบ ศอก 16 เจ้ าจงทํา ช่องในนาวา และให้ อยู่ ข้างบนขนาดศอกหนึ่ ง และเจ้า จงตัง้ ประตู ที่ ด้านข้าง
นาวา เจ้ าจงทําเป็นชัน
้ ล่าง ชันที
้ ่สองและชันที
้ ่สาม 17 ดู เถิด เราเองเป็นผู้กระทําให้น้ําท่วมบนแผ่นดินโลก
เพื่อ ทําลายบรรดาเนื้ อ หนั ง ใต้ ฟ้า ที่ มี ลมปราณแห่ง ชีวต
ิ และทุก สิง่ บนแผ่น ดิน โลกจะตายสิน
้ 18 แต่ เราจะ
ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับ เจ้า และเจ้า จงเข้า อยู่ ในนาวา ทัง้ เจ้า บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ ของเจ้า
พร้อมกับเจ้า 19 เจ้าจงนําสัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตทัง้ ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิ ดอย่างละคู่เข้าไปในนาวาเพื่อรักษา
ชีวต
ิ 20 นกตามชนิ ด ของมัน และสัตว์ใช้ งานตามชนิ ด ของมัน สัตว์เลื้อยคลานตามชนิ ด ของมัน อย่างละคู่
จะมาหาเจ้า เพื่อ รักษาชีวต
ิ ไว้ 21 เจ้ าจงหาอาหารทุก อย่างที่ กิน ได้ และสะสมไว้สําหรับ เจ้า และมัน จะเป็น
อาหารสําหรับเจ้าและสัตว์ทัง้ ปวง� 22 โนอาห์ได้ กระทําตามทุกสิง่ ที่ พระเจ้าทรงบัญชาแก่ ท่าน ดังนั ้นท่าน
จึงกระทํา
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โนอาห์ ครอบครัวของเขา และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา

1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทง
ั ้ หมดจงเข้าไปในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้
าชอบธรรมต่อ หน้า เราในชัว่ อายุ นี้ 2 เจ้ าจงเอาสัตว์ทัง้ ปวงที่ สะอาดทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละเจ็ด คู่ และ

สัตว์ทัง้ ปวงที่ ไม่ สะอาดทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละคู่ 3 นกในอากาศทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละเจ็ด คู่ ด้วย
เพื่อรักษาชีวต
ิ ไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลก 4 เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดิน
โลกสี่สิบวันสี่สิบคืน และสิง่ ที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่เราสร้างมานั ้นเราจะทําลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก� 5 โนอาห์
ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน 6 เมื่อนํ้าท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห์มีอายุได้หกร้อย
ปี 7 โนอาห์ทั้ งบ ุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ ทัง้ หลายจึง เข้าไปในนาวาเพราะเหตุ นํ้า ท่วม 8 สัตว์ทัง้ ปวงที่
สะอาดและสัตว์ทัง้ ปวงที่ไม่สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก 9 ได้เข้าไปหาโน
อาห์ในนาวาเป็นคู่ๆทัง้ ตัวผูแ
้ ละตัวเมีย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์ 10 ต่อมาอีกเจ็ดวันนํ้าก็ท่วม
บนแผ่นดินโลก 11 เมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั ้น ในวันเดียวกัน
นั ้นเอง นํ้าพุ ทัง้ หลายที่ อยู่ที่ ลึกใต้ บาดาลก็ พลุ ่งขึ้นมา และช่องฟ้าก็ เปิดออก 12 ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่ สิ บ
วันสี่สิบคืน 13 ในวันเดียวกันนั ้นเองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโน
อาห์ และบุตรสะใภ้ทัง้ สามได้เข้าไปในนาวา 14 เขาเหล่านั ้นและสัตว์ป่าทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน และสัตว์ใช้
งานทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน และ
นกทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน คือบรรดานกทุกชนิ ดที่ มีลักษณะแตกต่างกัน 15 สัตว์ทัง้ ปวงที่ มีลมปราณแห่ง
ชีวต
ิ ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆ 16 สัตว์ทัง้ ปวงที่ เข้าไปนั ้นได้เข้าไปทัง้ ตัวผู้และตัวเมียตามที่ พระเจ้า
ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน
นํ้าท่วม
นํ้า ได้ ท่วมแผ่น ดิน โลกสี่ สิ บวัน และนํ้า ก็ ทวีมากขึ้น และหนุน นาวาให้ สูง เหนื อ แผ่น ดิน โลก 18 นํ้า ไหล
เชีย
่ วและทวีมากยิง่ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก และนาวาลอยบนผิ วน ้าํ 19 นํ้า ไหลเชีย
่ วทวีมากยิง่ ขึ้น บนแผ่น ดิน
โลก และนํ้า ก็ ท่วมภูเขาสูง ทุก แห่ง ทัว่ ใต้ ฟ้า 20 นํ้า ไหลเชีย
่ วท่วมเหนื อ ภูเขาสิบ ห้า ศอก 21 บรรดาเนื้ อ หนั ง
ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่น ดิน โลก ทัง้ นก สัตว์ใช้ งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลก
และมนุษย์ทัง้ ปวงก็ ตายสิน
ิ เข้าออกทางจมูก สิ ่งสารพัดที่ อยู่บน
้ 22 มนุษย์ทัง้ ปวงผู้ซ่ึ งมีลมปราณแห่งชีวต
23
บกตายสิน
สิ ่ง ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน โลกถูก ทําลาย ทัง้ มนุษย์ สัตว์ใช้ งาน สัตว์เลื้อยคลาน
้
และนกในอากาศ และทุกสิง่ ถูกทําลายจากแผ่นดินโลก เหลืออยู่แต่โนอาห์และทุกสิง่ ที่ อยู่กับท่านในนาวา
24 นํ้าไหลเชีย
่ วบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่ งร้อยห้าสิบวัน
17

8

นํ้าลดลงและนาวาค้างอยูบ
่ นเทือกเขาอารารัต

1 พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตและสัตว์ใช้งานทัง
้ ปวงที่อยูกั
่ บท่านในนาวา

และพระเจ้า
ทรงทําให้ลมพัด มาเหนื อ แผ่น ดิน โลก และนํ้า ทัง้ ปวงก็ ลดลง 2 นํ้าพุ ทัง้ หลายที่ อยู่ ใต้ บาดาลและช่องฟ้า ทัง้
ปวงก็ ปิด และฝนที่ ตกจากฟ้าก็ หยุด 3 นํ้าก็ ค่อยๆลดลงจากแผ่นดินโลก และล่วงไปร้อยห้าสิบวันแล้ วน้าํ ก็
ลดลง 4 ณ เดือนที่เจ็ดวันทีสิ
่ บเจ็ดนาวาก็ค้างอยูบ
่ นเทือกเขาอารารัต 5 นํ้าก็ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ใน
เดือนที่สิบ ณ วันที่หน่ง
ึ ของเดือนนั ้น ยอดภูเขาต่างๆโผล่ข้น
ึ มา 6 ต่อจากนั ้นอีกสี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องใน
7
นาวาที่ ท่านได้ทําไว้นั ้น ท่านปล่อยกาตัวหนึ่ ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทัง้ นํ้าลดแห้งจากแผ่นดินโลก 8 ท่าน
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จึง ปล่อยนกเขาตัว หนึ่ งด ้วยเพื่อ จะรู ว่
้ าน้าํ ได้ ลดลงจากพื้น แผ่น ดิน โลกหรือ ยัง 9 แต่ นกเขาไม่ พบที่ ที่ จะจับ
อาศัยอยูได้
่ เพราะนํ้ายังท่วมทัว่ พื้นแผ่นดินโลกอยู่ มันจึงได้กลับมาหาท่านในนาวา ดังนั ้นท่านจึงยื่นมอ
ื ออก
ไปจับนกเขาเข้ามาไว้ด้วยกันในนาวา 10 ท่านคอยอยูอี
่ กเจ็ดวัน ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครัง้ หนึ่ ง
11 ในเวลาเย็นนกเขาก็กลับมายังท่าน ดูเถิด มันคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา ดังนั ้นโนอาห์จึงรู ว่
้ า นํ้าได้ลด
ลงจากแผ่นดินโลกแล้ว 12 ท่านคอยอยูอี
่ กเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่กลับมาหาท่านอีกเลย
13 ต่อ มาปี ที่ หกร้อยเอ็ด เดือนที่ หน ่ง
ึ วันที ่ หน ่งึ ของเดือนนั ้น นํ้า ก็ แห ้ง จากแผ่น ดิน โลก โนอาห์ ก็ เปิด หลังคา
ของนาวาและมองดู ดู เถิด พื้น แผ่น ดิน แห้ง แล้ว 14 ในเดือนที่ สองวันที ่ ยี ่ สิ บเจ็ด ของเดือนนั ้น แผ่น ดิน โลก
ก็ แห้งสนิ ท 15 พระเจ้าตรัสแก่ โนอาห์ว่า 16 “จงออกไปจากนาวา ทัง้ เจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ ทัง้
หลายของเจ้า 17 จงพาสัตว์ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวงที่ อยู่ ด้วยกั นก ับ เจ้า คือ บรรดาเนื้ อ หนั ง ทัง้ นก สัตว์ใช้ งาน และ
สัตว์เลื้อยคลานทัง้ ปวงที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลกให้ ออกมา เพื่อ พวกมัน จะทวีมากขึ้น บนแผ่น ดิน โลก
และมี ลูก ดกทวีมากขึ้น บนแผ่น ดิน โลก� 18 โนอาห์ จึง ออกไป พร ้ อมทั ้งบ ุตรชาย ภรรยา และบุตรสะใภ้ ทัง้
หลายที่อยู่กับท่าน 19 สัตว์ป่าทัง้ ปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน นกทัง้ ปวง และทุกสิง่ ที่คลานไปมาบนแผ่นดิน
โลกตามชนิ ดของพวกมันออกไปจากนาวา
โนอาห์ถวายเครือ
่ งบูชา

20 โนอาห์ก็สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์

และเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดและบรรดานกที่สะอาดถวายเป็น
เครือ
่ งเผาบูชาที่แท่นนั ้น 21 พระเยโฮวาห์ได้ดมกลิน
่ หอมหวาน และพระเยโฮวาห์ทรงดําริในพระทัยว่า “เรา
จะไม่ สาปแช่ง แผ่นดิ นอ ีก เพราะเหตุ มนุษย์ ด้วยว่า เจตนาในใจของเขาล้วนแต่ ชว
ั ่ ร้ายตัง้ แต่ เด็ก มา เราจะ
ไม่ประหารสิง่ ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอีกเหมือนอย่างที่เราได้กระทําแล้วนัน
้ 22 ในขณะที่โลกยังดํารงอยู่นั ้น จะมีฤดู
หว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป�

9
คุณค่าของชีวต
ิ
1 พระเจ้า ทรงอวยพระพรแก่ โนอาห์ และบุตรชายทัง
้ หลายของท่าน และตรัส แก่ พวกเขาว่า “จงมี ลูก ดก
และทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 2 สัตว์ป่าทัง้ ปวงบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ สิ่งทัง้ ปวงที่คลานไปมา
บนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวกมันจะถูกมอบ
อยูใ่ นมือพวกเจ้า 3 สิ่งทัง้ ปวงที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด
เรายกทุกสิง่ ให้แก่พวกเจ้า 4 แต่เนื้ อกับชีวต
ิ ของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย
ผู้ที่ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวต
ิ

5 โลหิต เจ้า ที่ เป็ น ชีวต
ิ ของเจ้า เราจะเรียกเอาแน่ นอน

เราจะเรียกเอาจากชีวต
ิ ของสัตว์ป่า ทัง้ ปวงและจา
กมือมนุษย์ เราจะเรียกเอาชีวต
ิ มนุษย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน 6 ผู้ใดทําให้โลหิตของมนุษย์ไหล ผู้อื่นจะ
ทําให้ผู้นั ้นโลหิตไหล เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 7 เจ้ าจงมีลูกดกทวี
มากขึ้นอด
ุ มบริบูรณใ์ นแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั ้น� 8 พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตรชายทัง้ หลาย
ที่อยูกั
่ บท่านว่า
พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
“ดู เถิด เราตัง้ พันธสัญญาของเรากับ พวกเจ้า และกับ เชื้อ สายของเจ้า สืบไป 10 และกับ สัตว์ที่ มี ชี วิต ทัง้
ปวงที่ อยู่ กับ เจ้า ทัง้ นก สัตว์ใช้ งาน และบรรดาสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลกที่ อยู่ กับ เจ้า สัตว์ทัง้ ปวงที่ ออกจาก
นาวา รวมทัง้ บรรดาสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลก 11 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับ พวกเจ้า ว่า จะไม่ มี การ
ทําลายบรรดาเนื้ อ หนั ง โดยนํ้า ท่วมอีก จะไม่ มีน ้าํ มาท่วมทําลายโลกอีก ต่อ ไป� 12 พระเจ้า ตรัสว ่า “นี่ เป็น
หมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราตัง้ ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงที่ อยู่กับเจ้า ในทุก
ชัว่ อายุตลอดไปเป็นนิ ตย์ 13 เราได้ตัง้ รุ ง้ ของเราไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาระหว่าง
เรากับแผ่นดินโลก 14 และต่อมาเมื่อเราให้มี เมฆเหนื อแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที่ เมฆนั ้น 15 และเราจะระลึก
ถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิง่ ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงแห่งบรรดาเนื้ อหนั ง และนํ้าจะไม่
มาท่วมทําลายบรรดาเนื้ อหนั งอีกต่อไป 16 จะมีรุง้ ที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญา
นิ รน
ั ดร์ ระหว่างพระเจ้ากับสิง่ ทัง้ ปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้ อหนั งที่อยูบนแผ่
่
นดินโลก� 17 และพระเจ้าตรัส
แก่ โนอาห์ว่า “นี่ เป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้ อหนั งบนแผ่นดิน
โลก� 18 บุ ตรชายของโนอาห์ ที่ ได้ ออกจากนาวา คือ เชม ฮาม และยาเฟท และฮามเป็น บิดาของคานาอัน
19 นี่ เป็ นบุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนุษย์ที่กระจัดกระจายออกไปทัว
่ โลกมาจากคนเหล่านี้
9

โนอาห์เมาเหล้าองุน
่
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20 โนอาห์เริม
่ 21 ท่านได้ด่ ืมเหล้าองุน
่ จนเมา และท่านก็เปลือยกายอยูใ่ น
่ เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน
เต็นท์ของท่าน 22 ฮาม บิดาของคานาอัน เห็นบิดาของตนเปลือยกายอยู่ จึงบอกพี่น้องทัง้ สองคนของเขาที่
23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ งพาดบ่าของเขาทัง
อยูภายนอก
่
้ สองคนเดินหันหลังเข้าไปปกปิดกายบิดาของ
พวกเขาที่ เปลือยอยู่ และมิได้ หันหน้าดูกายบิดาของพวกเขาที่ เปลือยอยู่นั ้น 24 โนอาห์สร่างเมาแล้วจึงรู ว้ า่
บุตรชายสุดท้องของเขาได้ทําอะไรแก่ท่าน

คานาอันถูกสาปแช่ง

“คานาอันจงถูกสาปแช่ง และเขาจะเป็นทาสแห่งทาสทัง้ หลายของพี่น้องของเขา� 26 ท่าน
พูดว่า “สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา 27 พระเจ้าจะทรงเพิม
่ พูน
ยาเฟทและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา� 28 หลังจากนํ้าท่วมโนอาห์มี
ชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี 29 รวมอายุของโนอาห์ได้เก้าร้อยห้าสิบปีและท่านได้สิน
ิ
้ ชีวต
25 ท่านพูดว่า
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ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของบุตรชายทัง้ หลายของโนอาห์ คือ เชม ฮาม และยาเฟท และพวกเขากําเนิ ด
บุตรชายหลายคนหลังนํ้าท่วม
1

เชื้อสายของยาเฟท
บุ ตรชายทัง้ หลายของยาเฟทชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบ ัล เมเชค และทิ ราส 3 บุ ตรชายทัง้
หลายของโกเมอร์ช่ ืออัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 4 บุ ตรชายทัง้ หลายของยาวานชื่อเอลี ชาห์ ทารชิช คิ
ทธิม และโดดานิ ม 5 จากเชื้อสายเหล่านี้ อาณาเขตของชนชาติทัง้ หลายได้แบ่งแยกตามดินแดนต่างๆของ
พวกเขา แต่ละคนตามภาษาของเขา ตามครอบครัวของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา
2

เชื้อสายของฮาม
บุ ตรชายทัง้ หลายของฮามชื่อ คูช มิ สรายิม พู ต และคานาอัน 7 บุ ตรชายทัง้ หลายของคูช ชื่อ เส-บา ฮา
วิลาห์ สับ ทาห์ ราอามาห์ และสับ เทคา และบุตรชายทัง้ หลายของราอามาห์ ช่อ
ื เชบา และเดดาน 8 คู ชให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ นิ มโรด เขาเริม
่ เป็น คนมี อาํ นาจมากบนแผ่น ดิน โลก 9 เขาเป็น พรานที่ มี กําลัง มากต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั ้นจึงว่า “เหมือนกับนิมโรดพรานที่มีกําลังมากต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� 10 การ
เริม
่ ต้น ของอาณาจักรเขาคือ เมือ งบาเบล เมืองเอเรก เมือ งอั คค ัด และเมืองคาลเนห์ ในแผ่น ดิน ของชิ นาร์
11 ฝ่ายอัส ซู ร จึง ออกไปจากแผ่น ดิน ของชิ นาร์นั ้น และสร้างเมืองนี นะเวห์ เมืองเรโหโบทและเมืองคาลาห์
12 และเมืองเรเสนซึ่ง อยู่ระหว่างเมืองนี นะเวห์กับ เมืองคาลาห์ เมืองนี้ เป็ น เมืองใหญ่ 13 มิ สรายิม ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม นั ฟทูฮม
ิ 14 ปัทรุ สิม คัสลูฮม
ิ (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟ
โทริม 15 คานาอันให้กําเนิ ดบุตรหัวปี ช่อ
ื ไซดอนและเฮท 16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 17 คนฮี
ไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท และภายหลังนั ้นครอบครัวต่างๆของคนคานาอั
นก ็กระจัดกระจายออกไป 19 เขตแดนของคนคานาอัน จากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึง เมืองกา
ซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ และเมืองเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา 20 นี่ เป็นบุตรชายทัง้
หลายของฮาม ตามครอบครัว ของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่น ดิน ของพวกเขาและตามชาติ
ของพวกเขา
6

เชื้อสายของเชม
เชมผู้เป็นบรรพบุรุษของบรรดาชนเอเบอร์ ผู้เป็นพี่ชายคนโตของยาเฟท เขาก็ให้กําเนิ ด
บุตรหลายคนด้วย 22 บุตรของเชมชื่อเอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด และอารัม 23 บุตรอารัมชื่ออูส ฮุล เกเธอร์
และมัช 24 อารฟัคชาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเบอร์ 25 เอเบอร์ให้กําเนิ ดบุตร
ชายสองคน คนหนึ่ งชื่อเพเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้ องชายของเขาชื่อโยกทาน
26 โยกทานให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28 โอบาล
อาบีมาเอล เชบา 29 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของโยกทาน 30 ที่ อยู่อาศัย
ของพวกเขาเริม
่ จากเมืองเมชาไปทางเสฟาร์เทือกเขาทางทิศตะวันออก 31 นี่ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของเชม
ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา 32 นี่
เป็นครอบครัวต่างๆของบุตรชายทัง้ หลายของโนอาห์ ตามพงศ์พันธุของพวกเขา
์
ตามชาติของพวกเขา และ
จากคนเหล่านี้ ประชาชาติทัง้ หลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลังนํ้าท่วม
21 เช่นเดียวกัน

11
หอบาเบล

1 ทัว
่ แผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสําเนี ยงเดียวกัน 2 และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทิศตะวันออก
ก็ พบที่ราบในแผ่น ดิน ชิ นาร์และพวกเขาอาศัย อยู่ ที่ นั่น 3 แล ้ว พวกเขาต่างคนต่างก็ พู ดก ั นว ่า “มาเถิด ให้
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พวกเราทําอิฐและเผามันให้แข็ง� พวกเขาจึ งมีอฐ
ิ ใช้ต่างหินและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ 4 เขาทัง้ หลาย
พูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ งและก่อหอให้ยอดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเรา
สร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก�
พระเจ้าทรงทําให้เกิดภาษาต่างๆ

5 และพระเยโฮวาห์ เสด็จ ลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั ้น ซึ่ งบ ุตรทัง
้ หลายของมนุษย์ ได้ ก่อสร้างขึ้น

“ดูเถิด คนเหล่านี้ เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน และพวกเขาทัง้ ปวงมีภาษาเดียว พวก
เขาเริม
๋ วจะไม่มีอะไรหยุดยัง้ พวกเขาได้ ในสิง่ ที่ พวกเขาคิดจะทํา 7 มาเถิด ให้พวกเรา
่ ทําเช่นนี้ แล้ว ประเดีย
ลงไปและทําให้ภาษาของเขาวุน
่ วายที่ นั ่น เพื่อ ไม่ ให้พวกเขาพูด เข้าใจกัน ได้� 8 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์จึง ทรง
ทําให้ เขากระจัดกระจายจากที่ นั่น ไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน พวกเขาก็ เลิก สร้างเมืองนั ้น 9 เหตุ ฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ
เมืองนั ้ นว่า บาเบล เพราะว่าที่ นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทําให้ภาษาของทัว่ โลกวุน
่ วาย และ ณ จากที่ นั่นพระเย
โฮวาห์ได้ทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก
6 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสว่า

เชื้อสายของอับราม
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของเชม เชมมี อายุ ได้ ร้อยปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อารฟัค ชาด หลัง นํ้า ท่วมสอง
ปี 11 หลัง จากเชมให้กําเนิ ด อารฟัค ชาดแล้ วก ็ มีอายุ ต่อ ไปอี กห ้า ร้อยปี และให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 12 อารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ 13 หลังจากอารฟัคชาดให้กําเนิ ด
เชลาห์ แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 เชลาห์ มีอายุ ได้
สามสิบ ปี และให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเบอร์ 15 หลัง จากเชลาห์ให้กําเนิ ด เอเบอร์แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสาม
ปี และให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 16 เอเบอร์มีอายุ ได้ สามสิบ สี่ ปี และให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เปเลก
17 หลังจากเอเบอร์ให้กําเนิ ดเปเลกแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสี่รอ
้ ยสามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 18 เปเลกมี อายุ ได้ สามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรอู 19 หลังจากเปเลกให้กําเนิ ดเรอู แล้วก็ มีอายุ
ต่อ ไปอีก สองร้อยเก้า ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 เรอ ู มีอายุ ได้ สามสิบ สองปี และให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ เสรุ ก 21 หลัง จากเรอู ให้ กําเนิ ด เสรุ ก แล้ วก ็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สองร้อยเจ็ด ปี และให้ กําเนิ ด บุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน 22 เสรุ กมีอายุได้สามสิบปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโฮร์ 23 หลังจากเสรุ กให้กําเนิ ด
นาโฮร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 24 นาโฮร์มีอายุได้ยี่สิบ
เก้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเทราห์ 25 หลังจากนาโฮร์ให้กําเนิ ดเทราห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกร้อยสิบเก้าปี และ
ให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 26 เทราห์ มีอายุ ได้ เจ ็ด สิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ับ ราม นาโฮร์
และฮาราน 27 ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของเทราห์ เทราห์ให้กําเนิ ด อับ ราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโลท 28 ฮารานได้ สิ ้นชีวิตก่อนเทราห์ผู้เป็นบิดาของเขาในแผ่นดิ นที ่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์
ของชาวเคลเดีย 29 อับ รามและนาโฮร์ต่างก็ ได้ ภรรยา ภรรยาของอับ รามมีช่อ
ื ว่า ซาราย และภรรยาของนา
โฮร์มี ชื่อ ว่า มิ ล คาห์ ผู้ เป็น บุ ตรีของฮาราน ผู้ เป็น บิดาของมิล คาห์ และบิดาของอิส คาห์ 30 แต่ นางซารายได้
เป็นหมัน นางหามีบุตรไม่
10

อับรามในเมืองฮาราน

31 เทราห์ก็พาอับรามบุตรชายของเขากับโลทบุตรชายของฮารานผู้เป็ นหลานชายของเขาและนางซาราย

บุตรสะใภ้ของเขาผู้เป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา เขาทัง้ หลายออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย
จะเข้าไปยังแผ่นดินคานาอัน พวกเขามาถึงเมืองฮารานแล้ วก็อาศัยอยู่ที่ นั่น 32 รวมอายุเทราห์ได้ สองร้อย
ห้าปี และเทราห์ก็ได้สิ้นชีวต
ิ ในเมืองฮาราน

12

พันธสัญญาต่ออับราม

“เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติพี่น้ องของเจ้า และ
จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังแผ่นดินทีเ่ ราจะชีให้
้ เจ้าเห็น 2 เราจะทําให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ ง เราจะ
อวยพรเจ้า ทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร 3 เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า และสาป
แช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า บรรดาครอบครัวทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า�
1 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่อบ
ั รามแล้วว่า

อับรามในดินแดนปาเลสไตน์

4 ดังนั ้ นอับรามจึงออกไปตามที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ ท่านและโลทก็ ไปกั บท่าน

อับรามมีอายุได้เจ็ดสิบ
ห้า ปี ขณะเมื่อ ท่านออกจากเมืองฮาราน 5 อับ รามพานางซารายภรรยาของท่าน โลทบุตรชายของน้ องชาย
ท่าน บรรดาทรัพย์ สิ ่ง ของของพวกเขาที่ ได้ สะสมไว้ และผู้คนทัง้ หลายที่ ได้ ไว้ ที่ เมืองฮาราน พวกเขาออก
ไปเพื่อ เข้าไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน และพวกเขาไปถึง แผ่น ดิน คานาอัน 6 อับ รามเดิน ผ่านแผ่น ดิน นั ้น จนถึง
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สถานที่ เมืองเชเคม คือ ที่ ราบโมเรห์ คราวนั ้น ชาวคานาอัน ยังอยู่ในแผ่น ดิน นั ้น 7 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
แก่อบ
ั รามและตรัสว่า “เราจะให้แผ่นดินนี้ แก่เชื้อสายของเจ้า� อับรามจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่นถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ ผูทรงปรากฏแก่
้
ท่าน 8 ท่านย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาลูกหนึ่ งทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล
แล้วตัง้ เต็นท์ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและเมืองอัยอยู่ทางทิศตะวันออก ณ ที่นั ่นท่าน
สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 9 และอับรามก็ยงั คงเดินทางเรือ
่ ย
ไป ไปทางทิศใต้
การกันดารอาหารทําให้อบ
ั รามไปยังประเทศอียป
ิ ต์
เก ิ ดการกัน ดารอาหารที่ แผ่น ดิน อับ รามได้ ลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ อาศัย อยู่ ที่ นั ่น เพราะว่าการกันดาร
อาหารในแผ่นดินนั ้นมากยิง่ นั ก 11 ต่อมาเมื่อท่านใกล้จะเข้าอียป
ิ ต์ ท่านจึงพูดกับนางซารายภรรยาของท่าน
ว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้ารู ว้ า่ เจ้าเป็นหญิงรู ปงามน่าดู 12 เพราะฉะนั ้นต่อมาเมื่อคนอียป
ิ ต์จะเห็นเจ้า พวกเขา
จะพูดว่า ‘นี่ เป็นภรรยาของเขา� และพวกเขาจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย แต่พวกเขาจะไว้ชีวิตเจ้า 13 กรุณาพูดว่าเจ้า
เป็น น้ องสาวของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะอยู่ อย่างสุข สบายเพราะเห็น แก่ เจ้า และข้าพเจ้า จะมี ชี วิต เพราะ
เหตุ เจ้า� 14 ต่อมาเมื่ออับรามเข้าไปในอียป
ิ ต์ แล้ว คนอียป
ิ ต์ เห็นว่าหญิงคนนี้ รู ปงามยิง่ นั ก 15 พวกเจ้านาย
ของฟาโรห์เห็นนางด้วยเช่นกัน และทูลยกย่องนางต่อพระพักตร์ฟาโรห์ และหญิงนั ้นจึงถูกนําเข้าไปอยู่ใน
วังของฟาโรห์ 16 ฟาโรห์ได้โปรดปรานอับรามมากเพราะเห็นแก่นาง ท่านได้แกะ วัว ลาตัวผู้ ทาส ทาสี ลาตัว
เมีย และอูฐจํานวนมาก 17 และพระเยโฮวาห์ทรงทําให้เกิดภัยพิบัติแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ ของท่านด้วยภัย
พิบัติร้ายแรงต่างๆ เพราะเหตุนางซารายภรรยาของอับราม 18 ฟาโรห์จึงเรียกอับรามมาและตรัสว่า “ทําไม
เจ้า จึง ทํา เช่น นี้ แก่ เรา ทําไมเจ้า ไม่ บอกเราว่า นางเป็น ภรรยาของเจ้า 19 ทําไมเจ้า ว่า ‘เธอเป็น น้ องสาวของ
ข้า พระองค์� ดัง นั ้น เราเกือบจะรับ นางมาเป็น ภรรยาของเรา ฉะนั ้น บัดนี้ จงดู ภรรยาของเจ้า จงรับ นางไป
และออกไปตามทางของเจ้า� 20 ฟาโรห์จึงรับสัง่ พวกคนใช้เรือ
่ งท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน ภรรยาและสิง่
สารพัดที่ท่านมีอยูออกไปเสี
่
ย
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13
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
ท่านและภรรยาของท่านและสิง่ สารพัดที่ ท่านมีอยู่พร้อมกับโลท เข้าไปทาง
ทิศ ใต้ 2 อับ รามก็ มัง่ คัง่ สมบู รณ ์ ด้วยฝูง สัตว์ เงิน และทองเป็ นอ ัน มาก 3 ท่านเดิน ทางต่อ ไปจากทิศ ใต้ จน
ถึง เมืองเบธเอล ถึง สถานที่ ที่ เต็นท์ ของท่านเคยตัง้ อยู่คราวก่อน ระหว่างเมืองเบธเอลกับ เมือ งอัย 4 จนถึง
สถานที่ตัง้ แท่นบูชาซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยสร้างไว้ที่นั่น และอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ที่นั่น
1 อับรามจึงขึ้นไปจากอียป
ิ ต์

อับรามแยกจากโลท

5 โลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแพะแกะ

ฝูงวัวและเต็นท์เช่นกัน 6 แผ่นดินไม่กว้างขวางพอที่พวกเขาจะอาศัย
อยู่ด้วยกันได้ เพราะทรัพย์สิ ่งของของพวกเขามีอยู่มาก ดังนั ้นพวกเขาจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 7 เกิดมี
การวิวาทก ัน ระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับ รามกับ คนเลี้ยงสัตว์ของโลท ขณะนั ้น คนคานาอัน และคนเปรีส
ซี ยงั อาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิน นั ่น 8 อับ รามจึง พู ดก ับโลทว่า “กรุ ณาอย่า ให้ มี การวิวาทก ัน เลยระหว่างเรากับ เจ้า
และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของเรากับคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทัง้ สองเป็นญาติ กัน 9 แผ่นดินทัง้ หมด
อยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือ โปรดจงแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรือถ้าเจ้าไป
ทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ�
โลทเข้าไปเมืองโสโดม
โลทเงยหน้า ขึ้น แลดู และเห็ นว ่า บรรดาที่ราบลุ่ม ของแม่น้ํา จอร์แดนมี น้ํา บริบู รณ ์ อยู่ ทุก แห่ง เหมือน
พระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไปทางเมืองโศอาร์ ก่อนที่ พระเยโฮวาห์ทรงทําลาย
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 11 ดัง นั ้น โลทจึง เลือกบรรดาที่ราบลุ่ม ของแม่ น้ํา จอร์แดน โลทเดิน ทางไป
ทิศตะวันออกและเขาทัง้ สองจึงแยกจากกันไป 12 อับรามอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน โลทอาศัยอยูใ่ นเมือง
ต่างๆที่ราบลุ่ม และตัง้ เต็นท์ ใกล้ เมืองโสโดม 13 แต่ ชาวเมืองโสโดมเป็น คนชัว่ ช้า และเป็น คนบาปต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์เป็นอันมาก
10

ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร

“จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดูจาก
สถานที่ ที่ เจ้าอยู่นี้ ไปทางทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 15 เพราะว่าแผ่นดินทัง้ หมดซึ่งเจ้า
เห็นนี้ เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิ ตย์ 16 เราจะกระทําให้เชื้อสายของเจ้าเหมือนอย่าง
ผงคลีดิน ดังนั ้นถ้าผูใ้ ดสามารถนั บผงคลีดินได้ก็จะนั บเชื้อสายของเจ้าได้เช่นกัน 17 จงลุกขึ้นเดินไปทัว่ แผ่น
14 ภายหลังที่โลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อบ
ั รามว่า

หนั งสือปฐมกาล 13:18
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หนั งสือปฐมกาล 15:3

ดิน ทางด้านยาวด้านกว้าง เพราะเราจะยกให้ เจ้า � 18 ดัง นั ้ นอ ับ รามจึง ยกเต็นท์ มาและอาศัย อยู่ ที่ ราบขอ
งมัมเร ซึ่งอยูใ่ นเฮโบรนและสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาห์ที่นั่น

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
1 และต่อ มาในสมัย ของอัม ราเฟลกษั ตริย์ เมืองชิ นาร์ อารีโอคกษั ตริย์ เมืองเอลลาสาร์ เคโดร์ลาโอเมอร์
กษั ตริย์เมืองเอลาม และทิดาลกษั ตริย์แห่งประชาชาติ 2 กษั ตริย์เหล่านี้ ได้ ทําสงครามรบสู้ กับเบรากษั ตริย์
เมืองโสโดม บิรชากษั ตริย์เมืองโกโมราห์ ชินาบกษั ตริย์เมืองอัดมาห์ เชเมเบอร์กษั ตริย์เมืองเศโบยิม และ
กษั ตริย์ เมืองเบลาคือ เมืองโศอาร์ 3 บรรดากษั ตริย์ เหล่า นี้ รวมทั พก ัน ณ ที่ หุบ เขาสิดดิม ซึ่ง คือ ทะเลเกลือ
4 กษั ตริยเหล่
์
านี้ ยอมขึ้นแก่กษั ตริยเคโดร์
์
ลาโอเมอร์สิบสองปี และในปีที่สิบสามกษั ตริย์เหล่านี้ ก็กบฏ 5 และ
ในปี ที่สิบสี่กษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษั ตริย์ที่อยู่กับท่านยกมาตีคนเรฟาอิมที่เมืองอัชทาโรท คา
รนาอิม คนศู ซิมที่เมืองฮาม และคนเอมิมที่เมืองชาเวห์ คี รย
ิ าธาอิม 6 ชาวโฮรีที่ ภู เขาเสอีรซ
์ ่ึงเป็นของพวก
เขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่งอยูใกล้
่
ถิน
์
านี้ กลับมาถึงเมืองเอนมิสปัทซึ่งคือเมืองคา
่ ทุรกันดาร 7 กษั ตริยเหล่
เดช และยกมาตีแผ่นดินทัง้ สิน
้ ของคนอามาเลข และคนอาโมไรต์ที่อาศัยอยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทามาร์ด้วย
8 และกษั ตริย์ เมืองโสโดม กษั ตริย์ เมืองโกโมราห์ กษั ตริย์ เมืองอัด มาห์ กษั ตริย์ เมืองเศโบยิม และกษั ตริย์
เมืองเบลา (คือเมืองโศอาร์� ก็ออกไปทําสงครามรบสู้กับกษั ตริย์เหล่านั ้น ณ ที่หุบเขาสิดดิม 9 กับเคโดร์ลา
โอเมอร์กษั ตริย์เมืองเอลาม ทิดาลกษั ตริย์แห่งประชาชาติ อัมราเฟลกษั ตริย์เมืองชินาร์ และอารีโอคกษั ตริ
ย์เมืองเอลลาสาร์ กษั ตริยสี
์ องค์
่
ต่อห้าองค์ 10 ที่หุบเขาสิดดิมมีบ่อยางมะตอยเต็มไปหมด เหล่ากษั ตริย์เมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์ได้ หนี มาและตกลงไปที่ นั ่น และส่วนผู้ที่ เหลืออยู่ก็ หนี ไปยังภู เขา 11 กษั ตริย์เหล่ า
นั ้นจึงเก็บบรรดาทรัพย์สิ่งของและเสบียงอาหารทัง้ สิน
้ ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์แล้วก็ไป 12 และ
ได้จับโลทบุตรชายของน้ องชายอับรามผู้ซ่ึงอาศัยอยูใ่ นเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่งของของเขาแล้วจากไป
อับรามช่วยชีวต
ิ โลท

13 แล้วมีคนหนึ่ งที่หนี มานัน
้ ได้บอกให้อบ
ั รามชาวฮีบรู

เพราะว่าท่านอาศัยอยูที
่ ่ราบของมัมเรคนอาโมไรต์
พี่น้ องของเอชโคล์ และพี่น้องของอาเนอร์ คนเหล่านี้ เป็นพันธมิตรกับอับราม 14 เมื่ออับรามได้ ยินว่าหลาน
ชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย ท่านจึงนําคนชํานาญศึกที่เกิดในบ้านท่าน จํานวนสามร้อยสิบแปดคน และ
ตามไปทันที่เมืองดาน 15 ท่านจึงแยกคนของท่าน ทัง้ ท่านและคนใช้ของท่านออกเป็นกองๆในกลางคืน ก็เข
้าตีและไล่ ตามจนถึงเมืองโฮบาห์ซ่ึงอยู่ทางด้านซ้ายเมืองดามัสกัส 16 และท่านนําบรรดาทรัพย์สิ ่งของกลับ
คืนมาหมด ทัง้ นําโลทหลานชายของท่าน ทรัพย์สิ่งของของเขา ผู้หญิง และประชาชนกลับมาด้วย
เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
หลัง จากท่านกลับ จากการฆ่า กษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และกษั ตริย์ ทัง้ หลายที่ รว่ มกําลั งก ัน นั ้น แล้ว
กษั ตริย์ เมืองโสโดมก็ ออกมารับท ่าน ณ ที่ หุบ เขาชาเวห์ ซึ่ง คือ หุบเขาของกษั ตริย์ 18 เมลคี เซเดคกษั ตริย์
เมืองซาเล็ม ได้ นํา ขนมปัง และนํ้า องุน
่ มาให้ และท่านก็ เป็น ปุโรหิต ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด 19 ท่านก็ อวยพรแก่
อับรามว่า “ขอให้พระเจ้า ผู้ สูงสุด ผู้ทรงเป็น เจ้าของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกโปรดให้อบ
ั รามได้ รบ
ั พรเถิด
20 และจงสรรเสริญแด่พระเจ้าผูส
้ ูงสุดผูได้
้ ทรงมอบศัตรูทัง้ หลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า� และอับรามก็ยก
หนึ่ งในสิบจากข้าวของทัง้ หมดถวายแก่ท่าน
17

อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดม
กษั ตริย์ เมืองโสโดมตรัส แก่ อบ
ั รามว่า “ขอคืน คนให้ แก่ เราและทรัพย์ สิ ่ง ของนั ้น เจ้า จงเอาไปเถิด�
22 อับ รามกล่าวแก่ กษั ตริย์ เมืองโสโดมว่า “ข้าพเจ้า ได้ ยกมือ ของข้าพเจ้า ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ผู้ สู งสุ ด
ผู้ ทรงเป็น เจ้าของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 23 ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ รบ
ั เอาเส้น ด้ายหรือ สายรัด ร้องเท้า และ
ข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั เอาสิง่ ใดๆที่ เป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะกล่าวว่า ‘เราได้ กระทําให้อบ
ั รามมังม
่ ี� 24 เว้นแต่
สิ ่งที่ คนหนุ่มได้ กินและส่วนของคนทัง้ หลายซึ่งไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร ให้พวกเขารับ
ส่วนของพวกเขาเถิด�
21

15

พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่อบ
ั ราม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มาถึ งอ ับ รามด้วยนิ มิ ตว่า “อับ ราม อย่า กลัว
เลย เราเป็นโล่ ของเจ้าและเป็นบําเหน็ จยิง่ ใหญ่ของเจ้า� 2 อับรามทูลว่า “ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
พระองค์ จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ ข้าพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ ยงั ไม่ มี บุตร และคนต้นเรือนแห่งครัว
เรือนของข้า พระองค์ คนนี้ แหละคือ เอลี เยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัส� 3 อับ รามทูล ว่า “ดู เถิด พระองค์ มิได้
ทรงประทานเชื้อ สายให้ แก่ ข้า พระองค์ และดู เถิด คนหนึ่ ง ที่ เก ิด ในบ้านข้า พระองค์ เป็น ผู้รบ
ั มรดกของข้า
1

หนั งสือปฐมกาล 15:4
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หนั งสือปฐมกาล 16:14

พระองค์� 4 ดูเถิด พระดํารัสของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านว่า “คนนี้ จะไม่ได้เป็นผู้รบ
ั มรดกของเจ้า แต่ผู้ที่จะ
ออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้าจะเป็นผู้รบ
ั มรดกของเจ้า� 5 พระองค์จึงนําท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่า “จง
มองดูฟ้าและนั บดวงดาวทัง้ หลาย ถ้าเจ้าสามารถนั บมันได้� และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เชื้อสายของเจ้า
จะเป็น เช่น นั ้น� 6 ท่านเชื่อ ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน 7 พระองค์
ตรัส แก่ ท่านว่า “เราคือ เยโฮวาห์ ที่ ได้ พาเจ้า ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อ ยกดิน แดนนี้ ให้ เป็น
มรดกแก่เจ้า� 8 ท่านทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะรู ได้
้ อย่างไรว่าข้าพระองค์จะได้
ดิ นแดนนี้ เป็น มรดก� 9 พระองค์ ตรัส แก่ ท่านว่า “จงเอาวัว ตัว เมีย อายุ สามปี แพะตัว เมีย อายุ สามปี แกะ
ตัวผู้อายุสามปี นกเขาตัวหนึ่ งและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ งมาให้เรา� 10 ท่านจึงนําบรรดาสัตว์เหล่านี้ มาและ
ผ่า กลางตัว มัน วางข้างละซีก ตรงกัน แต่ นกทัง้ หลายนั ้น ท่านหาได้ ผ่า ไม่ 11 เมื่อ ฝูง เหยีย
่ วลงมาที่ ซากสัตว์
เหล่านั ้น อับรามก็ไล่มันไปเสีย 12 เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตก อับรามก็นอนหลับสนิ ท และดูเถิด ความหวาด
กลัวความหดหูใ่ จอย่างยิงก
่ ็ทับถมท่าน
ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
พระองค์ ตรัส แก่ อบ
ั รามว่า “จงรู ้แน่ เถิด ว่า เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น คนต่างด้าวในแผ่นดิ นที ่ ไม่ใช่ ของ
พวกเขาและจะรับใช้พวกนั ้น พวกนั ้นจะกดขีข
่ ่มเหงพวกเขาสี่รอ
้ ยปี 14 เช่นกันเราจะพิพากษาประเทศนั ้นซึ่ง
พวกเขาจะรับใช้ และต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก 15 เจ้าจะไปตามบรรพบุรุษ
ของเจ้า โดยผาสุก ในเวลาชรามากเจ้า จะถูก ฝัง ไว้ 16 แต่ ในชัว่ อายุ ที่ สี่ พวกเขาจะกลับ มาที่ นี่ อีก ครัง้ เพราะ
ว่าความชัว่ ช้าของคนอาโมไรต์ยงั ไม่ครบถ้วน� 17 ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกและคํ่ามืด ดูเถิด เตาที่ควันพลุ่ง
อยูแ
่ ละคบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั ้น
13

เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
ในวัน เดียวกัน นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา พันธสัญญากับ อับ รามว่า “เราได้ ยกแผ่น ดิน นี้ แก่ เชื้อ สาย
ของเจ้าแล้ว ตัง้ แต่แม่น้าํ อียป
ิ ต์ไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส 19 ทัง้ แผ่นดินของคนเคไนต์ คนเคนั
20
ส คนขัดโมไนต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม 21 คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเกอร์กาชี และคนเย
บุส�
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ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม

1 นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน

และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียป
ิ ต์คนหนึ่ งซึ่งมีช่อ
ื ว่าฮาการ์
“ดู เถิด บัดนี้ พระเยโฮวาห์ไม่ ให้ข้าพเจ้ามี บุตร ขอท่านกรุ ณาเข้าไปหาสาว
ใช้ ของข้าพเจ้า บางที ข้าพเจ้า อาจจะได้ บุ ตรโดยนาง� และอับ รามก็ ฟัง เสียงนางซาราย 3 ภายหลั งอ ับ ราม
อาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันได้ สิ บปี แล้ว นางซารายภรรยาของอับรามก็ ยกฮาการ์คนอียป
ิ ต์ สาวใช้ของตน
ให้เป็น ภรรยาของอับ รามสามี ของนาง 4 ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ ตัง้ ครรภ์ เมื่อ นางรู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์
แล้ว นางก็ดูหมิน
่ นายผู้หญิงของนางในใจ 5 นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า “ให้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่
กั บท่านเถิด ข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่าน เมื่อนางรู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์ แล้วนางก็ ดู หมิน
่
ข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพเจ้ากับท่าน� 6 แต่อับรามพูดกับนางซาราย
ว่า “ดู เถิด สาวใช้ ของเจ้า อยู่ ในมือ ของเจ้า จงกระทํา แก่ เขาตามที่ เจ้ าเห็น ควร� เมื่อ นางซารายเคี่ยวเข็ญ
หญิงนั ้น หญิงนั ้นจึงหนี ไปให้พ้นหน้าของนาง 7 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์พบหญิงนั ้ นที ่นํ้าพุ ในถิน
่ ทุรกัน
ดาร คือ ที่ นํ้าพุ ในทางที่ จะไปเมืองชูร ์ 8 ทู ตน น
ั ้ จึง พูด ว่า “ฮาการ์สาวใช้ ของนางซาราย เจ้ ามาจากไหนและ
เจ้าจะไปไหน� นางจึงทูลว่า “ข้าพระองค์หนี มาให้พ้นหน้าจากนางซารายนายผู้หญิงของข้าพระองค์� 9 ทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่ นางว่า “จงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้ อํานาจของเขา�
10 แล้วทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่ หญิงนั ้ นว่า “เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้น เพราะว่าจะมี
คนจํานวนมากมายจนนั บ ไม่ ถ้วน � 11 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล ่าวแก่ นางว่า “ดู เถิด เจ้ ามี ครรภ์ แล ้ว
และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จะเรียกชื่อของเขาว่า อิชมาเอล เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงรับฟังความทุกข์
ของเจ้า 12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทัง้ ปวงและมือคนทัง้ ปวงจะต่อสู้เขา และเขาจะอาศัยอยู่
ตรงหน้าบรรดาพีน
่ ้ องของเขา� 13 นางจึงเรียกพระนามของพระเยโฮวาห์ผูตรั
้ สแก่นางว่า “พระองค์พระเจ้า
ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์� เพราะนางพูดว่า “ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ที่นี่ ผู้ทรงทอดพระเนตรข้า
พระองค์ด้วยหรือ� 14 เหตุฉะนั ้นจึงเรียกชื่อบ่อนํ้าว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยูระหว่
่
างเมืองคาเดชกับเมือง
เบเรด
2 นางซารายจึง พู ดก ับ อับ รามว่า

การกําเนิ ดของอิชมาเอล
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15 นางฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง ให้ แก่ อับ ราม อับ รามจึง เรียกชื่ อบ ุตรชายของท่านซึ่ง นางฮาการ์
คลอดออกมาว่า อิชมาเอล 16 เมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั ้น อับรามอายุได้แปดสิบหกปี

17
พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
1 เมื่ออายุอบ
ั รามได้เก้าสิบเก้าปี พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อบ
ั รามและตรัสแก่ท่านว่า “เราเป็นพระเจ้า
ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ จงดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า เราและเจ้า จงเป็น คนดี รอบคอบ 2 เราจะทํา พันธสัญญาของเรา
ระหว่างเรากับ เจ้า และจะให้เจ้ าทวีมากขึ้น � 3 อับ รามก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน และพระเจ้า ทรงมี พระราชปฏิ สัน
ถารกั บท ่า นว่า 4 “สําหรับ เรา ดู เถิด นี่ เป็น พันธสัญญาของเรากับ เจ้า และเจ้า จะเป็น บิดาของประชาชาติ
มากมาย 5 ชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป แต่ เจ้ าจะมีชื่อว่า อับราฮัม เพราะเราจะกระทําให้เจ้ า
เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย 6 เราจะกระทําให้เจ้ามีลูกดกทวีมากขึ้น เราจะกระทําให้เจ้าเป็นชนหลาย
ชาติ กษั ตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า 7 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของ
เจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชัว่ อายุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ เป็นพระเจ้าองค์ เดียวแก่ เจ้ าและเชื้อ
สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า 8 เราจะให้แผ่ นดิ นที ่ เจ้ าอาศัย อยู่เป็น คนต่างด้าวนี้ คือ บรรดาแผ่น ดิน คานา
อัน แก่ เจ้ าและเชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า ให้ เป็น กรรมสิทธิ์นิ รัน ดร์ และเราจะเป็น พระเจ้า ของพวก
เขา�
พิธสุ
ี หนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล
“เหตุฉะนั ้นเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชัว่ อายุของพวก
เขาจะรักษาพันธสัญญาของเรา 10 นี่ เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเจ้าจะรักษาระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสาย
ของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุ หนัต 11 เจ้าจะเข้าสุ หนัตตัดหนั ง
หุม
้ ปลายองคชาตของเจ้า และมัน จะเป็น หมายสําคัญ แห่ง พันธสัญญาระหว่างเรากับ เจ้า 12 ผู้ ชายที่ มีอายุ
แปดวัน จะเข้า สุ หน ัต ในท่ามกลางพวกเจ้า เด็ก ผู้ชายทุก คนตลอดชัว่ อายุ ของพวกเจ้า ผู้ ชายที่ เก ิด ในบ้าน
หรือเอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวใดๆซึ่งมิใช่เชื้อสายของเจ้า 13 ผู้ชายที่ เกิดในบ้านของเจ้าและผู้ชายที่เอา
เงินซื้อมาจําเป็นต้องเข้าสุหนัต และพันธสัญญาของเราจะอยูที
่ ่เนื้ อของเจ้า เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 14 เด็ก
ผู้ชายที่ มิได้ เข้า สุหนั ต คือ ผู้ ที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต ตัด หนั ง หุม
้ ปลายองคชาตของเขา ชี วิ ตน ัน
้ จะถูก ตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา�
9 พระเจ้าตรัสแก่อบ
ั ราฮัมว่า

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์

15 และพระเจ้าตรัสแก่ อบ
ั ราฮัมว่า “สําหรับซารายภรรยาของเจ้า เจ้ าจะไม่เรียกชื่อนางว่า
เรียกชื่อนางว่า ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่นางและให้บุตรชายคนหนึ่ งแก่เจ้ากับนางด้วย ใช่

ซาราย แต่ จะ
เราจะอวยพร
นาง นางจะเป็น มารดาของชนหลายชาติ กษั ตริย์ ของชนหลายชาติ จะมาจากนาง� 17 ดัง นั ้ นอ ับ ราฮัม จึง
ซบหน้าลงหัวเราะคิดในใจของท่านว่า “ชายผู้มีอายุหน่ง
ึ ร้อยปี จะให้กําเนิ ดบุตรได้ หรือ ซาราห์ผู้มีอายุได้ เก
้า สิบ ปี แล ้ วจะคลอดบุตรหรือ� 18 อับ ราฮั มท ูล พระเจ้า ว่า “โอ ขอให้ อิ ชมาเอลมี ชี วิตอยู่ ต่อ พระพักตร์ของ
พระองค์� 19 พระเจ้าตรัสว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ งแก่เจ้าเป็นแน่ เจ้าจะเรียกชื่อ
ของเขาว่า อิส อัค และเราจะตัง้ พันธสัญญาของเรากับ เขาและกับ เชื้อ สายของเขาที่มาภายหลัง เขาให้เป็น
พันธสัญญานิ รน
ั ดร์
อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง
ดูเถิด เราได้อวยพรเขาและจะกระทําให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้นอ
ด
ุ มบริบรณ
ู อย่
์ างยิง่ เขาจะให้กําเนิ ดเจ้านายสิบสององค์และเราจะกระทําให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ ง
21 แต่ พันธสัญญาของเรา เราจะตัง
้ ไว้กับอิสอัคซึ่งซาราห์จะคลอดให้แก่ เจ้ าปี หน้าในเวลานี้ � 22 พระองค์ มี
พระราชปฏิสันถารกับท่านเสร็จแล้ว พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปจากอับราฮัม 23 อับราฮัมจึงเอาอิชมาเอลบุตรชาย
ของท่าน บรรดาคนทัง้ ปวงที่เกิดในบ้านของท่านและบรรดาคนทัง้ ปวงที่ได้ซื้อมาด้วยเงินของท่าน คือผู้ชาย
ทุกคนท่ามกลางคนที่ อยู่ในบ้านของอับราฮัม ให้เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของพวกเขาในวันนั ้น
ตามที่พระเจ้าตรัสไว้แก่ท่าน 24 เมื่อท่านเข้าสุหนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของท่าน อับราฮัมมีอายุเก้าสิบ
เก้าปี 25 และอิชมาเอลบุตรชายของท่านมีอายุสิบสามปี เมื่อเขาเข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเขา
26 อับราฮัมและอิชมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุ หนัตในวันเดียวกันนั ้น 27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน ทัง
้
ที่เกิดในบ้านของท่านและซื้อมาด้วยเงินจากคนต่างด้าวก็เข้าสุหนัตพร้อมกับท่าน
20 สําหรับอิชมาเอลนั ้นเราได้ฟังเจ้าแล้ว

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย
่ มอับราฮัม
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1 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ เขาที่ราบของมัมเร และเขานั ่ง อยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ในเวลาแดดร้อน 2 เขาจึง
เงยหน้าขึ้นมองดู และดู เถิด มีชายสามคนยืนอยู่ข้างเขา เมื่อเขาเห็นท่านเหล่านั ้นจึงวิง่ จากประตู เต็นท์ ไป
ต้อนรับท่านเหล่านั ้นและก้มหน้าของเขาลงถึงดิน 3 และพูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าบัดนี้ ข้าพเจ้าเป็นที
่ โปรดปรานในสายตาของท่าน ขอท่านโปรดอย่า ผ่านไปจากผู้ รับ ใช้ ของท่านเลย 4 ข้าพเจ้า ขอความกรุ ณา
จากท่านยอมให้ เอานํ้า นิ ด หน่ อยมาล้างเท้า ของท่าน และให้ ท่านทัง้ หลายพัก ใต้ ต้นไม้ เถิด 5 ข้าพเจ้า จะไป
เอาอาหารหน่ อยหนึ่ งมาให้และขอให้ท่านชื่นใจเถิด หลังจากนั ้นจึงค่อยออกเดินทาง เพราะว่าท่านมายังผู้
รับใช้ของท่านแล้ว� ท่านเหล่านั ้นจึงว่า “จงทําตามที่ เจ้ากล่าวเถิด� 6 อับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์ หานางซา
ราห์และพูดว่า “จงรีบเอาแป้งละเอียดสามถังมานวดแล้วทําขนมบนเตา� 7 อับราฮัมจึงวิง่ ไปที่ ฝูงสัตว์เอา
ลูกวัวอ่อนและดีตัวหนึ่ งมอบให้ชายหนุ่มคนหนึ่ งและเขาก็รีบปรุ งเป็นอาหาร 8 เขาเอาเนย นํ้านมและลูกวัว
ซึ่งเขาได้ ปรุ งแล้ วนัน
้ มาวางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั ้น และเขายืนอยู่ข้างท่านเหล่านั ้นใต้ ต้นไม้แล้วท่านเหล่า
นั ้นได้รับประทาน 9 ท่านเหล่านั ้นจึงกล่าวแก่เขาว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน� และเขาพูดว่า “ดูเถิด
อยูในเต็
่
นท์�

พระสัญญาถึงการกําเนิ ดอิสอัค
“เราจะกลับ มาหาเจ้า แน่ นอนตามเวลาแห่ง ชีวต
ิ และดู เถิด ซาราห์ภรรยาของเจ้า จะ
มี บุ ตรชายคนหนึ่ ง� ซาราห์ ได้ ฟัง อยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ซึ่ง อยู่ ข้างหลัง ท่าน 11 อับ ราฮัม และซาราห์ ก็ มีอายุ แก่
ชรามากแล้ว และนางซาราห์ ตามปกติ ของผู้ หญิ งก ็ หมดแล้ว 12 ฉะนั ้น นางซาราห์ จึง หัวเราะในใจพูด ว่า
“ข้าพเจ้าแก่แล้ว นายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย ข้าพเจ้าจะมีความยินดีอีกหรือ� 13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอับรา
ฮัม ว่า “ทําไมนางซาราห์ หว
ั เราะพูด ว่า ‘ข้าพเจ้า จะคลอดบุตรคนหนึ่ ง ซึ่ง ข้าพเจ้า แก่ แล ้ว จริงๆหรือ� 14 มี สิ
่งใดที่ ยากเกินไปสําหรับพระเยโฮวาห์หรือ เมื่อถึงเวลากําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแห่งชีวต
ิ และ
ซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ ง� 15 ดังนั ้นนางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะ� เพราะนางกลัว และ
พระองค์ตรัสว่า “ไม่ใช่ แต่เจ้าหัวเราะ�
10 ท่านจึง กล่าวว่า

แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

16 บุ รุ ษเหล่านั ้ นก็ลุ กขึ้นจากที่ นั่นและมองไปทางเมืองโสโดม

อับราฮัมไปกั บท่านเหล่านั ้นเพื่อตามไปส่ง
“เราจะซ่อนสิง่ ซึ่งเรากระทําจากอับราฮัมหรือ 18 ด้วยว่าอับราฮัมจะเป็นประชาชาติ
ใหญ่โตและมีกําลังมากอย่างแน่ นอน และบรรดาประชาชาติทัง้ หลายในแผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พระพรเพราะ
เขา 19 เพราะว่า เรารู จ
้ ัก เขา เขาจะสัง่ ลูก หลานและครอบครัว ของเขาที่ สืบ มา พวกเขาจะรักษาพระมรรคา
ของพระเยโฮวาห์ เพื่อทําความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบ
ั ราฮัมตาม
สิง่ ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส ไว้เก ี่ย วกับ เขา� 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ดังมากและเพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน 21 เราจะลงไปเดีย
๋ วนี้ ดูว่าพวกเขากระทําตาม
เสียงร้องทัง้ สิน
้ 22 บุรุ ษเหล่านั ้นหันหน้าจากที่นั่นไปทางเมืองโสโดม แต่
้ ซึ่งมาถึงเราหรือไม่ ถ้าไม่ เราจะรู �
อับราฮัมยังยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
“พระองค์จะทรงทําลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนชัว่ ด้วยหรือ 24 บางทีมีคน
ชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองนั ้น พระองค์ จะทรงทําลายและไม่ละเว้นเมืองนั ้นเพราะคนชอบธรรมห้าสิบคน
ที่อยูในนั
่
้นด้วยหรือ 25 ขอพระองค์อย่ากระทําเช่นนี้ เลย ที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนชัว่ และให้คนชอบ
ธรรมเหมือนอย่างคนชัว่ ให้การนั ้นอยูห
่ า่ งไกลจากพระองค์ ผู้พิพากษาของทัว่ แผ่นดินโลกจะไม่กระทําการ
ยุ ติ ธรรมหรือ� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ถ้า เราพบคนชอบธรรมในท่า มกลางเมืองโสโดมห้า สิบ คน เราจะ
ละเว้นทัง้ เมืองเพราะเห็นแก่พวกเขา� 27 อับราฮัมทูลตอบว่า “ดูเถิด กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลี ดินและขี้เถ้า 28 บางที คนชอบธรรมห้าสิบคนจะขาดไปห้า
คน พระองค์ จะทรงทําลายเมืองนั ้น ทัง้ เมืองเพราะขาดห้าคนหรือ� พระองค์ ตรัสว ่า “ถ้า เราพบสี่ สิ บห้า คน
ที่ นั ่น เราจะไม่ ทําลายเมืองนั ้น� 29 เขายัง ทูล ต่อ พระองค์ อี กครัง้ ว่า “บางที จะพบสี่ สิ บคนที่ นั ่น � และพระ
องค์ ตรัสว่า “เราจะไม่กระทําเพราะเห็นแก่ สี ่สิ บคน� 30 เขาทูลต่อพระองค์ ว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะกราบทูล บางทีจะพบสามสิบคนที่นั ่น� และพระองค์ตรั
สว่า “เราจะไม่กระทําถ้าเราพบสามสิบคนที่นั ่น� 31 เขาทูลว่า “ดูเถิด กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้า บางทีจะพบยี่สิบคนที่นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็นแก่
ยี ่ สิ บคน� 32 เขาทูล ว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่า ให้องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระพิโรธเลย และข้า พระองค์ จะยัง
กราบทูลครัง้ นี้ ครัง้ เดียว บางทีจะพบสิบคนที่นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็น
แก่สิบคน� 33 เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอับราฮัมจบลงแล้ว พระเยโฮวาห์ได้เสด็จไปและอับ
ราฮัมก็กลับไปที่อยูของตน
่
23 อับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่า
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ทูตสวรรค์สององค์มาเยีย
่ มโลท
ทูต สวรรค์ สององค์ มาถึง เมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทได้ นั่ง อยู่ ที่ ประตู เมืองโสโดม เมื่อ โลทเห็น แล้ วก
็ ลุ กขึ้น ไปพบทูต เหล่า นั ้น และได้ ก้ม หน้า ของเขาลงถึ งด ิน 2 แล ้ว เขากล่าวว่า “ดู เถิด เจ้ านายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านโปรดกรุ ณาแวะไปบ้านผู้รับใช้ของท่าน ค้างแรมคืนนี้ ล้างเท้าของท่าน แล้วท่านจะ
ได้ ต่ ืน แต่ เช้า เดิน ทางต่อ ไป� ทูต เหล่า นั ้น กล่าวว่า “อย่า เลย แต่ พวกเราจะค้างแรมที่ ถนนในคืน นี้ � 3 เขา
ได้รบเร้าทูตเหล่านั ้นอย่างมาก ทูตเหล่านั ้นจึงแวะเข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึงจัดการเลี้ยงทูตเหล่านั ้น
ทําขนมปังไร้เชื้อและทูตเหล่านั ้นจึงรับประทาน
1

โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า “พี่น้อง�
แต่ ก่อนที่ ทูต เหล่า นั ้น เข้า นอน พวกผู้ชายเมืองนั ้น คือ พวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้ แก่ และหนุ่ม ทุ ก
คนจากทุก สารทิศ มาล้อมเรือนนั ้น ไว้ 5 พวกเขาเรียกโลทและพู ดก ับ เขาว่า “ผู้ ชายเหล่า นั ้น ซึ่ง มาหาท่าน
คืนนี้ อยู่ที่ไหน จงนําเขาเหล่านั ้นออกมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้สมสู่ กับเขา� 6 โลทก็ ออกทางประตูไป
หาพวกนั ้น และปิด ประตู หลัง จากที่ เขาออกไปแล้ว 7 และกล่าวว่า “พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่าน
อย่ากระทําชัว่ ช้าเช่นนี้ เลย 8 ดู เถิด ข้าพเจ้ามี บุ ตรสาวสองคนซึ่งไม่ เคยสมสู่ กับชายเลย ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ท่าน ขอให้ข้าพเจ้า นํา พวกเธอออกมาให้ท่าน ให้ท่านกระทํา แก่ พวกเธอตามที่ เห ็น ชอบในสายตาของท่าน
เถิด เพียงแต่ อย่า กระทํา อะไรแก่ ชายเหล่า นี้ เลย เพราะเหตุ วา่ พวกเขาเหล่า นี้ เข ้า มาอยู่ ใต้ ร่ม ชายคาของ
ข้าพเจ้า� 9 พวกเขาพูดว่า “ถอยไป� และพวกเขาพูดอีกว่า “คนนี้ เข้ามาอาศัยอยู่และเขาจะมาตัง้ ตัวเป็นผู้
พิพากษา บัดนี้ เราจะทําการชัว่ ร้า ยกั บท ่านยิง่ กว่า คนเหล่า นั ้น� พวกเขาจึง ผลัก คนนั ้น โดยแรงคือ โลทนั ่น
เอง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู 10 แต่ทูตเหล่านั ้นจึงยื่นมอ
ื ออกไปดึงโลทเข้ามาในบ้านและปิดประตู 11 ทูต
เหล่านั ้นทําให้พวกผู้ชายที่อยูประตู
่
บ้านนั ้นตาบอดผู้ใหญ่ผู้น้อย ดังนั ้นพวกเขาจึงหาประตูจนเหนื่ อย
4

ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง
“ที่ นี่มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย บุตรชาย บุตรสาว และสิง่ ใดๆของเจ้าที่
อยู่ ในเมืองนี้ ออกจากที่ นี่ 13 เพราะพวกเราจะทําลายสถานที่ แห่งนี้ เพราะว่า เสียงร้องของพวกเขาดัง มาก
ยิง่ ขึ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่ง พวกเรามาทําลายมัน เสีย� 14 โลทจึง ออกไปพู
ดก ับ บุตรเขยของเขาซึ่ง ได้ แต่ งงานกับ บุตรสาวของเขาว่า “ลุก ขึ้น เจ้ าจงออกไปจากสถานที่ นี้ เพราะพระ
เยโฮวาห์จะทรงทําลายเมืองนี้ � แต่บุตรเขยของเขากลั บดูเหมือนว่าเขาพูดล้อเล่น 15 เมื่อรุ ง่ เช้าทูตสวรรค์
เหล่านั ้นจึงเร่งเร้าโลทว่า “จงลุกขึ้น พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทัง้ สองของเจ้า ซึ่งอยูที
่ ่นี่ไปเสีย เกรงว่า
พวกเจ้าจะถูกทําลายพร้อมกับความชัว่ ช้าของเมืองนี้ � 16 ขณะที่เขายังรีรออยู่ ทูตเหล่านั ้นจึงคว้าจับมือเขา
มือ ภรรยาของเขาและมื อบ ุต รสาวทัง้ สองของเขา พระเยโฮวาห์ ทรงมี ความเมตตาต่อ เขา ทูต เหล่า นั ้น จึง
นําเขาออกมาและให้เขาอยู่ที่นอกเมือง 17 ต่อมาเมื่อทูตเหล่านั ้นนําพวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูตพูดว่า
“จงหนี เอาชีวต
ิ รอด อย่า ได้ เหลียวหลัง มาดู หรือ พัก อยู่ ที่ ราบลุ่ มท ัง้ หลาย จงหนี ไปที่ ภู เขาเกรงว่า เจ้า จะถูก
ทําลาย�
12 ทูตเหล่านั ้นจึงพู ดกับโลทว่า

โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
“โอ เจ้ านายของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอย่างนั ้นเลย 19 ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของ
ท่านได้รบ
ั พระกรุ ณาในสายตาของท่านและท่านมีความเมตตาอย่างยิง่ ซึ่งท่านได้สําแดงต่อข้าพเจ้าในการ
ช่วยชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหนี ไปยังภูเขาได้ เกรงว่าสิง่ ชัว่ ร้ายจะมาถึงตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะ
ตายเสีย 20 ดูเถิด กรุ ณาเถิด เมืองนี้ อยูใกล้
่
ที่จะหนี ไปถึงได้และเป็นเมืองเล็ก โอ โปรดให้ข้าพเจ้าหนี ไปที่นั ่น
(เป็น เมืองเล็กๆมิ ใช่ หรือ) และชีวต
ิ ของข้าพเจ้า จะรอด� 21 ทูต กล่าวแก่ เขาว่า “ดู เถิด เรายอมรับ เจ้า เกี่ยว
กับเรือ
่ งนี้ ด้วยว่าเราจะไม่ทําลายล้างเมืองนี้ ซ่ึงเจ้าได้กล่าวถึง 22 เจ้าจงรีบหนี ไปที่นั ่น เพราะเราไม่สามารถ
กระทํา อะไรได้ จนกว่า เจ้า ไปถึงที่ นั ่น � เหตุ ฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ เมืองนั ้ นว ่าโศอาร์ 23 เมื่อ โลทเข้าไปยัง เมืองโศ
อาร์ ตะวันก็ข้น
ึ มาเหนื อแผ่นดินโลกแล้ว
18 โลทจึงกล่าวแก่ ทูตเหล่านั ้ นว่า

เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิมถูกทําลาย

24 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงให้กํามะถันและไฟจากพระเยโฮวาห์ตกมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาบนเมืองโสโดม

และเมืองโกโมราห์ 25 พระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายเหล่านั ้น บรรดาที่ราบลุ่ม ชาวเมืองทัง้ ปวงและ
สิง่ ที่งอกขึ้นมาบนแผ่นดิน
ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ

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

ุก ขึ้น ตัง้ แต่ เช้า ตรู ่ไปยัง สถานที่ ที่ ท่านเคยยืน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์

28

ท่านมองไปทางเมืองโสโดม

หนั งสือปฐมกาล 19:29

16

หนั งสือปฐมกาล 20:18

เมืองโกโมราห์และดินแดนที่ราบลุ่มทง
ั ้ หลาย และดูเถิด ก็เห็นควันจากแผ่นดินนั ้นพลุ่งขึ้นเหมือนควันจาก
เตาไฟใหญ่ 29 ต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงทําลายเมืองทัง้ หลายในที่ราบลุ่มแล้วนน
ั ้ พระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัม
และส่งโลทออกไปจากท่ามกลางการทําลายล้าง เมื่อพระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายซึ่งโลทอาศัยอยู่
โลทอาศัยอยูใ่ นถํ้า บุตรสาวของโลททําการผิดประเวณี

30 โลทขึ้นไปจากเมืองโศอาร์ไปอาศัยอยูบ
่ นภูเขาพร้อมกับบุตรสาวสองคนของเขา

เพราะเขากลัวทอ
ี่ าศัย
ในเมืองโศอาร์ เขาจึง ไปอาศัย อยู่ ในถํ้า ทัง้ เขากับ บุตรสาวสองคนของเขา 31 บุ ตรสาวหัวปี พู ดก ั บน ้ องสาว
ว่า “บิดาของเราแก่ แล้วและไม่มีชายใดในแผ่นดินโลกเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนี ยมของทัว่ โลก 32 มา
เถิด พวกเราจงให้บิดาของพวกเราดื่มเหล้าองุน
่ และพวกเราจะนอนกับท่าน เพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสาย
ของบิดาพวกเรา� 33 ในคืนวันนั ้นพวกเธอจึงให้บิดาของพวกเธอดื่มเหล้าองุน
่ บุ ตรสาวหัวปี เข้าไปนอนกับ
บิดาของเธอ และเขาไม่ สังเกตว่าเธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุก ขึ้น ไปเมื่อไร 34 ต่อ มาวันร ุ่ง ขึ้น บุตรสาว
หัวปี พู ดก ั บน ้ องสาวว่า “ดู เถิด เมื่อ คืน นี้ เราได้ นอนกับ บิดาของเรา พวกเราจงให้ท่านดื่ม เหล้า องุน
่ ในคืน นี้
อีก และเจ้าจงเข้าไปนอนกับท่านเพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา� 35 พวกเธอจึงให้บิดาของ
พวกเธอดื่มเหล้าองุน
่ ในคืนวันนั ้นด้วย น้ องสาวก็ลุ กขึ้นไปนอนกับเขา และเขาไม่สังเกตว่าเธอมานอนด้วย
เมื่อไรและเธอลุกขึ้นไปเมื่อไร 36 ดังนั ้น บุตรสาวทัง้ สองของโลทก็ตัง้ ครรภ์กับบิดาของพวกเธอ 37 บุตรสาว
หัวปี คลอดบุตรชายคนหนึ่ งและเรียกชื่อของเขาว่า โมอับ เขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอับมาจนถึงทุกวันนี้
38 ส่วนน้ องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหนึ่ งด้วยและเรียกชื่อของเขาว่า เบน-อัมมี เขาเป็ นบรรพบุรุษของคน
อัมโมนมาจนถึงทุกวันนี้

20
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
อับ ราฮัม เดิน ทางจากที่ นั่น ไปยั งด ิน แดนทางใต้ อาศัย อยู่ ระหว่างเมืองคาเดชและเมืองชูร ์ และอาศัย
อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 2 อับ ราฮัม บอกถึง นางซาราห์ ภรรยาของตนว่า “นางเป็น น้ องสาวของข้าพเจ้า� อาบ ี เม
เลคกษั ตริย์ แห่ งเมืองเก-ราร์จึง ใช้ คนมานํา นางซาราห์ ไป 3 แต่ พระเจ้า เสด็จ มาหาอาบี เมเลคทางพระสุ บิ
นในเวลากลางคืน และตรัส กั บท ่า นว่า “ดู เถิด เจ้ าเป็น เหมือนคนตาย เพราะหญิง นั ้น ซึ่ง เจ้า นํา มา ด้วยว่า
นางเป็นภรรยาของผู้อ่น
ื แล้ว� 4 แต่อาบีเมเลคยังไม่ได้เข้าใกล้ นาง ท่านจึงทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์จะประหารชนชาติที่ชอบธรรมด้วยหรือ 5 เขาบอกแก่ข้าพระองค์มิใช่หรือว่า ‘นางเป็นน้ องสาวของ
ข้าพเจ้า� และแม้แต่นางเองก็ว่า ‘เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า� ข้าพระองค์กระทําดังนี้ ด้วยจิตใจอันซื่อตรง
และด้วยมือที่ บริสุทธิ�
้ ้วว่าเจ้ากระทําดังนี้ ด้วยจิตใจ
์ 6 พระเจ้าตรัสกั บท่านในพระสุ บินว่า “แท้ จริงเรารู แล
อันซื่อตรง เราจึงยับยัง้ เจ้าไม่ให้ทําบาปต่อเรา เหตุฉะนั ้นเราไม่ยอมให้เจ้าถูกต้องนางนั ้น 7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงคืน
ภรรยาให้แก่ชายนั ้น เพราะเขาเป็นผูพยากรณ์
้
เขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ ถ้าเจ้าไม่คืนนาง
นั ้น เจ้าจงรู ว้ า่ เจ้าจะตายเป็นแน่ ทัง้ เจ้าและทุกคนที่เป็นของเจ้า� 8 เหตุฉะนั ้นอาบีเมเลคตื่นบรรทมตัง้ แต่
เช้า ตรู ่ ทรงเรียกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรับสัง่ เรือ
่ งทัง้ หมดนี้ ให้พวกเขาฟัง และคนเหล่านั ้ นก ็
กลัวยิง่ นั ก
1

อาบีเมเลคคืนภรรยาแก่อับราฮัม

“เจ้าได้กระทําอะไรแก่พวกเรา เราได้กระทํา
ผิด อะไรต่อ เจ้า ที่ เจ้ านํา บาปใหญ่ โตมายัง เราและราชอาณาจักรของเรา เจ้ าได้ กระทํา สิง่ ซึ่ง ไม่ ควรกระทํา
แก่ เรา � 10 อาบ ี เมเลคตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า “เจ้ าคิด อะไรเจ้า จึง ได้ กระทํา สิง่ นี้ � 11 อับ ราฮั มท ูล ว่า “เพราะ
ข้า พระองค์ คิด ว่า ไม่ มี ความเกรงกลัว พระเจ้า ในสถานที่ นี่ เป็น แน่ พวกเขาจะฆ่า ข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่
ภรรยาของข้า พระองค์ 12 ยิง่ กว่า นั ้น นางเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์ จริงๆ นางเป็น บุตรสาวของบิดาข้า
พระองค์ แต่ ไม่ใช่ บุ ตรสาวของมารดาข้า พระองค์ และนางได้ มาเป็น ภรรยาของข้า พระองค์ 13 ต่อ มาเมื่อ
พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ต้องเร่รอ
่ นจากบ้านบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงพูดกับนางว่า ‘นี่ เป็น
ความกรุ ณาซึ่งเจ้าจะสําแดงต่อข้าพเจ้า ในสถานที่ทุกๆแห่งที่เราจะไปนั ้นขอให้กล่าวถึงข้าพเจ้าว่า เขาเป็น
พี่ชายของดิฉั น� ” 14 อาบีเมเลคจึงทรงนําแกะ วัวและทาสชายหญิง และประทานให้แก่อับราฮัม แล้วทรง
คืนซาราห์ภรรยาของอับราฮัมให้ท่านไป 15 แล้วอาบีเมเลคตรัสว่า “ดู เถิด แผ่นดินของเราก็ อยู่ต่อหน้าเจ้า
เจ้าจะอาศัยอยูที
่ ่ไหนก็ได้ตามใจชอบ� 16 พระองค์ตรัสกับซาราห์ว่า “ดูเถิด เราให้เงินหนึ่ งพันแผ่นแก่พีชาย
่
ของเจ้า ดู เถิด พี่ชายจะคลุมตาเจ้าต่อหน้าทุกคนที่ อยู่กับเจ้าและคนทัง้ ปวง� นางก็ ถู กติ เตียนด้วยถ้อยคํา
เหล่านี้ 17 เพราะฉะนั ้น อับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองค์
และทาสหญิงให้หาย และเขาเหล่านั ้นกมี
็ บุตร 18 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสํานั กขอ
งอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรือ
่ งซาราห์ภรรยาอับราฮัม
9 ดังนั ้นอาบีเมเลคทรงเรียกอับราฮัมมาและตรัสกั บท่านว่า
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การกําเนิ ดของอิสอัค
พระเยโฮวาห์ ทรงเยีย
่ มซาราห์ เหมือนที่ พระองค์ ตรัส ไว้ และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ ซาราห์ ดัง ที่
พระองค์ทรงตรัสไว้ 2 เพราะซาราห์ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้อบ
ั ราฮัมเมื่อท่านชรา ตามเวลา
ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส กั บท ่าน 3 อับ ราฮัม ตัง้ ชื่ อบ ุตรชายที่ เก ิด แก่ ท่าน ผู้ ซึ่ง ซาราห์ คลอดให้ ท่านนั ้ นว ่า อิส อัค
4 แล ้ วอ ับ ราฮัม ทํา พิธ ีเข ้าสุ หน ัต ให้ แก่ อิส อั คบ ุตรชายของตนเมื่ อม ี อายุ แปดวัน ดัง ที่ พระเจ้า ทรงบัญชาแก่
ท่าน 5 อับราฮัมมีอายุหน่ง
ึ ร้อยปีเมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่าน 6 นางซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงกระทําให้
ข้าพเจ้าหัวเราะ ดังนั ้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพเจ้า� 7 นางกล่าวอีกว่า “ใครจะพูดกับอับราฮัม
ได้วา่ ซาราห์จะให้ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้ว� 8 เด็ก
นั ้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันนั ้นเมื่ออิสอัคหย่านม
1

นางฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออก

9 แต่ ซาราห์เห ็ นบุตรชายของฮาการ์คนอียป
ิ ต์ ซ่ึงนางคลอดให้อับราฮัม

กําลัง หัวเราะเล่น อยู่ 10 นางจึงพู
ดกับอับราฮัมว่า “ไล่ ทาสหญิงคนนี้ กับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้ จะ
เป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกับ อิส อั คบ ุตรชายของข้าพเจ้า ไม่ ได้ � 11 อับ ราฮัม กลุ้ม ใจมาก เพราะเรือ
่ งบุตรชายของ
12
ท่าน แต่ พระเจ้า ตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า “เจ้ าอย่า โศกเศร้า ในสายตาของเจ้า เพราะเรือ
่ งเด็ก นั ้น และเพราะ
ทาสหญิงของเจ้าเลย ทุ กสิ่งที่ ซาราห์กล่าวกับเจ้า เจ้ าก็ จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรียกเชื้อสาย
ของเจ้า ทางสายอิ สอัค 13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิง นั ้น เราจะกระทํา ให้ เป็น ชนชาติ หน ่ึ งด ้วย เพราะเขา
เป็นเชื้อสายของเจ้า� 14 อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่ เช้ามืด ให้ขนมปังและนํ้าหนึ่ งถุงหนั งแก่ ฮาการ์ ใส่ บ่าให้นาง
พร้อมกับเด็กนั ้นแล้วส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารแห่งเบเออร์เชบา 15 และนํ้า
16
ในถุงหนั งนั ้ นก็หมดไป นางก็ วางเด็กนั ้นไว้ใต้ พุ่มไม้แห่งหน่ง
ึ
แล้วนางก็ ไปนั ่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็ก
นั ้น ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูดว่า “อย่าให้ข้าเห็นความตายของเด็กนั ้นเลย� นางก็นั่งอยู่
ตรงหน้าเด็กนั ้นแล้วตะเบ็งเสียงร้องไห้ 17 พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั ้น และทูตสวรรค์ของพระเจ้า
จึง เรียกฮาการ์จากฟ้า สวรรค์ กล ่า วกับ นางว่า “ฮาการ์ เจ้ าเป็น อะไรไป อย่า กลัว เลย เพราะว่า พระเจ้า ทรง
สดับเสียงของเด็ก ณ ที่ ที่ เขาอยู่นั้นแล้ว 18 ลุ กขึ้นอุ้มเด็กนั ้น เอามือจับเขาไว้ให้แน่ น เพราะเราจะทําให้เขา
เป็น ชาติ ใหญ่ ชาติ หนึ่ ง � 19 แล ้ว พระเจ้า ทรงเบิก ตาของนาง นางก็ เห ็ นบ่อ นํ้า แห่ง หนึ่ ง จึง ไปเติ มน้าํ เต็ม ถุง
หนั งและให้เด็กนั ้นดื่ม 20 พระเจ้าทรงสถิ ตกับเด็กนั ้น เขาเติบโตขึ้น อาศัยอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร และเป็นนั ก
ธนู 21 เขาอาศัยอยูใ่ นถิน
ิ ต์ให้เขา
่ ทุรกันดารแห่งปาราน มารดาก็หาภรรยาคนหนึ่ งจากประเทศอียป
อับราฮัมอาศัยอยูที
่ ่เบเออร์เชบา อับราฮัมทําพันธสัญญากับกษั ตริย์อาบีเมเลค

อาบ ี เมเลคและฟี โคล์ ผู้ บัญชาการทหารของพระองค์ พู ดก ับ อับ ราฮัม ว่า “พระ
เจ้า ทรงสถิ ตก ั บท ่านในทุก สิง่ ที่ ท่านกระทํา 23 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้า ให้แก่ เราที่
นี่ ว่า ท่านจะไม่ประพฤติ การคดโกงต่อเรา หรือโอรสของเรา หรือต่อหลานของเรา แต่ ดังที่ เราภั กดีต่อท่าน
ท่านจงภั กดีต่อเราและต่อแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี้ � 24 อับราฮัมก็ ทูลว่า “ข้าพเจ้ายอมปฏิ ญาณ� 25 อับ
ราฮัมก็ร้องทุกข์ต่ออาบีเมเลค เรือ
่ งบ่อนํ้าที่ข้าราชการอาบีเมเลคยึดเอาไป 26 อาบีเมเลคตรัสว่า “เราไม่รู ว่้ า
ใครทํา อย่างนี้ ทัง้ ท่านก็ มิได้ บอกเรา เราก็ ยงั ไม่ ได้ ยิน เรือ
่ งจนวัน นี้ � 27 อับ ราฮัม จึง นํา แกะและวัว มาถวาย
แก่ อาบีเมเลค ทัง้ สองฝ่ายก็ ทําพันธสัญญากัน 28 อับราฮัมได้ แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ดตัว
29 อาบ ี เมเลคตรัส ถามอับ ราฮัม ว่า “ลูก แกะตัว เมีย เจ็ด ตั วท ี่ ท่านแยกไว้ ต่างหากนั ้น หมายความว่า อะไร�
30 ท่านทูลว่า “ขอพระองค์รบลู
ั กแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้จากมือข้าพระองค์ เพื่อจะได้เป็นพยานแก่ข้าพระองค์
ว่า ข้าพระองค์ได้ขุดบ่อนํ้านี้ � 31 เหตุฉะนี้ ท่านจึงเรียกที่นั้นว่า เบเออร์เชบา เพราะว่าทัง้ สองได้ปฏิญาณกัน
ไว้ 32 ทัง้ สองกระทํา พันธสัญญากั นที ่เบเออร์เชบาดังนี้ แหละ แล ้ วอาบี เมเลคและฟี โคล์ ผู้ บัญชาการทหาร
ของพระองค์ได้ลุกขึ้นแล้วก็กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย 33 อับราฮัมปลูกต้นแทมริสก์ไว้ที่เบเออร์เช
บา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า นิ รน
ั ดร์ที่ นั่น 34 อับ ราฮัมอาศัย อยู่ในแผ่น ดิน ชาวฟี ลิ ส
เตียหลายวัน
22 และต่อ มาในคราวนั ้น

22

การถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชาในแผ่นดินโมริยาห์

พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า “อับราฮัม� ท่าน
ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ อยู่ที่ นี่ พระเจ้าข้า� 2 พระองค์ ตรัสว่า “จงพาบุตรชายของเจ้าคื ออิสอัค บุ ตรชาย
คนเดียวของเจ้าผู้ที่ เจ้ารักไปยังแผ่นดินโมริยาห์ และถวายเขาที่ นั่นเป็นเครือ
่ งเผาบูชา บนภูเขาลูกหนึ่ งซึ่ง
1 และต่อมาภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้
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เราจะบอกแก่ เจ้า� 3 อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่ เช้ามืด ผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกั บท่านด้วยสองคน
กับอิสอัคบุตรชายของท่าน ท่านตัดฟืนสําหรับเครือ
่ งเผาบูชา แล้วลุกขึ้นเดินทางไปยังที่ซ่ึงพระเจ้าทรงตรัส
แก่ท่าน 4 พอถึงวันทีส
่ ามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นแลเห็นทีน
่ ั ้นแต่ไกล 5 อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้หนุ่มของท่านว่า
“อยู่กับลาที่นี่ เถิด เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการที่โน้ น แล้วจะกลับมาพบเจ้า� 6 อับราฮัมเอาฟืนสําหรับ
เครือ
่ งเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายของตน ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกัน 7 อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว
่า “บิดาเจ้าข้า� และท่านตอบว่า “ลูกเอ๋ย พ่ออยู่ที่ นี่� ลูกจึงว่า “นี่ ไฟและฟืน แต่ ลูกแกะสําหรับเครือ
่ งเผา
บูชาอยู่ที่ไหน� 8 อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครือ
่ งเผาบู
ชา� พ่อลูกทัง้ สองก็เดินต่อไปด้วยกัน 9 เขาทัง้ สองมาถึงที่ซ่ึงพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่น
บูชาที่นั ่น เรียงฟืนเป็นระเบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน 10 แล้วอับราฮัมก็ย่นม
ื ือจับ
มีดจะฆ่าบุตรชาย 11 แต่ ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรียกท่านจากฟ้าสวรรค์ ว่า “อับราฮัม อับราฮัม� และ
ท่านตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ พระเจ้าข้า� 12 และพระองค์ตรัสว่า “อย่าแตะต้องเด็กนั ้นหรือกระทําอะไร
แก่เขาเลย เพราะบัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่าเจ้ายําเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชาย
คนเดียวของเจ้าจากเรา�
อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค
และดูเถิด ข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับรา
ฮัมก็ไปจับแกะผู้ตัวนัน
้ มาถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน 14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่า
เยโฮวาห์ยเิ รห์ อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ ว่า “ที่ภูเขาของพระเยโฮวาห์นั ้น พระองค์ทรงทอดพระเนตร�
13 อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู

พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับราฮัม

“พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เราปฏิญาณโดยตัว เราเองว่า เพราะเจ้า กระทํา อย่างนี้ และมิ ได้ หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคน
เดียวของเจ้า 17 เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ด
ทรายบนฝั่ งทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ 18 ประชาชาติทัง้ หลายทัว่ โลก
จะได้ พรเพราะเชื้อ สายของเจ้า เพราะว่า เจ้า ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา� 19 อับ ราฮัม จึง กลับ ไปหาคนใช้ หน ุ่ม
ของท่าน เขาก็ ลุ กขึ้น แล้ว พากัน กลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา อับราฮัมก็ อาศัย อยู่ที่ เบเออร์เชบา 20 และต่อ
มาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ มีคนมาบอกอับราฮัมว่า “ดูเถิด มิลคาห์บังเกิดบุตรให้แก่นาโฮร์น้องชายของ
ท่านด้วยแล้ว 21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสนอ
้ งชายของเขา เคมูเอลบิดาของอารัม 22 เคเสด ฮาโซ ปิลดาช ยิดลาฟ
และเบธู เอล� 23 เบธู เอลให้กําเนิ ดบุตรสาวชื่อเรเบคาห์ ทัง้ แปดนี้ มิลคาห์บังเกิดให้นาโฮร์ น้ องชายของอับ
ราฮัม 24 และภรรยาน้ อยของเขาที่ช่อ
ื เรอูมาห์ ก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห์
15 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์เรียกอับราฮัมครัง
้ ที่สองมาจากฟ้าสวรรค์ 16 และตรัสว่า
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นางซาราห์สิ้นชีวต
ิ ที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์
1 ซาราห์ มีอายุ หน ่ง
ึ ร้อยยี่ สิ บเจ็ด ปี ซาราห์ มี ชี วิต ถึง อายุ นี้ 2 แล ้ว ซาราห์ ก็ สิ ้น ชีวต
ิ ที่ เมืองคี ร ย
ิ าทอารบา
คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน อับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึงนาง 3 อับราฮัมยืนขึ้นหน้า
ศพพูดกับลูกหลานของเฮทว่า 4 “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน ขอท่านให้
ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุ สาน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป� 5 ลูกหลานของเฮท
ตอบอับราฮัมว่า 6 “นายเจ้าข้า โปรดฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายจากพระเจ้าท่ามกลางเรา ขอให้ฝังผู้ตาย
ของท่านในอุโมงค์ ฝัง ศพที่ ดี ที่ สุด ของเราเถิด ไม่มี ผู้ ใดในพวกเราที่ จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่ ให้ ท่าน หรือ
ขัด ขวางท่านมิ ให้ฝัง ผู้ ตายของท่าน� 7 อับ ราฮัม ก็ ลุ กขึ้น กราบลงต่อ หน้า ลูก หลานของเฮทชาวแผ่น ดิน นั ้น
8 และพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผูต
้ ายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้า
เถิด และวิง วอนเอโฟรนบุตรชายโศหาร์เพื่อ ข้าพเจ้า 9 ขอให้ เขาให้ ถ้ํา มัค เป-ลาห์ ซึ่ง เขาถือ กรรมสิทธิ์นั้น
แก่ข้าพเจ้า มันอยู่ที่ ปลายนาของเขา ขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้เป็นกรรมสิทธิส
์ ําหรับใช้เป็น
สุสานท่ามกลางหมู่ พวกท่าน� 10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัย อยู่ ท่ามกลางลูก หลานของเฮท เอโฟรนคนฮิต ไทต์ จึง
ตอบอับราฮัมให้บรรดาลูกหลานของเฮทผู้ที่ เข้าไปที่ประตูเมืองของเขาฟังว่า 11 “อย่าเลย นายเจ้าข้า โปรด
ฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานน
ั ้ แก่ท่านและให้ถ้ําที่อยูในนานั
่
้นแก่ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าลูกหลาน
ประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด� 12 อับราฮัมก็กราบลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั ้น 13 และ
ท่านพู ดก ับ เอโฟรนให้ ชาวแผ่น ดิน นั ้น ฟัง ว่า “แต่ ถ้า ท่านยินยอมให้ แล้ว ขอฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะจ่ายค่า
นานั ้น ขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั ่น� 14 เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า
15 “นายเจ้าข้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้ มีราคาเป็ นเงินสี่รอ
้ ยเชเขล สําหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร
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ฝังผู้ตายของท่านเถิด� 16 อับราฮัมก็ ฟังคําของเอโฟรน แล้วอับราฮัมก็ ชงั ่ เงินให้เอโฟรนตามจํานวนที่ เขา
บอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือเงินสี่ รอ
้ ยเชเขลตามนํ้าหนั กที่ พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั ้น 17 นาของเอ
โฟรนในมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยูหน
่ ้ามัมเร มีนากับถํ้าซึ่งอยูใ่ นนั ้น และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ซึ่งอยูใ่ นนาตลอดทัว่ บริเวณนั ้น
จึงได้ขาย 18 ให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิต
้ ่เข้าไปที่ประตูเมือง
์ ่อหน้าลูกหลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผูที
ของเขา 19 ต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพนางซาราห์ภรรยาของตน ในถํ้าที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน
ในแผ่นดินคานาอัน 20 นาและถํ้าซึ่งอยูใ่ นนั ้นลูกหลานของเฮทยอมขายให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้
เป็นสุสาน
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อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสําหรับอิสอัค
มีอายุ มากที เดียว และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรอับราฮัมทุกประการ 2 อับ
ราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่มีอาวุโสที่สุดในบ้าน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทุกอย่างของท่านว่า “เอามือเจ้าวางไว้
ใต้ ขาอ่อนของเรา 3 แล ้ว เราจะให้เจ้ าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และพระเจ้า
แห่ง แผ่น ดิน โลก ว่า เจ้า จะไม่ หาภรรยาให้ บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ที่ เราอาศัย อยู่
ท่ามกลางเขานี้ 4 แต่ เจ้ าจะไปยัง ประเทศและหมู่ ญาติ ของเราเพื่อ หาภรรยาคนหนึ่ ง ให้ แก่ อิส อั คบ ุตรชาย
ของเรา� 5 คนใช้ก็เรียนท่านว่า “หากว่าหญิงนั ้นจะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายังแผ่นดินนี้ ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้า
มิ ต้องนํา บุตรชายของท่านกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง ท่านจากมานั ้น หรือ� 6 อับ ราฮัม พู ดก ับ เขาว่า “ระวัง อย่า
พาบุตรชายของเรากลับไปที่ นั่นอีก 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงนําเรามาจากบ้านบิดาเรา
และจากแผ่นดินแห่งญาติของเรา พระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณกับเราว่า ‘เราจะมอบแผ่นดินนี้ ให้
แก่เชื้อสายของเจ้า� พระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า เจ้ าจงหาภรรยาคนหนึ่ งให้บุ
ตรชายของเราจากที่ นั ่น 8 ถ้าหญิงนั ้นไม่เต็มใจมากับเจ้า เจ้าก็จะพ้นจากคําปฏิญาณของเรานี้ แต่ เจ้าอย่า
พาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นก็แล้วกัน� 9 คนใช้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของตน
และปฏิญาณต่อท่านตามเรือ
่ งนี้ 10 คนใช้นําอูฐสิบตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไป ด้วยว่าข้าวของทัง้ สิน
้
ของนายเขาอยู่ ในอํานาจของเขา เขาลุก ขึ้น ไปยัง เมโสโปเตเมีย ถึง เมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้ อูฐ คุกเข่า ลง
ที่ รม
ิ บ่อนํ้า ข้างนอกเมืองเวลาเย็น ซึ่ง เป็น เวลาที่ ผู้ หญิง ออกมาตัก นํ้า 12 เขาอธิษฐานว่า “โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ขอทรงประทานความสําเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ และขอ
ทรงสําแดงความเมตตาแก่ อบ
ั ราฮัม นายของข้า พระองค์ 13 ดู เถิด ข้า พระองค์ กําลัง ยืน อยู่ ที่ ริม บ่อนํ้า และ
บรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้ กําลังออกมาตักนํ้า 14 ขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์จะพูดกับนางว่า ‘โปรด
ลดเหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่มน้าํ � และนางนั ้นจะว่า ‘เชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ําอูฐของท่านกิน
ด้วย� ให้คนนั ้นเป็นคนที่พระองค์ทรงกําหนดสําหรับอิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์ อย่างนี้ ข้าพระองค์จะทราบ
ได้ว่า พระองค์ทรงสําแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์�
1 ฝ่ายอับ ราฮัม ก็ ชราแล้ว

พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
และต่อ มาเมื่อ เขาอธิษฐานยัง ไม่ทัน เสร็จ ดู เถิด เรเบคาห์ ผู้ ที่ เก ิด แก่ เบธู เอลบุตรชายของนางมิล
คาห์ภรรยาของนาโฮร์น้องชายของอับราฮัม ก็ แบกไหนํ้าของนางเดินออกมา 16 หญิงสาวนั ้นงามมาก เป็น
พรหมจารียงั ไม่มีชายใดสมสู่นาง นางก็ลงไปที่บ่อน้าํ เติมน้าํ เต็มไหนํ้าแล้วกข
็ ้น
ึ มา 17 คนใช้นั ้นกว
็ งิ่ ไปต้อนรับ
18
นาง แล้วพูดว่า “ขอน้าํ จากไหนํ้าของนางให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่ อย� นางตอบว่า “นายเจ้าข้า เชิญดื่มเถิด�
แล้วนางก็รีบลดไหนํ้าของนางลงมาถือไว้แล้วให้เขาดื่ม 19 เมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้ว นางจึงว่า “ข้าพเจ้าจะตัก
นํ้าให้อูฐของท่านกินจนอิ่มด้วย� 20 นางรีบเทนํ้าในไหนํ้าของนางใส่ รางแล้ ววง
ิ่ ไปตักนํ้าที่ บ่ออีก นางตักนํ้า
ให้อูฐทัง้ หมดของเขา 21 ชายนั ้นเพ่งดูนางเงียบๆเพื่อตรึกตรองดูวา่ พระเยโฮวาห์ทรงให้การเดินทางของตน
บังเกิด ผลหรือ ไม่ 22 และต่อ มาเมื่ ออ ูฐ กิน นํ้า เสร็จ แล้ว ชายนั ้ นก ็ ให้แหวนทองคํา หนั ก ครึง่ เชเขล และกําไล
สําหรับ ข้ อม ือ นางคู่ หน ่งึ ทองหนั ก สิบ เชเขล 23 และพูด ว่า “ขอบอกข้าพเจ้า ว่า นางเป็น บุตรสาวของใคร ใน
บ้านบิดาของนางนั ้ นมีที่ ให้พวกเราพักอาศัย บ้างไหม� 24 นางตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็น บุตรสาวของเบธู เอ
ลบุตรชายของนางมิลคาห์ซ่ึงนางบังเกิดให้กับนาโฮร์� 25 นางพูดเสริมว่า “เรามีทัง้ ฟางและเสบียงพอ และ
มีที่ ให้พักด้วย� 26 ชายนั ้ นก็ก้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ 27 และอธิษฐานว่า “สรรเสริญแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้มิได้ทรงทอดทิง้ ความกรุ ณา และความจริงของพระองค์ต่อ
นาย ส่วนข้า พระองค์ นั้น พระเยโฮวาห์ ทรงนํา มาตามทางจนถึ งบ ้านหมู่ ญาติ ของนายข้า พระองค์� 28 แล ้ว
หญิง สาวนั ้ นก ็ วงิ่ ไปบอกคนในครอบครัว ของมารดาถึง เรือ
่ งเหล่า นี้ 29 เรเบคาห์ มี พี่ ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาบ ัน
ลาบ ั นวง
ิ่ ไปหาชายคนนั ้ นที ่ บ่อนํ้า 30 และต่อ มาเมื่อ ท่านเห็นแหวนและกําไลที่ ข้ อม ือ น้ องสาว และเมื่อ ท่าน
ได้ยน
ิ คําของเรเบคาห์น้องสาวว่า “ชายนั ้นพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ � ท่านก็ไปหาชายนั ้น และดูเถิด เขากําลัง
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ยืนอยูก
่ ับอูฐที่บ่อนํ้า 31 ท่านพูดว่า “ข้าแต่ท่านผู้รบ
ั พระพรของพระเยโฮวาห์ เชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยูข
่ ้าง
นอกทําไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สําหรับอูฐแล้ว� 32 ชายนั ้นจึงเข้าไปในบ้าน ลาบนก
ั แก้
็ อูฐ
ของเขา ให้ฟางและอาหารสําหรับอูฐ ให้นํ้าล้างเท้าเขาและคนที่มากับเขา 33 แล้วจัดอาหารมาเลี้ยงเขา แต่
เขาว่า “ข้าพเจ้าจะไม่รับประทาน จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบหมายมานั ้นให้ท่านฟังเสี
ยก่อน� ลาบันก็ว่า “เชิญพูดเถิด�
เอลีเยเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง
เขาจึง พูด ว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนใช้ ของอับ ราฮัม 35 พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพรแก่ นายข้าพเจ้า อย่าง
มากมาย ท่านก็เจริญขึ้น และพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูงวัว เงินและทอง คนใช้ชายหญิง อูฐ
และลา 36 และนางซาราห์ภรรยานายข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตรชายคนหนึ่ งให้แก่นายเมื่อนางแก่แล้ว และนาย
ก็ยกทรัพย์สมบัติทัง้ หมดให้บุตร 37 นายให้ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า ‘เจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจาก
บุตรสาวของคนคานาอัน ซึ่งเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขานี้ 38 แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยัง
หมู่ ญาติ ของเรา และหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้ แก่ บุ ตรชายของเรา� 39 ข้าพเจ้า พู ดก ับ นายว่า ‘หญิง นั ้น อาจจะ
ไม่ ยอมมากับข้าพเจ้า� 40 แต่ ท่านพู ดกับข้าพเจ้า ว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ ซึ่งเราดําเนิ นอยู่ต่อพระองค์ จะทรงใช้
ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผล และเจ้าจะหาภรรยาคนหนึ่ งให้บุตรชายของ
เราจากหมู่ ญาติ ของเรา และจากบ้านบิดาของเรา 41 แล ้ว เจ้า จะพ้น จากคํา ปฏิญาณของเรา เมื่อ เจ้า มาถึง
หมู่ ญาติ ของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ยอมให้หญิงนั ้น เจ้ าก็ พ้นจากคําปฏิญาณของเรา� 42 วันนี้ ข้าพเจ้ามาถึ งบ่อ
นํ้าและทูลว่า ‘โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ถ้าบัดนี้ พระองค์ทรงโปรดให้
ทางที่ ข้า พระองค์ ไปนั ้น เกิด ผล 43 ดู เถิด ข้า พระองค์ กําลัง ยืน อยู่ ที่ บ่อนํ้า และต่อ มาเมื่อ สาวพรหมจารีออก
มาตักนํ้า และข้าพระองค์ พู ดกับนางด้วยว่า “ขอน้าํ ให้ข้าพเจ้าดื่มจากไหนํ้าของนางสักหน่ อย� 44 และนาง
จะตอบข้าพระองค์ ว่า “เชิญดื่มเถิด และข้าพเจ้าจะตักนํ้าให้อูฐของท่านด้วย� ให้ผู้นั ้นเป็นหญิงที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงกําหนดตัวไว้สําหรับบุตรชายของนายข้าพระองค์� 45 เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานในใจไม่ทันขาดคํา ดูเถิด
นางเรเบคาห์แบกไหนํ้าของนางเดินออกมา นางลงไปตักนํ้าที่บ่อนํ้า ข้าพเจ้าพูดกับนางว่า ‘ขอน้าํ ให้ข้าพเจ้า
ดื่ม หน่ อย� 46 นางก็ รีบลดไหนํ้า จากบ่า ของนางและว่า ‘เชิญ ดื่ม เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะให้ น้ํา แก่ อูฐ ของท่าน
ด้วย� ข้าพเจ้าจึ งด่ม
ื และนางก็ ตักนํ้าให้อูฐกินด้วย 47 แล้วข้าพเจ้าถามนางว่า ‘นางเป็นบุตรสาวของใคร�
นางตอบว่า ‘เป็น บุตรสาวของเบธู เอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่ง นางมิล คาห์ กําเนิ ด ให้ แก่ เขา � ข้าพเจ้า จึง ใส่
แหวนที่ จม ูก ของนางแล้ว สวมกําไลที่ ข้ อม ือ นาง 48 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และ
ถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายข้าพเจ้า ผู้ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาตามทางที่ ถูก เพื่อ
หาบุตรสาวของน้ องชายนายให้บุตรชายของนาย 49 บัดนี้ ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนาย
ข้าพเจ้าแล้ว ขอกรุ ณาบอกข้าพเจ้า ถ้ามิฉะนั ้นก็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือซ้าย�
34

นางเรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล

ลาบ ัน และเบธู เอลจึง ตอบว่า “สิ ่ง นี้ มาจากพระเยโฮวาห์ เราจะพูด ดี หรือ ร้า ยกั บท ่า นก็ ไม่ ได้ 51 ดู เถิด
เรเบคาห์ก็อยูต่
่ อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านดังที่พระเยโฮวาห์ตรัส
แล้ว� 52 และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยน
ิ ถ้อยคําของท่านทัง้ สอง ก็กราบลงถึงดินนมัสการพระเยโฮ
วาห์ 53 แล้วคนใช้ก็ นําเอาเครือ
่ งเงินและเครือ
่ งทอง พร้อมกับเสื้อผ้ามอบให้แก่ เรเบคาห์ เขายังมอบของอั
นม ี ค่า ให้แก่ พี่ ชายและมารดาของนางด้วย 54 แล ้ว พวกเขาก็ รบ
ั ประทานและดื่ม คือ เขากับ คนที่ มาก ับ เขา
และค้างคื นที ่ นั ่น และพวกเขาลุก ขึ้น ในเวลาเช้า คนใช้นั ้ นก ็ กล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้า กลับ ไปหานายข้าพเจ้า
เถิด� 55 พี่ชายและมารดาของนางว่า “ขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่ อยก่อน อย่างน้ อยสักสิบวันแล้วนาง
จะไปก็ ได้ � 56 แต่ ชายนั ้น พู ดก ับ พวกเขาว่า “อย่า หน่วงข้าพเจ้า ไว้เลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงให้ ทางของ
ข้าพเจ้าเกิดผลแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายข้าพเจ้า� 57 พวกเขาว่า “เรา
จะเรียกหญิงสาวมาถามดู� 58 พวกเขาก็เรียกเรเบคาห์มาหา และพูดกับนางว่า “เจ้าจะไปกับชายคนนี้ หรือ
ไม่ � นางตอบว่า “ข้าพเจ้า จะไป� 59 พวกเขาจึง ส่ง เรเบคาห์ น้องสาวกับ พี่ เลี้ยงของนางไปพร้อมกับ คนใช้
ของอับราฮัม และคนของเขา 60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางว่า “น้ องสาวเอ๋ย ขอให้เจ้าเป็น
มารดาคนนั บแสนนั บล้าน และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ�
์
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อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
แล ้วเรเบคาห์ และเหล่า สาวใช้ ของนางก็ข้ึ นอ ูฐ ไปกับ ชายนั ้น คนใช้ ก็ พาเรเบคาห์ ไป 62 ฝ่า ยอิ สอัค มา
จากบ่อนํ้าลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู่ทางใต้ 63 เวลาเย็นอิสอัคออกไปตรึกตรองที่ทุ่งนาและท่านก็เงย
หน้า ขึ้น มองไป และดู เถิด มี อูฐ เดิน มา 64 เรเบคาห์เงยหน้า ขึ้น เมื่อ แลเห็นอ ิ สอัคนางก็ ลงจากอูฐ 65 เพราะ
นางได้ พู ดก ับ คนใช้ นั้ นว ่า “ชายคนโน้ นที ่ กําลัง เดิน ผ่านทุ่ง นามาหาเรานั ้น คือ ใคร� คนใช้ นั ้น ตอบว่า “นาย
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ของข้าพเจ้า เอง� นางจึง หยิบ ผ้า คลุม หน้า มาคลุม 66 คนใช้ บอกให้ อส
ิ อัค ทราบทุก อย่างที่ เขาได้ กระทํา ไป
67 อิส อัค ก็ พานางเข้า มาในเต็นท์ ของนางซาราห์ มารดาของท่านและรับ เรเบคาห์ ไว้ นางก็ เป็ น ภรรยาของ
ท่าน และท่านก็รก
ั นาง อิสอัคก็ได้รับความปลอบประโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

25
บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์

1 อับราฮัมได้ภรรยาอีกคนหนึ่ งชื่อเคทูราห์ 2 นางก็คลอดบุตรให้แก่ท่านชื่อศิมราน

โยกชาน เมดาน มีเดีย
น อิ ชบากและชู อาห์ 3 โยกชานให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เชบาและเดดาน บุ ตรชายของเดดาน คื ออ ัสชู ริม เลทู ชิ ม
และเลอุ ม มิม 4 บุ ตรชายของมี เดีย นคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบ ี ดาและเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็น ลูก
หลานของนางเคทู ราห์ 5 อับ ราฮัม ได้ มอบทรัพย์ สมบัติ ทัง้ หมดแก่ อส
ิ อัค 6 แต่ อับ ราฮัม ให้ของขวัญ แก่ บุ ตร
ชายทัง้ หลายของพวกภรรยาน้ อยของท่าน และให้ พวกเขาแยกไปจากอิ สอั คบ ุตรชายของท่าน ไปทางทิศ
ตะวันออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
อับราฮัมสิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับนางซาราห์

7 อายุ แห่งชีวต
ิ ของอับราฮัม

คือหนึ่ งร้อยเจ็ดสิบห้าปี 8 อับราฮัมสิ ้นลมหายใจเมื่อแก่หง่อมแล้ว และเป็น
คนชรามี อายุ มาก และถูก รวบรวมไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 9 อิส อัค และอิ ชมาเอลบุตรชายของท่านก็ ฝัง
ท่านไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์คนฮิตไทต์ ซ่ึงอยู่หน้ามัมเร 10 เป็นนาที่ อบ
ั รา
ฮัมซื้อมาจากลูกหลานของเฮท เขาก็ฝงอ
ั ับราฮัมไว้ที่นั่น อยูกั
่ บซาราห์ภรรยาของท่าน 11 และต่อมาหลังจาก
ที่ อบ
ั ราฮั มสิ ้น ชีวต
ิ แล้ว พระเจ้า ทรงอวยพระพรแก่ อส
ิ อั คบ ุตรชายของท่าน อิส อัค อาศัย อยู่ รม
ิ บ่อ นํ้า ลาไฮ
รอย
เชื้อสายของอิชมาเอล
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของอิ ชมาเอล บุ ตรชายของอับ ราฮัม ซึ่ง นางฮาการ์คนอียป
ิ ต์ สาวใช้ ของนางซา
ราห์กําเนิ ดให้แก่ อับราฮัม 13 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิชมาเอล ตามชื่อ ตามพงศ์ พันธุ ์ คือเนบา
โยธเป็นบุตรหัวปีของอิชมาเอล เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม 14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา 15 ฮาดาร์ เทมา เยทูร ์ นาฟิช
และเคเดมาห์ 16 คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของอิ ชมาเอล ชื่อ เหล่า นี้ เป็น ชื่อ ของพวกเขาตามเมือง และตาม
ค่ายของเขา เจ้านายสิบสองคนตามตระกูลของเขา 17 อายุแห่งชีวต
ิ ของอิชมาเอล คือหนึ่ งร้อยสามสิบเจ็ดปี
ท่านสิน
้ ลมหายใจและถูก รวบรวมไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 18 พวกเขาอาศัย อยู่ ตัง้ แต่ เมืองฮาวิลาห์ จนถึง
เมืองชูร ์ ซึ่งอยูหน
่ ้าอียป
ิ ต์ไปทางทิศแผ่นดินอัสซีเรีย และเขาสิน
ิ อยูต
่ รงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา
้ ชีวต
12

การกําเนิ ดของยาโคบกับเอซาว

19 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ของอิ
์
สอัคบุตรชายของอับราฮัม

คื ออับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค 20 อิสอัคมี
อายุสี่สิบปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือ เรเบคาห์บุตรสาวของเบธูเอลคนซีเรียชาวเมืองปัดดานอารัม น้ องสาวของ
ลาบัน คนซีเรีย 21 อิส อัค อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ภรรยาของท่าน เพราะนางเป็น หมัน พระเยโฮวาห์
ประทานตามคํา อธิษฐานของท่าน เรเบคาห์ ภรรยาของท่านก็ ตัง้ ครรภ์ 22 เด็ กก ็ เบียดเสียดกัน อยู่ ในครรภ์
ของนาง นางจึงพูดว่า “ถ้าเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะทําอะไรดี� นางจึงไปทูลถามพระเยโฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับนางว่า “ชนสองชาติอยูในครรภ์
่
ของเจ้า และประชาชนสองพวกที่เกิดจากบัน
้ เอวของเจ้าจะต้องแยก
กัน พวกหนึ่ ง จะมี กําลัง มากกว่า อีก พวกหนึ่ ง พี่ จะปรนนิ บั ติ น้ อง � 24 เมื่อ กําหนดคลอดของนางมาถึง แล้ว
ดู เถิด มี ลูกแฝดอยู่ในครรภ์ ของนาง 25 คนแรกคลอดออกมาตัวแดงมี ขนอยู่ทัว่ ตัวหมด เขาจึงตัง้ ชื่อว่า เอ
ซาว 26 ภายหลังน้ องชายของเขาก็ คลอดออกมา มือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้ เขาจึงตัง้ ชื่อว่า ยาโคบ
เมื่อนางคลอดลูกแฝดนั ้น อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี
ยาโคบซื้อสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาว

27 เด็ก ชายทัง
้ สองนั ้น โตขึ้น

เอซาวก็ เป็น พรานที่ ชํานาญ เป็น ชาวทุ่ง ฝ่ายยาโคบเป็น คนเงียบๆอาศัย อยู่
ในเต็นท์ 28 อิสอัครักเอซาว เพราะท่านรับประทานเนื้ อที่เขาล่ามา แต่นางเรเบคาห์รก
ั ยาโคบ 29 และยาโคบ
ต้มผักอยู่ เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งแล้วรู ส
้ ึ กอ่อนกําลัง 30 เอซาวพู ดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้ากินผักแดงนั ้น
เพราะเราอ่อนกําลัง� เพราะฉะนั ้นเขาจึงได้ชื่อว่า เอโดม 31 ยาโคบว่า “ขายสิทธิบุตรหัวปี ของพี่ให้ข้าพเจ้า
ก่อนในวัน นี้ � 32 เอซาวว่า “ดู เถิด ข้า กําลัง จะตายอยู่ แล้ว สิทธิบุ ตรหัวปี จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ ข้า เล่า�
33 ยาโคบว่า “ปฏิญาณให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้ � เอซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา และขายสิทธิบุ ตรหัวปี ของตน
แก่ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่ แดงต้มแก่เอซาว เขาก็ กินและดื่ม แล้วลุกไป ดังนี้ เอซาวก็ ดู หมิน
่
สิทธิบุตรหัวปีของตน
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อิสอัคได้รบ
ั พันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
เก ิ ดก ัน ดารอาหารในแผ่น ดิน นั ้น นอกเหนื อ จากการกันดารอาหารครังก
้ ่อนในสมั ยอ ับ ราฮัม และอิส
อัคไปหาอาบีเมเลคกษั ตริย์แห่งชาวฟี ลิสเตียที่ เมืองเก-ราร์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ ท่านและตรัสว่า
“อย่าลงไปอียป
ิ ต์เลย จงอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกเจ้าเถิด 3 จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ แล้วเราจะอยู่กับ
เจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทําให้คํา
ปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั ้นสําเร็จ 4 เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาว
บนฟ้า และจะให้แผ่ นดิน เหล่า นี้ ทัง้ หมดแก่ เชื้อ สายของเจ้า ประชาชาติ ทัง้ หลายในโลกจะได้ รบ
ั พรก็ เพราะ
เชื้อสายของเจ้า 5 เพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเสียงของเราและได้รก
ั ษาคํากําชับของเรา บัญญัติของเรา กฎ
เกณฑ์ของเรา และราชบัญญัติของเรา�
1

อิสอัคพูดมุสาเรือ
่ งภรรยาของตน

อิส อัค จึง อาศัย อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองนั ้น จึง ถามท่านเรือ
่ งภรรยาของท่าน ท่านจึง ว่า “เธอเป็น
น้ องสาวของข้าพเจ้า� เพราะท่านกลั วที่จะพูดว่า “เธอเป็นภรรยาของข้าพเจ้า� คิดไปว่า “มิฉะนั ้นแล้วคน
เมืองนี้ จะฆ่า ข้าพเจ้า เพื่อ แย่ง เอาเรเบคาห์� เพราะว่า นางมี รู ป งาม 8 และต่อ มาเมื่อ ท่านอยู่ ที่ นั ่น นานแล้ว
อาบ ี เมเลคกษั ตริย์ ชาวฟี ลิ ส เตีย ทอดพระเนตรตามช่องพระแกล และดู เถิด เห ็ นอ ิ สอัค กํา ลัง หยอกเล่ นก
ับเรเบคาห์ ภรรยาของตน 9 อาบ ี เมเลคจึง เรียกอิส อัค มาเฝ้า และตรัสว ่า “ดู เถิด นางเป็น ภรรยาของเจ้า
แน่ แล้ว ทําไมเจ้า จึง พูด ว่า ‘เธอเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์� ” อิส อัค ทูล พระองค์ ว่า “เพราะข้า พระองค์
คิด ว่า ‘มิ ฉะนั ้น ข้า จะตายเพราะนาง� ” 10 อาบ ี เมเลคตรัสว ่า “ท่านทํา อะไรแก่ พวกเรา ดังนี้ ประชาชนคน
หนึ่ ง อาจจะเข้าไปนอนกับ ภรรยาของเจ้า ง่ายๆ แล ้ว เจ้า จะนํา ความผิด มาสู่ พวกเรา � 11 อาบ ี เมเลคจึง ทรง
รับสัง่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ผู้ใดแตะต้องชายคนนี้ หรือภรรยาของเขาจะต้องถูกประหารชีวต
ิ เป็นแน่ � 12 อิส
อัค ได้ หว่านพืช ในแผ่น ดิน นั ้น ในปี เดีย วกันนั ้ นก ็ เก ็บ ผลได้ หน ่ง
ึ ร้อยเท่า พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพรแก่
ท่าน 13 อิสอัคก็จําเริญมีกําไรทวียงิ่ ขึ้นจนท่านเป็นคนมังม
่ ีมาก 14 ด้วยว่าท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงวัวเป็น
กรรมสิทธิแ
์ ละมี บริวารมากมาย ชาวฟี ลิ ส เตียจึ งอ ิจฉาท่าน 15 ฝ่ายชาวฟี ลิ ส เตีย ได้ อุ ดและเอาดิน ถมบ่อ ทุ
กบ ่อ ซึ่ง คนใช้ของบิดาท่านขุด ไว้ในสมั ยอ ับ ราฮัมบิดาของท่าน 16 อาบ ี เมเลคตรัส กับ อิสอัค ว่า “ไปเสีย จาก
เราเถิด เพราะท่านมีกําลังมากกว่าพวกเรา�
6

อิสอัคขุดบ่อนํ้าที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยูที
่ ่เบเออร์เชบา

อิส อัค จึง ออกจากที่ นั ่น ไปตัง้ เต็นท์ อยู่ ที่ หุบเขาเก-ราร์และอาศัย อยู่ ที่ นั่น 18 อิส อัค ขุด บ่อนํ้า ซึ่ง ขุด ไว้
ในสมัย ของอับ ราฮัม บิดาของท่านอีก เพราะหลัง จากที่ อบ
ั ราฮัม ได้ สิ ้น ชีพ แล้ว ชาวฟี ลิ ส เตีย ได้ อุ ดเสีย แล ้
วท ่า นก็ ตัง้ ชื่อ ตามชื่อ ที่ บิ ดาของท่านตัง้ ไว้ 19 และคนใช้ ของอิ สอัค ขุด ในหุบเขาและพบบ่อนํ้า พุ พลุ ่ง ขึ้น มา
20 คนเลี้ยงสัตว์ของเมืองเก-ราร์ก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอัคอ้างว่า “นํ้านั ้นเป็ นของเรา� ท่านจึง
เรียกชื่ อบ ่อนั ้ นว ่า เอเสก เพราะเขาทัง้ หลายมาทะเลาะกั บท ่าน 21 แล ้ว พวกเขาก็ ขุด บ่อนํ้า อี กบ ่อ หนึ่ ง และ
ทะเลาะกันเรือ
่ งบ่อนั ้นด้วย ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้นว่า สิตนาห์ 22 ท่านย้ายจากที่นั่นไปขุดอีกบ่อหนึ่ ง แล้วเขา
ก็มิได้ทะเลาะกันเรือ
่ งบ่อนั ้น ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้นว่า เรโหโบท ท่านกล่าวว่า “เพราะบัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรง
ประทานที่อยูแก่
่ เรา และเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินนี้ � 23 และท่านก็ออกจากที่นั่นไปยังเมืองเบเออร์เชบา
17

อิสอัคสร้างแท่นบูชา

ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม บิดาของเจ้า
อย่ากลัว เลย ด้วยว่า เราอยู่กับ เจ้า และจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อ สายของเจ้า ให้มากขึ้น เพราะเห็น แก่ อบ
ั รา
ฮัม ผู้ รับ ใช้ ของเรา� 25 ท่านจึง สร้างแท่น บูชาที่ นั ่น และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ และตัง้ เต็นท์
ของท่านที่นั ่น แล้วคนใช้ของอิสอัคขุดบ่อนํ้าที่นั ่น
24 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั ้น

อิสอัคทําพันธสัญญากับอาบีเมเลค
ฝ่า ยอาบี เม เล คอ อก จาก เมือง เก-ราร์ พร ้ อม กับ อา ฮุสซัท สหาย คน หนึ่ ง ของ พระองค์ กับ ฟี โคล์ ผู้
บัญชาการทหารของพระองค์ ไปหาท่าน 27 อิส อัค ทูล ถามเขาทัง้ หลายว่า “ไฉนท่านจึง มาหาข้าพเจ้า เมื่อ
ท่านเกลียดชัง ข้าพเจ้า และขับ ไล่ ข้าพเจ้า ไปจากท่าน� 28 พวกเขาตอบว่า “เราเห็น ชัดเจนแล้ วว ่า พระเยโฮ
วาห์ทรงสถิตกบท
ั ่าน เราจึงว่า ขอให้กระทําปฏิญาณระหว่างท่านและเราทัง้ หลาย และขอให้เรากระทําพันธ
สัญญากั 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 ทรงอวยพระพร� 30 ท่านจึง
จัดการเลี้ยงให้แก่พวกเขา และเขาก็ได้กินและดื่ม 31 ครันร
้ ุ่งเช้าทัง้ สองฝ่ายก็ต่ ืนแต่เช้ามืด กระทําปฏิญาณ
ต่อกัน และอิสอัคไปส่งพวกเขา พวกเขาก็จากท่านไปอย่างสันติ 32 และต่อมาในวันนั ้นเองคนใช้ของอิสอัค
มาบอกท่านถึง เรือ
่ งบ่อนํ้า ซึ่ง เขาได้ ขุด และกล่าวแก่ ท่านว่า “เราพบนํ้า แล้ว� 33 ท่านเรียกบ่อนั ้ นว ่า เชบา
26

หนั งสือปฐมกาล 26:34

23

หนั งสือปฐมกาล 27:33

เมืองนั ้นจึงมีชื่อว่า เบเออร์เชบา จนทุกวันนี้ 34 เอซาวมีอายุสี่สิบปี เมื่อท่านรับยูดิธบุตรสาวของเบเออรีคน
ฮิตไทต์ และบาเสมั ทบุตรสาวของเอโลนคนฮิตไทต์ เป็น ภรรยา 35 หญิงเหล่า นั ้นทําให้อส
ิ อัคและเรเบคาห์มี
ใจโศกเศร้า

27
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์เพื่อจะได้รบ
ั พร
1 และต่อมาเมื่ออิสอัคแก่

ตามัวจนมองไม่เห็น ท่านก็เรียกเอซาวบุตรชายคนโตของท่านมาและกล่าวแก่
เขาว่า “ลูกเอ๋ย� เขาตอบว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้าอยู่ที่ นี่� 2 ท่านว่า “ดู เถิด บัดนี้ พ่อแก่ แล้ว จะถึงวันตายเมื่อไร
ก็ ไม่รู ้ 3 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงเอาอาวุธ ของเจ้า คือ แล่ง ธนู และคัน ธนู ออกไปที่ ท้องทุ่ง หาเนื้ อ มาให้ พ่อ 4 และ
จัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อชอบนั ้น และนํามาให้พ่อกิน เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อ
ตาย� 5 เมื่ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตรชายนั ้น นางเรเบคาห์ได้ยน
ิ เอซาวก็ออกไปท้องทุ่งเพื่อล่าเนื้ อมา 6 นาง
เรเบคาห์ จึง พู ดก ับ ยาโคบบุตรชายของนางว่า “ดู เถิด แม่ ได้ ยิน บิดาของเจ้า พู ดก ับ เอซาวพี่ ชายของเจ้า ว่า
7 ‘จงนําเนื้ อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกิน และเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ก่อนพ่อ
ตาย� 8 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเสียงของแม่ตามที่แม่สัง่ เจ้า 9 บัดนี้ ไปที่ฝูงแพะแกะ นําลูกแพะดีๆ
สองตัว มาให้ แม่ แม่ จะเอามัน ปรุ ง อาหารอร่อยให้ บิ ดาเจ้า อย่างที่ ท่านชอบ 10 และเจ้า จะต้องนํา ไปให้ บิ ดา
เจ้ารับประทาน เพื่อว่าท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิน
ิ � 11 ยาโคบพูดกับนางเรเบคาห์มารดาของตนว่า
้ ชีวต
“ดูเถิด เอซาวพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นคนมีขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกลี้ยงเกลา 12 บิดาของข้าพเจ้าคงจะ
คลํา ตัว ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะดู เหมือนว่า เป็น ผู้ หลอกลวงท่าน แล ้ว ข้าพเจ้า จะนํา การสาปแช่ง มาเหนื อ
ข้าพเจ้าเอง หาใช่นําพรมาไม่� 13 มารดาของเขาพูดกับเขาว่า “ลูกเอ๋ย ขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับ
แม่เถิด ฟังเสียงของแม่เท่านั ้น ไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิด� 14 เขาจึงไปจับเอามาให้มารดาของตน มารดา
ของเขาได้จัดอาหารอร่อยอย่างที่บิดาของเขาชอบนั ้น 15 แล้วนางเรเบคาห์นําเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาว บุ
ตรชายคนโตของนาง ซึ่งอยูก
่ ับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนาง 16 นางเอาหนั งลูกแพะ
หุม
้ มือและคอที่เกลย
ี้ งเกลาของเขา 17 แลว
้ นางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปัง ซึ่งนางจัดทํานั ้นไว้ในมือของ
ยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึง เข้าไปหาบิดาของตนและพูด ว่า “บิ ดาเจ้าข้า� และท่านว่า “พ่อ อยู่นี่ ลูก
เอ๋ย เจ้าคือใคร� 19 ยาโคบตอบบิดาของตนว่า “ลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของท่าน ลูกทําตามที่ท่านสัง่ ลูกแล้ว
เชิญ ลุก ขึ้น นั ่ง รับ ประทานเนื้ อที่ ลูก หามาเถิด เพื่อ จิต วิญญาณของท่านจะได้ อวยพรแก่ ลูก � 20 แต่ อิส อัค พู
ดก ับ บุตรชายของตนว่า “ลูก เอ๋ย เจ้ าทํา อย่างไรจึง พบมัน เร็วน ัก� บุ ตรจึง ตอบว่า “เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านนํามันมาให้แก่ลูก� 21 แล้วอิสอัคจึงพู ดกับยาโคบว่า “ลูกเอ๋ย มาใกล้ ๆ พ่อจะได้คลําดูเจ้า
เพื่อ จะได้ รู ว่
้ า เจ้า เป็น เอซาวบุตรชายของพ่อ แน่ หรือ ไม่ � 22 ยาโคบจึง เข้าไปใกล้ อส
ิ อั คบ ิ ดาของตน อิส อัค
คลําตัวเขาแล้วพูดว่า “เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ แต่มือเป็ นมือของเอซาว� 23 ท่านก็ไม่ได้สังเกต เพราะ
มือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพีช
่ ายของเขา ท่านจึงอวยพรแก่เขา 24 ท่านถามว่า “เจ้าเป็นเอซาวบุตร
ชายของพ่อจริงหรือ� เขาตอบว่า “ใช่ครับ� 25 ท่านจึงว่า “นําแกงมาให้พ่อ พ่อจะได้ กินเนื้ อที่ บุ ตรชายของ
พ่อหามา เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะอวยพรเจ้า� ยาโคบจึงนํามันมาให้ท่าน ท่านก็รับประทาน ยาโคบนํานํ้า
องุน
่ มาให้ท่านและท่านก็ดื่ม
อิสอัคอวยพรยาโคบ

“ลูกเอ๋ย เข้ามาใกล้ และจุบพ่อ� 27 เขาจึงเข้ามาใกล้ และจุ บท
่าน และท่านก็ดมกลินที
ิ่ ลูกชายข้าเหมือนกลิน
่ ่เสื้อของเขา และอวยพรเขาว่า “ดูซิ กลน
่ ท้องทุ่ง ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ทรงอวยพระพร 28 ดังนั ้นขอพระเจ้าทรงประทานนํ้าค้างจากฟ้าแก่เจ้า และประทานความอุดมสมบูรณ
์ของแผ่นดินทัง้ ข้าวและนํ้า องุน
่ มากมายแก่ เจ้า 29 ขอให้ชนชาติ ทัง้ หลายรับใช้เจ้า และให้ประชาชาติ กราบ
ไหว้เจ้า ขอให้เป็นเจ้านายเหนื อพี่น้ อง และบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้า ผู้ใดสาปแช่งเจ้าก็ ขอให้ผู้
นั ้น ถูก สาปและผู้ ใดอวยพรเจ้า ก็ ขอให้ผู้ นั ้น ได้ รบ
ั พร� 30 และต่อ มาพออิส อัค อวยพรยาโคบเสร็จ แล้ว เมื่อ
ยาโคบพึ่ง ออกไปจากหน้า อิส อัคบ ิดา เอซาวพี่ ชายก็ กล ับ จากการล่า เนื้ อ 31 และเขาเตรียมอาหารอร่อยนํา
มาให้บิดาด้วย และพู ดกับบิดาว่า “ขอท่านลุก ขึ้นรับประทานเนื้ อที่ ลูกชายหามา เพื่อจิตวิญญาณของท่าน
จะได้อวยพรลูก� 32 อิสอัคบิดาพูดกับเขาว่า “เจ้าคือใคร� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าคือเอซาวบุตรชายของท่าน
เป็นบุตรหัวปี ของท่าน� 33 อิสอัคก็ตัวสัน
่ มากพูดว่า “ใครเล่า คือผู้นั้นอยู่ที่ไหน ที่ไปล่าเนื้ อ แล้วนํามาให้พ่อ
พ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้ว เป็นที่แน่ว่าผู้นั้นจะได้รบ
ั พร�
26 แล ้ วอ ิสอัคบ ิ ดาของเขาจึง พู ดก ับ เขาว่า
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34 เมื่อ เอซาวได้ยน
ิ คํา กล่าวของบิ ดาก ็ รอ
้ งออกมาเสีย งดั งด ้วยความขมขื่น และพู ดก ับบิ ดาว ่า “โอ บิ ดา
เจ้าข้า ขออวยพรข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด� 35 แต่ท่านพูดว่า “น้ องชายเจ้าเข้ามาหลอกพ่อ และ
เอาพรของเจ้า ไปเสีย แล้ว� 36 เอซาวพูด ว่า “เขามีช่อ
ื ว่า ยาโคบก็ ถู กต้องแล้ว มิ ใช่ หรือ เพราะว่า เขาแกล้ง
ให้ ข้าพเจ้า เสีย เปรียบสองครัง้ แล้ว เขาเอาสิทธิ บุ ตรหัวปี ของข้าพเจ้า ไป และดู เถิด คราวนี้ เขาเอาพรของ
ข้าพเจ้าไปอีกด้วย� แล้วเขาพูดว่า “ท่านมิได้สงวนพรไว้ให้ข้าพเจ้าบ้างหรือ� 37 อิสอัคตอบเอซาวว่า “ดูเถิด
พ่อตัง้ ให้เขาเป็นนายเหนื อเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขา ทัง้ ข้าวและนํ้าองุน
่ พ่อก็
จัดให้เขา ลูกเอ๋ย พ่อจะทําอะไรให้เจ้าได้อีกเล่า� 38 เอซาวพูดกับบิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ท่านมีพรแต่เพียงพร
เดียวเท่านั ้นหรือ โอ บิดาเจ้าข้า ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วยเถิด� แล้วเอซาวก็ตะเบ็งเสียงร้องไห้ 39 อิส
อัคบ ิ ดาของเขาจึง ตอบเขาว่า “ดู เถิด เจ้ าจะได้ อาศัย อยู่ในแผ่นดิ นอ ั นอ ุ ดมบริบู รณ ์ มีน้าํ ค้างลงมาจากฟ้า
40 แต่ เจ้ าจะมี ชี วิตอยู่ ด้วยดาบและเจ้า จะรับ ใช้ น้องชายของเจ้า แต่ ต่อ มาเมื่อ เจ้า มี กําลัง ขึ้น เจ้า จะหัก แอก
ของน้ องเสียจากคอของตน�

ยาโคบหนี ไปจากเอซาว

เอซาวรําพึง ในใจว่า “วัน ไว้ทุกข์ พ่อ
ใกล้ เข ้า มาแล้ว หลัง จากนั ้น ข้า จะฆ่า ยาโคบน้ องชายของข้า เสีย� 42 แต่ คํา ของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึง
หูของนางเรเบคาห์ นางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมา และพูดกับเขาว่า “ดูเถิด เอซาวพี่
ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะฆ่าเจ้า 43 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ ฟังเสียงของแม่เถิด จงลุก
ขึ้นหนี ไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่เมืองฮาราน 44 และอยู่กับเขาชัว่ คราวจนกว่าความเกรีย
้ วกราดของพี่ชาย
เจ้าจะคลายลง 45 จนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลง และเขาลื มสิ ่งที่ เจ้ าได้ ทําแก่ เขา แล้วแม่จะ
ส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากที่ นั ่น แม่ต้องสูญเสี ยลูกทัง้ สองคนในวันเดียวกันทําไมเล่า� 46 นางเรเบคาห์
พู ดก ับ อิส อัค ว่า “ข้าพเจ้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เหลือ เกิน เพราะบุตรสาวของคนเฮท ถ้า ยาโคบแต่งงานกับ
บุตรสาวคนเฮท ซึ่งเป็นหญิงแผ่นดินนี้ ชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า�
41 ฝ่ายเอซาวก็ เกล ียดชัง ยาโคบเพราะเหตุ พรที่ บิ ดาได้ ให้แก่ เขานั ้น
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และกําชับเขาว่า “เจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงคานาอัน 2 แต่ลุ กขึ้น
ไปเมืองปัดดานอารัม ไปยังบ้านเบธูเอลบิดาของแม่เจ้า ที่ นั ่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่ งของลาบัน
พีช
่ ายแม่ของเจ้า 3 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงอวยพระพรแก่
เจ้า และโปรดให้เจ้ามีลูกดกทวียิง่ ขึ้น จน
์
ได้เป็นมวลชนชาติทัง้ หลาย 4 ขอพระองค์ทรงประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าด้วย
เพื่อเจ้าจะได้รบ
ั เป็นมรดกแผ่นดินนี้ ที่เจ้าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่อบ
ั ราฮัมแล้ว�
5 อิสอัคก็ส่งยาโคบไป ยาโคบก็ไปปั ดดานอารัมไปหาลาบัน บุตรชายของเบธูเอลคนซีเรียพี่ชายของนางเรเบ
คาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่ายเอซาวเมื่อเห็นว่าอิสอัคอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยังปัดดานอา
รัมเพื่อหาภรรยาจากที่ นั ่น และเห็นว่าเมื่ออิสอัคอวยพรเขานั ้นท่านกําชับเขาว่า “เจ้าอย่าแต่งงานกับหญิง
คานาอันเลย� 7 และเห็นว่ายาโคบเชื่อฟังบิดามารดา และไปยังปัดดานอารัม 8 เมื่อเอซาวเห็นว่าหญิงคานา
อันไม่เป็ นที ่พอใจอิสอัคบิดาของตน 9 เอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและรับมาหะลั ทบุตรสาวของอิชมาเอลบุตร
ชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยทมาเป็นภรรยา นอกเหนื อภรรยาซึ่งเขามีอยูแล้
่ ว
1 แล้วอิสอัคก็ เรียกยาโคบมาอวยพรให้

ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก

10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบาเดินไปยังเมืองฮาราน 11 เขามาถึงที่แห่งหน่ง
ึ

และพักอยู่ที่นั ่นในคืน
นั ้น เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหินจากที่นั่นมาเป็นหมอนหนุนศีรษะ แลว
้ นอนลงที่นั ่น 12 เขาฝัน และ
ดู เถิด มี บันไดอันหนึ่ งตัง้ ขึ้นบนแผ่นดินโลก ยอดถึงฟ้าสวรรค์ ดู เถิด ทูตสวรรค์ ทัง้ หลายของพระเจ้ากําลัง
ขึ้นลงอยู่บนนั ้น 13 และดู เถิด พระเยโฮวาห์ประทับยืนอยู่เหนื อบันได และตรัสว่า “เราคือเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจ้า และพระเจ้าของอิสอัค แผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่ เจ้ าและเชื้อ
สายของเจ้า 14 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทิศตะวันตกและ
ทิศตะวันออก ทางทิศเหนื อและทิศใต้ บรรดาครอบครัวทว
ั ่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อ
สายของเจ้า 15 ดูเถิด เราอยูก
่ ับเจ้า และจะพิทักษร์ ก
ั ษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนําเจ้ากลับมายังแผ่น
ดินนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิง้ เจ้าจนกว่าเราจะได้ทําสิง่ ซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว� 16 ยาโคบตื่นขึ้นและพูด
ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ณ ที่นี้ แน่ ทีเดียว แต่ข้าหารูไม่
้ � 17 เขากลัวและพูดว่า “สถานที่นี้ น่านั บถือ สถาน
ที่นี้ มิใช่อย่างอื่น แต่เป็นพระนิ เวศของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์�
คําปฏิญาณของยาโคบ

หนั งสือปฐมกาล 28:18

25

หนั งสือปฐมกาล 29:33

18 ยาโคบจึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด เอาก้อนหิ นที ่ ทํา หมอนหนุน ศีรษะ ตัง
้ ขึ้น เป็น เสาสําคัญ และเทนํ้ามัน บน
ยอดเสานั ้น 19 เขาเรียกสถานที่ นั ้ นว ่า เบธเอล แต่ ก่อนเมืองนั ้น ชื่อ ลูส 20 แล ้ว ยาโคบปฏิญาณว่า “ถ้า
พระเจ้า จะทรงอยู่กับ ข้า พระองค์ และจะทรงพิทั กษ ์ รก
ั ษาในทางที่ ข้า พระองค์ ไป และจะประทานอาหารให้
ข้าพระองค์รับประทาน และเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวม 21 จนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดย
สันติภาพแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ 22 และก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ ตัง้ ไว้เป็นเสา
สําคัญ จะเป็น พระนิ เวศของพระเจ้า และทุก สิง่ ที่ พระองค์ ทรงประทานแก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะถวาย
หนึ่ งในสิบแก่พระองค์�
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ยาโคบอยูก
่ ับลาบัน ราเชลกับยาโคบ

1 ยาโคบเดิน ทางมาถึง แผ่น ดิน ของประชาชนชาวตะวัน ออก 2 เขาก็ มองไป และเห็น บ่อนํ้า บ่อ หนึ่ ง ในทุ่ง
นา ดูเถิด มีฝูงแกะสามฝูงนอนอยูข
่ ้างบ่อนั ้น เพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักนํ้าจากบ่อนั ้นให้ฝูงแกะกิน และหิน
ใหญ่ ก็ ปิดปากบ่อ นั ้น 3 และฝูง แกะมาพร้อมกั นที ่ นั ่น แล ้ว คนเลี้ยงแกะก็ กล ง
ิ้ หิน ออกจากปากบ่อ ตัก นํ้า ให้
ฝูงแกะกิน แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั ้นเสียดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “พี่น้ องเอ๋ย ท่านมาจากไหน�
เขาตอบว่า “เรามาจากเมืองฮาราน� 5 ยาโคบจึง ถามเขาทัง้ หลายว่า “ท่านรู จ
้ ัก ลาบัน บุตรชายนาโฮร์หรือ
ไม่ � เขาตอบว่า “รู จ
้ ัก � 6 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “ลาบ ัน สบายดี หรือ � เขาตอบว่า “สบายดี ดู เถิด บุ ต
รสาวของเขาชื่อราเชลกําลังมาพร้อมกับฝูงแกะ� 7 ยาโคบจึงว่า “ดูเถิด เวลานี้ ยังวันอยู่มาก ยังไม่ถึงเวลา
ที่ จะให้ ฝูง แพะแกะมารวมกัน จงเอานํ้า ให้ แกะเหล่า นี้ กิน แล้ว ให้ ไปกิน หญ้า อีก� 8 แต่ เขาทัง้ หลายตอบว่า
“เราทําไม่ ได้ จนกว่าแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกัน และเขากลิง้ หินออกจากปากบ่อนํ้าก่อน แล้วเราจึงจะเอา
นํ้าให้ฝูงแกะกิน� 9 เมื่อยาโคบกําลังพู ดกับเขาทัง้ หลายอยู่ ราเชลก็ มาถึงพร้อมกับฝูงแกะของบิดา เพราะ
นางเป็นผู้ เลี้ยงมัน 10 และต่อ มาครัน
้ ยาโคบแลเห็นราเชลบุต รสาวของลาบันพี่ชายมารดาของตน และฝูง
แกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็เข้าไปกลิง้ หินออกจากปากบ่อนํ้า เอานํ้าให้ฝูงแกะของลาบันพี่
ชายมารดาของตนกิน 11 ยาโคบจุบราเชลแล้วร้องไห้ด้วยเสียงดัง 12 ยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นหลานบิดา
ของนาง และเป็น บุตรชายของนางเรเบคาห์ นางก็ วงิ่ ไปบอกบิดาของนาง 13 ต่อ มาครัน
้ ลาบัน ได้ยน
ิ ข่าวถึง
ยาโคบบุตรชายน้ องสาวของตน เขาก็ วงิ่ ไปพบและกอดจุบยาโคบและพามาบ้านของเขา ยาโคบก็ เล่าเรือ
่ ง
เหล่านี้ ทัง้ หมดให้ลาบันฟัง 14 ลาบันจึงพูดกับเขาว่า “เจ้าเป็นกระดูกและเนื้ อของเราแท้ๆ� ยาโคบก็พักอยู่
กับเขาเดือนหนึ่ ง

ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลที่เขารัก
“เพราะเจ้าเป็นหลานของเรา จึงไม่ควรที่เจ้าจะทํางานให้เราเปล่าๆ เจ้าจะ
เรียกค่า จ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด� 16 ลาบ ั นม ี บุ ตรสาวสองคน พี่ สาวชื่อ เลอาห์ น้ องสาวชื่อ ราเชล 17 นาง
สาวเลอาห์นั้นตายิบหยี แต่นางสาวราเชลนั ้นสละสลวยและงามน่าดู 18 ยาโคบก็รก
ั นางสาวราเชล และพูด
ว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน� 19 ลาบันจึงว่า “ให้เรายก
บุตรสาวให้เจ้ านั ้น ดี กว่า จะยกให้คนอื่น จงอยู่ กับ เราเถิด� 20 ยาโคบก็ รับ ใช้ อยู่ เจ ็ด ปี เพื่อ ได้ นางสาวราเชล
เห ็น เป็น เหมือนน้ อยวัน เพราะความรัก ที่ เขามี ต่อ นาง 21 ยาโคบบอกลาบั นว ่า “เวลาที่ กําหนดไว้ก็ ครบแล้ว
ขอให้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าไปหาเธอ� 22 ลาบันจึงเชิญบรรดาชาวบ้านมาพร้อมกัน แล้ว
จัดการเลี้ยง
15 แล้วลาบันพูดกับยาโคบว่า

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
ลาบันก็พาเลอาห์บุ ตรสาวของตนมามอบให้แก่ ยาโคบ และยาโคบก็ เข้าไปหา
นาง 24 ลาบ ัน ยกศิลปาห์สาวใช้ ของตนให้เป็น สาวใช้ ของนางเลอาห์ 25 และต่อ มาพอรุ ง่ ขึ้น ดู เถิด เป็น นาง
เลอาห์ ยาโคบจึงกล่าวแก่ลาบันว่า “ลุงทําอะไรกับข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ ทําไม
ลุงจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า� 26 ลาบันจึงตอบว่า “ในแผ่นดินเราไม่มีธรรมเนี ยมที่จะยกน้ องสาวให้ก่อนพี่หัวปี
27 ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ ก่อน แล้วเราจะยกคนนั ้นให้ด้วย เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้ลุงอีกเจ็ดปี �
23 และต่อ มาครัน
้ เวลาคํ่า

ยาโคบทํางานอีกเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
และรอจนครบเจ็ด วันของนางแล้วลาบั นก็ยกราเชลบุตรสาวให้เป็น ภรรยาด้วย 29 ลาบ
ัน ยกบิล ฮาห์ สาวใช้ ของตนให้ เป็น สาวใช้ ของนางราเชล 30 ฝ่ายยาโคบก็ เข ้า ไปหาราเชลด้วย และเขารัก
ราเชลมากกว่า เลอาห์ เขาจึง รับ ใช้ ลาบ ัน ต่อ ไปอีก เจ็ด ปี 31 เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงเห็ นว ่า ยาโคบชัง เลอาห์
พระองค์ จึง ทรงเปิด ครรภ์ ของนาง แต่ ราเชลนั ้น เป็น หมัน 32 นางเลอาห์ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็น ชาย และ
ตัง้ ชื่อ ว่า รู เบน ด้วยนางว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า แน่ ๆ บัดนี้ สามี จึง
จะรัก ข้าพเจ้า� 33 นางเลอาห์ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็น ชายอีก คนหนึ่ ง และว่า “เหตุ พระเยโฮวาห์ ทรงได้ ยิ
28 ยาโคบก็ ยอม
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นว่า ข้าพเจ้า เป็ นที ่ ชัง พระองค์ จึง ทรงประทานบุตรชายคนนี้ ให้แก่ ข้าพเจ้า ด้วย� นางตัง้ ชื่อ เขาว่า สิ เมโอน
34 นางตัง
้ ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ ง และกล่าวว่า “ครัง้ นี้ สามีจะสนิ ทสนมกับข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว� เหตุนี้จึงตัง้ ชื่อเขาว่า เลวี 35 นางตัง้ ครรภ์และคลอดบุตร
เป็นชายอีกคนหนึ่ ง นางกล่าวว่า “ครัง้ นี้ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์� เหตุนี้นางจึงตัง้ ชื่อเขาว่า ยูดาห์
ต่อไปนางก็หยุดมีบุตร

30
เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ

ราเชลก็อจ
ิ ฉาพี่สาว และพูดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามี
บุ ตรด้วย หาไม่ ข้าพเจ้า จะตาย� 2 ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึง ว่า “เราเป็น เหมือนพระเจ้า ผู้ ไม่ ให้เจ้ ามี ผู้
บังเกิดจากครรภ์หรือ� 3 นางจึงบอกว่า “ดูเถิด บิลฮาห์สาวใช้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด นางจะได้มีบุ
ตรเลี้ยงไว้ที่ตักของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีบุตรด้วยอาศัยหญิงคนนี้ � 4 นางจึงยกบิลฮาห์สาวใช้ของตน
ให้เป็นภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็เข้าไปหานาง 5 บิลฮาห์ก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ 6 นางรา
เชลว่า “พระเจ้าได้ทรงตัดสินเรือ
่ งข้าพเจ้า และได้ทรงสดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้าจึงประทานบุตรชายแก่
ข้าพเจ้า� เหตุฉะนี้ นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า ดาน 7 บิลฮาห์สาวใช้ของนางราเชลตัง้ ครรภ์อีก และคลอดบุตร
ชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ 8 นางราเชลจึงว่า “ข้าพเจ้าปลํ้าสู้กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต และข้าพเจ้า
ได้ชย
ั ชนะแล้ว� นางจึงให้ช่ือบุตรนั ้ นว่า นั ฟทาลี 9 เมื่อนางเลอาห์เห็นว่าตนหยุดคลอดบุตร นางจึงยกศิลป
าห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ 10 ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็คลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ 11 นาง
เลอาห์ว่า “กองทหารกําลังมา� จึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า กาด 12 แล้วศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ ก็คลอดบุตรชาย
คนที่สองให้แก่ยาโคบ 13 นางเลอาห์ก็ว่า “ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นสุข�
นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า อาเชอร์ 14 ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลี รู เบนออกไปที่นาพบมะเขือดูดาอิม จึงเก็บผลมาให้
นางเลอาห์มารดา ราเชลจึง พู ดก ับ เลอาห์ว่า “ขอมะเขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายของพี่ ให้ฉั น บ้าง� 15 นางเลอ
าห์ตอบนางว่า “ที่น้ องแย่งสามีของฉั นไปแล้วนน
ั ้ ยังน้ อยไปหรือจึงจะมาเอามะเขือดูดาอิมของบุตรชายฉั น
ด้วย� ราเชลตอบว่า “ฉะนั ้นถ้าให้มะเขือดูดาอิมของบุตรชายแก่ฉั น คืนวันนี้ เขาจะไปนอนกับพี่� 16 และยา
โคบกลับมาจากนาเวลาเย็น นางเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับเขาบอกว่า “จงเข้ามาหาฉั นเถิด เพราะฉั นให้มะเขื
อดูดาอิมของบุตรชายเป็นสินจ้างท่านแล้ว� คืนวันนั ้นยาโคบก็นอนกับนาง 17 พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอ
าห์ นางก็ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนที่ หา้ ให้แก่ ยาโคบ 18 ฝ่ายนางเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าทรงประทาน
สิน จ้างนั ้น ให้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ยกหญิง คนใช้ ให้ สามี � นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า อิส สาคาร์ 19 นาง
เลอาห์ก็ตัง้ ครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่หกให้แก่ยาโคบ 20 แลว
้ นางเลอาห์จึงว่า “พระเจ้าทรงประทาน
ของดี ให้ข้าพเจ้า บัดนี้ สามี จะอาศัย อยู่กับ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ได้ ให้บุ ตรชายแก่ เขาหกคนแล้ว� นางจึง
ตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า เศบูลุน 21 ต่อมาภายหลังนางก็คลอดบุตรสาวคนหนึ่ งตัง้ ชื่อว่า ดีนาห์ 22 พระเจ้าทรงระลึก
ถึงนางราเชล และพระเจ้าทรงสดับฟังนาง ทรงเปิดครรภ์ของนาง 23 นางก็ ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย จึง
กล่าวว่า “พระเจ้า ทรงโปรดยกความอดสู ของข้าพเจ้า ไปเสีย� 24 นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า โยเซฟ กล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์จะทรงโปรดเพิม
่ บุตรชายอีกคนหนึ่ งให้ข้าพเจ้า�
1 เมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรกับยาโคบ

ลาบันหลอกลวงยาโคบ

ยาโคบก็พูดกับลาบันว่า “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดและ
แผ่นดินของข้าพเจ้า 26 ขอมอบภรรยากับบุตรให้ข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ทํางานรับใช้ท่านเพื่อเขาแล้ว และให้
ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านรู ว้ า่ ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านแล้ว� 27 แต่ลาบันตอบเขาว่า “ถ้าลุงเป็นทีพ
่ อใจเจ้าแล้ว
จงอยูต
่ ่อเถิด เพราะลุงเรียนรู จ
้ ากประสบการณ์ วา่ พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรเราเพราะเจ้า� 28 และเขาพูด
ว่า “เจ้ าจะเรียกค่า จ้างเท่าไรก็ บอกมาเถิด ลุ งจะให้� 29 ยาโคบตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า รับ ใช้ ลุ งอย่างไร และ
สัตว์ของลุง อยู่ กับ ข้าพเจ้า อย่างไร ลุ งก ็ ทราบอยู่ แล้ว 30 เพราะว่า ก่อนข้าพเจ้า มานั ้น ลุ งม ี แต่ น้ อย แต่ บัดนี้
ก็ มี ทวีขึ้น เป็ นอ ัน มาก ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า มาถึง พระเยโฮวาห์ได้ ทรงอวยพระพรแก่ ลุง และบัดนี้ เมื่อไรข้าพเจ้า
จะบํารุ งครอบครัวของตนเองได้บ้างเล่า� 31 ลาบันจึงถามว่า “ลุงควรจะให้อะไรเจ้า� ยาโคบตอบว่า “ลุงไม่
ต้องให้อะไรข้าพเจ้า ดอก แต่ หากว่า ลุง จะทํา สิง่ นี้ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะเลี้ยงระวัง สัตว์ของลุง ต่อ ไป 32 คือ
วันนี้ ข้าพเจ้าจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทัง้ ฝูง ข้าพเจ้าจะคัดแกะที่มีจุดและด่างทุกตัวออกจากฝูง และคัด
แกะดําทุกตัวออกจากฝูงแกะ และแพะด่างกับทมี
ี่ จุดออกจากฝูงแพะ ให้สัตว์เหล่านี้ เป็นค่าจ้างของข้าพเจ้า
33 ดัง นั ้น ความชอบธรรมของข้าพเจ้า จะเป็ น คํา ตอบของข้าพเจ้า ในเวลาภายหน้า คือ เมื่อ ลุง มาตรวจดู ค่า
จ้างของข้าพเจ้า ถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแพะและตัวที่ไม่ดําในฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้า
25 และต่อมาเมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว
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ยักยอกสัตว์เหล่านี้ มา� 34 ลาบันจึงตอบว่า “ดูเถิด ลุงตกลงตามที่เจ้าพูดนั ้น� 35 วันนั ้นเขาก็คัดแพะตัวผู้ที่
ลายและที่ ด่าง และแพะตัวเมียที่ มีจุดและที่ ด่าง แพะที่ ขาวบ้างทัง้ หมดและแกะดําทัง้ หมด มามอบให้บุตร
ชายของเขา 36 เขาแยกสัตว์ออกไปทัง้ หมดห่างจากยาโคบเป็น ระยะทางสามวัน ฝูง สัตว์ของลาบั นที ่ เหลือ
อยูนั
่ ้นยาโคบก็เลี้ยงไว้
พระเจ้าทรงช่วยยาโคบเจริญ

37 ยาโคบเอากิง
่ ไม้สดจากต้นไค้

ต้นเสลา และต้นเกาลัด มาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาว
เพื่อเมื่อมันมากินนํ้า มัน
จะตัง้ ท้อง 39 ฝูงสัตว์ก็ตัง้ ท้องตรงหน้าไม้นั ้น ดังนั ้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีจุดและด่าง 40 ยาโคบก็แยกลูก
แกะและให้ฝูงแพะแกะนั ้นอยู่ตรงหน้าแกะที่ มี ลาย และแกะดําทุกตัวในฝูงของลาบัน แต่ ฝูงแพะแกะของ
ตนนั ้นอยู่ต่างหาก ไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน 41 อยูมาเมื
่
่ อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะตัง้ ท้อง ยาโคบก็จัด
ไม้วางไว้ที่รางนํ้าให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันตัง้ ท้องกลางไม้นั ้น 42 และเมื่อสัตว์อ่อนแอ ยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั ้นไว้
เหตุ ฉะนั ้นสัตว์ที่ อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบัน แต่ สัตว์ที่ แข็งแรงเป็นของยาโคบ 43 ยาโคบก็ มัง่ มี มากขึ้น มี
ฝูงแพะแกะฝูงใหญ่ คนใช้ชายหญิง และฝูงอูฐฝูงลา
38 เขาวางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางนํ้าที่ฝูงสัตว์มากินนํ้า

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน
1 ยาโคบได้ยน
ิ บุตรชายของลาบัน พูด ว่า “ยาโคบได้ แย่ งทรัพย์ ของบิดาเราไปหมด เขาได้ ทรัพย์ สมบัติ
ทัง้ หมดนี้ มาจากบิดาเรา� 2 ยาโคบได้สังเกตดูสีหน้าของลาบัน และดูเถิด เหนว
็ ่าไม่เหมือนแต่ก่อน 3 พระเย
โฮวาห์ตรัสสัง่ ยาโคบว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินบิดาและญาติพี่น้ องของเจ้าเถิด และเราจะอยู่กับเจ้า� 4 ยา
โคบก็ให้คนไปเรียกนางราเชลและนางเลอาห์ให้มาที่ทุ่งนาที่เลี้ยงฝูงสัตว์ 5 แล้วบอกนางทัง้ สองว่า “ข้าพเจ้า
เห็นว ่าสี หน ้า บิดาเจ้า ไม่ เหมือนแต่ ก่อน แต่ พระเจ้า ของบิดาข้าพเจ้า ทรงสถิต อยู่กับ ข้าพเจ้า 6 เจ้ าทัง้ สองรู ้
แลวว
้ ่าข้าพเจ้ารับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกําลัง 7 บิดาของเจ้ายังโกงข้าพเจ้า และเปลี่ยนค่าจ้างของข้าพเจ้า
เสียสิบครัง้ แล้ว แต่พระเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้เขาทําความเสียหายแก่ข้าพเจ้า 8 ถ้าบิดาบอกว่า ‘สัตว์ที่มีจุ
ดจะเป็นค่าจ้างของเจ้า� สัตว์ทุกตัวก็มีลูกมีจุด และถ้าบิดาบอกว่า ‘สัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้า� สัตว์
ทุ กตั วก ็ มี ลูก ลายหมด 9 ดังนี้ แหละพระเจ้า จึง ทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้า ประทานให้แก่ ข้าพเจ้า 10 ครัน
้ มาใน
ฤดู ที่ สัตว์เหล่ านั ้น ตัง้ ท้อง ข้าพเจ้า แหงนหน้า ขึ้น ดู ก็ เห ็น ในความฝั นว ่า ดู เถิด แพะตัวผู้ ที่ สมจรกับ ฝูง สัตว์
นั ้นเป็นแพะลาย แพะจุด และแพะลายเป็นแถบๆ
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
ในความฝัน นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า เรียกข้าพเจ้า ว่า ‘ยาโคบเอ๋ย� ข้าพเจ้า ตอบว่า ‘ข้าพเจ้า อยู่ ที่ นี่
พระเจ้า ข้า� 12 พระองค์ ตรัสว ่า ‘เงยหน้า ขึ้น ดู แพะตัวผู้ ทุ กตั วท ี่ สมจรกับ ฝูง สัตว์นั ้น เป็น สัตว์ลายและมี จุ
ดและลายเป็น แถบๆ เพราะเราเห็น ทุก สิง่ ที่ ลาบ ัน ทํา กับ เจ้า 13 เราเป็น พระเจ้า แห่ง เบธเอลที่ เจ้ าเจิม เสา
สําคัญไว้และปฏิญาณต่อเรา บัดนี้ จงลุกขึ้นออกจากแผ่นดินนี้ และกลับไปยังแผ่นดินพี่น้องของเจ้า� ”
11

ราเชลกับเลอาห์เห็นด้วย ยาโคบหนี ไป

“เรายังมีส่วนทรัพย์มรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือไม่ 15 บิดานับ
เราเหมือนคนต่างด้าวมิใช่หรือ เพราะบิดาขายเรา ทัง้ ยังกินเงินของเราเกือบหมด 16 ทรัพย์สมบัติทัง้ ปวงที่
พระเจ้าทรงเอามาจากบิดาของเรา นั ่นแหละเป็นของของเรากับลูกหลานของเรา บัดนี้ พระเจ้าตรัสสัง่ ท่าน
อย่างไร ก็ขอให้ทําอย่างนั ้นเถิด� 17 ดังนั ้น ยาโคบจึงลุกขึ้นให้บุตรภรรยาขึ้นขี่อูฐ 18 แล้วเขาต้อนสัตว์เลี้ยง
ทัง้ หมดของเขาไป ขนข้าวของทัง้ สิ้ นที ่ เขาได้ กําไรมา สัตว์เลี้ยงที่ เป็น กรรมสิทธิ์ของเขา ที่ เขาหามาได้ ใน
เมืองปัดดานอารัม เพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอัคบด
ิ าของเขาในแผ่นดินคานาอัน 19 และลาบันออกไปตัดขน
แกะ ฝ่ายนางราเชลก็ลักรู ปเคารพของบิดาไปด้วย 20 ฝ่ายยาโคบก็หลบหนี ไปมิได้บอกลาบันชาวซีเรียให้รูว่้ า
ตนจะหนี ไป 21 ยาโคบเอาทรัพย์สมบัติทัง้ หมดลุกขึ้นหนี ข้ามแม่น้ําบ่ายหน้าไปยังถิน
่ เทือกเขากิเลอาด
14 นางราเชลกับนางเลอาห์จึงตอบเขาว่า

พระเจ้าทรงเตือนลาบัน
มี คนไปบอกลาบั นว ่า ยาโคบหนี ไปแล้ว 23 ลาบ ั นก ็ พาญาติ พี่ น้ องออกติดตามไปเจ็ด
วันก ็ ทัน ยาโคบในถิน
่ เทือกเขากิ เลอาด 24 แต่ ในกลางคืน พระเจ้า ทรงมาปรากฏแก่ ลาบ ัน คนซีเรีย ในความ
ฝัน ตรัส แก่ เขาว่า “จงระวัง ตัว อย่า พูด ดี หรือ ร้ายแก่ ยาโคบเลย� 25 แล ้ว ลาบัน ตามมาทัน ยาโคบ ยาโคบ
ตัง้ เต็นท์อยู่ที่ถิน
่ เทือกเขา ส่วนลาบันกับญาติพี่น้ องตัง้ อยู่ถิน
่ เทือกเขากิเลอาด 26 ลาบันกล่าวกับยาโคบว่า
“เจ้าทําอะไรเล่า หนี พาบุตรสาวของเรามา ไม่บอกให้เรารู ้ ทําเหมือนเชลยที่จับได้ด้วยดาบ 27 เหตุไฉนเจ้าได้
หลบหนี มาอย่างลับๆและแอบมาโดยไม่ บอกให้เรารู ้ ถ้าเรารู เ้ ราก็ จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดี โดย
ให้มีการขับร้องด้วยรํามะนาและพิณเขาคู่ 28 ทําไมเจ้าไม่ยอมให้เราจุบลาบุตรชายและบุตรสาวของเราเล่า
22 ครัน
้ ถึง วันที ่ สาม
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นี่ เจ้าทําอย่างโง่เขลาแท้ๆ 29 เรามีกําลังพอที่จะทําอันตรายแก่เจ้าได้ แต่ในเวลากลางคืนวานนี้ พระเจ้าแห่
งบิดาเจ้ามาตรัสห้ามเราไว้ว่า ‘จงระวังตัว อย่าพูดดีหรือร้ายแก่ยาโคบเลย�
นางราเชลลักรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อว่าลาบัน

บัดนี้ แม้ว ่า เจ้า จะไปเพราะคิด ถึ งบ ้า นบิ ดามาก ทําไมจึง ลัก พระของเรามาด้วยเล่า� 31 ยาโคบจึง
ตอบลาบันว่า “เพราะว่าข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้าจึงว่า ‘บางทีท่านจะริบบุตรสาวของท่านคืนจากข้าพเจ้าเสีย�
32 ส่วนพระของท่านนั ้น ถ้า พบที่ คนไหน ก็ อย่า ไว้ชี วิต ผู้ นั้น เลย ค้น ดู ต่อ หน้า ญาติ พี่ น้ องของเรา ท่านพบสิง
่
ใดที่ เป็น ของท่านกับ ข้าพเจ้า ก็ เอาไปเถิด� เพราะยาโคบไม่ รู ้ว่า นางราเชลได้ ลั กรู ปเหล่า นั ้น มา 33 ลาบ ัน
จึงเข้าไปในเต็นท์ ของยาโคบ เต็นท์ ของนางเลอาห์และเต็นท์ สาวใช้ทัง้ สองคนนั ้น แต่ หาไม่พบ จึงออกจาก
เต็นท์ ของนางเลอาห์ แล ้ว เข้าไปในเต็นท์ ของนางราเชล 34 ส่วนนางราเชลเอารู ป เคารพเหล่า นั ้น ซ่อนไว้ใน
กูบ อูฐ และนั ่ง ทับ ไว้ ลาบ ัน ได้ ค้น ดู ทัว่ เต็นท์ ก็ หาไม่ พบ 35 นางราเชลก็ พู ดก ับ บิดาของตนว่า “ขอนายอย่า
โกรธเลยที่ ข้าพเจ้าลุกขึ้นต้อนรับไม่ ได้ ด้วยว่าธรรมดาที่ ผู้หญิงเคยมี กําลังเป็นอยู่กับข้าพเจ้า� ลาบันก็ค้น
ดู แล้ว แต่ไม่พบรู ปเคารพนั ้นเลย 36 ส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบัน ยาโคบกล่าวกับลาบันว่า “ข้าพเจ้า
ทําการละเมิด ต่อ ท่านประการใด ข้าพเจ้า ทําบาปอะไรท่านจึง รีบ ติดตามข้าพเจ้า มาดังนี้ 37 ท่านค้น ดู ของ
ของข้าพเจ้าทัง้ หมดแล้ว ท่านพบอะไรที่ เป็นของมาจากบ้านของท่าน ก็เอามาตัง้ ไว้ที่ นี่ตรงหน้าญาติพี่น้ อง
ทัง้ สองฝ่าย ให้เขาตัดสินความระหว่างเราทัง้ สอง 38 ข้าพเจ้าอยู่กับท่านมายี่สิบปี แล้ว แกะตัวเมียและแพะ
ตัวเมียมิได้แท้งลูก และแกะตัวผู้ในฝูงของท่าน ข้าพเจ้าก็มิได้กินเลย 39 ที่สัตว์ร้ายกัดฉี กกินเสีย ข้าพเจ้าก็
มิได้นํามาให้ท่าน ข้าพเจ้าเองสู้ใช้ให้ ที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืน ท่านก็หก
ั จากข้าพเจ้าทัง้ นั ้น
40 ข้าพเจ้า เคยเป็ น เช่น นี้ เวลากลางวัน แดดก็ เผาข้าพเจ้า เวลากลางคืน นํ้า ค้างแข็ งก ็ ผลาญข้าพเจ้า แล ้ว
ข้าพเจ้านอนไม่หลับ 41 ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนของท่านเช่นนี้ ยี่สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้าได้ รับใช้ท่านสิบสี่ ปี เพื่อ
ได้บุตรสาวสองคนของท่าน และรับใช้ท่านหกปีเพื่อได้ฝูงสัตว์ของท่าน ท่านยังได้เปลี่ยนค่าจ้างของข้าพเจ้า
สิบ ครัง้ 42 ถ้า แม้ นพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า พระเจ้า ของอับ ราฮัม และซึ่ งอ ิ สอัค ยําเกรง ไม่ ทรงสถิต อยู่ กับ
ข้าพเจ้าแล้ว ครัง้ นี้ ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปตัวเปล่าเป็นแน่ พระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของข้าพเจ้าและการ
งานตรากตรําที่มือข้าพเจ้าทํา จึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนวานนี้ �
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“บุตรสาวเหล่านี้ ก็เป็นบุตรสาวของเรา เด็กเหล่านี้ ก็เป็นเด็กของเรา ฝูงสัตว์
ทัง้ ฝูงนี้ ก็ เป็นฝูงสัตว์ของเรา ของทัง้ สิ้นที ่เจ้ าเห็นก็เป็นของเรา วันนี้ เราจะกระทําอะไรแก่ บุ ตรสาวของเรา
หรือแก่เด็กๆที่เกด
ิ มาจากเขา 44 ฉะนั ้นมาเถิด บัดนี้ ให้เราทําพันธสัญญา ทัง้ เรากับเจ้า ให้เป็นพยานระหว่าง
45
เรากับเจ้า� ฝ่ายยาโคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่ งตัง้ ไว้เป็นเสาสําคัญ 46 แล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพีน้
่ องว่า “เก็
บก้อนหินมา� เขาเก็บก้อนหินมากองสุมไว้ แล้วก็ กินเลี้ยงกั นที ่กองหินนั ้น 47 ลาบันจึงตัง้ ชื่อกองหินนั ้ นว่า
เยการ์สหดูธา แต่ ยาโคบตัง้ ชื่อ ว่า กาเลเอด 48 ลาบ ัน กล่าวว่า “วัน นี้ กองหิน นี้ จะเป็น พยานระหว่างเรากับ
เจ้า� เหตุฉะนี้ เขาจึงตัง้ ชื่อว่า กาเลเอด 49 และมิสปาห์ เพราะเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าอยูร่ ะหว่าง
เรากับเจ้า เมื่อเราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของเรา หรือถ้าเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของ
เรา ถึงไม่มีใครอยู่กับเราด้วย จงรู เ้ ถิดว่า พระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้า� 51 ลาบันบอกยาโคบว่า
“จงดูกองหินและเสาหินนี้ ที่เราได้ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับเจ้า 52 หินกองนี้ เป็นพยาน และเสานั ้นก็เป็นพยานว่า
เราจะไม่ ข้ามกองหิน นี้ ไปหาเจ้า และเจ้า จะไม่ ข้ามกองหิน นี้ และเสานี้ มาหาเรา เพื่อ ทํา อันตรายกัน 53 ให้
พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮร์ ซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของท่านทรงตัดสินความระหว่างเรา�
ยาโคบก็ ปฏิญาณโดยอ้างถึง ผู้ ที่ อิส อั คบ ิ ดาของตนยําเกรง 54 แล ้ว ยาโคบถวายเครือ
่ งบูชาบนถิน
่ เทือกเขา
และเรียกญาติ พี่ น้ องของตนมารับ ประทานขนมปัง พวกเขารับ ประทานขนมปัง และอยู่ บนถิน
่ เทือกเขาตล
อดคืนวันนั ้น 55 ลาบันตื่นขึ้นแต่เช้ามืด จุบหลานและบุตรสาว อวยพรแก่พวกเขา แล้วลาบันก็ออกเดินทาง
กลับไปบ้าน
43 แล้วลาบันตอบยาโคบว่า
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1 ยาโคบก็ เดิน ทางไปแล้ว เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า พบเขา 2 เมื่อ ยาโคบเห็น ทูต สวรรค์ เหล่ านั ้น เขาจึง

ว่า “นี่ เป็นกองทัพ ของพระเจ้า� เขาจึง เรียกสถานที่ นั้ นว ่า มาหะนาอิม 3 ยาโคบส่ง ผู้ ส่ ือสารหลายคนล่วง
หน้า ไปหาเอซาวพี่ ชายของตนที่ แผ่ นดิน เสอีร ์ที่ เมืองเอโดมตัง้ อยู่ 4 และสัง่ เขาว่า “จงไปบอกเอซาวนาย
ของเราว่า ยาโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ ‘ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดนี้ 5 ข้าพเจ้ามีฝูงวัว ฝูงลา
ฝูง แพะแกะ มี คนใช้ ชายหญิง ข้าพเจ้า ใช้ คนมาเรียนนายของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความกรุ ณาใน
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สายตาของท่าน� ” 6 ผู้สื่อสารนั ้นกลับมาบอกยาโคบว่า “ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้ว เขากําลัง
จะมาพบท่านด้วย มีพวกผู้ชายมากับเขาสี่รอ
้ ยคน� 7 ยาโคบมีความกลัวและเป็นทุกข์ยิง่ นั ก เขาจึงแบ่งคน
ทัง้ หลายที่มาด้วยเขา และฝูงแพะแกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเป็นสองพวก 8 คิดว่า “ถ้าเอซาวมาตีพวกหนึ่ ง อีก
พวกหนึ่ งที่เหลือจะหนี ไปได้�
ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
ยา โค บอ ธิษ ฐาน ว่า “โอ พระเจ้า ของ อับ รา ฮัม ปู่ ของ ข้า พระองค์ และ พระเจ้า ขอ งอิ สอั คบ ิ ดา ของ ข้า
พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ผู้ ตรัสส ง
ั ่ ข้า พระองค์ ไว้ว่า ‘กล ับ ไปยังแผ่น ดิน และยังญาติ พี่ น้ องของเจ้า และ
เราจะกระทําการดีแก่เจ้านั ้น� 10 ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับบรรดาพระกรุ ณาและความจริงแม้เล็กน้ อยที่
สุด ที่พระองค์ได้ทรงโปรดสําแดงแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ เมื่อมีแต่
ไม้เท้า และบัดนี้ ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองพวก 11 ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมมือ
พี่ ชายข้า พระองค์ คือ จากเงื้อมมือ ของเอซาว เพราะข้า พระองค์ กล ัว เขา เกรงว่า เขาจะมาตี ข้า พระองค์ ทัง้
มารดากับลูกด้วย 12 แต่พระองค์ตรัสไว้แลวว
้ ่า ‘เราจะกระทําการดีแก่เจ้า และทําให้เชื้อสายของเจ้าดุจเม็ด
ทรายที่ทะเล ซึ่งจะมากมายจนนั บไม่ถ้วน� ”
9

ยาโคบส่งฝูงสัตว์ให้เอซาว

13 คื นว ัน นั ้น ยาโคบพัก อยู่ ที่ นั ่น และคัด เอาของที่ มี อยู่ นั ้น ให้เป็ น ของกํานั ล แก่ เอซาวพี่ ชายของตน 14 คือ

แพะตัวเมียสองร้อย แพะตัวผู้ยี่สิบ แกะตัวเมียสองร้อย และแกะตัวผู้ยี่สิบ 15 อูฐแม่ลูกอ่อนสามสิบกับลู ก
วัวตัว เมีย สี่ สิบ วัวตัวผู้ สิบ ลาตัว เมีย ยี่สิบ และลูก ลาสิบ 16 ยาโคบมอบสิง่ เหล่า นี้ ไว้ในความดูแลของคนใช้
แต่ ละฝูง อยู่ ต่างหาก และสัง่ พวกคนใช้ ว่า “ล่วงหน้า ไปก่อนเรา และให้ หมู่ สัตว์นี้ เว้น ระยะห่างกัน หน่ อย�
17 ยาโคบสัง
่ หมู่ที่ ขึ้นหน้าว่า “เมื่อเอซาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่า ‘เจ้าเป็นคนของใคร เจ้าไป
ไหน และของที่ อยู่ข้างหน้าเจ้านี้ เป็นของใคร� 18 เจ้าจงตอบว่า ‘ของเหล่านี้ เป็นของยาโคบผู้รับใช้ของท่าน
เป็นของกํานั ลส่งมาให้เอซาวนายของข้าพเจ้า และดู เถิด ยาโคบตามมาข้างหลัง� ” 19 ยาโคบสัง่ หมู่ที่ สอง
และหมู่ที่สาม และบรรดาผู้ที่ติดตามหมู่เหล่านั ้นทํานองเดียวกันว่า “เมื่อเจ้าพบเอซาว จงกล่าวแก่เขาเช่น
เดียวกัน 20 และเสริมว่า ‘ดูเถิด ยาโคบผูรั
้ บใช้ของท่านกําลังตามมาข้างหลังพวกเรา� ” เพราะยาโคบคิดว่า
“ข้า จะระงับ ความโกรธของเอซาวได้ ด้วยของกํานั ล ที่ ส่ง ล่วงหน้า ไป และภายหลัง ข้า จะเห็น หน้า เขา บางที
เขาจะยอมรับข้า� 21 ดังนั ้น ของกํานั ลต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขาคืนนั ้นยังค้างอยูใ่ นค่าย
ยาโคบปลํ้าสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ

22 กลางคืนนั ้นเอง

ยาโคบก็ลุกขึ้น พาภรรยาทัง้ สอง สาวใช้ทัง้ สองและบุตรชายสิบเอ็ดคนข้ามลําธารชื่อ
ยับบอกไป 23 ยาโคบส่งครอบครัวข้ามลําธารไป และส่งของทัง้ หมดของตนข้ามไปด้วย 24 ยาโคบอยูที
่ ่นั ่นแต่
ผู้เดียว มีบุ รุ ษผู้หน่ึงมาปลํ้ากับเขาจนเวลารุ ง่ สาง 25 เมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ ก็ ถู กต้อง
ที่ ข้อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อตะโพกของยาโคบก็ เคล็ด เมื่อปลํ้าสู้ กันอยู่นั ้น 26 บุ รุ ษนั ้นจึงว่า “ปล่อยให้
เราไปเถิด เพราะใกล้ สว ่างแล้ว� แต่ ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ยอมให้ ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่
ข้าพเจ้า� 27 บุรุ ษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่า “เจ้าชื่ออะไร� ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ�
ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ มาเป็น อิสราเอล
“เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป แต่จะเรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้าเหมือนเจ้าชายได้สู้
กับพระเจ้าและมนุษย์ และได้ชัยชนะ� 29 ยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่า “ขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไร�
แต่บุรุ ษนั ้นกล่าวว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา� แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั ่น 30 ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่า
เปนี เอล กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพระพักตร์พระเจ้า แล ้วยั งม ี ชี วิตอยู�
่ 31 เมื่อ ยาโคบผ่านเปนู เอล
ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินโขยกเขยกไป 32 เหตุ ฉะนี้ คนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที ่ตะโพก ซึ่งอยู่ที่ ข้อต่อ
ตะโพกนั ้นจนทุกวันนี้ เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่ตะโพก
28 บุรุ ษนั ้นจึงว่า

33
เอซาวคืนดีกับยาโคบ
และดู เถิด เอซาวกําลังมาพร้อมกับพวกผู้ชายสี่ รอ
้ ยคน ยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้นาง
เลอาห์ นางราเชลและสาวใช้ทัง้ สอง 2 เขาให้สาวใช้ทัง้ สองกั บลู กอยู่ข้างหน้า ถัดมานางเลอาห์กับลู ก ส่วน
นางราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุด 3 ตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อน กราบลงถึงดินเจ็ดหน จนเข้ามาใกล้พี่ชาย
ของเขา 4 แต่ เอซาววิง่ ออกไปต้อนรับ เขา กอดและซบหน้า ลงที่ คอจุบ เขา ต่างก็ ร้องไห้ 5 เอซาวก็ เงยหน้า
ขึ้นแลเห็นพวกผู้หญิงกับลู กๆจึงถามว่า “คนที ่อยู่กับเจ้านี้ คือใคร� ยาโคบตอบว่า “คือลูกๆที่ พระเจ้าโปรด
ประทานให้ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� 6 แล ้ วสาวใช้ ทัง้ สองคนกั บลู กๆก็ เข ้า มาใกล้ และกราบลง 7 นาง
1 ยาโคบเงยหน้า ขึ้น ดู
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เลอาห์กั บลู กของเขาก็ เข ้า มาใกล้ และกราบลงด้วย ภายหลัง โยเซฟและนางราเชลก็ เข ้า มาใกล้ และกราบ
ลง 8 เอซาวถามว่า “ขบวนผู้คนและฝูง สัตว์ทัง้ หมดที่ เราพบนี้ มี ความหมายอย่างไร� ยาโคบตอบว่า “เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายข้าพเจ้า� 9 เอซาวพูดว่า “น้ องเอ๋ย ข้ามพ
ี ออยูแล้
่ ว เก็บของๆ
เจ้าไว้เองเถิด� 10 ยาโคบตอบว่า “มิได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
ท่านแล้ว ขอรับ ของกํานั ลน ัน
้ จากมือ ข้าพเจ้า เพราะเหตุ วา่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น หน้า ท่านก็ เหมือนเห็น พระพักตร์
ของพระเจ้า และท่านได้ โปรดข้าพเจ้า แล้ว 11 ข้าพเจ้า อ้อนวอน ขอท่านรับ ของขวัญ ที่ นํา มาให้ ท่าน เพราะ
พระเจ้า ทรงโปรดกรุ ณาข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ มี พอเพียงแล้ว� เขาอ้อนวอนและเอซาวจึง รับ ไว้ 12 เอซาว
พูดว่า “ให้เราเดินทางไปกันเถิด ให้เราไปกันและข้าจะนําหน้าเจ้า� 13 แต่ยาโคบตอบเขาว่า “นายท่านย่อม
ทราบอยู่ แล ้ วว ่า เด็กๆนั ้ นอ ่อนแอ และข้าพเจ้า ยั งม ี ฝูง แพะแกะและโคที่ มี ลู กอ ่อนยั งก ิน นมอยู่ ถ้า จะต้อน
ให้เดิน เกิน ไปสัก วัน หนึ่ ง ฝูง สัตว์ก็ จะตายหมด 14 ขอนายท่านล่วงหน้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้า
จะตามไปช้าๆตามกําลังของสัตว์ซ่ึงอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามที่ เด็กๆทนได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบนาย
ท่านที่เสอีร�
์ 15 เอซาวจึงกล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้คนที่มากับเราไปกับเจ้าบ้าง� ยาโคบตอบว่า “มีความจําเป็น
อะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายท่านเถิด� 16 ในวันนั ้น เอซาวก็กลับไปทางเสอีร ์
17 ส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุ คคท เขาสร้างบ้านอยูที
่ ่นั่น และสร้างเพิงให้สัตว์ของเขา ฉะนั ้นจึงเรียกที่นั้นว
่า สุคคท
ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา

เมื่อ ยาโคบเดิน ทางจากปัด ดานอารัม ก็ มาถึง เมืองเชเลมซึ่ง เป็น เมืองของเชเคมในแผ่น ดิน คานาอัน
เขาตัง้ เต็นท์อยูหน
่ ้าเมืองนั ้น 19 ยาโคบซื้อที่ดินแปลงหนึ่ งที่ตัง้ เต็นท์อยูนั
่ ้น จากบุตรชายของฮาโมร์บิดาของ
เชเคมเป็นเงินหนึ่ งร้อยเหรียญ 20 ยาโคบสร้างแท่นบูชาที่นั ่น เรียกแท่นนั ้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล
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ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน

1 ฝ่ายดีนาห์บุตรสาวของนางเลอาห์ซ่ึงนางบังเกิดให้กับยาโคบนั ้นออกไปเยีย
่ มผูห
้ ญิงในแผ่นดินนั ้น 2 เมื่อ
เชเคมบุตรชายฮาโมร์คนฮี ไวต์ ผู้ เป็น เจ้า เมืองเห็น นางสาวดี นาห์ เขาก็ เอานางไปหลับ นอนและทํา อนาจาร
ต่อนาง 3 จิ ตใจของเชเคมก็ ผูกพันอยู่กับนางสาวดี นาห์บุ ตรสาวยาโคบ และเขารักนางพูดจาเล้าโลมเอาใจ
นาง 4 เชเคมจึงพูดกับฮาโมร์บิดาของตนว่า “จงขอหญิงสาวนี้ ให้เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิด� 5 ยาโคบได้ยน
ิ ข่าว
ว่าผู้นั้นทําการอนาจารกับนางสาวดี นาห์บุ ตรสาวของตน เวลานั ้นพวกบุตรชายของท่านอยู่กับฝูงสัตวที่ ใน
นา ยาโคบจึงนิ่ งคอยจนพวกบุตรชายกลับมาบ้าน 6 ฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ไปหายาโคบเพื่อปรึกษากับท่าน
7 เมื่อพวกบุตรชายของยาโคบได้ยน
ิ ข่าวนั ้ นก็กลับมาจากนา ต่างก็โศกเศร้าและโกรธยิง่ นั กเพราะเชเคมได้
กระทําความโง่เขลาในพวกอิสราเอล โดยข่มขืนบุตรสาวของยาโคบ ซึ่งเป็นการไม่สมควร 8 ฮาโมร์ก็ปรึกษา
กับ พวกเขาว่า “จิ ตใจเชเคมบุตรชายของเรานี้ ผูก พั นร ัก ใคร่บุ ตรสาวของท่านมาก ขอหญิง นั ้น เป็น ภรรยา
บุตรชายของเราเถิด 9 และเชิญ พวกท่านจงทําการสมรสกับ พวกเรา ยกบุตรสาวของท่านให้พวกเรา และ
รับบุตรสาวของเราให้พวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายจะได้อยู่กับพวกเรา แผ่นดินนี้ จะอยู่ตรงหน้าท่าน จงอาศัย
เป็ นที ่ค้าขายและจงได้ สมบัติมากในแผ่นดินนี้ � 11 เชเคมบอกบิดาและพวกพี่ชายของหญิงนั ้ นว่า “จงเห็น
แก่ ข้าพเจ้า เถิด และท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้า ก็ จะให้ 12 ท่านจะเอาเงิน สินสอดและของขวัญ สัก เท่าไรก็
ตามใจ ท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้ แต่ขอยกหญิงนั ้นเป็นภรรยาข้าพเจ้า�

บุตรชายของยาโคบทําการแก้แค้น
ฝ่ายบุตรชายของยาโคบก็ ตอบแก่ เชเคมและฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเป็น กลอุ บาย เพราะเหตุ เขาทํา
อนาจารแก่ นางสาวดี นาห์น้องสาวนั ้น จึง กล่าวว่า 14 โดยบอกเขาว่า “เราทํา สิง่ นี้ ไม่ ได้ คือ ยกน้ องสาวของ
เราให้ แก่ คนที ่ ยงั ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ั ตน น
ั ้ เพราะจะเป็ นที ่ อบ
ั อายขายหน้า แก่ เรา 15 แต่ เราจะยอมดังนี้ ถ้า ท่าน
จะยอมเป็น เหมือนพวกเรา โดยให้ ผู้ ชายทุก คนของท่านเข้า สุ หน ัต 16 เราจึง จะยอมยกบุตรสาวของเรา
ให้ แก่ พวกท่าน และเราจะรับ บุตรสาวของพวกท่านเป็น ภรรยาของพวกเรา และเราจะอยู่ กั บท ่านและจะ
เป็น ชนชาติ เดียวกัน 17 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ฟัง คํา เรา ไม่ เข้า สุหนั ต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย�
18 ถ้อยคําของเขาเป็นทีพ
่ อใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์ 19 หนุ่มคนนั ้นไม่รีรอที่จะทําตาม เพราะ
เขามี ความรัก ใคร่ในบุตรสาวของยาโคบ เขาเป็น คนน่า เคารพนั บถือ มากกว่า ใครๆในครอบครัว ของบิดา
20 ฮาโมร์กับ เชเคมบุตรชายจึง ออกไปที่ ประตู เมือง และปรึกษากับ ชาวเมืองนั ้ นว ่า 21 “คนเหล่า นี้ เป็ นม ิต
รกับ พวกเรา เพราะฉะนั ้น จงให้ เขาอาศัย ค้าขายในแผ่น ดิน นี้ เพราะดู เถิด แผ่ นดิน นี้ กว้างขวางพอให้ เขา
อยู่ได้ ให้เรารับบุตรสาวของเขาเป็นภรรยาพวกเราและยกบุตรสาวของเราให้เขา 22 เพียงแต่เราที่ เป็นชาย
13
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ทุกคนจะยอมเข้าสุ หนัตเหมือนเขา ถ้ายอมกระทําดังนั ้นพวกนั ้นจะอาศัยอยู่เป็นชนชาติ เดียวกับเรา 23 ฝูง
สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สมบัติของเขา กับฝูงสัตว์ทัง้ สิน
้ ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิใช่หรือ ขอแต่ให้เรายอม
กระทํา ดัง นั ้น เขาจะยอมอยู่ กับ เรา� 24 บรรดาชาวเมืองที่ ออกไปจากประตู เมืองก็ เห ็น ชอบด้วยฮาโมร์และ
เชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ ปวงที่ออกไปจากประตูเมืองก็เข้าสุหนั ต 25 ครัน
้ อยูม
่ าถึงวันทีสาม
่
เมื่อคนเหล่า
นั ้นกําลังเจ็บอยู่ บุตรชายสองคนของยาโคบชื่อสิเมโอนและเลวี เป็นพี่ชายนางสาวดีนาห์ ก็ถือดาบเข้าไปใน
เมืองด้วยใจกล้าหาญฆ่าผู้ชายในเมืองนั ้นเสียสิน
้ 26 เขาฆ่าฮาโมร์และเชเคมบุตรชายเสียด้วยคมดาบ และ
พานางสาวดี นาห์ ออกจากบ้านเชเคมไปเสีย 27 พวกบุตรชายของยาโคบเข้าไปตามบ้านคนตาย และปล้น
เมืองนั ้น เพราะคนเหล่านั ้นได้ทําอนาจารต่อน้ องสาวของเขา 28 เขาริบเอาฝูงแกะ ฝูงวัว ฝูงลา และข้าวของ
ทัง้ ปวงในเมืองและในนาไป 29 เอาทรัพย์สมบัติทัง้ หมดของเขาไป และจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั ้นไปเป็น
เชลย และริบของในบ้านไปเสียทัง้ สิน
้
ยาโคบลําบากใจ

“เจ้ าทําให้เราลําบากใจ โดยทํา ให้เราเป็ นที ่ เกล ียดชัง แก่ คน
แผ่นดินนี้ คือคนคานาอันกับคนเปริสซี เรามีผู้คนน้ อยนั ก เขาทัง้ หลายจะรุ มกันมาฆ่าเราเสีย จะทําให้เรา
และครอบครัวพินาศสิน
้ � 31 แต่เขาตอบว่า “มันจะทํากับน้องสาวเราเหมือนหญิงแพศยาได้หรือ�
30 ฝ่ายยาโคบจึง พู ดก ับ สิ เมโอนและเลวีว่า
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พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
“จงลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ที่ นั่น ทําแท่ นที ่นั่นบูชาพระเจ้า
ผู้สําแดงพระองค์ แก่ เจ้ าเมื่อเจ้าหนี ไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า� 2 ดังนั ้นยาโคบจึงบอกครอบครัวของ
ตน และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ด้วยกั นว ่า “จงทิง้ พระต่างด้าวที่ อยู่ ท่ามกลางเจ้า เสีย ให้หมด ชําระตัว และเปลี่ยน
เครือ
่ งนุ่งห่ม 3 และให้พวกเราลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยังเบธเอล ที่ นั ่นข้าจะทําแท่นบูชาแด่ พระเจ้า ผู้ทรงตอบข้า
ในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจ และทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั ้น� 4 คนทัง้ หลายเอาพระต่างด้าวทัง้ หมดที่มีอยู่
กับตุ้มหูที่ หูของเขามาให้ยาโคบ ยาโคบก็ซ่อนไว้ใต้ต้นโอ๊กที่ อยู่ใกล้ เมืองเชเคม 5 พวกเขาก็ยกเดินไป เมือง
ต่างๆที่อยู่รอบข้างต่างมีความเกรงกลัวพระเจ้า ชาวเมืองจึงมิได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ 6 ดังนั ้น
ยาโคบมาถึงตําบลลูส คือเบธเอล ซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอัน ทัง้ ตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขา 7 ที่นั ่นยาโคบ
สร้างแท่นบูชาไว้ และเรียกตําบลนั ้ นว่าเอลเบธเอล เหตุว่าที่ นั ่นพระเจ้าทรงสําแดงพระองค์แก่ยาโคบ เมื่อ
ครัง้ ยาโคบหนี ไปจากหน้าพี่ชาย 8 ฝ่ายพี่เลี้ยงของนางเรเบคาร์ ชื่อเดโบราห์ก็ถึงแก่ความตาย เขาฝังศพไว้
ใต้ต้นโอ๊กใต้เบธเอล เขาเรียกต้นไม้นั้นว่า อัลโลนบาคูท
1 พระเจ้าตรัสแก่ ยาโคบว่า

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรัสถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีก

เมื่อ ยา โค บอ อก จาก ปัด ดาน อา รัม พระเจ้า ก็ ทรง สําแดง พระองค์ แก่ ยา โค บอีก และ ทรง อวยพร เขา
10 พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ ามีช่ อ
ื ว่า ยาโคบ เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่ายาโคบต่อ ไปแต่ จะมีช่อ
ื ว่าอิสราเอล� ดัง
นั ้นพระองค์จึงเรียกเขาว่า อิสราเอล 11 พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิด
ผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติ หน ่งึ และหลายประชาชาติ จะเกิด มาจากเจ้า กษั ตริย์ หลายองค์ จะออกมาจาก
บัน
้ เอวของเจ้า 12 แผ่นดินที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคแล้วเราจะให้แก่เจ้า และเราจะให้แผ่นดินนี้ แก่เชื้อ
สายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า� 13 พระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบ ณ ที่ที่พระองค์ตรัสแก่เขา 14 ยาโคบก็ปัก
เสาสําคัญไว้ที่นั ่นที่พระองค์ตรัสแก่ตน เป็นเสาหิน เขาก็เอาเครือ
่ งดื่มบูชาเทลงบนเสา และเทนํ้ามันบนนั ้น
15 ยาโคบเรียกตําบลที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล
9

นางราเชลเสียชีวต
ิ ตอนคลอดเบนยามิน

16 เขาทัง
้ หลายไปจากเบธเอลใกล้จะถึงเอฟราธาห์

นางราเชลจะคลอดบุตรก็เจ็บครรภ์นั ก 17 ต่อมาขณะ
ที่ นางเจ็บ ครรภ์ นั ก หญิง ผดุงครรภ์ บอกนางว่า “อย่า กลัว ท่านจะได้ บุ ตรชายคนนี้ ด้วย � 18 อยู่ มาเมื่อ ชีวต
ิ
ใกล้ดับ (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกบุตรนั ้ นว่า เบนโอนี แต่บิดาเรียกเขาว่า เบนยามิน 19 นางรา
เชลก็สิน
ิ เขาฝังศพไว้รม
ิ ทางที่จะไปบ้านเอฟราธาห์ซ่ึงคือเบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสาหินปักไว้ ณ ที่ฝัง
้ ชีวต
ศพซึ่งเป็นเสาหิน ณ ที่ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้ 21 อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีกไปตัง้ เต็นท์อยูเลยหอคอย
่
แห่งเอเดอร์ 22 อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่แผ่นดินนั ้น รู เบนไปนอนกับนางบิลฮาห์ ภรรยาน้ อยของบิดา
อิสราเอลก็ได้ยินเรือ
่ งนี้ ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน
บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ

23 บุ ตรชายของนางเลอาห์ชื่อ

24 บุ ตรชายของนางราเชลชื่อ

รู เบน เป็นบุตรหัวปี ของยาโคบ สิ เมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์และเศบู ลุ น
โยเซฟ และเบนยามิน 25 บุ ตรชายของนางบิล ฮาห์ สาวใช้ ของนางราเชลชื่อ
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ดาน และนั ฟ ทาลี 26 บุ ตรชายของนางศิลปาห์ สาวใช้ ของนางเลอาห์ ชื่อ กาด และอาเชอร์ คนเหล่า นี้ เป็น
บุตรชายของยาโคบ ซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัม
อิสอัคเสียชีวต
ิ

27 ฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอัคบด
ิ าของตนที่มัมเร คือที่เมืองอารบา คือเฮโบรน ที่อับราฮัมและอิสอัคเคย
อาศัยก่อน 28 อิสอัคมอายุ
ี
หน่งึ ร้อยแปดสิบปี 29 อิสอัคก็สิน
ิ
้ ลมหายใจ ท่านชราและแก่หง่อมมากเมื่อสิน
้ ชีวต

และไปอยูร่ ว่ มบรรพบุรุษของท่าน เอซาวและยาโคบบุตรชายของตนก็นําท่านไปฝังเสีย

36
พงศ์พันธุของเอซาว
์
(คือเอโดม�
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ์ ของเอซาวคือ เอโดม 2 เอซาวได้ หญิง คนคานาอัน มาเป็ น ภรรยา คือ อาดาห์ บุ ต
รสาวเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเสมัท บุ
ตรสาวอิชมาเอลเป็น น้ องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์คลอดบุตรให้เอซาวชื่อ เอลี ฟัส นางบาเสมัท
คลอดบุตรชื่อ เรอู เอล 5 และนางโอโฮลี บามาห์ คลอดบุตรชื่อ เยอู ช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่า นี้ เป็น บุตร
ชายของเอซาวที่ เก ิด ในแผ่น ดิน คานาอัน 6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิง และคนทัง้ ปวงในครอบครัว ของ
ตน กับฝูงสัตว์ บรรดาสัตว์ใช้งาน และทรัพย์สิ่งของทัง้ หมดที่ได้มาในแผ่นดินคานาอัน หันจากหน้ายาโคบน้
องชายไปที่เมืองอื่น 7 เพราะทรัพย์สมบัติของทัง้ สองมีมาก จะอยู่ด้วยกันมิได้ ดินแดนที่เขาอาศัยนั ้นไม่พอ
ให้เขาเลี้ยงฝูงสัตว์ 8 เอซาวจึงไปอยูใ่ นถิน
์
่ เทือกเขาเสอีร ์ เอซาวคือเอโดม 9 ต่อไปนี้ เป็นพงศ์พันธุของเอซาว
บิดาคนเอโดม ชาวเมืองเทือกเขาเสอีร ์ 10 ชื่อบุตรชายของเอซาว คือเอลีฟัสบุตรชายนางอาดาห์ ภรรยาเอ
ซาว เรอเู อลบุตรชายนางบาเสมัท ภรรยาเอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม
และเคนั ส 12 ทิม นาเป็น ภรรยาน้ อยของเอลีฟั สบ ุตรชายเอซาว นางคลอดบุตรให้ เอลี ฟัส ชื่อ อามาเลข คน
เหล่านี้ เป็นบุตรชายของอาดาห์ภรรยาเอซาว 13 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์
และมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 14 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายภรรยาของเอซาว
คือนางโอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวของอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้เอซาวชื่อเยอู ช ยาลาม
และโคราห์ 15 ต่อ ไปนี้ เป็น เจ้า นายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลี ฟัส บุ ตรชายหัวปี
ของเอซาว คือเจ้านายเทมาน เจ้านายโอมาร์ เจ้านายเศโฟ เจ้านายเคนั ส 16 เจ้านายโคราห์ เจ้านายกาทาม
เจ้านายอามาเลข คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอลีฟัสในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางอาดาห์
17 ต่อไปนี้ เป็ นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็ นบุตรชายของเอซาว คือเจ้านายนาหาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัม
มาห์และเจ้านายมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเรอูเอลในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนาง
บาเสมัทภรรยาของเอซาว 18 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว คือเจ้านายเยอูช
เจ้ านายยาลาม และเจ้า นายโคราห์ คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายเกิด จากนางโอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวของอานาห์
ภรรยาเอซาว 19 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเขา
เชื้อสายของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม

20 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรชายของเสอีร ค
์ นโฮรี

ชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21 ดี โชน เอ
เซอร์และดีชาน คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรี ผู้เป็นบุตรของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม 22 บุตรชายโลทาน
ชื่อ โฮรีและเฮมาม และน้ องสาวของโลทานชื่อ ทิม นา 23 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรของโชบาล คื ออ ัล วาน มานาฮาท
เอบาล เซโฟ และโอนั ม 24 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของศิเบโอนคืออัยยาห์ และอานาห์ อานาห์นั้นเป็นผู้ที่ ได้ พบฝูง
ล่อในถิน
ี
และโอ
่ ทุรกันดาร เมื่อเลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา 25 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของอานาห์ คือดโชน
โฮลีบามาห์ผูเป็
้ นบุตรสาวของอานาห์ 26 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของดีโชน คือเฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน
27 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรของเอเซอร์ คื อบ ิล ฮาน ศาวาน และอาขาน 28 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรของดี ชาน คื ออ ูศ และอา
รัน 29 ต่อ ไปนี้ เป็น เจ้า นายของคนโฮรี คือ เจ้า นายโลทาน เจ้ านายโชบาล เจ้ านายศิเบโอน เจ้ านายอานาห์
30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี้ เป็ นเจ้านายของคนโฮรีตามพวกเจ้านายของเขา
ในแผ่นดินเสอีร ์
กษั ตริยแห่
์ งแผ่นดินเอโดม
ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ ที่ ครอบครองในแผ่น ดิน เอโดม ก่อนที่ คนอิสราเอลมี กษั ตริย์ ครอบครอง 32 เบลา
บุตรชายเบโอร์ครอบครองในเอโดม เมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์ 33 เมื่อเบลาสิน
้ พระชนม์แล้ว โยบับ
บุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 34 เมื่อโยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของ
คนเทมานขึ้นครอบครองแทน 35 เมื่อหุชามสิน
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมี เดียน
ในทุ่งแห่งโมอับขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่ออาวีท 36 เมื่อฮาดัดสิน
้ พระชนม์แล้ว สัมลาห์ชาว
เมืองมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 37 เมื่อสัมลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว ซาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู่ที่ แม่น้าํ ขึ้น
31
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ครอบครองแทน 38 เมื่อ ซาอู ล สิน
ึ ครอบครองแทน 39 เมื่อ บา
้ พระชนม์ แล้ว บาอัล ฮานั น บุตรชายอัค โบร์ข้น
อัลฮานั นบุตรชายอัคโบร์สิน
ึ ครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อปาอู และมเหสี
้ พระชนม์แล้ว ฮาดาร์ข้น
ของท่านมี พระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ 40 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ เจ้า นายของเอซาว
ตามครอบครัว ตามที่ ตามชื่อ คือเจ้านายทิมนา เจ้านายอัลวาห์ เจ้านายเยเธท 41 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้
านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน 42 เจ้านายเคนั ส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 43 เจ้านายมักดีเอล และเจ้านา
ยอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอโดม คือเอซาวบิดาของคนเอโดม ตามที่ อยู่ของท่าน ในแผ่นดินที ่เป็น
กรรมสิทธิข
์ องท่าน
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เรือ
่ งของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้

1 ฝ่ายยาโคบมาอยู่ในดิน แดนที่ บิ ดาของท่านเคยอาศัย เป็ น คนต่างด้าวนั ้น คือ

แผ่นดินคานาอัน 2 ต่อไป
นี้ เป็น ประวัติ พงศ์ พันธุ ์ของยาโคบ เมื่อ โยเซฟอายุ ได้ สิ บเจ็ด ปี ไปเลี้ยงสัตว์อยู่ กับ พวกพี่ ชาย เด็ก หนุ่มน ั น
้ อ
ยู่ กับ บุตรชายของนางบิล ฮาห์และกับ บุตรชายของนางศิลปาห์ภรรยาบิดาของตน โยเซฟเอาความผิด ของ
พี่ชายมาเล่าให้บิดาฟัง 3 ฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทัง้ หมดของท่าน เพราะโยเซฟเป็นบุตรชายที่
เกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้ว บิดาทําเสื้อยาวหลากสี ให้แก่โยเซฟ 4 เมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่า
บรรดาพี่ชาย ก็ชังโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ได้ 5 คราวหนึ่ งโยเซฟฝัน แล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟัง พวกพี่ชาย
ยิง่ ชังโยเซฟมากขึ้น 6 โยเซฟเล่าว่า “ฟังความฝันซึ่งข้าพเจ้าฝันเห็นซิ 7 ดูเถิด พวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยู่
ในนา ทันใดนั ้น ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า ตัง้ ขึ้น ยืน ตรง และดู เถิด ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆ มาแวดล้อมกราบไหว้
ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า� 8 พวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่า “เจ้าจะปกครองเรากระนั ้นหรือ เจ้าจะมีอาํ นาจครอบ
ครองเราหรือ� พวกพี่ชายก็ยงิ่ ชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝัน และเพราะคําของเขา 9 ต่อมาโยเซฟก็ฝั
นอีก จึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้าฝันอีกครัง้ หนึ่ ง เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดาวสิบเอ็ด
ดวงกําลังกราบไหว้ข้าพเจ้า� 10 เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายฟัง บิดาก็วา่ กล่าวโยเซฟว่า “ความฝันที ่เจ้า
ได้ ฝันเห็นนั ้นหมายความว่าอะไร เรากับมารดาและพวกพี่ชายของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึ งดินกราบไหว้เจ้ า
กระนั ้นหรือ� 11 พวกพีช
่ ายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็นิ่งตรองเรือ
่ งนี้ อยูแต่
่ ในใจ
พวกพี่ชายขีอ
้ จ
ิ ฉาขายโยเซฟให้เป็นทาส

“พี่ ชาย
ของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เมืองเชเคมมิใช่หรือ มาพ่อจะใช้เจ้าไปหาพี่ชาย� โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้าพร้อม
แล้ว� 14 บิ ดาจึง พู ดก ับ เขาว่า “เราขอร้องเจ้า ให้ ไปดู พี่ ชายของเจ้า และฝูง สัตว์ซิว ่า สบายดี หรือ ไม่ แล ้ วก
ลับมาบอกพ่อ� บิดาใช้เขาไปจากที่ราบเฮโบรน เขาก็มายังเมืองเชเคม 15 ดูเถิด ชายคนหนึ่ งพบโยเซฟเดิน
ไปเดิน มาในท้องนาจึง ถามว่า “เจ้ าหาอะไร� 16 โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้า หาพี่ ชายของข้าพเจ้า โปรดบอก
ข้าพเจ้า ที ว่า เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ ที่ไหน � 17 คนนั ้น ตอบว่า “เขาไปแล้ว เพราะเราได้ยน
ิ เขาพู ดก ั นว ่า ‘ให้ เราไป
เมืองโดธานกันเถิด� ” โยเซฟตามไปพบพวกพีช
่ ายที่เมืองโดธาน 18 เมื่อพวกพีช
่ ายเห็นโยเซฟแต่ไกลยังมา
ไม่ถึง เขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสีย 19 เขาพูดกันว่า “ดูเถิด เจ้าช่างฝันมานี่ แล้ว 20 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้
ให้พวกเราฆ่ามันเสีย แล้วทง
ิ้ ลงไว้ในบ่อบ่อหนึ่ ง เราจะว่า ‘สัตว์ร้ายกัดกินมันเสีย� แล้วเราจะดูวา่ ความฝัน
นั ้นจะเป็นจริงได้อย่างไร� 21 ฝ่ายรูเบนพอได้ยน
ิ ดังนั ้น ก็อยากช่วยโยเซฟให้พนม
้ ือพวกพีช
่ ายจึงพูดว่า “เรา
อย่า ฆ่า มัน เลย� 22 รู เบนเตือนเขาว่า “อย่า ทําให้โลหิต ไหล จงทิ้งม ัน ในบ่อ นี้ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร อย่า แตะต้อง
น้ องเลย� ทัง้ นี้ เพื่อ จะช่วยน้ องให้พ้ นม ือ เขา แล ้ วจะได้ ส่ง กลับ ไปยังบ ิดา 23 ต่อ มา ครัน
้ โยเซฟมาถึง พวกพี่
ชาย เขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสีย คือเสื้อยาวหลากสีที่ สวมอยู่ 24 แล้วเอาโยเซฟไปทิง้ ลงในบ่อ บ่อนันว
้
่างเปล่าไม่มีน้าํ 25 ขณะที่ นั ่งรับประทานอยู่เขาเงยหน้าขึ้น ดูเถิด เห็นหมู่คนอิชมาเอลมาจากเมืองกิเลอาด
มีฝูงอูฐบรรทุกยางไม้ พิมเสนและมดยอบ เอาเดินทางลงไปยังอียป
ิ ต์ 26 ยูดาห์จึงพูดกับพี่น้องว่า “หากเรา
27
ฆ่าน้ องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์ อันใดเล่า มาเถิด ให้เราขายน้ องแก่พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้อง
เขา เพราะเขาก็เป็นน้ องและเป็นเลือดเนื้ อของเราเหมือนกัน� พี่น้ องทัง้ ปวงก็พอใจ
12 ฝ่ายพวกพี่ ชายพากัน ไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่ เมืองเชเคม 13 อิสราเอลจึง พู ดก ับ โยเซฟว่า

โยเซฟถูกนําไปยังอียป
ิ ต์

28 ขณะนั ้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกําลังผ่านมา

พวกพี่ชายก็ฉุ ดโยเซฟขึ้นจากบ่อ ขายให้แก่คนอิชมาเอล
เป็นเงินยี่สิ บเหรียญ คนอิชมาเอลก็ พาโยเซฟไปยังอียป
ิ ต์ 29 ฝ่ายรู เบนเมื่อกลับมาถึ งบ่อนั ้น และดู เถิด โย
30
เซฟมิได้ อยู่ในบ่อนั ้น จึงฉี กเสื้อผ้าของตน แล้วกลับไปหาพวกน้ องบอกว่า “เด็กนั ้นหายไปเสียแล้ว แล้ว
ข้าพเจ้าจะไปที่ไหนเล่า� 31 พวกเขาก็ เอาเสื้อของโยเซฟมา และฆ่าลูกแพะผู้ตัวหนึ่ ง จุ ่มเสื้อของโยเซฟลง
ในเลือด 32 แล้วก็ส่งเสื้อยาวหลากสีนั้นไปยังบิดา บอกว่า “พวกเราได้พบเสื้อตัวนี้ ขอพ่อจงพิจารณาดูวา่ ใช่
เสื้อลูกของพ่อหรือไม่� 33 บิดารู จ
้ ักแล้วร้องว่า “นี่ เป็นเสื้อลูกเรา สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียแล้ว โยเซฟย่อยยับ
เสียแล้วเป็นแน่ � 34 ยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอว ไว้ทุกข์ให้บุตรชายหลายวัน 35 ฝ่ายบุตรชาย

หนั งสือปฐมกาล 37:36

34

หนั งสือปฐมกาล 39:4

หญิงทัง้ หมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา แต่ท่านไม่ยอมรับการปลอบโยนกล่าวว่า “เราจะโศกเศร้าถึงลูกเรา
จนกว่าเราจะตามลงไปยังหลุมฝังศพ� บิดาของเขาร้องไห้คิดถึงเขาดังนี้ 36 แล้วคนมีเดียนก็ขายโยเซฟใน
อียป
ิ ต์ไว้กับโปทิฟาร์ข้าราชสํานั กของฟาโรห์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์

38
ความบาปของยูดาห์ นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระเยซู
1 ต่อ มา ครัง
้ นั ้น ยู ดาห์ลงไปจากพวกพี่ น้ อง ไปอาศัย อยู่กับ คนอดุล ลามคนหนึ่ ง ชื่อ ฮีราห์ 2 ยู ดาห์เห ็ นบุต
รสาวของคนคานาอัน คนหนึ่ ง ที่ นั ่น บิ ดาหญิง นั ้น ชื่อ ชู วา จึง แต่งงานกับ หญิง นั ้น และเข้าไปหานาง 3 หญิง
นั ้ นก ็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรชาย บิ ดาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า เอร์ 4 หญิง นั ้ นก ็ ตัง้ ครรภ์ อี กคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อ ว่า โอน ัน
5 นางตัง
้ ครรภ์อีกคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อว่า เช-ลาห์ นางอยู่ที่เคซิบเมื่อนางให้กําเนิ ดเขา 6 ยูดาห์ก็ได้หาหญิง
คนหนึ่ ง ชื่อ ทามาร์ให้ เป็น ภรรยาเอร์บุ ตรหัวปี ของตน 7 เอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์ เป็น คนชัว่ ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารเขาเสีย 8 ยูดาห์จึงบอกโอนั นว่า “เข้าไปหาภรรยาพี่ชายของ
เจ้าเถิด และแต่งงานกับนาง เพื่อจะได้สืบเชื้อสายพี่ชายไว้� 9 โอนันรู้วา่ เชื้อสายจะไม่ได้นั บเป็นของตน ต่อ
มา เมื่อเขาเข้าไปหาภรรยาของพี่ชาย จึงทําให้น้ํากามตกดินเสียด้วยเกรงว่าจะสืบเชื้อสายให้แก่พี่ชาย 10 สิ
่ง ที่ โอน ัน กระทํา นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ พระองค์ จึง ทรงประหารชีวต
ิ เขาเสีย 11 ยู ดาห์จึง บอก
ทามาร์บุ ตรสะใภ้ ว่า “กล ับ ไปเป็น หญิ งม ่ายที่ บ้านบิดาจนกว่า เช-ลาห์บุ ตรชายของเราจะโต� ยู ดาห์กล ั วว ่า
เขาจะตายเสียเหมือนพีชาย
่
นางทามาร์จึงไปอาศัยอยูใ่ นบ้านบิดา 12 อยูมาภรรยาของยู
่
ดาห์ ผู้เป็นบุตรสาว
ชู วาก ็ ตาย เมื่อย ู ดาห์ค่อยบรรเทาความโศก จึง ขึ้น ไปหาคนตัด ขนแกะของตนที่ บ้านทิม นาท กับ เพื่อนชื่อ ฮี
ราห์ เป็น คนอดุล ลาม 13 มี คนมาบอกนางทามาร์ว่า “ดู เถิด พ่อ สามี ของเจ้า ไปบ้านทิม นาทจะตัด ขนแกะ�
14 นางจึง ผลัด เสื้อ สําหรับ หญิ งม ่า ยออกเสีย เอาผ้า คลุม หน้า ห่ม ตัว ไว้ไปนั ่ง อยู่ ที่ สถานที่ กลางแจ้ง ริม ทาง
ที่ จะไปบ้านทิม นาท ด้วยนางเห็ นว ่าเช-ลาห์ โตขึ้น แล้ว แต่ นางยั งม ิ ได้ เป็น ภรรยาของเขา 15 เมื่อย ู ดาห์ เห ็น
นางก็ คิดว่าเป็นหญิงโสเภณี เพราะนางได้ เอาผ้าคลุมหน้าไว้ 16 ยูดาห์จึงได้ เข้าไปพู ดกับหญิงริมทางนั ้ นว่า
“มาเถิด ให้ เราเข้า นอนด้วย� (เพราะไม่ ทราบว่า นางเป็น สะใภ้ ของตน� นางจึง ว่า “ท่านจะให้ อะไรสําหรับ
การที่ เข ้า หาข้าพเจ้า� 17 ยู ดาห์ตอบว่า “เราจะส่ง ลูก แพะจากฝูง มาให้เจ้ าตัว หนึ่ ง� นางก็ ถามว่า “ท่านจะ
ให้ ของมัดจํา ไว้ก่อนจนกว่า จะส่ง ลูก แพะนั ้น มาได้ ไหม � 18 ยู ดาห์ ถามว่า “เจ้ าจะเอาอะไรเป็น ของมัดจํา�
นางจึงตอบว่า “จะขอแหวนตรากับเชือก ทัง้ ไม้พลองที่มือท่านด้วย� ยูดาห์ก็ให้ และเข้าไปหานาง นางก็ตัง้
ครรภ์ กับ เขา 19 นางจึง ลุก ขึ้น ไปเสีย และเอาผ้า คลุม หน้า นั ้น ออก นุ่ง ห่ม เสื้อ ผ้า สําหรับ หญิ งม ่า ยอีก 20 ฝ่าย
ยู ดาห์ ฝากลูก แพะมากับ เพื่อนคนอดุล ลามให้ ไถ่ ของมัดจํา จากมือ หญิง นั ้น แต่ เขาหานางไม่ พบ 21 เขาจึง
ถามคนที่ อยู่ ตําบลนั ้ นว ่า “หญิง โสเภณี อยู่ ที่ สถานที่ กลางแจ้ง ริม ทางนี้ ไปไหน� เขาตอบว่า “หญิง โสเภณี
ที่ นี่ ไม่มี � 22 เพื่อนก็ กล ับ ไปบอกยู ดาห์ว่า “ข้าพเจ้า หาไม่ พบ ทัง้ ชาวตําบลนั ้ นก ็ ว่า ‘หญิง โสเภณี ที่ นี่ ไม่มี � ”
23 ยู ดาห์จึง ว่า “ให้หญิง นั ้น เก็บ ของนั ้น ไว้เถิด มิ ฉะนั ้น เราจะละอายใจ ดู เถิด เราฝากลูก แพะตั วน ี้ ไปให้ แต่
ท่านก็หาหญิงนั ้นไม่พบ� 24 อยู่มาอีกประมาณสามเดือน มีคนมาบอกยูดาห์ว่า “ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่าน
เป็นหญิงแพศยา ยิง่ กว่านั ้นอีก ดูเถิด นางมีครรภ์เพราะการแพศยาแล้ว� ยูดาห์จึงสัง่ ว่า “พานางออกมานี่
จับคลอกไฟเสีย� 25 เมื่อเขากําลังพานางออกมา นางก็ ส่งคนไปหาพ่อสามี บอกว่า “ข้าพเจ้ามี ครรภ์ กับคน
ที่ เป็นเจ้าของสิง่ นี้ � และนางว่า “ขอท่านพิจารณาดู แหวนตรา เชือก และไม้พลองเหล่านี้ วา่ เป็นของผู้ใด�
26 ยู ดาห์ รบ
ั ไปพิจารณาดู รู แล้
้ ว ก็ ว่า “หญิง คนนี้ ชอบธรรมยิง่ กว่า เรา เหตุ ว่า เรามิ ได้ ยกเขาให้ แก่ เช-ลาห์ บุ
ตรชายของเรา� ฝ่ายยูดาห์ก็มิได้สมสู่กับนางต่อไปอีก 27 อยู่มาเมื่อถึงเวลากําหนดคลอดบุตร ดูเถิด ก็มีลูก
แฝดอยูใ่ นครรภ์ 28 ต่อมาเมื่อจะคลอดนั ้นบุตรคนหนึ่ งยื่นมอ
ื ออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงเอาด้ายแดงผูก
ไว้ที่ ข้อมือและกล่าวว่า “คนนี้ คลอดก่อน� 29 ต่อมาเมื่อบุตรนั ้นหดมือเข้าไป ดูเถิด บุตรอีกคนหนึ่ งก็คลอด
ออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงร้องว่า “เจ้าแหวกออกมาได้อย่างไร เจ้าได้แหวกออกมา� เหตุฉะนี้ จึงเรียก
บุตรนั ้นว่า เปเรศ 30 ภายหลังน้ องชายเปเรศที่มีด้ายแดงผูกข้อมือนั ้นก็คลอด จึงให้ชื่อว่า เศ-ราห์

39
โยเซฟเจริญในเรือนของโปทิฟาร์
1 โยเซฟถูกพาลงไปยังอียป
ิ ต์แล้วโปทิฟาร์ข้าราชสํานั กของฟาโรห์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เป็น
คนอียป
ิ ต์ ซื้อ โยเซฟไว้ จากมือ คนอิ ชมาเอลผู้ พาเขาลงมาที่ นั ่น 2 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ โย
เซฟจึงเจริญรวดเร็ว เขาอยู่ในบ้านคนอียป
ิ ต์นายของเขา 3 นายก็เห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ
และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่ กระทําเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟ 4 โยเซฟได้รบ
ั ความ
กรุ ณาในสายตาของนายและรับ ใช้ ท่าน นายก ็ ตัง้ ให้ ดู แลการงานในบ้านของท่าน และทุก สิง่ ที่ ท่านครอบ
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ครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทัง้ สิน
้ 5 ต่อมาตัง้ แต่โปทิฟาร์ตัง้ โยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้าน
และทรัพย์ สิ ่ง ของทัง้ ปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ ก็ได้ ทรงอํานวยพระพรให้ แก่ ครอบครัว ของคนอียป
ิ ต์
นั ้นเพราะเห็นแก่ โยเซฟ ทัง้ พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรให้สิ ่งของทัง้ ปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาให้เจริญ
ขึ้น 6 นายได้ มอบของสารพัดไว้ในมือโยเซฟ มิได้ เอาใจใส่ สิ ่งของอะไรเลย เว้นแต่ อาหารการกิน โยเซฟนั ้น
เป็นคนรู ปงามและเป็นที่โปรดปราน
ภรรยาของโปทิฟาร์ใส่ร้ายโยเซฟ
อยู่ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ภรรยาของนายมองดู โยเซฟด้วยความเสน่ หาและชวนว่า “มานอน
กับเราเถิด� 8 แต่ โยเซฟไม่ ยอม จึง ตอบแก่ ภรรยาของนายว่า “คิด ดู เถิด นายก็มิได้ ห่วงสิง่ ใดซึ่ง อยู่ในบ้าน
เรือน ได้ มอบของทุก อย่างที่ มี อยู่ ไว้ในมือ ข้าพเจ้า 9 ในบ้านนี้ ไม่มี ใครใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า นายมิ ได้ หวงสิง่ ใด
จากข้าพเจ้า ยกเสีย แต่ ตั วท ่านเพราะเป็น ภรรยาของนาย ข้าพเจ้า จะทําความผิด ใหญ่ หลวงนี้ อัน เป็น บาป
ต่อ พระเจ้า อย่างไรได้� 10 ต่อ มาแม้ นางชวนโยเซฟวัน แล้ วว ัน เล่า โยเซฟก็ ไม่ ยอมฟัง นาง ไม่ ว่า จะนอนกับ
นางหรือ อยู่ ด้วยกัน 11 อยู่ มาคราวนั ้น โยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อ ทํา ธุระการงานของเขา ไม่มี ชายประจํา บ้าน
คนใดอยูนั
่ ้น 12 นางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ ยวรัง้ ไว้ แล้วพูดว่า “มานอนอยูก
่ ับเราเถิด� แต่โยเซฟทิง้ เสื้อผ้า
ไว้ในมือ นางหนี ไปข้างนอก 13 ต่อ มาเมื่อ นางเห็ นว ่า โยเซฟทิง้ เสื้อผ้า ไว้ในมือ ของนาง หนี ไปข้างนอกแล้ว
14 นางก็รอ
้ งเรียกชายประจําบ้านของตนมาบอกว่า “ดูซิ นายเอาคนชาติฮีบรู มาไว้ทําความหยาบคายแก่เรา
มันเข้ามาหาจะนอนกับข้า แต่ข้าร้องเสียงดัง 15 อยู่มาเมื่อมันได้ยน
ิ ข้าร้องขึ้น มันก็ทิง้ เสื้อผ้าไว้กับข้าหนี ไป
ข้างนอก� 16 แล้วนางก็เก็บเสื้อผ้าไว้ใกล้ตัวจนนายกลับมาบ้าน 17 แล้วนางก็บอกกับนายดังนี้ ว่า “อ้ายบ่าว
ชาติฮีบรู ที่ท่านนํามาไว้นั้นเข้ามาหาจะทําหยาบคายแก่ข้าพเจ้า 18 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าร้องขึ้นมันก็ทิง้ เสื้อผ้า
ไว้กับข้าพเจ้าหนี ไปข้างนอก� 19 ต่อมาครัน
้ นายได้ฟังคําภรรยาบอกว่า “บ่าวของท่านทํากับข้าพเจ้าดังนั ้น�
ก็โกรธนั ก 20 จึงเอาโยเซฟไปจําไว้ในคุกที่ที่ขังนั กโทษหลวง โยเซฟก็ต้องจําอยูที
่ ่นั่น
7

พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
แต่ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิต อยู่ กับ โย เซฟ และ ทรง สําแดง พระ เมตตา แก่ เขา ทรง ให้ เขา เป็ นที ่
โปรดปรานในสายตาของผูคุ
้ มเรือนจํา 22 ผูคุ
้ มเรือนจําก็มอบนั กโทษทัง้ ปวงที่ในเรือนจําไว้ในความดูแลของ
โยเซฟ การงานที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้กระทํา 23 ผู้คุมเรือนจําไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟ
ดูแล เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และการงานใดๆที่ท่านกระทําพระเยโฮวาห์ก็ทรงโปรดให้
เจริญ
21
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พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน
1 ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พนักงานนํ้าองุน
่ ของกษัตริย์แห่งอียป
ิ ต์ และพนั กงานขนมของพระองค์
ทําผิดต่อเจ้านาย คือกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ 2 ฟาโรห์ทรงกริว้ ข้าราชการทัง้ สองนั ้น คือหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่
และหัวหน้าพนั กงานขนม 3 จึงให้จําคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ในคุกที่ โยเซฟติ ดอยู่
นั ้น 4 ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ สัง่ โยเซฟให้รับใช้สองคนนั ้น โยเซฟก็ ปรนนิ บัติเขา พนักงานทัง้ สอง
ติดคุกอยู่พักหนึ่ ง 5 คืนหนึ่ งข้าราชการทัง้ สองนั ้นฝันไป คือพนั กงานนํ้าองุน
่ และพนั กงานขนมของกษั ตริย์
อียป
ิ ต์ ที่ ต้องจํา อยู่ ในคุก นั ้น ต่างคนต่างฝัน คนละเรือ
่ ง ความฝัน ของต่างคนก็ มี ความหมายต่างกัน 6 ครัน
้
เวลาเช้า โยเซฟเข้า มาหา เห ็ นข้า ราชการทัง้ สองนั ้น ดู เถิด เขามี หน ้า โศกเศร้า 7 จึง ถามข้าราชการของ
ฟาโรห์ ที่ ถู กจํา อยู่ ในคุก ที่ บ้านนายของตนว่า “ทําไมวัน นี้ ท่านจึง หน้า เศร้า� 8 เขาตอบว่า “เราทัง้ สองฝัน
ไปและไม่ มี ผู้ ใดจะแก้ฝัน ได้� โยเซฟบอกเขาว่า “พระเจ้า เท่านั ้น แก้ฝัน ได้ มิใช่ หรือ ขอท่านเล่า ให้ ข้าพเจ้า
ฟังเถิด� 9 หัวหน้าพนั กงานนํ้าองุนก
่ ็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟังว่า “ดูเถิด เราฝันเห็นเถาองุน
่ อยู่ตรง
หน้า 10 เถาองุน
่ นั ้ นม ี สามกิง่ พองอกใบอ่อนดอกตูม ก็ มี ดอกบานออกมา และช่ ออง ุ่ นก ็ สุก 11 ถ้วยของ
ฟาโรห์อยู่ ในมือ เรา แล ้ว เราเก็ บลู กอง ุ่น นั ้น บีบ ให้น้ําลงในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วยนั ้น ในพระหัตถ์ ของ
ฟาโรห์� 12 โยเซฟบอกข้า ราชการนั ้ นว ่า “ขอแก้ฝัน ดังนี้ คื อก ง
ิ่ สามกิง่ นั ้น ได้ แก่ สามวัน 13 ภายในสามวัน
ฟาโรห์ จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตัง้ ท่านไว้ในตําแหน่ ง เหมือนแต่ ก่อน ท่านจะได้ ถวายถ้วย
นั ้น แก่ ฟาโรห์อีก ดัง ที่ ได้ กระทํา มาแต่ ก่อนเมื่อ เป็น พนั กงานนํ้า องุน
่ 14 เมื่อ ท่านมี ความสุข แล้ว ขอให้ระลึก
ถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานี แก่ข้าพเจ้า ช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ ออกจากบ้านนี้ 15 เพราะอั
นที ่จริงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแคว้นฮีบรู และที่ นี่ ก็ เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ ทําผิดอะไรที่ ควรต้องติดคุกใต้ ดิ
นนี้ � 16 เมื่อหัวหน้าพนั กงานขนมเห็นว่า คําแก้ความฝันนั ้นดี จึงเล่าให้โยเซฟฟังว่า “เราฝันด้วย ดูเถิด เห็
นมีกระจาดขนมขาวสามใบ ตัง้ อยู่บนศีรษะเรา 17 ในกระจาดใบบนนั ้ นมีขนมสารพัดสําหรับฟาโรห์ แล้วมี
นกมากิน ของในกระจาดที่ ตัง้ อยู่ บนศีรษะเรา� 18 โยเซฟตอบว่า “ขอแก้ฝัน ดังนี้ คือ กระจาดสามใบนั ้น ได้
แก่สามวัน 19 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัว และแขวนท่านไว้ที่ต้นไม้ ฝูงนกจะ
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มากิน เนื้ อ ท่าน� 20 ครัน
้ ถึง วันที ่ สามเป็ นว ัน เฉลิม พระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์ จึง ทรงจัดการเลี้ยง
ข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ แล้วทรงยกศีรษะหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ และหัวหน้าพนั กงานขนมเข้ามา
อยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการ 21 ฝ่ายหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ นั ้นได้รบ
ั การแต่งตัง้ ในตําแหน่ งเดิม เขาก็วาง
ถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน 22 ส่วนหัวหน้าพนั กงานขนมนั ้นให้แขวนคอเสีย สมจริงดังที่โยเซฟ
แก้ฝันไว้ 23 แต่หัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ นั ้นมิได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสีย

41
ความฝันประหลาดของกษั ตริย์ฟาโรห์
ฟาโรห์ก็ สุ บิน และดู เถิด พระองค์ ทรงยืน อยู่ ที่ ริม ฝั่ งแม่ นํ้า 2 ดู เถิด มี วัว เจ็ด ตั
วอ ้ วนพี งามน่า ดู ข้น
ึ มาจากแม่น้ํา นั ้น กิน หญ้า อยู่ ในทุ่ง หญ้า แห่ง หนึ่ ง 3 แล ้วดู เถิด มี วัวอ ีก เจ็ด ตัว ซูบ ผอม
น่า เกลียดตามขึ้น มาจากแม่ นํ้า มาย ื นอยู่ กับ วัวอ่น
ื ๆที่ รม
ิ ฝั่ งแม่ นํ้า 4 วัวท ี่ ซู บผอมน่า เกลีย ดก็กิ นว ั วอ ้ วนพี
งามน่า ดู เจ ็ดตั วน น
ั ้ เสีย แล ้ว ฟาโรห์ก็ ตื่น บรรทม 5 พระองค์ ก็ บรรทมหลับ ไปและสุ บิ นคร ัง้ ที่ สอง และดู เถิด
ต้น ข้าวต้น เดียวมี รวงเจ็ด รวงเป็น ข้าวเมล็ด เต่ง งามดี 6 แล ้วดู เถิด มี รวงข้าวเจ็ด รวงงอกขึ้น มาภายหลัง
เป็นข้าวลีบและเกรียมเพราะลมตะวันออก 7 รวงข้าวลีบเจ็ดรวงนั ้นได้กลืนกินรวงข้าวเมล็ดเต่งงามดีเจ็ดร
วงนั ้น เสีย แล ้ว ฟาโรห์ก็ ตื่น บรรทม และดู เถิด รู ว่
้ า เป็น พระสุ บิน 8 ครัน
้ ต่อ มาเวลารุ ง่ เช้า พระองค์ มี พระทัย
วุน
่ วาย จึง รับสัง่ ให้ เรียกโหรและปราชญ์ ทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์ มาเฝ้า แล ้ว ฟาโรห์ ทรงเล่า พระสุ บิ นให้ เขาฟัง
แต่ ไม่มี ผู้ ใดทูล แก้ พระสุ บิ นนั ้น ถวายแก่ ฟาโรห์ได้ 9 ครัง้ นั ้น หัวหน้า พนั กงานนํ้า องุน
่ จึง ทูล ฟาโรห์ว่า “วัน นี้
ข้าพระองค์ ระลึกถึงความผิดพลัง้ ของข้าพระองค์ ได้ 10 คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ ข้าราชการของพระองค์
และทรงจํา ข้า พระองค์ ไว้ในคุก ที่ บ้านผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ทัง้ ข้า พระองค์ กับ หัวหน้า พนั กงาน
ขนม 11 ข้าพระองค์ทัง้ สองฝันในคืนเดียวกัน ทัง้ ข้าพระองค์และเขา ความฝันของต่างคนมีความหมายต่าง
กัน 12 มีชายหนุ่มชาติฮีบรู คนหนึ่ งเป็นบ่าวของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ อยู่ที่นั ่นด้วยกันกับเขาและ
ข้าพระองค์ทัง้ สอง เล่าความฝันให้เขาฟัง ชายนั ้ นก็แก้ฝันให้ข้าพระองค์ทัง้ สอง เขาแก้ฝันให้แต่ละคนตาม
ความฝันของตน 13 และต่อมาที่ เขาแก้ฝันให้ข้าพระองค์ทัง้ สองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั ้น คือฟาโรห์ทรงตัง้
ข้าพระองค์ไว้ในตําแหน่ งเดิม แต่ฝ่ายเขานั ้นถูกแขวนคอเสีย�
1 ครัน
้ อยู่ มาอีก สองปี เต็ม

พระเจ้าทรงแก้พระสุบินของฟาโรห์

14 ฟาโรห์จึงรับสัง
่ ให้เรียกโยเซฟมา

เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดิน โยเซฟโกนหนวดผลัด
เสื้อผ้า แล้ วก ็ เข ้า เฝ้า ฟาโรห์ 15 ฟาโรห์ ตรัส แก่ โยเซฟว่า “เราฝัน ไป และหามี ผู้ ใดแก้ฝัน ได้ ไม่ เราได้ยน
ิ ถึง
เจ้าว่าเจ้าสามารถเข้าใจความฝันเพื่อแก้ฝันนั ้นได้� 16 โยเซฟจึงทูลตอบฟาโรห์ว่า “การแก้ฝันมิได้อยู่ที่ ข้า
พระองค์ พระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบอันเป็นสุขแก่ฟาโรห์� 17 ฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่า “ในความ
ฝันของเรานั ้น ดูเถิด เรายืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ํา 18 และดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอว
้ นพีงามน่าดูข้น
ึ มาจากแม่นํ้า กินหญ้า
อยู่ในทุ่ง หญ้า แห่ง หนึ่ ง 19 แล ้วดู เถิด วัวอ ีก เจ็ด ตัว ตามขึ้น มาไม่ งาม น่า เกลียดมากและซูบ ผอม เราไม่ เคย
เห็ นม ี ววั เลวอย่างนี้ ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เลย 20 วัวท ี่ ซู บผอมไม่ งามนั ้ นก ิ นว ั วอ ้ วนพี เจ ็ด ตัว แรกนั ้น เสีย หมด
21 เมื่ อก ิน หมดแล้ว หามี ใครรู ้วา
่ มั นก ิน เข้าไปไม่ เพราะยัง ผอมอยู่ เหมือนแต่ ก่อน แล ้ว เราก็ ตื่น ขึ้น 22 เรา
เห็นในความฝันของเรา ดูเถิด ต้นข้าวต้นหนึ่ ง มีรวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมา เป็นข้าวเมล็ดเต่งและงามดี 23 และ
ดู เถิด ข้าวอีก เจ็ด รวงงอกขึ้น มาภายหลัง เป็น ข้าวเหีย
่ วลีบ และเกรียมเพราะลมตะวัน ออก 24 รวงข้าวลี บน ั ้
นกลืนกินรวงข้าวดีเจ็ดรวงนั ้นเสีย เราเล่าความฝันนี้ ให้โหรฟัง แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายให้เราได้� 25 โย
เซฟจึง ทูล ฟาโรห์ว่า “พระสุ บิ นของฟาโรห์มี ความหมายอัน เดียวกัน พระเจ้า ทรงสําแดงให้ฟาโรห์ทราบถึง
สิง่ ที่ พระองค์ จะทรงกระทํา 26 วัวอ้วนพีเจ็ดตั วนัน
้ คือเจ็ดปี และรวงข้าวดี เจ็ดรวงนั ้ นก็คือเจ็ดปี เป็นความ
ฝั นอ ัน เดียวกัน 27 วัว เจ็ด ตัว ซูบ ผอมน่า เกลียดที่ ข้น
ึ มาภายหลัง คือ เจ็ด ปี กับ รวงข้าวเจ็ด รวงลีบ และเกรียม
เพราะลมตะวันออกนั ้น คือเจ็ดปี ที่ กันดารอาหาร 28 นี่ คือสิง่ ที่ ข้าพระองค์ทูลฟาโรห์ คือพระเจ้าทรงสําแดง
ให้ฟาโรห์รูสิ
้ ่งที่พระองค์จะทรงกระทํา 29 ดูเถิด จะมีอาหารบริบูรณท
์ ัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ถึงเจ็ดปี 30 หลังจากนั ้น
จะบังเกิดการกันดารอาหารอีกเจ็ดปี จนจะลืมความอุ ดมสมบู รณ์ในประเทศอียป
ิ ต์ เสีย การกันดารอาหาร
จะล้างผลาญแผ่นดิน 31 ทําให้จําความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้ เพราะเหตุการกันดารอาหารที่เกิดขึ้น
ตามหลังนี้ ด้วยว่าการกันดารอาหารนั ้นจะรุ นแรงนั ก 32 ที่ฟาโรห์สุ บินสองครัง้ นั ้น ก็หมายว่าสิง่ นั ้นพระเจ้า
ทรงกําหนดไว้แล้ว และพระเจ้าจะทรงให้บังเกิดในเร็วๆนี้
โยเซฟดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์

33 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดี

มีปัญญา ตัง้ ให้ดูแลประเทศอียป
ิ ต์ 34 ขอฟาโรห์ทํา
ดังนี้ และให้คนนั ้นจัดพนั กงานไว้ทัว่ แผ่นดิน และเก็บผลหนึ่ งในห้าส่วนแห่งประเทศอียป
ิ ต์ ไว้ตลอดเจ็ดปี ที่
อุดมสมบูรณ์ นั ้น 35 ให้คนเหล่านั ้นรวบรวมอาหารในปี ที่ อุ ดมเหล่านั ้นซึ่งจะมาถึงนั ้นไว้ และสะสมข้าวด้วย
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อํานาจของฟาโรห์ไว้และให้เก็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆ 36 อาหารนี้ จะได้เป็นเสบียงสํารองในแผ่นดินสําหรับ
เจ็ด ปี ที่ กันดารอาหาร ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ เพื่อ แผ่น ดิน จะไม่ พินาศเสีย ไปเพราะกันดารอาหาร�
37 ข้อ เสนอนี้ เป็ นที ่ เห ็น ชอบในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการทัง
้ ปวงของพระองค์
38 ฟาโรห์ ตรัส กับ บรรดาข้าราชการว่า “เราจะหาคนที่ มี พระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ ในตัว เหมือนคนนี้ ได้
หรือ� 39 ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า “เพราะพระเจ้าได้ทรงสําแดงเรือ
่ งนี้ ทัง้ สิน
้ แก่ท่าน จะหาผู้ใดที่มีความ
คิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้ 40 ท่านจะดูแลราชสํานั กของเรา และประชาชนทัง้ หลายของเราจะปฏิ
บัติตามคําของท่าน เว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่งเท่านั ้นเราจะเป็นใหญ่กว่าท่าน� 41 ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า “ดูเถิด
เราตัง้ ท่านให้ ดู แลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ แล้ว � 42 ฟาโรห์ ทรงถอดธํามรงค์ ตราออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์
สวมที่ มือโยเซฟ กับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้ อละเอียด และสวมสร้อยทองคําให้ที่ คอ 43 ให้โยเซฟใช้รถหลวงคั
นที ่ สองซึ่ง ฟาโรห์มี อยู่ และมี คนร้องประกาศข้างหน้า ท่านว่า “คุ กเข่า ลงเถิด� ดังนี้ แหละ พระองค์ ทรงตัง้
ท่านให้ ดู แลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 44 ฟาโรห์ จึง ตรัส กับ โยเซฟว่า “เราคือ ฟาโรห์ ไม่มี คนทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะ
ยกมือยกเท้าได้เว้นแต่ท่านจะอนุญาต� 45 ฟาโรห์เรียกนามโยเซฟว่า ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประทานอา
เสนั ทบ ุต รสาวโปทิเฟรา ปุ โรหิต เมืองโอนให้เป็น ภรรยา โยเซฟก็ ออกไปสํารวจทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 46 เมื่อ โย
เซฟเข้าเฝ้าฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ นั ้น ท่านอายุได้ สามสิบปี แล้วโยเซฟก็ ออกจากที่ เข้าเฝ้าฟาโรห์เที่ยว
ไปทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 47 ในเจ็ด ปี ที่ อุดมสมบูรณ์ นั ้น แผ่ นดิ นก ็ ออกผลมากมาย 48 โยเซฟรวบรวมอาหารทัง้
เจ็ด ปี ซ่ึ งม ี อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ ไว้หมด สะสมอาหารไว้ในเมืองต่างๆ ผลที่ เก ิด ขึ้น ในนารอบเมืองใดๆก็ เก ็บ
ไว้ในเมืองนั ้นๆ 49 โยเซฟสะสมข้าวไว้ดุ จเม็ด ทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุด คิด บัญชี เพราะนั บ ไม่ ถ้วน
50 ก่อนถึง ปี กันดารอาหาร มี บุ ตรชายสองคนเกิด แก่ โยเซฟ ซึ่ง นางอาเสนั ทบ ุต รสาวโปทิเฟราปุโรหิต เมือง
โอนบังเกิดให้ท่าน 51 โยเซฟเรียกบุตรหัวปี ว่า มนัสเสห์ กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืม
ความยากลําบากทัง้ ปวง และวงศ์วานทัง้ สิน
้ ของบิดาเสีย� 52 บุตรที่สองท่านเรียกชื่อว่า เอฟราอิม “เพราะ
ว่า พระเจ้า ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า มี เชื้อ สายทวี ข้น
ึ ในแผ่นดิ นที ่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความทุกข์ ใจ � 53 เจ ็ดปี ที่ อุดม
สมบูรณ์ ในประเทศอียป
ิ ต์ก็ล่วงไป
การกันดารอาหาร
จึง เกิ ดก ัน ดารอาหารเจ็ด ปี ดัง่ ที่ โยเซฟกล่าวไว้ การก ัน ดารอาหารนั ้น เกิด ทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ หลาย แต่
ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ยั งม ี อาหารอยู่ 55 เมื่อ ชาวอียป
ิ ต์ อดอยากอาหาร ประชาชนก็ รอ
้ งทูล ขออาหารต่อ ฟาโรห์
ฟาโรห์ก็รับสัง่ แก่ชาวอียป
ิ ต์ทัง้ หลายว่า “ไปหาโยเซฟ ท่านบอกอะไร ก็จงทําตาม� 56 การกันดารอาหารแผ่
ไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก โยเซฟก็ เปิดฉางออกขายข้าวแก่ ชาวอียป
ิ ต์ และการกันดารอาหารในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์
รุ นแรงมาก 57 และประเทศทัง้ ปวงก็มายังประเทศอียป
ิ ต์หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าว เพราะการกันดารอาหารร้าย
แรงในทุกประเทศ
54
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พี่ชายโยเซฟไปอียป
ิ ต์เพื่อซื้อข้าว
1 เมื่อ ยาโคบรู ว
้ า่ มี ข้าวในอียป
ิ ต์ ยาโคบจึง พู ดก ับ พวกบุตรชายของตนว่า “มาน ั ง่ มองดู กัน อยู่ทําไมเล่า�
2 ท่านพูด ว่า “ดู เถิด เราได้ ยิ นว ่า มี ข้าวในอียป
ิ ต์ ลงไปซื้อ ข้าวจากที่ นั่น มาให้ พวกเรา เพื่อ พวกเราจะได้ มี ชี
วิตและไม่อดตาย� 3 พี่ชายของโยเซฟสิบคนก็ ลงไปซื้อข้าวที่ อียป
ิ ต์ 4 แต่ เบนยามินน้ องชายของโยเซฟนั ้น
ยาโคบไม่ให้ไปกับพวกพี่ชาย ด้วยท่านกล่าวว่า “เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่เขา� 5 บรรดาบุตรชายของ
อิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนทัง้ หลายที่ไป เพราะการกันดารอาหารก็เกิดในแผ่นดินคานาอัน 6 ฝ่ายโย
เซฟเป็น ผู้ สําเร็จ ราชการแผ่น ดิน ท่านเป็น ผู้ ที่ ขายข้าวให้แก่ บรรดาประชาชนแห่ง แผ่น ดิน พวกพี่ ชายของ
โยเซฟก็มากราบไหว้ท่าน ก้มหน้าลงถึงดิน 7 โยเซฟเห็นพวกพี่ชายของตนและรู จ
้ ักเขาแต่ทําเป็นไม่รู จั
้ กเขา
และพูดจาดุดันกับเขา ท่านถามเขาว่า “พวกเจ้ามาจากไหน� เขาตอบว่า “มาจากแผ่นดินคานาอันเพื่อซื้อ
อาหาร� 8 โยเซฟรู จ
้ ักพวกพีชาย
่
แต่พวกพีหาร
่
ู้จักท่านไม่
โยเซฟหาโอกาสให้พวกพี่ชายกลับใจเสียใหม่

และกล่าวแก่ พวกเขาว่า “พวกเจ้า เป็น คนสอดแนม
แอบมาดูจุดอ่อนของบ้านเมือง� 10 พวกเขาจึงตอบท่านว่า “นายเจ้าข้า มิใช่เช่นนั ้น แต่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของ
ท่านมาซื้อ อาหาร 11 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น บุตรชายร่วมบิดาเดียวกัน เป็น คนสัตย์จริง ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านมิ ใช่
คนสอดแนม� 12 โยเซฟบอกเขาอีกว่า “มิใช่ แต่พวกเจ้ามาเพื่อดูจุดอ่อนของบ้านเมือง� 13 พวกพี่จึงตอบ
ว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายผู้รับใช้ของท่านเป็นพี่น้องสิบสองคน เป็นบุตรชายร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแผ่นดินคา
นาอัน ดู เถิด วัน นี้ น้ องสุด ท้องยัง อยู่ กับ บิดา แต่ น้ องอีก คนหนึ่ ง เสีย ไปแล้ว� 14 โยเซฟตอบเขาว่า “ที่ เรา
ว่า ‘พวกเจ้า เป็น คนสอดแนม� นั ้น จริง แน่ ๆ 15 พวกเจ้า จะถูก ทดลองดังนี้ โดยพระชนม์ ฟาโรห์พวกเจ้า จะ
ไปจากที่ นี่ ไม่ ได้ เว้น แต่ น้ องชายสุด ท้องมาที่ นี่ 16 พวกเจ้า ต้องอยู่ ในคุ กก ่อน ให้ คนหนึ่ ง ในพวกเจ้า ไปพา
9 โยเซฟระลึก ถึง ความฝั นที ่ ท่านเคยฝัน ถึง พวกพี่ ๆ
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น้ องชายมา เพื่อ พิ สู จน ์ ถ้อยคํา ของเจ้า ว่า เจ้า พูด จริง หรือ ไม่ มิ ฉะนั ้น โดยพระชนม์ ฟาโรห์ พวกเจ้า เป็น คน
สอดแนมแน่ � 17 แล ้ว โยเซฟก็ ขัง พวกพี่ ชายไว้ด้วยกัน ในคุก สามวัน 18 ในวันที ่ สามโยเซฟบอกเขาว่า “ทํา
ดังนี้ แลว
้ จะรอดชีวต
ิ เพราะเรายําเกรงพระเจ้า 19 ถ้าพวกเจ้าเป็นคนสัตย์จริง จงให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าถูกจํา
อยูที
่ ่ห้องเล็กในคุก คนอื่นนําข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่บ้านของเจ้า 20 แล้วพาน้ องชายสุดท้อง
มาหาเรา ดังนั ้นจึงจะเห็นได้วา่ พวกเจ้าพูดจริง แล้วพวกเจ้าจะไม่ตาย� พวกพีช
่ ายก็ทําดังนั ้น 21 พวกพีช
่ าย
จึงพูดกันว่า “ที่ จริงเรามีความผิดเรือ
่ งน้ องชายเรา เพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้ องเมื่อเขาอ้อนวอน
เราแต่แล้วมิได้ฟัง เพราะฉะนั ้นความทุกข์ใจทัง้ นี้ จึงบังเกิดแก่เรา� 22 ฝ่ายรู เบนพูดกบน
ั อ
้ งทัง้ หลายว่า “ข้า
ห้ามเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ‘อย่าทําบาปผิดต่อเด็กนั ้น� แต่พวกเจ้าไม่ฟัง เหตุฉะนั ้น ดูเถิด การพิพากษาเรือ
่ ง
โลหิต ของน้ องจึง มาถึง� 23 พวกพี่ ชายไม่ รู ว่
้ า โยเซฟฟังออก เพราะว่า ท่านพู ดก ับ เขาโดยใช้ ล่าม 24 โยเซฟ
ก็ หน
ั ไปจากเขาและร้องไห้ แล ้ วกลับ มาพู ดก ับ เขาอีก และเอาสิ เมโอนออกมามัด ไว้ต่อ หน้า ต่อตาพวกเขา
25 แล ้ว โยเซฟบัญชาให้ใส่ ข้าวในถุง ของพี่ ชายให้เต็ม และใส่ เงิน ของแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุก คน และ
ให้เสบียงไปกินกลางทาง ท่านก็ทําต่อเขาดังนี้ 26 พวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาแล้วกอ
็ อกเดินทางไป 27 ครัน
้
คนหนึ่ งเปิดกระสอบออกจะเอาข้าวให้ลากิน ณ ที่หยุดพัก ดูเถิด เขาก็เห็นเงินของเขาอยู่ที่ปากกระสอบนั ้น
28 ผู้ นั ้น จึง บอกแก่ พี่ น้ องว่า “เงิน ของข้าพเจ้า กลับ คืน มา ดู เถิด เงิน นั ้น อยู่ ที่ ปากกระสอบของข้าพเจ้า� พี่
น้ องตกใจกลัวจนตัวสัน
่ พูดกันว่า “ที่พระเจ้าทรงกระทําดังนี้ แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอ�
พวกพีน
่ ้ องแจ้งแก่ยาโคบว่า เขาต้องพาเบนยามินไปอียป
ิ ต์
เขาก็ กล ับ ไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่น ดิน คานาอัน แล ้ว เล่า เรือ
่ งทัง้ หมดที่ เก ิด ขึ้น แก่ ตนให้ บิ ดา
ฟัง ว่า 30 “ท่านผู้ นั้ นที ่ เป็น เจ้า นายของประเทศพูด จาดุดั นก ับ พวกข้าพเจ้า เหมาเอาว่า พวกข้าพเจ้า เป็น ผู้
สอดแนมดูบ้านเมือง 31 พวกข้าพเจ้าเรียนท่านว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นคนสัตย์จริง หาได้เป็นคนสอดแนม
ไม่ 32 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น บุตรชายร่วมบิดาเดียวกัน มี พี่ น้ องสิบ สองคน น้ องคนหนึ่ ง เสีย ไปแล้ว น้ องสุด
ท้องยัง อยู่ กับ บิดาในแผ่น ดิน คานาอัน� 33 แล ้ วท ่านผู้ เป็น เจ้า นายของประเทศนั ้น ตอบแก่ เราว่า ‘เพื่อ เรา
จะรู ว
้ า่ พวกเจ้า เป็น คนสัตย์ จริง คือ ให้ คนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องอยู่ กับ เรา พวกเจ้า เอาข้าวไปเพื่อ บรรเทาการ
กันดารอาหารที่บ้านของเจ้า แลว
้ ออกเดินทางไปเถิด 34 แล้วจงพาน้ องชายสุดท้องมาหาเรา เราจึงจะรูแน่
้ ว
่า พวกเจ้า มิ ได้ เป็น คนสอดแนม แต่ เป็น คนสัตย์ จริง แล ้ว เราจะปล่อยพี่ ชายไป พวกเจ้า ยัง จะได้ ค้าขายใน
ประเทศนี้ � ” 35 และต่อมาครัน
้ พวกเขาแก้กระสอบข้าวออก ดูเถิด เห็นห่อเงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบ
ของตน เมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่อเงินดังนั ้นกกลั
็ ว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึงว่า “พวกเจ้าทําให้เรา
พลัดพรากจากลูกของเรา โยเซฟก็ เสียไปแล้ว สิ เมโอนก็ เสียไปแล้ว แล้วพวกเจ้ายังจะเอาเบนยามินไปอีก
คน สิ่งเหล่านี้ ทัง้ หมดทําให้เรามีความทุกข์� 37 รู เบนจึงบอกบิดาของตนว่า “ถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมา
ให้พ่อ พ่อจงเอาบุตรชายทัง้ สองคนของลูกฆ่าเสีย จงมอบเบนยามินไว้ในความดูแลของลูกเถิด แล้วลูกจะ
นําเขากลับมาหาพ่ออีก� 38 ยาโคบบอกว่า “ลูกของเราจะไม่ลงไปกับเจ้า เพราะพีช
่ ายของเขาก็ตายเสียแล้ว
เหลือแต่เบนยามินคนเดียว ถ้าเกิดอันตรายแก่เขาในเวลาเดินทางไปกับเจ้า เจ้าจะพาผมหงอกของเราลงสู่
หลุมฝังศพด้วยความทุกข์�
29

43
พวกพีน
่ ้ องของโยเซฟกลับไปอียป
ิ ต์ ยูดาห์ปฏิญาณว่าจะรับประกันเบนยามิน
1 การก ัน ดารอาหารในแผ่นดิ นร ้ายแรงยิง
่ 2 และต่อ มาเมื่อ ครอบครัว ยาโคบกิ นข้าวที่ ได้ มาจากประเทศ
อียป
ิ ต์ หมดแล้ว บิ ดาเขาจึง บอกแก่ บุ ตรชายว่า “ไปซื้อ อาหารมาอีก หน่ อย� 3 แต่ ยู ดาห์ ตอบบิ ดาว ่า “ท่าน
กําชับ พวกลูก อย่างเด็ด ขาดว่า ‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่ เห ็น หน้า เราอีก� 4 ถ้า พ่อ ใช้ ให้
น้ องชายไปกับพวกลูก ลูกจะลงไปซื้ออาหารให้พ่อ 5 แต่ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้ องไป พวกลูกจะไม่ลงไป เพราะเจ้า
นายท่านบัญชาแก่ พวกลู กว่า ‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่ เห ็น หน้า เราอีก� ” 6 อิสราเอลจึง
ว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง ไปบอกท่านว่า มี น้องชายอีก คนหนึ่ ง ทําให้ เราได้ รบ
ั ความชํ้าใจเช่น นี้ � 7 เขาจึง ตอบว่า
“เจ้านายท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูก และญาติพี่น้ องของพวกลู กว่า ‘บิดายังอยู่หรือ เจ้ามีน้องชายอีกหรือ
เปล่า� พวกลูกก็ตอบตามคําถามนั ้น จะล่วงรู ได้
้ อย่างไรว่าท่านจะสัง่ ว่า ‘พาน้องชายของเจ้ามา� ” 8 ยูดาห์
จึงพู ดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่า “ขอพ่อให้เด็กนั ้นไปกับข้าพเจ้า เราจะได้ลุ กขึ้นออกเดินทางไปเพื่อจะได้
มีชีวิตและไม่ตาย ทัง้ พวกลูกและพ่อกับลู กอ่อนทัง้ หลายของเราด้วย 9 ลู กรับประกันน้ องคนนี้ พ่อจะเรียก
ร้องให้ลูกรับผิดชอบก็ ได้ ถ้าลูกไม่นําเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อ ก็ ขอให้ลู กรับผิดต่อพ่อตลอด
ไปเป็นนิ ตย์ 10 ด้วยว่าถ้าพวกลูกไม่ชา้ อยู่เช่นนี้ ก็จะได้กลับมาเป็ นครัง้ ที่สองแล้วเป็นแน่ � 11 ฝ่ายอิสราเอล
บิดาของพวกเขาจึงบอกบุตรชายทัง้ หลายว่า “ถ้าอย่างนั ้นให้ทําดังนี้ คือเอาผลิตผลอย่างดีที่สุดที่มีในแผ่น
ดิน นี้ คือ พิมเสนบ้าง นํ้า ผึ้ งบ ้าง ยางไม้ และมดยอบ ลูก นั ท และลู กอ ั ลม ันด์ ใส่ ภาชนะไปเป็น ของกํานั ล แก่
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ท่าน 12 เอาเงินติดมือเจ้าไปสองเท่า คือเงินทีติ
่ ดมาในปากกระสอบของเจ้านั ้นกให้
็ ติดมอ
ื กลับไปด้วย เพราะ
บางทีเขาเผลอไป 13 จงพาน้ องชายของเจ้าด้วย แล้วลุกขึ้นกลับไปหาท่านนั ้ นอีก 14 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์โปรดกรุ ณาพวกเจ้า ต่อ หน้า ท่านนั ้น เพื่อ ท่านจะปล่อยพี่ ชายกับ เบนยามิ นกลับ มา หากว่า เราจะต้อง
พลัดพรากจากบุตรไปก็ตามเถิด� 15 คนเหล่านั ้ นก็เอาของกํานั ลและเงินสองเท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยา
มิน แล้วลุกขึ้นพากันเดินทางลงไปยังประเทศอียป
ิ ต์ และเข้าเฝ้าโยเซฟ
โยเซฟพบเบนยามินน้ องชาย

ท่านจึงสัง่ คนต้นเรือนว่า “จงพาคนเหล่านี้ เข้าไปในบ้าน ให้ฆ่า
สัตว์และจัดโต๊ะไว้ เพราะคนเหล่านี้ จะมารับประทานด้วยกั นกับเราในเวลาเที่ยง� 17 คนต้นเรือนก็ ทําตาม
คําโยเซฟสัง่ และพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คนเหล่านั ้นก็กลัวเพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟ
จึง พู ดก ั นว ่า “เพราะเหตุ เงินที ่ ติ ดมาในกระสอบของเราครังก
้ ่อนนั ้น เขาจึง พาพวกเรามาที่ นี่ เพื่อ ท่านจะ
หาเหตุ 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 หลายลงมาครังก
้ ่อนเพื่อ ซื้อ อาหาร
21 และต่อมาครัน
้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไปถึงที่พัก เราเปิดกระสอบของเราออก และดูเถิด เงินของแต่ละคนก็อยู่
ในปากกระสอบของตน เงิน นั ้น ยัง อยู่ ครบนํ้า หนั ก ข้าพเจ้า จึง ได้ นํา เงิน นั ้น ติ ดม ื อกลับ มา 22 ข้าพเจ้า เอาเงิ
นอีกส่วนหนึ่ งติ ดมือมาเพื่อจะซื้ออาหารอีก เงินที ่อยู่ในกระสอบของเรานั ้นผู้ใดใส่ ไว้ข้าพเจ้าไม่ ทราบเลย�
23 คนต้น เรือนจึง ตอบว่า “จงเป็ นสุ ข เถิด อย่า กลัว เลย พระเจ้า ของท่านและพระเจ้า ของบิดาท่านบันดาล
ให้ มี ทรัพย์ อยู่ ในกระสอบเพื่อ ท่าน เงิน ของท่านนั ้น เราได้ รบ
ั แล้ว� คนต้น เรือนก็ พาสิ เมโอนออกมาหาเขา
24 คนต้น เรือนพาคนเหล่า นั ้น เข้าไปในบ้านของโยเซฟ แล ้ว เอานํ้า ให้ เขา เขาก็ ล้างเท้า และคนต้น เรือนจัด
หญ้าฟางให้ลาเขากิน 25 พวกพี่ชายก็จัดเตรียมของกํานั ลไว้คอยท่าโยเซฟซึ่งจะมาในเวลาเที่ยง เพราะเขา
ได้ยินว่าเขาจะรับประทานอาหารกันที่นั ่น 26 เมื่อโยเซฟกลับมาบ้าน เขาก็ยกของกํานั ลที่ติดมือนั ้นมาให้โย
เซฟในบ้านแล้วกราบลงถึ งดินต่อท่าน 27 โยเซฟถามถึงทุกข์สุขของเขาและกล่าวว่า “บิดาของเจ้าผู้ชราที่
พวกเจ้ากล่าวถึงครังก
้ ่อนนั ้นสบายดีหรือ บิดายงม
ั ชี
ี วิตอยูหรื
่ อ� 28 เขาตอบว่า “บิดาของข้าพเจ้าผูรั
้ บใช้ของ
ท่านอยูสบายดี
่
ท่านยังมชี
ี วิตอยู�
่ แล้วเขาก็น้อมลงกราบไหว้อีก 29 โยเซฟเงยหน้าดูเห็นเบนยามินน้ องชาย
มารดาเดียวกัน แล้วถามว่า “คนนี้ เป็นน้ องชายสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครังก
้ ่อนหรือ� โยเซฟกล่าวว่า
“ลูก เอ๋ย ขอให้ พระเจ้า ทรงเมตตาแก่ เจ้า � 30 แล ้ว โยเซฟรีบ ไป เพราะรัก น้ องจนกลัน
้ นํ้าตาไว้ไม่ ได้ ท่านก็
หาที่ที่จะร้องไห้ ท่านจึงเข้าไปในห้องร้องไห้อยู่ที่นั่น 31 โยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลัน
้ นํ้าตาสัง่
ว่า “ยกอาหารมาเถิด� 32 พวกคนใช้ก็ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ ไว้เฉพาะท่าน ส่วนของพี่น้องก็เฉพาะพี่น้ อง
ส่วนของคนอียป
ิ ต์ ที่ จะมารับ ประทานด้วยนั ้ นก ็ เฉพาะเขา เพราะคนอียป
ิ ต์ จะไม่ รบ
ั ประทานอาหารร่วมกับ
คนฮีบรู ด้วยว่าสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจสําหรับคนอียป
ิ ต์ 33 พวกพี่น้องก็นั่งตรงหน้าโยเซฟ เรียงตัง้ แต่พี่
ใหญ่ ผู้ มี สิทธิบุ ตรหัวปี ลงมาจนถึง น้ องสุด ท้องตามวัย พี่ น้ องทัง้ หลายมองดู ตาก ัน ด้วยความประหลาดใจ
34 แล้วโยเซฟก็ส่งของรับประทานให้พี่น้ องเหล่านั ้นต่อหน้าท่าน แต่ของที่ส่งให้เบนยามินนั ้นมากกว่าของพี่
ชายถึงห้าเท่า พวกเขาก็กินดื่มกับโยเซฟจนสําราญใจ
16 เมื่อ โยเซฟเห็น เบนยามิ นมากับ พี่ ชาย
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“จัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่านี้ ให้เต็มตามที่จะขนไปได้ และเอา
เงิน ของเขาใส่ ไว้ในปากกระสอบของทุก คน 2 ใส่ ถ้วยของเรา คือ ถ้วยเงิน นั ้น ไว้ในปากกระสอบของคนสุด
ท้องกับ เงินค่า ข้าวของเขาด้วย� คนต้น เรือนก็ ทําตามคําที่ โยเซฟสัง่ 3 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้าคนต้นเรือนก็ ให้คน
เหล่านั ้นออกเดินไปพร้อมกับลาของเขา 4 เมื่อพี่น้องออกไปจากเมืองยังไม่สู้ไกลนั กโยเซฟสัง่ คนต้นเรือนว่า
“ลุ กขึ้น ไปตามคนเหล่า นั ้น เมื่อ ไปทัน แล้ว ให้ ถามพวกเขาว่า ‘ทําไมพวกเจ้า จึง ทําความชัว่ ตอบความดี เล่า
5 ถ้วยนี้ เป็ นถ้วยเฉพาะที่เจ้านายของข้าใช้ดื่ม และใช้ทํานายมิใช่หรือ เจ้าทําเช่นนี้ ผิดมาก� ” 6 คนต้นเรือน
ตามพวกเขาไปทัน แล้วว่าแก่พี่น้ องตามคําที่โยเซฟบอก 7 คนเหล่านั ้นจึงตอบเขาว่า “เหตุไฉนเจ้านายของ
ข้าพเจ้าจึงว่าอย่างนี้ พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ผู้รบ
ั ใช้ของท่านกระทําเรือ
่ งเช่นนี้ เลย 8 ดูเถิด เงินที่ข้าพเจ้าพบ
ในปากกระสอบของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้ายังได้นํามาจากแผ่นดินคานาอันคืนแก่ท่าน ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะลัก
เงินทองไปจากบ้านนายของท่านได้อย่างไรเล่า 9 หากท่านพบของนั ้นที่ใครในพวกข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านก็
ให้ผู้นั ้นตายเถิด และข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้าด้วย� 10 คนต้นเรือนจึงว่า “บัดนี้ ให้
เป็นไปตามคําที่ท่านว่า ถ้าเราพบของนั ้นที่ผู้ใด ผู้นั ้นจะต้องเป็นทาสของเรา แต่ท่านทัง้ หลายหามีความผิด
ไม่� 11 พวกเขาทุกคนจึงรีบยกกระสอบของตนวางลงบนดินและเปิดกระสอบของตนออก 12 คนต้นเรือนก็
ค้นดู ตัง้ แต่ คนหัวปี จนถึงคนสุดท้อง ก็ พบถ้วยนั ้นในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ ฉีกเสื้อผ้าของตน
และบรรทุก ขึ้น หลัง ลากลับ มายัง เมือง 14 ฝ่ายยู ดาห์กับ พวกพี่ น้องก็ มาบ ้านโยเซฟ โยเซฟยัง อยู่ที่ นั่น พวก
1 โยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนของท่านว่า
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เขากราบลงถึ งดินต่อหน้าท่าน 15 โยเซฟจึงถามเขาว่า “พวกเจ้าทําอะไรนี่ พวกเจ้าไม่ รู หรื
้ อว่าคนอย่างเรา
ทํานายได้� 16 ยู ดาห์ ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะตอบอย่างไรกับ นายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะพู ดอย ่างไร
หรือ ข้าพเจ้า จะแก้ตัว อย่างไรได้ พระเจ้า ทรงทราบความชัว่ ช้า ของพวกข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ของท่านแล้ว ข้า แต่
ท่าน ดูเถิด พวกข้าพเจ้าเป็นทาสของท่าน ทัง้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายกับคนที่เขาพบถ้วยอยูน
่ ั ้นด้วย� 17 แต่โยเซฟ
ตอบว่า “พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้เรากระทําเช่นนั ้น เฉพาะคนที่เขาพบถ้วยในมือนั ้นจะเป็นทาสของเรา ส่วน
พวกเจ้าจงกลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิด�
ยูดาห์ยอมเป็นทาสแทนเบนยามิน
ยู ดาห์ จึง เข้าไปใกล้ โยเซฟ เรียนว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านขอกราบเรียนท่านสัก คํา
หนึ่ ง ขอท่านอย่าได้ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเลย เพราะท่านก็เป็นเหมือนฟาโรห์ 19 นายของข้าพเจ้า
ถามข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ของท่านว่า ‘เจ้ ายังม ี บิ ดาหรือ น้ องชายอยู่หรือ � 20 พวกข้าพเจ้า ตอบนายของ
ข้าพเจ้าว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีบิดาที่ชราแล้ว มีบุตรคนหนึ่ งเกิดเมื่อบด
ิ าชรา เป็นน้ องเล็ก พีชายของเด็
่
กนั ้น
ตายเสียแล้ว บุ ตรของมารดานั ้นยังอยู่แต่ คนนี้ คนเดียวและบิดารักเด็กคนนี้ มาก� 21 แล้วท่านสัง่ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘พาน ้ องคนนั ้น มาที่ นี่ ให้ เราดู� 22 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเรียนนายของข้าพเจ้า ว่า
‘เด็กหนุ่มคนนี้ จะพรากจากบิดาไม่ ได้ เพราะถ้าจากบิดาไป บิดาจะตาย� 23 ท่านบอกข้าพเจ้าทัง้ หลายผู้รับ
ใช้ของท่านว่า ‘ถ้าเจ้าทัง้ หลายไม่พาน้องชายสุดท้องมาด้วยกัน เจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกเลย� 24 และต่อมา
ครัน
้ ข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านแล้ว ข้าพเจ้าทัง้ หลายก็นําถ้อยคําของนายของข้าพเจ้าไปเล่าให้บิดา
ฟัง 25 และบิดาของข้าพเจ้าทัง้ หลายสัง่ ว่า ‘จงกลับไปอีกซื้ออาหารมาให้พวกเราหน่ อย� 26 ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ว่า ‘เราลงไปไม่ได้ ถ้าน้ องชายสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะเห็นหน้าท่านนั ้นไม่ได้ เว้นแต่ น้ อง
ชายสุดท้องอยูก
่ ับเรา� 27 บิดาผูรั
้ บใช้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้าทัง้ หลายว่า ‘เจ้ารูว้ า่ ภรรยาของเราคลอดบุตร
ชายให้เราสองคน 28 บุ ตรคนหนึ่ งก ็ จากเราไปแล้ว เราจึง ว่า “สัตว์ร้า ยกั ดก ิน เขาเสีย เป็น แน่ � เราไม่ ได้ เห ็
นบุตรนั ้นจนบัดนี้ 29 ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี้ ไปจากเราด้วย และเขาเป็ นอันตรายขึ้น พวกเจ้าก็จะทําให้เรา
ซึ่งมีผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์� 30 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ เมื่อข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่าน
และเด็ก หนุ่มน ั นม
้ ิ ได้ กล ับ ไปกับ ข้าพเจ้า เพราะชีวต
ิ ของท่านติ ดอย ู่ กับ ชีวต
ิ ของเด็ก 31 และต่อ มาเมื่ อบ ิ ดา
เห็นว่าเด็กนั ้นไม่อยู่กับพวกข้าพเจ้า บิดาก็จะตาย ผู้รบ
ั ใช้ของท่านจะเป็นเหตุให้บิดาผู้รับใช้ของท่านผู้มีผม
หงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์ 32 เพราะข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านรับประกันน้ องไว้ต่อบิดาของข้าพเจ้า
ว่า ‘ถ้าข้าพเจ้าไม่พานอ
้ งกลับมาหาบิดา ข้าพเจ้าจะรับผิดต่อบด
ิ าตลอดไป� 33 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอโปรดให้
ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านอยู่ แทนน้ องโดยเป็น ทาสของนายของข้าพเจ้า ขอให้น้ องกลับ ไปกับ พวกพี่ ของตน
เถิด 34 ด้วยว่าถ้าน้ องมิได้อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาของข้าพเจ้าอย่างไรได้ น่ากลั วว่าจะเห็น
เหตุรา้ ยอุบัติขึ้นแก่บิดาข้าพเจ้า�
18
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โยเซฟแสดงตนกับพี่น้ อง
โยเซฟอดกลัน
้ ต่อ หน้า บรรดาผู้ ที่ ยืน อยู่ ต่อ ไปอีก มิ ได้ ท่านก็ รอ
้ งสัง่ ว่า “ให้ ทุ กคนออกไปเสีย เถิด� จึง
ไม่ มี ผู้ ใดยืน อยู่ กั บท ่านด้วย ขณะที่ โยเซฟแจ้ง ให้พี่ น้ องรู จ
้ ัก ตั วท ่าน 2 แล ้ว โยเซฟร้องไห้เสียงดัง คนอียป
ิ ต์
ทัง้ หลายและคนในสํานั ก พระราชวัง ฟาโรห์ก็ได้ ยิน 3 โยเซฟบอกพวกพี่ น้องของตนว่า “เราคือ โยเซฟ บิ ดา
เรายังม ี ชี วิตอยู่หรือ � ฝ่ายพวกพี่ น้องไม่ รู ท
้ ี ่ จะตอบประการใดเพราะตกใจกลั วท ี่ เผชิญ หน้า กับ โยเซฟ 4 โย
เซฟจึงบอกพี่น้องของตนว่า “เชิญเข้ามาใกล้ เราเถิด� เขาก็ เข้ามาใกล้ แล้วโยเซฟว่า “เราคือโยเซฟน้ องที่
พี่ ขายมายังอ ียป
ิ ต์ 5 ฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เสียใจไปเลย อย่า โกรธตัว เองที่ ขายเรามาที่ นี่ เพราะว่า พระเจ้า ทรงใช้
เราให้มาก ่อนหน้า พี่ เพื่อ จะได้ ช่วยชีวต
ิ 6 เพราะมี การก ัน ดารอาหารในแผ่น ดิน สองปี แล้ว ยังอ ี กห ้า ปี จะทํา
นาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย 7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนหมู่คนจากพวกพี่ไว้บนแผ่นดิน และช่วย
ชีวต
ิ ของพี่ ไว้ด้วยการช่วยให้ พ้ นอ ัน ใหญ่ หลวง 8 ฉะนั ้น บัดนี้ มิใช่ พี่ เป็น ผู้ ให้ เรามาที่ นี่ แต่ พระเจ้า ทรงให้ มา
พระองค์ ทรงโปรดให้เราเป็น เหมือนบิดาแก่ ฟาโรห์ เป็น เจ้า ในราชวัง ทัง้ สิน
้ และเป็น ผู้ ครอบครองประเทศ
อียป
ิ ต์ทัง้ หมด
1

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
‘โยเซฟบุตรชายของท่านพูดดังนี้ ว่า “พระเจ้าทรงโปรดให้ลูกเป็น
เจ้าเหนื ออียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ ขอลงมาหาลูก อย่าได้ช้า 10 พ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชน และพ่อจะได้อยู่ใกล้
ลูก ทัง้ ตัว พ่ อก ั บลู กหลานและฝูง แพะแกะ ฝูง วัว และทรัพย์ ทัง้ หมดของพ่อ 11 ลูก จะบํารุ ง รักษาพ่อ ที่ นั ่น
ด้วยยังจะกันดารอาหารอีกห้าปี มิ ฉะนั ้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผู้ คนที ่พ่อมีอยู่จะยากจนไป� ’ 12 ดู
เถิด นั ยน์ ตาพี่ และนั ยน์ ตาของเบนยามิ น น้ องชายของข้าพเจ้า ได้ เห ็ นว ่า เป็น ปากของข้าพเจ้า เองที่ ได้ พู ดก
9 เจ้าจงรีบขึ้นไปหาบิดาเราบอกท่านว่า
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ับ พี่ 13 พี่ จงเล่า ให้บิ ดาของเราฟัง ถึง ยศศั กด ิ์ที่ ข้าพเจ้า มี อยู่ในอียป
ิ ต์ และที่ พี่ ได้ เห ็น นั ้น ทุก ประการ พี่ จงรีบ
พาบิดาเราลงมาที่ นี่ เถิด � 14 โยเซฟกอดคอเบนยามิน ผู้ น้องแล้ว ร้องไห้ เบนยามิ นก ็ กอดคอโยเซฟร้องไห้
เหมือนกัน 15 ยิง่ กว่านั ้นโยเซฟจึงจุบพีช
่ ายทัง้ ปวงและร้องไห้ หลังจากนั ้นพีน
่ ้ องของท่านก็สนทนากับโยเซฟ
โยเซฟส่งรถถึงคานาอันไปรับยาโคบ
ข่าวว่า “พี่ น้ องของโยเซฟมา� ไปถึง ราชวัง ฟาโรห์ ฟาโรห์ กับ ข้าราชการของพระองค์ ก็ พากัน ยินดี
17 ฟาโรห์ รับ สั ่งก ับ โยเซฟว่า “พู ดก ับ พี่ น้องของท่านว่า ‘ทํา ดังนี้ คือ เอาของบรรทุก สัตว์กล ับ ไปแผ่น ดิน คา
นาอัน 18 พาบิดาและครอบครัว ของเจ้า มาหาเรา เราจะประทานของดี ที่ สุด ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ให้ พวกเจ้า
พวกเจ้า จะได้ รบ
ั ประทานผลอั นอ ุ ดมบริบู รณ ์ ของประเทศนี้ � 19 เราสัง่ เจ้า แล้ว จงทํา ดังนี้ เอารถบรรทุก
จากประเทศอียป
ิ ต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนําบิดาของเจ้ามา 20 อย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลย
เพราะของดี ที่ สุด ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ เป็น ของเจ้า แล้ว� 21 บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ ทํา ตาม โยเซฟจัด รถ
บรรทุก ให้ เขาตามรับสัง่ ของฟาโรห์ กับ ให้ เสบียงรับ ประทานตามทาง 22 โยเซฟให้ เสื้อผ้า คนละสํารับ แต่
ให้เงิน แก่ เบนยามิน สามร้อยเหรียญกับ เสื้อ ห้า สํารับ 23 โยเซฟฝากของต่อ ไปนี้ ให้บิดา คือ ลาสิบ ตัว บรรทุก
ของดี ที่ สุด ในประเทศอียป
ิ ต์ และลาตัว เมี ยอ ี กสิ บ ตัว บรรทุก ข้าว ขนมปัง และเสบียงอาหารสําหรับ ให้ บิ ดา
รับประทานตามทาง 24 ดังนั ้นโยเซฟส่งพี่น้องไป แล้วเขาก็ออกไป แล้วท่านสัง่ เขาว่า “จงระวังให้ดีอย่าได้ว ิ
วาทกันตามทาง� 25 พวกพี่น้องก็พากันขึ้นไปจากอียป
ิ ต์เข้าไปในแผ่นดินคานาอันไปหายาโคบบิดาของตน
26 บอกบิ ดาว ่า “โยเซฟยั งม ี ชี วิตอยู่ ท่านเป็ น ผู้ ครอบครองประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้ หมด � แต่ จิ ตใจยาโคบงงงัน
เพราะยังไม่เชื่อเขา 27 เขาจึงเล่าคําของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ คือคําที่โยเซฟสัง่ พวกเขาไว้ เมื่อยาโคบ
เห็นรถบรรทุกที่โยเซฟส่งมารับตน จิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้น 28 อิสราเอลจึงว่า “เราอิม
่ ใจแล้ว โยเซฟ
ลูกเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย�
16

46
ยาโคบลงไปยังอียป
ิ ต์

1 อิสราเอลเดิน ทางไปพร้อมกับ ทรัพย์ ทัง
้ หมด

มาถึง เมืองเบเออร์เชบา และถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า
ของอิสอัคบิดาของตน 2 พระเจ้าตรัสแก่ อส
ิ ราเอลโดยนิ มิตในเวลากลางคื นว่า “ยาโคบ ยาโคบเอ๋ย� ยาโค
บทูล ว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� 3 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เราคือ พระเจ้า คือ พระเจ้า ของบิดาเจ้า อย่า
กลัวทจ
ี่ ะลงไปยังอียป
ิ ต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่น 4 เราจะลงไปกับเจ้าถึงอียป
ิ ต์ และเราจะ
พาเจ้าขึ้นมาอีกด้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือบนตาเจ้า� 5 ยาโคบก็ยกไปจากเบเออร์เชบา บรรดาบุตรชาย
อิสราเอลก็ พายาโคบบิดาขึ้น รถบรรทุก ที่ ฟาโรห์ ส่ง มารับ ไปกั บลู กหลานเล็กๆและภรรยาของเขา 6 เขาพา
ฝูงสัตว์ของตนและทรัพย์ที่ เขาได้มาในแผ่นดินคานาอันนั ้นไปอียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบกับบรรดาเชื้อสายของท่าน
7 คือลูกหลานชายหญิงและเชื้อสายทัง
้ หมดของท่านเข้าไปในอียป
ิ ต์ 8 ต่อไปนี้ เป็นชื่อลูกหลานของอิสราเอล
ที่ เข ้า ไปในอียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ รู เบน บุ ตรหัวปี ของยาโคบ 9 และบุตรชายของรู เบน
คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี 10 บุ ตรชายของสิ เมโอน คือ เยมู เอล ยามีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์
กับ ชาอูล บุ ตรชายของหญิง คนคานาอัน 11 บุ ตรชายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 12 บุ ตรชาย
ของยูดาห์คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์ แต่เอร์และโอนั นได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินคานาอัน บุ
ตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13 บุตรชายของอิสสาคาร์ คือ โทลา ปูวาห์ โยบ และชิมโรน 14 บุตร
ชายของเศบูลุน คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางเลอาห์ ซึ่งนางคลอดให้
ยาโคบในปัดดานอารัม กับบุตรสาวชื่อ ดี นาห์ บุ ตรชายหญิงหมดด้วยกั นมีสามสิบสามคน 16 บุตรชายของ
กาด คือ ศิ ฟี โอน ฮั กก ี ชู นี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี 17 บุ ตรชายของอาเชอร์ คือ ยิม นาห์ อิช อู อาห์
อิชอู ไอ และเบรีอาห์ กับเสราห์น้องสาวของเขา และบุตรชายของเบรีอาห์คือ เฮเบอร์และมัลคี เอล 18 พวก
เหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางศิลปาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางเลอาห์บุตรสาวของตน และบุตรสิบหกคนนี้ นาง
คลอดให้ยาโคบ 19 บุตรชายของนางราเชลภรรยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยามิน 20 มนัสเสห์กับเอฟราอิม
เกิดแก่ โยเซฟในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ซึ่ง นางอาเสนั ทบุตรสาวของโปทิเฟรา ปุ โรหิตเมืองโอนคลอดให้ท่าน 21 บุ
ตรชายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ อัชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มุปปิม หุปปิม และอาร์ด 22 พวก
เหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางราเชลที่ เกิดแก่ยาโคบ มีสิ บสี่ คนด้วยกัน 23 บุตรชายของดานคือ หุชิม 24 บุตร
ชายของนั ฟทาลีคือ ยาเซเอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม 25 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางบิลฮาห์ ผู้ที่ลาบัน
ยกให้แก่นางราเชลบุตรสาวของตน และบุตรเจ็ดคนนี้ นางคลอดให้ยาโคบ 26 บรรดาคนของยาโคบซึ่งออก
มาจากบัน
้ เอวของท่านที่เข้ามาในอียป
ิ ต์นั ้น ไม่นั บภรรยาของบุตรชายยาโคบ มีหกสิบหกคนด้วยกัน 27 บุตร
ชายของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียป
ิ ต์มีสองคน นั บคนทัง้ ปวงในครอบครัวของยาโคบที่ เข้ามาในอียป
ิ ต์ได้
เจ็ดสิบคน
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ญาติพีน้
่ องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน

28 ยาโคบให้ ยู ดาห์ ล่วงหน้า ไปหาโยเซฟเพื่อ จะนํา หน้า ไปยัง เมืองโกเชน

แล ้ว พวกเขาก็ มาถึง แผ่น ดิน โก
เชน 29 โยเซฟก็ จัด รถม้า ของตนขึ้น ไปยัง เมืองโกเชนรับ อิสราเอลบิดาของตน พอเห็น บิดาท่านก็ กอดคอ
บิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานาน 30 อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “เดีย
๋ วนี้ พ่อจะตายก็ตามเถิด เพราะพ่อได้เห็นหน้า
เจ้า แล้ว และรู ้วา่ เจ้า ยั งม ี ชี วิ ตอยู�
่ 31 โยเซฟจึง บอกพี่ น้องและครอบครัว ของบิ ดาว ่า “เราจะขึ้น ไปแสดง
แก่ ฟาโรห์ และทูล แก่ พระองค์ ว่า ‘พี่ น้ องและครอบครัว ของบิดาผู้ เคยอยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน นั ้น มาหาข้า
พระองค์แล้ว 32 คนเหล่านั ้นเป็นผูเ้ ลี้ยงแกะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เขาพาฝูงแพะแกะ ฝูงวัวกับทรัพย์สมบัติของ
เขาทัง้ สิน
้ มาด้วย� 33 และต่อมาเมื่อฟาโรห์จะรับสัง่ ให้ท่านเข้าเฝ้าและจะถามว่า ‘พวกเจ้าเคยทํามาหาเลี้ยง
ชีพ อย่างไร� 34 ท่านทัง้ หลายจงทูล ว่า ‘การทํา มาหาเลี้ยงชีพ ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั้น เกี่ยวข้องกับ พวก
สัตว์ใช้ งานตัง้ แต่ เป็น เด็ก มาจนทุก วัน นี้ ทัง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ด้วย � เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน โกเชน เหตุ ว่า คนเลี้ยงแพะแกะทุก คนนั ้น เป็ นที ่ พึง รังเกียจสําหรับ
ชาวอียป
ิ ต์�

47
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
โยเซฟเข้าไปทูล ฟาโรห์ ว่า “บิ ดาและพี่ น้องของข้า พระองค์ กับ ฝูง แพะแกะฝูง วัว และทรัพย์ สมบัติ ของ
เขาทัง้ สิน
้ มาจากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว ดู เถิด พวกเขาอยู่ ในแผ่น ดิน โกเชน� 2 โยเซฟเลือกคนจากหมู่ พี่
น้ อง คือผู้ชายห้าคนพาไปเฝ้าฟาโรห์ 3 ฟาโรห์ตรัสถามพี่น้องของโยเซฟว่า “พวกเจ้าเคยทํามาหาเลี้ยงชีพ
อย่างไร� เขาทูลฟาโรห์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแพะแกะ ทัง้ พวกข้าพระองค์และบรรพบุรุษของ
พวกข้า พระองค์� 4 เขาทูล ฟาโรห์ อี กว่า “พวกข้า พระองค์ มาอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นี้ เพราะไม่ มี ทุ ่ง หญ้า จะ
เลี้ยงสัตว์ของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะเหตุ วา่ ในแผ่น ดิน คานาอัน นั ้ นก ัน ดารอาหารนั ก เหตุ
ฉะนี้ บัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชนเถิด� 5 ฟาโรห์จึงตรัสแก่โย
เซฟว่า “บิ ดาและพี่ น้องของท่านมาหาท่านแล้ว 6 ท่านมี ประเทศอียป
ิ ต์ อยู่ ต่อ หน้า ให้ บิ ดาและพี่ น้องของ
ท่านตัง้ หลัก แหล่ง อยู่ ในแผ่น ดิน ดี ที่ สุด คือ ให้เขาอยู่ แผ่ นดิน โกเชน แล ้ว ในพวกพี่ น้องนั ้น ถ้า ท่านรู ว
้ า่ ผู้ ใด
เป็นคนมีความสามารถ จงตัง้ ผู้นั้นให้เป็นหัวหน้ากองเลี้ยงสัตว์ของเรา� 7 โยเซฟก็พายาโคบบิดาของท่าน
เข้าเฝ้าฟาโรห์ ยาโคบก็ ถวายพระพรแก่ ฟาโรห์ 8 ฟาโรห์จึงตรัสถามยาโคบว่า “อายุ ท่านได้ เท่าไร� 9 ยาโค
บทูลตอบฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยู่นับได้รอ
้ ยสามสิบปี ชีวิตของข้าพระองค์สัน
้ และมีความ
ลําบาก ไม่ เท่ าอายุ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ในวั นที ่ ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยู่ นั ้น � 10 ยาโคบถวายพระพรแก่
ฟาโรห์ แล ้ วท ูล ลาไปจากฟาโรห์ 11 ฝ่ายโยเซฟให้บิ ดาและพวกพี่ น้องของตนอยู่และถือ กรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นใน
ประเทศอียป
ิ ต์ ในแผ่นดินที ่ดีที่ สุดคือ ในแผ่นดินราเมเสส ตามรับสัง่ ของฟาโรห์ 12 โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและ
พวกพีน
่ ้ องรวมทัง้ ครอบครัวของบิดา ให้มีอาหารรับประทานตามจํานวนคนในครอบครัว
1

โยเซฟขายอาหารให้แก่ประชาชนและซื้อที่ดินสําหรับฟาโรห์

13 และทัว
่ แผ่น ดิน ขาดอาหารเพราะการกันดารอาหารร้ายแรง จนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน
ทัง้ สิน
ิ ต์
้ หิวโหยเพราะการกันดารอาหาร 14 โยเซฟรวบรวมเงินทัง้ หมดที่ ได้ จากการขายข้าวในประเทศอียป

และแผ่นดินคานาอัน และโยเซฟนําเงินนั ้นไปไว้ในราชวังฟาโรห์ 15 เมื่อเงินในประเทศอียป
ิ ต์ และแผ่นดิน
คานาอัน หมดแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงมากราบเรียนโยเซฟว่า “ขออาหารให้ พวกข้าพเจ้า เถิด เหตุ ใดพวก
ข้าพเจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเพราะเงินหมดเล่า� 16 โยเซฟจึงบอกว่า “ถ้าเงินหมดแล้วจงเอาฝูงสัตว์
ของเจ้ามาและเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว์� 17 เขาก็ นําฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ โยเซฟก็ ให้อาหารแก่ เขาแลกกับ
ม้า แพะแกะ ฝูงวัวและลา ในปี นั้นท่านจ่ายอาหารแลกกับสัตว์ต่างๆของเขา 18 เมื่อปี นั้นสิน
้ สุดลงแล้ว เขา
ก็มาหาท่านในปีที่สองกราบเรียนท่านว่า “พวกข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังเรือ
่ งนี้ ไว้จากนายของข้าพเจ้าว่า เงินของ
ข้าพเจ้าหมดแล้วและฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าก็เป็นของนายแล้วด้วย ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดเหลือในสายตาของท่าน
เลย เว้นแต่ตัวข้าพเจ้ากับทดิ
ี่ นเท่านั ้น 19 เหตุใดข้าพเจ้าทัง้ หลายจะต้องอดตายต่อหน้าต่อตาท่านเล่า ทัง้ ตัว
ข้าพเจ้ากับที่ดินของข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย ขอท่านโปรดซื้อพวกข้าพเจ้ากับที่ดินแลกกับอาหาร ข้าพเจ้าทัง้
หลายกับทดิ
ี่ นจะเป็นทาสของฟาโรห์ ขอท่านโปรดให้เมล็ดข้าวแก่พวกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิ
ตอยู่ได้และไม่ตายเพื่อที่ดินนั ้นจะไม่รกร้างไป� 20 โยเซฟก็ซ้ ือที่ดินทัง้ หมดในอียป
ิ ต์ให้แก่ฟาโรห์ เพราะคน
อียป
ิ ต์ ทุ กคนขายไร่นาของตนเนื่ องจากการกันดารอาหารรุ นแรงต่อ เขายิง่ นั ก เพราะฉะนั ้น แผ่น ดิน จึง ตก
เป็นของฟาโรห์ 21 ส่วนประชาชนเหล่านั ้นโยเซฟให้เขาย้ายไปอยู่ที่เมืองต่างๆทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 22 เว้นแต่ที่
ดิ นของพวกปุโรหิตเท่านั ้น โยเซฟไม่ ได้ ซื้อ เพราะปุโรหิตได้ รบ
ั ปัน ส่วนจากฟาโรห์ และดํารงชีวต
ิ อาศัย ตาม
ส่วนที่ ฟาโรห์พระราชทาน เหตุฉะนี้ เขาจึงไม่ได้ขายที่ ดินของเขา 23 โยเซฟชีแ
้ จงแก่ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ดู
เถิด วันนี้ เราซื้อตัวพวกเจ้ากับที่ดินของเจ้าให้เป็นของฟาโรห์แล้ว นี่ เราจะให้เมล็ดข้าวแก่พวกเจ้าและพวก
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เจ้าจงเอาไปหว่านเถิด 24 และต่อมาเมื่อได้ ผลแล้วจงถวายส่วนหนึ่ งในห้าส่วนแก่ ฟาโรห์ เก็บสี่ ส่วนไว้เป็น
ของตน สําหรับ ใช้เป็น เมล็ด ข้าวบ้าง เป็น อาหารสําหรับ เจ้า และครอบครัวก ับ เด็ก เล็ กบ ้าง� 25 คนทัง้ หลาย
ก็กล่าวว่า “ท่านช่วยชีวต
ิ ข้าพเจ้าไว้ ขอให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าทัง้ หลายยอมเป็นทาสของฟาโรห์� 26 โยเซฟตัง้ เป็นกฎหมายในประเทศอียป
ิ ต์ตราบเท่าทุกวันนี้ ว่า
ให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ่ งในห้าส่วน เว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั ้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์
ยาโคบต้องการถูกฝังไว้ในเฮโบรน
พวกอิสราเอลอาศัย อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ ณ แผ่ นดิน โกเชน เขามี ทรัพย์ สมบัติ ที่ นั่น และมี ลูก หลาน
ทวีข้น
ึ มากมาย 28 ยาโคบมี ชี วิตอยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ สิ บเจ็ด ปี รวมอายุ ยาโคบได้ รอ
้ ยสี่ สิ บเจ็ด ปี 29 เวลาที่
อิสราเอลจะสิน
๋ วนี้ เราได้ รบ
ั ความ
้ ชี พก ็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว ท่านจึง เรียกโยเซฟบุตรชายท่านมาสัง่ ว่า “ถ้า เดีย
กรุ ณาในสายตาของเจ้า เราขอร้องให้เจ้าเอามือของเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเรา และปฏิบติ
ั ต่อเราด้วยความ
เมตตากรุ ณาและจริงใจ ขอเจ้า โปรดอย่า ฝัง ศพเราไว้ในอียป
ิ ต์ เลย 30 แต่ เราจะถูก ฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของ
เรา แล้วเจ้าจงนําเราออกจากอียป
ิ ต์ไปฝังไว้ ณ ที่ฝังศพบิดาเราเถิด� โยเซฟก็สัญญาว่า “ข้าพเจ้าจะกระทํา
ตามที่ท่านสัง่ � 31 อิสราเอลจึงบอกว่า “จงปฏิญาณตัวให้เราด้วย� โยเซฟก็ปฏิญาณให้บิดา แล้วอิสราเอล
ก็กราบลงที่บนหัวนอน
27

48
บุตรชายโยเซฟเยีย
่ มเยียนยาโคบ
“ดู เถิด บิ ดาของท่านป่วย� โยเซฟก็ พามนั ส
เสห์ และเอฟราอิม บุตรชายทัง้ สองของตนไป 2 มี คนบอกยาโคบว่า “ดู เถิด โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน�
อิสราเอลก็ รวบรวม กําลัง ลุก ขึ้น นั ่ง บน ที่ นอน 3 ยา โคบ จึง พู ดก ับ โย เซฟ ว่า “พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิ ฤทธิ์ ได้
สําแดงพระองค์ แก่ พ่อ ที่ ตําบลลูส ในแผ่น ดิน คานาอัน และทรงอวยพระพรแก่ พ่อ 4 และตรัส แก่ พ่อ ว่า ‘ดู
เถิด เราจะให้เจ้ ามี ลูก ดกทวียงิ่ ขึ้น และเราจะทําให้เจ้ าเป็น ชนชาติ ใหญ่ และจะยกแผ่น ดิน นี้ ให้แก่ เชื้อ สาย
ของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า เป็น กรรมสิทธิ์เป็น นิ ตย์ � 5 ส่วนบุตรชายทัง้ สองของเจ้า ที่ เก ิด แก่ เจ้ าในประเทศ
อียป
ิ ต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียป
ิ ต์ก็เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอิมและมนั สเสห์จะต้องเป็นของพ่อ เหมือนรู เบน
และสิ เมโอน 6 ส่วนบุตรของเจ้า ที่ เกิดมาภายหลังเขาจะนั บเป็นบุตรของเจ้า เขาจะได้ ช่อ
ื ตามพี่ชายในการ
รับมรดกของเขา 7 และสําหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา นางราเชลซึ่งอยู่กับพ่อก็ได้ สิ ้นชีวต
ิ ในแผ่นดินคา
นาอัน ขณะอยู่ ตามทางยัง ห่างจากเอฟราธาห์ แล ้ว พ่อ ได้ ฝัง ศพเธอไว้รม
ิ ทางไปเอฟราธาห์คือ เบธเลเฮม�
8 อิสราเอลเห็น บุตรชายทัง
้ สองของโยเซฟจึงถามว่า “นี่ ใคร� 9 โยเซฟตอบบิดาของตนว่า “นี่ เป็นบุตรชาย
ของลูกที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในแผ่นดินนี้ � อิสราเอลจึงว่า “ขอเจ้าพาบุตรทัง้ สองเข้ามาเพื่อพ่อจะได้ให้
พรแก่เขา� 10 คราวนั ้นตาของอิสราเอลมืดมัวไปเพราะชรา มองอะไรไม่เห็น โยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้ บิดา
บิดาก็จุ บกอดเขา 11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “แต่ ก่อนพ่อคิดว่าจะไม่ได้ เห็นหน้าเจ้า แต่ ดู เถิด พระเจ้าทรง
โปรดให้พ่อเห็นทัง้ เชื้อสายของเจ้าด้วย� 12 โยเซฟเอาบุตรออกมาจากระหว่างเข่าของท่าน แล้วกราบลงถึ
งดิน
1 และต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ มี คนเรียนโยเซฟว่า

เอฟราอิมกับมนั สเสห์จะเป็นหัวหน้าตระกูลสองตระกูลของอิสราเอล
13 โยเซฟจู งบ ุตรทัง
้ สองเข้าไปใกล้ บิดา

มือขวาจับเอฟราอิมให้อยู่ข้างซ้ายอิสราเอล และมือซ้ายจับมนั ส
เสห์ให้อยู่ข้างขวาอิสราเอล 14 ฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิมผู้เป็นน้ อง และมือ
ซ้ายวางไว้บนศีรษะมนั สเสห์ โดยตัง้ ใจเหยียดมือออกเช่นนั ้น เพราะมนั สเสห์เป็นบุตรหัวปี 15 แล้วอิสราเอ
ลกล่าวคํา อวยพรแก่ โยเซฟว่า “ขอพระเจ้า ที่ อบ
ั ราฮัม และอิส อั คบ ิ ดาข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ เฉพาะพระพักตร์
นั ้น ขอพระเจ้า ผู้ทรงบํารุ ง เลี้ยงชีวต
ิ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ เก ิ ดมาจนวัน นี้ 16 ขอทูต สวรรค์ ที่ ได้ ช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น
จากความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ โปรดอวยพรแก่ เด็ก หนุ่ มท ัง้ สองนี้ ให้ เขาสืบ ชื่อ ของข้าพเจ้า และชื่อ ของอับ ราฮัม
และชื่อของอิสอัคบิดาของข้าพเจ้าไว้และขอให้เขาเจริญขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิด� 17 ฝ่ายโยเซฟเมื่อ
เห็น บิดาวางมือ ข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิ มก็ ไม่ พอใจ จึง จับ มื อบ ิ ดาจะยกจากศีรษะเอฟราอิม วางบน
ศีรษะมนั สเสห์ 18 โยเซฟพูดกับบิดาของตนว่า “ไม่ถูก บิดาของข้าพเจ้า เพราะคนนี้ เป็นหัวปี ขอท่านวางมือ
ขวาบนศีรษะคนนี้ เถิด � 19 บิ ดาก ็ ไม่ ยอมจึง ตอบว่า “พ่อ รู แล้
้ ว ลูก เอ๋ย พ่อ รู แล้
้ ว เขาจะเป็น คนตระกูล หนึ่
งด้วย และเขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้จริงน้ องชายจะใหญ่โตกว่าพี่ และเชื้อสายของน้ องนั ้นจะเป็นคนหลาย
ประชาชาติ ด้วยกัน � 20 วัน นั ้ นอ ิส ราเอลก็ ให้ พรแก่ ทัง้ สองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้ ช่อ
ื เจ้า ให้ พรว่า ‘ขอ
พระเจ้า ทรงโปรดให้ ท่านเป็น เหมือ นเอฟราอิม และเหมือนมนั ส เสห์ เถิด � ” อิสราเอลจึง ให้ เอฟราอิม เป็น
ใหญ่กว่ามนั สเสห์ 21 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “ดู เถิด พ่อจะตายแล้ว แต่ พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้า
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และจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่แผ่นดินของบรรพบุรุษของเจ้า 22 ยิง่ กว่านั ้นอีก พ่อจะยกส่วนหนึ่ งที่พ่อตีได้จาก
มือคนอาโมไรต์ด้วยดาบและธนูของพ่อนั ้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้ องของเจ้า�
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สัง่ ว่า “พวกเจ้า มาชุ มนุมกัน แล้ว เราจะบอกเหตุ ที่ จะบังเกิด แก่
เจ้ าในยุคสุดท้าย 2 บุ ตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมาประชุมกันฟัง จงฟังคําอิสราเอลบิดาของเจ้า 3 รู เบนเอ๋ย
เจ้ าเป็น บุตรหัวปี ของเรา เป็น กําลัง และเป็น ผลแรกแห่ง เรีย
่ วแรงของเรา เป็น ยอดแห่ง ความมี เกียรติ และ
ยอดของความรุ นแรง 4 เจ้าไม่มัน
่ คงเหมือนดัง่ นํ้า จึงเป็นยอดไม่ได้ ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนบิดาของเจ้า
เจ้ าทําให้ที่ นอนนั ้น เป็น มลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงที่ นอนของเรา 5 สิ เมโอนกับ เลวีเป็น พี่ น้องกัน เครือ
่ งอาวุธ
ร้ายกาจอยูใ่ นที่อาศัยของเขา 6 โอ จิตวิญญาณของเราเอ๋ย อย่าเข้าไปในที่ลึกลับของเขา ยศบรรดาศักดข
ิ์ อง
เราเอ๋ย อย่า เข้า ร่วมในที่ ประชุม ของเขาเลย เหตุ ว่า เขาฆ่า คนด้วยความโกรธ เขาทําลายกําแพงเมืองตาม
อําเภอใจเขา 7 ให้ความโกรธอันรุนแรงของเขาเป็นทีแช่
่ ง ให้ความโทโสดุรา้ ยของเขาเป็นทีส
่ าปเถิด เราจะให้
เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบ จะให้เขาพลัดพรากไปในพวกอิสราเอล 8 ยูดาห์เอ๋ย พวกพี่น้องจะสรรเสริญ
เจ้า มือของเจ้าจะจับคอของศัตรู ของเจ้า บุตรทัง้ หลายของบิดาจะกราบเจ้า 9 ยูดาห์เป็นลูกสิงโต ลูกเอ๋ย เจ้
าก็ได้ลุกขึ้นจากการจับสัตว์ เขาก้มลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่ ใครจะแหย่เขาให้
ลุกขึ้น 10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา
จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติ ทัง้ หลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั ้น 11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่ เถาองุน
่ และผู กลู
กลาของเขาไว้ที่ เถาองุน
่ ดี ที่สุด เขาซัก ผ้า ของเขาด้วยนํ้า องุน
่ เขาซัก เสื้อผ้า ของเขาด้วยเลือดแห่ง ผลองุน
่
12 ตาเขาจะแดงด้วยนํ้าองุน
่ และฟันเขาขาวด้วยนํ้านม 13 เศบูลุนจะอาศัยอยูที
่ ่ท่าเรือริมทะเล เขาจะเป็นท่า
จอดเรือ เขตแดนของเขาจะต่อกันไปถึงเมืองไซดอน 14 ฝ่ายอิสสาคาร์เป็นตัวลามีกําลังมากหมอบลงกลาง
สัมภาระของมัน 15 เขาเห็นว่าที่พกด
ั แ
ี ละแผ่นดินสบาย จึงย่อบ่าของตนลงรับไว้ ยอมเป็นทาสรับใช้การงาน
16 ส่วนดานจะปกครองพลไพร่ของตน เหมือนเป็ นตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล 17 ดานจะเป็ นงูอยู่ตามทาง เป็ น
งู พิษที่ อยู่ในหนทางที่ กัด ส้นเท้าม้า ให้คนขี่ตกหงายลง 18 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ รอคอยความ
รอดจากพระองค์ 19 ฝ่ายกาดนั ้น จะมี กองทัพ มายํ่ายี เขา แต่ ในที่สุด เขาจะกลับ ตามไล่ ตี กองทั พน น
ั ้ 20 อา
21
หารบริบู รณ ์ จะเกิด จากอาเชอร์ และเขาจะผลิต เครือ
่ งเสวยสําหรับ กษั ตริย์ นั ฟ ทาลี เป็นกวางตัว เมีย ที่
ปลดปล่อย เขากล่าวคําอันไพเราะ 22 โยเซฟเป็ นกง
ิ่ ที่ เกิดผลดก เป็ นกง
ิ่ ที่ เกิดผลดกอยู่รม
ิ บ่อนํ้า มี กิง่ พาด
ข้ามกําแพง 23 พวกพรานธนูได้ทําให้เขาทุกข์โศก ทัง้ ยิงและเกลียดชังเขา 24 แต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้
ลําแขนของเขามีกําลังขึ้นโดยพระหัตถ์ ของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (ผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอ
ิสราเอลมาจากพระองค์นั ้น) 25 โดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้จะทรงช่วยเจ้า โดยพระองค์ทรงศักดานุภาพใหญ่
ยิง่ ผู้ จะทรงอวยพระพรแก่ เจ้ าด้วยพรที่มาจากฟ้า เบื้องบน พรที่มาจากใต้ ทะเลเบื้องล่าง พรที่มาจากนม
และครรภ์ 26 ส่วนพรที่มาจากบิดาของเจ้า มีมากกว่าพรที่มาจากบรรพบุรุษของเรา จนถึงที่สุดแห่งเนิ นเขา
เนื องนิ ตย์ ขอพรเหล่านั ้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และอยู่เบื้องบนกระหม่อมศีรษะแห่งผู้ที่ ต้องพรากจากพี่
น้ อง 27 ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า เวลาเช้าเขาจะกินเหยื่อเสีย เวลาเย็นเขาจะแบ่งปันของที่
แย่งชิงไว้� 28 ทัง้ หมดนี้ เป็นตระกูลทัง้ สิบสองของอิสราเอล นี่ เป็นถ้อยคําที่ บิดากล่าวไว้แก่ เขาและอวยพร
เขา ยาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน
1 ยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของตนมา

สถานที่ฝังศพของยาโคบ

“เราจะไปอยู่รว่ มกับบรรพบุรุษของเรา จงฝังเราไว้กับบรรพบุรุษ
ของเราในถํ้าที่ นาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ 30 ในถํ้าที่ อยู่ในนาชื่อมัคเป-ลาห์ หน้ามัมเรในแผ่นดินคานาอัน ซึ่
งอับราฮัมได้ซ้ ือกับนาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ไว้เป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุ สาน 31 ณ ที่ นั่น เขาฝังศพอับรา
ฮัม และซาราห์ภรรยาของเขา ที่นั ่นเขาได้ฝังศพอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และที่นั่นเราฝังศพเลอ
าห์ 32 นากับถํ้าที่อยู่ในนานั ้นเราซื้อจากลูกหลานของเฮท� 33 เมื่อยาโคบสังบ
่ ุตรชายของตนเสร็จแล้ว ก็ยก
เท้าขึ้นบนที่นอน แล้วก็สิน
่ ับบรรพบุรุษของท่าน
้ ลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยูก
29 ยาโคบกําชับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า

50
การฝังศพของยาโคบ

1 โยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้และจุบท่าน 2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็ นข้าราชการของตน

ให้
อาบยารักษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอล 3 เขาทําการอาบยารักษาศพนั ้นถึงสี่สิบวัน จึง
สําเร็จเวลาของการอาบยารักษาศพ ชาวอียป
ิ ต์ ก็ ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบวัน 4 เมื่อวันเวลาที่ ไว้ทุกข์ให้
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ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟก็ เรียนข้าราชสํานั กของฟาโรห์ว่า “ถ้าบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของท่าน ขอโปรดไปทูล ที่ พระกรรณของฟาโรห์ว่า 5 บิ ดาให้เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าวว่า ‘ดู เถิด พ่อ จวนจะ
ตายแล้ว จงเอาศพพ่อ ไปฝัง ไว้ในอุโมงค์ ที่ พ่อ ได้ ขุด ไว้สําหรับ พ่อ ณ แผ่ นดิน คานาอัน� เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
อนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอีก� 6 ฟาโรห์ก็รับสัง่ ว่า “จงขึ้นไปฝังศพบิดาของ
ท่านตามคําที่บิดาให้ท่านปฏิญาณไว้นั้นเถิด� 7 โยเซฟจึงขึ้นไปฝังศพบิดา พวกข้าราชการของฟาโรห์ ผู้ใหญ่
ในราชสํานั กและบรรดาผู้ใหญ่ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ทัง้ สินก
้ ็ตามไปด้วย 8 กับครอบครัวทัง้ หมดของโยเซฟ พวก
พี่น้องและครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกัน เว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงวัวเท่านั ้น เขาให้
อยู่ในแผ่นดินโกเชน 9 มีขบวนราชรถ ขบวนม้าไปกับท่าน เป็นขบวนใหญ่มาก 10 เขาก็พากันมาถึงลานนวด
ข้าวแห่ง อาทาด ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ที่ นั ้น เขาร้องไห้ ครํา่ ครวญเป็ นอ ัน มาก โยเซฟก็ ไว้ทุกข์
ให้ บิ ดาเจ็ด วัน 11 เมื่อ ชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ คนคานาอัน ได้ เห ็ นการไว้ทุกข์ ที่ ลานอาทาด เขาจึง พู ดก ั นว ่า “นี่
เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียป
ิ ต์� เหตุฉะนั ้นเขาจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า อาเบลมิสราอิม ตําบลนั ้นอยูฟ
่ าก
แม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 12 บุตรชายยาโคบกระทําตามคําที่ท่านสัง่ เขาไว้ 13 คือบรรดาบุตรชายเชิญศพไปยัง
แผ่นดินคานาอัน แล้วฝังไว้ในถํ้าที่อยูในนาชื
่
่อมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับราฮัมซื้อไว้กับนาจากเอโฟรนคนฮิตไทต์เป็น
กรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน อยูหน
่ ้ามัมเร 14 เมื่อฝังศพบิดาแล้ว โยเซฟก็กลับมายังอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านกับพวกพี่
น้ องและคนทัง้ ปวงที่ไปในงานฝังศพบิดาของท่าน
โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่น้ อง

เขาจึงพูดว่า “บางทีโยเซฟจะชังพวกเรา และจะแก้
แค้นพวกเราแน่ นอนเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทําแก่เขา� 16 พวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโยเซฟว่า
“บิดาท่านเมื่อก่อนจะสิน
้ ใจนั ้นสัง่ ไว้ว่า 17 ‘พวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่า บัดนี้ เราขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิด
และบาปของพวกพี่ชายที่ ประทุษร้ายท่าน� บัดนี้ ขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดของข้าพเจ้าทัง้ หลายผู้รับ
ใช้ของพระเจ้าของบิดาท่าน� โยเซฟจึงร้องไห้เมื่อฟังพี่ชายเรียนดังนี้ 18 พี่ชายก็ พากันมากราบลงต่อหน้า
โยเซฟด้วยว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน� 19 โยเซฟจึงบอกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็น
ดังพระเจ้าหรือ 20 สําหรับพวกท่าน พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดีอย่าง
ที่ บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือช่วยชีวต
ิ คนเป็ นอันมาก 21 ฉะนั ้นบัดนี้ พี่อย่ากลัวเลย เราจะบํารุ งเลี้ยงพี่ทังบ
้ ุต
รด้วย� โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพีน
่ ้ องและพูดอย่างกรุ ณาต่อเขา
15 เมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้
ทัง้ ท่านและครอบครัว บิดาของท่าน โยเซฟอายุ ยน
ื ได้ รอ
้ ยสิบ ปี 23 โยเซฟได้
เห ็น ลูก หลานเหลนของเอฟราอิม บุ ตรของมาคีร ์ผู้ เป็น บุตรชายของมนั ส เสห์ ก็ เก ิ ดมาบนเข่า ของโยเซฟ
24 โยเซฟจึงบอกพวกพีน
่ ้ องว่า “เราจวนจะตายแล้ว และพระเจ้าจะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็นแน่ และจะ
พาพวกท่านออกไปจากประเทศนี้ ให้ถึง แผ่นดิ นที ่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ�
25 โยเซฟก็ให้ลูกหลานของอิสราเอลปฏิญาณตัวว่า “พระเจ้าจะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็นแน่ แลวท
้ ่านทัง้
หลายต้องนํากระดูก ของเราไปจากที่ นี่ � 26 โยเซฟสิน
้ ชีพเมื่อ อายุ ได้ ร้อยสิบปี เขาก็ อาบยารักษาศพไว้แล้ว
บรรจุไว้ในโลงที่อียป
ิ ต์
22 โยเซฟอาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออพยพ

หนังสือเล่ มนี้เป็นเล่ มที่สองในห้าเล่ มที่โมเสสเขียนขึ้นห้าเล่ มนี้เราเรียกกั นว่า เพ็นทะทูก คําว่า “อพยพ
� หมายความว่า “ออกไป� ในหนั งสือ ปฐมกาล บทที่ 12-50 เราพบเรือ
่ งเกี่ยวกับ อับ ราฮัม พร้อมกับ บุตร
หลาน กับเหลนของตน พระเจ้าทรงทําพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่า โดยเชื่อสายของอับราฮัม (ซึ่งคือพระ
เยซูคริสต์) ทุกประเทศในโลกนี้ จะได้รบ
ั พระพร หนังสืออพยพนี้ บันทึกเรือ
่ งการที่ชนชาติอิสราเอลถูกปล่อย
จากประเทศอียป
ิ ต์ การพ้นจากการเป็นทาสของเขา และการรวบรวมชนชาติ นี้ ให้เป็นประเทศ คือประเทศ
อิสราเอล พระเจ้า ทรงรับ ประเทศนี้ เป็น ประเทศพิ เศษ และทรงประทานพิธีต่างๆแห่ง พระราชบัญญั ติ ซึ่ง
จารึก ไว้ในชีวต
ิ ของทุก คนในประเทศนี้ พิธี ต่างๆเหล่า นี้ เล็ง ถึง พระคริสต์ และความรอดโดยความเชื่อ พิธี
ต่างๆเหล่านี้ (รวมทัง้ เครือ
่ งบูชา พวกปุโรหิต และคําพยากรณ์ � ได้เล็งถึงพระเยซู
หนังสือโรม 9:4-5 ได้ กล่าวถึงชนชาติ อส
ิ ราเอลนี้ ว่า “พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้ รับการทรงให้เป็นบุตร
ของพระเจ้า และสง่า ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิ บั
ติ พระเจ้า และพระสัญญาทัง้ หลาย ทัง้ บรรพบุรุษ ก็ เป็น ของเขาด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด ตาม
เนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ สารพัด ผู้ ซึ่ง พระเจ้า จะทรงโปรดอวยพระพรเป็น นิ ตย์
เอเมน�
การลําดับวัน เดือน ปี ของอาจารย์เจมส์ อัสชูร ์ ว่าพวกอิสราเอลอพยพจากประเทศอียป
ิ ต์ในปีก่อน ค�ศ�
1491 พิธต่
ี างๆแห่งพระราชบัญญัติ (เช่น เครือ
่ งบูชา เทศกาล วันสะบาโต และพิธส
ี ุหนัต� ที่พูดถึงในหนั งสือ
อพยพนี้ ไม่ ได้ เป็น คํา สัง่ สําหรับพวกเราในสมัย นี้ “แต่ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึงได้ บังเกิด แก่ เขาเพื่อ เป็น
ตัวอย่าง และได้ บันทึก ไว้เพื่อ เตือนสติ เราทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง กําลัง อยู่ ในกาลสุด ปลายของแผ่น ดิน โลก� (1 คร
10:11)
ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูใ่ นอียป
ิ ต์
1 นี่ แหละเป็ น ชื่อบ ุตรของอิสราเอลที่ เข ้า มาในประเทศอียป
ิ ต์

ท่านเหล่านี้ กับทง
ั ้ ครอบครัวของตนได้ มาก
ับยาโคบ 2 คือ รู เบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์ 3 อิสสาคาร์ เศบูลุน และ เบนยามิน 4 ดาน และนั ฟทาลี กาด
และอาเชอร์ 5 คนทัง้ ปวงที่ออกมาจากบัน
้ เอวของยาโคบรวมเจ็ดสิบคนด้วยกัน ส่วนโยเซฟนั ้นอยูที
่ ่ประเทศ
อียป
ิ ต์แล้ว 6 แล้วโยเซฟกับพีน
่ ้ องทุกคน ทัง้ บรรดาคนยุคนน
ั ้ ถึงแก่ความตายเสียหมด
การทวีเป็นประเทศ
และบุตรของอิสราเอลมี ลูก หลานมากและเพิม
่ จํานวนขึ้น มาก พวกเขาทวีมากขึ้น และมี กําลัง มากที
เดียว และแพร่หลายไปจนเต็ม แผ่น ดิน นั ้น 8 บัดนี้ มี กษั ตริย์ องค์ ใหม่ ขึ้น ครองราชสมบั ติ ในประเทศอียป
ิ ต์
ซึ่ งม ิ ได้ รู ้ จั กก ับ โย เซฟ 9 และ พระองค์ ทรง ประกาศ แก่ ชนชาติ ของ พระองค์ ว่า “ดู เถิด ประชาชน ชนชาติ
อิสราเอลมีมากกว่าและมีกําลังยิง่ กว่าเราอีก 10 มาเถิด ให้เราใช้สติปัญญาในเรือ
่ งพวกนี้ กับเขา เกรงว่าเขา
จะทวีมากขึ้น แล้วต่อมาเมื่อเกิดสงครามขึ้น เขาจะสมทบกับพวกข้าศึกของเราสู้ รบกับเรา แล้วจะยกออก
ไปจากอาณาจั กร � 11 เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง ตัง้ นายงานให้ เบียดเบียนคนอิสราเอลด้วยงานตรากตรํา และเขา
ทัง้ หลายสร้างเมืองเก็บราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมืองราอัมเสส 12 แต่ยิง่ เบียดเบียนชนชาติ
อิสราเอล ชนชาติ อิสราเอลก็ ยงิ่ ทวีมากขึ้น และยิง่ แพร่หลายออกไป ชาวอียป
ิ ต์ ก็ ทุกข์ ใจเนื่ องด้วยชนชาติ
อิสราเอล 13 ชาวอียป
ิ ต์จึงบังคับชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ทํางานหนั ก 14 และทําให้ชีวิตของเขาขมขื่นเพราะงาน
หนั ก ที่ เขากระทํา นั ้น เช่น ทํา ปูน สอ ทํา อิฐ และทํางานต่างๆที่ ทุ่ง นา เขาถู กบ ัง คับ ให้ ทํางานหนั ก ทุก ชนิ ด
15 และกษั ตริ ย์ อียป
ิ ต์ ทรงตรัส กับ นางผดุงครรภ์ ชาวฮีบรู ซึ่ง คนหนึ่ ง ชื่อ ชิ ฟ ราห์ และอีก คนหนึ่ ง ชื่อ ปู อาห์
16 และพระองค์ตรัสว่า “เมื่อเจ้าไปทําการคลอดให้แก่หญิงฮีบรู และเห็นเขาอยูบ
่ นแผ่นศิลา ถ้าเป็นเด็กชาย
ก็ ให้ฆ่า เสีย แต่ ถ้า เป็น เด็ก หญิ งก ็ ให้ไว้ชว
ิ � 17 แต่ นางผดุงครรภ์ ยําเกรงพระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทํา ตามที่ กษั ตริย์
ี ต
อียป
ิ ต์ สัง่ เขานั ้น แต่ ปล่อยให้บุ ตรชายรอดชีวต
ิ 18 กษั ตริย์อียป
ิ ต์ จึงรับสัง่ ให้นางผดุงครรภ์ เข้าเฝ้า และตรัส
แก่เขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงทําอย่างนี้ คือปล่อยให้เด็กชายรอดชีวต
ิ � 19 นางผดุงครรภ์ จึงกราบทูลฟาโรห์ว่า
“เพราะหญิงฮีบรู ไม่เหมือนหญิงอียป
ิ ต์ เพราะเขามีกําลังมากจึงคลอดบุตรโดยเร็ว และนางผดุงครรภ์มาหา
เขาไม่ทัน� 20 เพราะฉะนั ้น พระเจ้าทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์นั ้น พลไพร่ยงิ่ ทวีมากขึ้น และมีกําลังเข้ม
แข็งมาก 21 และต่อมา เพราะนางผดุงครรภ์นั้นยําเกรงพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงให้เขาทัง้ สองมีครอบครัว
22 ฝ่ายฟาโรห์จึงรับสัง
่ แก่บ่าวไพร่ทัง้ ปวงของพระองค์ว่า “บุตรชายทุกคนที่เกิดมาให้เอาไปทิง้ เสียในแม่นํ้า
แต่บุตรสาวทุกคนให้รอดชีวต
ิ อยูได้
่ �
7
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กําเนิ ดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รบ
ั โมเสสไว้เป็นบุตรเลี้ยง

1 ยั งม ี ชายวงศ์ วานเลวีคนหนึ่ ง

ได้ หญิงสาวคนเลวีมาเป็น ภรรยา 2 หญิงนั ้น ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชาย
และเมื่อนางเห็นว่าทารกเป็นเด็กที่มีรู ปงาม นางจึงซ่อนทารกไว้ถึงสามเดือน 3 ครัน
้ นางจะซ่อนทารกต่อไป
อีก ไม่ ได้ แล้ว ก็ เอาตะกร้า สานด้วยต้น กก ยาด้วยยางมะตอยและชัน เอาทารกใส่ ลงในตะกร้า แล ้ วนางนํา
ไปวางไว้ที่ กอปร ื อริมแม่ นํ้า 4 ส่วนพี่ สาวยืน อยู่ แต่ ไกล คอยดู วา่ จะมี เหตุการณ์ อะไรเกิด ขึ้น แก่ น้ อง 5 และ
พระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปสรงที่ แม่น้ํา และพวกสาวใช้เดินไปตามริมฝั่ งแม่น้ํานั ้น และเมื่อพระนางเห็น
ตะกร้าอยูร่ ะหว่างกอปรือ จึงสัง่ ให้สาวใช้ไปนํามา 6 และเมื่อเปิดตะกร้านั ้นออกก็เห็นทารก และดูเถิด ทารก
นั ้น กําลัง ร้องไห้ พระนางจึง ทรงกรุ ณาทารกนั ้น และตรัสว ่า “นี่ เป็น ลูก ชาวฮีบรู � 7 พี่ สาวทารกจึง ทูล ถาม
พระราชธิดาของฟาโรห์ว่า “จะให้หม่อมฉั นไปหานางนมชาวฮีบรู มาเลี้ยงทารกนี้ ให้พระนางไหม� 8 พระราช
ธิดาของฟาโรห์จึงมีรบ
ั สัง่ แก่เธอว่า “ไปหาเถิด� หญิงสาวนั ้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั ้นมา 9 ฝ่ายพระ
ราชธิดาของฟาโรห์จึงตรัสสัง่ นางว่า “รับเด็กนี้ ไปเลี้ยงไว้ให้เรา แล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้า� นางจึงรับทารก
ไปเลี้ยงไว้ 10 แล้วทารกนั ้นก็โตขึ้น และนางก็พาเขามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์ และเขากลายเป็นบุตร
เลี้ยงของพระนาง และพระนางประทานชื่อว่า โมเสส และตรัสว่า “เพราะเราได้ฉุ ดเขาขึ้นมาจากนํ้า�
โมเสสป้องกันชาวฮีบรู ที่ถูกกดขี่

11 และต่อ มาในวัน เหล่า นั ้น

ครัน
้ โมเสสเติบโตขึ้นแล้ว ท่านก็ ออกไปหาพวกพี่น้ อง และเห็นพวกเขาต้อง
ทํางานตรากตรํา โมเสสเห็นคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ งกําลังตีคนฮีบรู ซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันกับตน 12 ท่านก็มองดู
ซ้ายขวาและเมื่อท่านเห็นว่าไม่มีผูใดอยู
้
ที
่ ่นั่น ท่านจึงฆ่าคนอียป
ิ ต์นั้นเสีย แล้วซ่อนศพไว้ในทราย 13 และเมื่อ
โมเสสออกไปอีกในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด มีชาวฮีบรู สองคนต่อสู้กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่คนทีท
่ ําผิดนั ้นว่า “ท่านตีพี่
น้ องของท่านเองทําไม� 14 และเขาตอบว่า “ใครแต่งตัง้ ท่านให้เป็นเจ้านาย และเป็นตุลาการปกครองพวก
ข้าพเจ้า ท่านตัง้ ใจจะฆ่า ข้าพเจ้า เหมือ นกั บท ี่ ได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนนั ้น หรือ� โมเสสจึง กลัว และนึ กว่า “เรือ
่ ง
นั ้น ได้ ลื อก ัน ไปทัว่ แล้ว เป็น แน่ � 15 เมื่อ ฟาโรห์ทรงได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งนี้ ก็ หาช่องที่ จะประหารชีวต
ิ โมเสสเสีย แต่
โมเสสหนี จากพระพักตร์ของฟาโรห์ไปอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินมีเดียน ท่านจึงนั ่งลงที่รม
ิ บ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง
โมเสสอยูที
่ ่แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี

16 ฝ่ายปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรสาวเจ็ดคน

หญิงเหล่านั ้นก็มาตักนํ้าใส่รางให้ฝูงแพะแกะของบิดากิน
แต่โมเสสลุกขึ้นช่วยหญิงเหล่านั ้น และให้ฝูงแพะแกะของเธอกิน
นํ้า 18 และเมื่อหญิงเหล่านั ้นกลับไปหาเรอูเอลบิดาของเธอ บิดาถามว่า “วันนี้ ทําไมพวกเจ้าจึงกลับมาเร็ว�
19 และเธอตอบว่า “มี คนอียป
ิ ต์ คนหนึ่ ง ช่วยพวกข้าพเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของพวกเลี้ยงแกะ ทัง้ ยัง ตัก นํ้า ให้
พวกข้าพเจ้าและให้ฝูงแพะแกะกินด้วย� 20 บิดาจึงถามบุตรสาวของท่านว่า “แล้วชายผู้นั้นอยู่ที่ไหน ทําไม
จึงทิง้ เขาไว้ล่ะ ไปเชิญเขามาเพื่อจะรับประทานอาหารซิ� 21 โมเสสก็เต็มใจอาศัยอยูก
่ ับเรอูเอล แล้วเรอูเอล
ก็ยกศิปโปราห์บุตรสาวให้แก่โมเสส 22 นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง โมเสสจึงตัง้ ชื่อว่า เกอร์โชม เพราะท่าน
กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวอาศัย อยู่ ต่างประเทศ � 23 และต่อ มา ครัน
้ เวลาล่วงมาช้า นาน กษั ตริย์
อียป
ิ ต์ก็สิน
้ พระชนม์ ชนชาติอิสราเอลก็เศร้าใจมากเพราะเหตุที่เขาเป็นทาส เขาจึงร้องครํา่ ครวญ และเสียง
รํา่ ร้องของเขาดังขึ้นไปถึงพระเจ้า ด้วยเหตุที่เป็นทาสนี้ 24 และพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงครํา่ ครวญของเขา
พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 25 พระเจ้าจึงทอดพระเนตร
ชนชาติอิสราเอล แล้วพระเจ้าทรงเอาใจใส่พวกเขา
17 และพวกเลี้ยงแกะมาไล่ หญิงเหล่านั ้น

3

พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

1 ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูง แพะแกะของเยโธรพ่อ ตาของเขา ผู้ เป็ น ปุโรหิต ของคนมี เดีย น และท่านได้ พาฝูง
แพะแกะไปด้านหลัง ของถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และมาถึง ภูเขาของพระเจ้า คือ โฮเรบ 2 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์ ก็ ปรากฏแก่ โมเสสในเปลวไฟซึ่ง อยู่ ท่ามกลางพุ่ม ไม้ โมเสสจึง มองดู และดู เถิด พุ่ม ไม้ นั ้ นม ี ไฟลุก โชน
อยู่ แต่ พุ่ม ไม้ นั ้ นม ิ ได้ ไหม้ โทรมไป 3 โมเสสจึง กล่าวว่า “ข้า จะแวะเข้าไปดู สิ ่ง แปลกประหลาดนี้ ว่า เหตุ ไฉน
พุ่มไม้จึงไม่ไหม้� 4 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรัสแก่ เขาออกมา
จากท่ามกลางพุ่ม ไม้ นั้ นว ่า “โมเสส โมเสส � และโมเสสทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 5 พระองค์ จึง ตรั
สว ่า “อย่า เข้า มาใกล้ ที่ นี่ จงถอดรองเท้า ของเจ้า ออกเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่ นี้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์� 6 แล ้ว
พระองค์ตรัสอีกว่า “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็น
พระเจ้า ของยาโคบ� และโมเสสปิด หน้า เสีย เพราะกลัว ไม่ กล ้า มองดู พระเจ้า 7 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เราเห็น ความทุกข์ ของพลไพร่ของเราที่ อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ แล้ว และได้ยน
ิ เสียงร้องของเขา เพราะเหตุ
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พวกนายงานของเขา ด้วยเรารู ถ
้ ึงความทุกข์รอ
้ นต่างๆของเขา 8 และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดพ้นจาก
มือ ของชาวอียป
ิ ต์ และนํา เขาออกจากประเทศนั ้น ไปยัง แผ่นดิ นที ่ อุ ดมกว้างขวาง เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ นม
และนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ คือ ไปยัง ที่ อยู่ ของชาวคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และ
คนเยบุส 9 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด บัดนี้ คํา รํา่ ร้องของชนชาติ อส
ิ ราเอลมาถึง เราแล้ว ทัง้ เราได้ เห ็ นการข่มเหง
ซึ่งชาวอียป
ิ ต์ กระทําต่อเขาแล้ว 10 เพราะฉะนั ้น จงมาเถิด บัดนี้ เราจะใช้เจ้ าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้ พา
พลไพร่ของเรา คือ ชนชาติ อิสราเอล ออกจากอียป
ิ ต์� 11 ฝ่ายโมเสสจึง ทูล พระเจ้า ว่า “ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใด
เล่า ซึ่ง ข้า พระองค์ จะไปเฝ้า ฟาโรห์ และจะนํา ชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์� 12 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เรา
จะอยู่ กับ เจ้า แน่ และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ ให้ เจ้ ารู ้วา่ เราใช้ ให้ เจ้ าไป คือ เมื่อ เจ้า นํา พลไพร่ออกจากอียป
ิ ต์
แล้ว เจ้ าทัง้ หลายจะมาปรนนิ บั ติ พระเจ้า บนภูเขานี้ � 13 และโมเสสทูล พระเจ้า ว่า “ดู เถิด เมื่อ ข้า พระองค์
ไปหาชนชาติ อิสราเอล และบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลายทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหา
ท่าน� และเขาจะพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระองค์ ทรงพระนามว่า กระไร� ข้า พระองค์ จะกล่าวแก่ เขาอย่างไร�
14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็ นผู้ซ่ึงเราเป็ น� แล้วพระองค์ ตรัสว่า “เจ้ าจงไปบอกชนชาติ อส
ิ ราเอล
ว่า ‘เราเป็น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้ หลาย� ”
ทรงเรียกโมเสสให้นําคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์
พระเจ้า จึง ตรัส กับ โมเสสอี กว่า “เจ้ าจงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ดังนี้ ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามา
หาท่าน� นี่ เป็น นามของเราตลอดไปเป็น นิ ตย์ และนี่ เป็ นที ่ ระลึก ของเราตลอดทุก ชัว่ อายุ 16 จงไปรวบรวม
พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลให้มาประชุม พร้อมกัน แล ้ วกล่า วแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “แท้ จริงเราลงมา
เยีย
่ มเจ้า ทัง้ หลายแล้ว และได้ เห ็น สิง่ ซึ่ง เขาได้ กระทํา แก่ เจ้ าในอียป
ิ ต์ 17 และเราได้ กล ่าวไว้แล ้ วว ่า เราจะ
พาเจ้าทัง้ หลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินของชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอา
โมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์� ’ 18 และเขาก็จะ
เชื่อ ฟัง คํา ของเจ้า แล ้ว พวกเจ้า ทัง้ เจ้า กับ พวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอล จงพากัน ไปเฝ้า กษั ตริย์ ของอียป
ิ ต์
และเจ้าจงทูลพระองค์ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรงปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอได้
โปรดให้ข้า พระองค์ เดิน ทางไปในถิน
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
่ ทุ รก ัน ดารสัก สามวัน เพื่อ จะถวายเครือ
ของเรา� 19 เรารู ้แน่ แล ้ วว ่า กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ จะไม่ ยอมให้ พวกเจ้า ไป แม้ กระทัง่ โดยหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์
20 และเราจะเหยียดมือ ของเราออกประหารอียป
ิ ต์ ด้วยมหัศจรรย์ต่างๆของเราที่ เราจะกระทํา ในท่ามกลาง
ประเทศนั ้น แล้วหลังจากนั ้น กษั ตริย์ก็ จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป 21 และเราจะให้พลไพร่นี้ เป็ นที ่โปรดปราน
ในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ และต่อมา เมื่อเจ้าทัง้ หลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือเปล่า 22 แต่ผู้หญิงทุกคนจะขอ
เครือ
่ งเงินเครือ
่ งทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงที่อาศัยอยูใ่ นเรือนของเขา และเจ้าจง
เอาของเหล่านั ้นไปแต่งให้บุตรชายหญิงของเจ้า และเจ้าจะได้รบ
ิ เอาสิง่ ของของชาวอียป
ิ ต์�
15

4
การอัศจรรย์สําหรับคนที่ไม่เชื่อ
โมเสสจึง ทูล ตอบว่า “แต่ ดู เถิด เขาจะไม่ เชื่อ ข้า พระองค์ หรือ ฟัง เสียงของข้า พระองค์ เพราะเขาจะว่า
‘พระเยโฮวาห์มิได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านเลย� ” 2 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “อะไรอยู่ ในมือ ของเจ้า�
และท่านทูล ว่า “ไม้ เท้า � 3 และพระองค์ ตรัสว ่า “โยนลงที่ พ้น
ื ดิน เถิด� ท่านจึง โยนไม้ เท ้า ลงบนพื้น ดิน ไม้
เท ้านั ้ นก ็ กลายเป็น งู โมเสสก็ หลบหนี จากงู ไป 4 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “เอ้ื อมมือ ของเจ้า และ
จับ หางงู ไว้� ท่านก็ เอ้ ื อมมือ ของท่านและจับ หางงู มั นก ็ กลายเป็น ไม้ เท ้า อยู่ ในมือ ของท่าน 5 “เพื่อ เขาทัง้
หลายจะได้เชื่อว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และ
พระเจ้าของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว� 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสอีกว่า “เอามือของเจ้าสอด
ไว้ที่ อกของเจ้า� ท่านก็ สอดมือ ของท่านไว้ที่ อกของท่าน และเมื่อ ชัก มือ ออก ดู เถิด มือ ของท่านก็ เป็น โรค
เรือ
้ น ขาวเหมือ นหิมะ 7 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เอามือ ของเจ้า สอดไว้ที่ อกของเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง� โมเสสก็ สอด
มือ ของท่านเข้าอกของท่านอีก แล้วท่านชักมือ ออกจากอกมา และดู เถิด มือ นั ้นกลับกลายเป็น เหมือนเนื้ อ
หนั ง ส่วนอื่น ของท่าน 8 “และต่อ มา ถ้า เขาจะไม่ เชื่อ เจ้า และไม่ ฟัง เสียงแห่ง หมายสําคัญ แรก เขาก็ จะเชื่อ
เสียงแห่งหมายสําคัญที่สอง 9 และต่อมา ถ้าเขาไม่เชื่อหมายสําคัญทัง้ สองครัง้ นี้ ทัง้ ไม่ฟังเสียงของเจ้า เจ้า
จงตักนํ้าในแม่น้ําและเทลงที่ดินแห้ง แล้วน้าํ ที่เจ้าตักมาจากแม่น้ํานั ้นจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั ้น�
1

อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส
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10 แต่โมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มิใช่คนพูดคล่อง
ทัง้ ในกาลก่อน และตัง้ แต่ เวลาที่ พระองค์ ตรัส กับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แต่ ข้า พระองค์ เป็น คนพูด ไม่ คล่อง
และพูด ช้า� 11 พระเยโฮวาห์จึง ตรัส กั บท ่า นว่า “ผู้ ใดเล่า ที่ สร้างปากมนุษย์ หรือ ทําให้เป็น ใบ้ หู หนวก ตาด ี
หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห์เป็นผู้ทําไม่ใช่หรือ 12 เพราะฉะนั ้น จงไปเถิด บัดนี้ เราจะอยูที
่ ่ปากของเจ้า และ
จะสอนคําซึ่งเจ้าควรจะพูด� 13 แต่ท่านทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้
ผู้อื่นไปเถิด� 14 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อโมเสส พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่
หรือ เรารู แล
้ ้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดูเถิด เขากําลังเดินทางมาพบเจ้าด้วย เมื่อเขาเห็นเจ้าเขาก็จะดีใจ
15 เจ้ าจะพู ดก ับ เขา และบอกสิง
่ ซึ่งเขาควรจะพูด แล้วเราจะอยู่ที่ ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะ
สอนเจ้า ว่า ควรจะทํา ประการใด 16 และเขาจะเป็น ผู้ พู ดแก่ พลไพร่แทนเจ้า และเขา คือ เขาเองจะเป็น ปาก
แทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทนพระเจ้าแก่เขา 17 เจ้าจงถือไม้เท้านี้ ไว้ในมือของเจ้า สําหรับทําหมายสําคัญ�

โมเสสกลับไปยังอียป
ิ ต์
โมเสส จึง กลับ ไป หา เยโธร พ่อตา ของ ตน และ บอก กับ เขา ว่า “ข้าพเจ้า ขอ ลากลับ ไป หา พี่ น้ อง ของ
ข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ในอียป
ิ ต์ เพื่อ จะได้ ดู ว่า เขายั งม ี ชี วิตอยู่ หรือ ไม่ � ฝ่ายเยโธรตอบโมเสสว่า “ไปโดยสันติภาพ
เถิด� 19 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสในแผ่นดิ นม ี เดีย นว่า “กล ับ ไปอียป
ิ ต์ เพราะคนทัง้ หมดที่ หาช่อง
ประหารชีวต
ิ เจ้านั ้นตายแล้ว� 20 โมเสสจึงให้ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ลากลับไปยังแผ่นดินอียป
ิ ต์ ส่วน
โมเสสก็ ถือ ไม้ เท ้า ของพระเจ้า ในมือ ของท่านไปด้วย 21 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เมื่อ เจ้า กลับ ไปถึ
งอ ียป
ิ ต์ จงกระทํา มหัศจรรย์ ต่างๆซึ่ง เรามอบไว้ในมือ ของเจ้า แล้ วน น
ั ้ ต่อ หน้า ฟาโรห์ แต่ เราจะทําให้ใจของ
ฟาโรห์ แข็ง กระด้าง เพื่อ เขาจะไม่ ยอมให้ พลไพร่ไป 22 และเจ้า จะทูล ฟาโรห์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
คนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเรา คือเป็นบุตรหัวปี ของเรา 23 เราจึงบอกแก่เจ้าว่า “จงปล่อยบุตรของเราไป
เพื่อเขาจะได้ ปรนนิ บัติเรา� และถ้าเจ้าไม่ ยอมให้เขาไป ดู เถิด เราจะประหารชีวตบ
ิ ุตรชายของเจ้า คื อบุตร
หัวปีของเจ้าเสีย� ” 24 และต่อมา ณ ที่พักระหว่างทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบโมเสส และจะประหารชีวต
ิ
ของท่านเสีย 25 ครัง้ นั ้นนางศิปโปราห์จึงเอาหินคมตัดหนั งที่ปลายองคชาตบุตรชายของตนออกแล้วทง
ิ้ ไว้ที่
เท้าของโมเสสกล่าวว่า “จริงนะ ท่านเป็นสามีผูทํ
้ าให้โลหิตตก� 26 พระองค์จึงทรงละท่านไว้ นางจึงกล่าวว่า
“ท่านเป็นสามีผู้ทําให้โลหิตตก� เนื่ องจากพิธเข้
ี าสุหนั ต
18

อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อาโรนว่า “จงไปพบกับ โมเสสในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร� เขาก็ ไปพบกั บท ่า นที่ ภู เขา
ของพระเจ้า และจุ บท ่าน 28 โมเสสจึง เล่า ให้ อาโรนฟัง ถึง พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ทัง้ หมด ผู้ ซึ่ง ทรงใช้
ตน และถึง หมายสําคัญ ทัง้ ปวงซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงบัญชาแก่ ท่าน 29 โมเสสกับ อาโรนไปเรียกประชุม บรรดา
ผู้ ใหญ่ ของชนชาติ อส
ิ ราเอลพร้อมกัน 30 แล ้ วอาโรนจึง กล่าวถึง พระดํารัส ทัง้ หมดซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่
โมเสส และทําหมายสําคัญต่างๆนั ้นท่ามกลางสายตาของพลไพร่ 31 ฝ่ายพลไพร่ก็เชื่อ และเมื่อเขาได้ยินว่า
พระเยโฮวาห์เสด็จมาเยีย
่ มเยียนชนชาติอิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้ว เขาก็
ก้มศีรษะลงและนมัสการ
27

5

โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์ ความทุกข์ยากของอิสราเอลทวีขึ้น
1 ต่อ มาภายหลัง โมเสสกับ อาโรนเข้า เฝ้า และทูล ฟาโรห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสด ัง
นี้ ว่า ‘จงปล่อยพลไพร่ของเราไป เพื่อ เขาจะได้ ทําการเลี้ยงนมัสการเราในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร� ” 2 ฟาโรห์ จึง ตรั
สว่า “พระเยโฮวาห์นั้นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เราไม่รู ้
จักพระเยโฮวาห์ ทัง้ เราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป� 3 เขาทัง้ สองจึงทูลว่า “พระเจ้าของคนฮีบรู ได้ทรง
ปรากฏกับข้าพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเดินทางไปในถิน
่ ง
่ ทุ รกันดารสามวัน และถวายเครือ
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ เกรงว่าพระองค์ จะทรงลงโทษพวกข้าพระองค์ ด้วยโรคภัยหรื
อด ้วยดาบ� 4 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าโมเสสกับ อาโรน เจ้ าจะให้ พลไพร่ละทิง้ การงาน
ของเขาเสีย ทําไม เจ้ าจงกลับ ไปรับ ภาระงานของเจ้า� 5 และฟาโรห์ ตรัสว ่า “ดู เถิด พวกไพร่ในประเทศนี้
มี มาก และเจ้า ทัง้ สองทําให้ เขาหยุด ภาระงานของเขาเสีย� 6 ในวัน นั ้น เองฟาโรห์ มี พระบัญชาสัง่ นายงาน
และนายกองของพลไพร่ว่า 7 “ตัง้ แต่ นี้ไป เจ้ าอย่าให้ฟางแก่ พวกไพร่สําหรับใช้ทําอิฐเหมือนแต่ ก่อน แต่ ให้
เขาไปเที่ยวหาฟางเอาเอง 8 ส่วนจํานวนอิฐซึ่งแต่ก่อนเกณฑ์ให้เขาทําเท่าไร เจ้าก็จงเกณฑ์ให้เขาทําเท่านั ้น
เจ้ าอย่าได้ หย่อนลง เพราะว่าเขาเกียจคร้าน เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง ร้องว่า ‘ขอให้พวกข้าพระองค์ ไปถวายเครือ
่ ง
บูชาแด่ พระเจ้า ของพวกข้า พระองค์� 9 จงจัดหางานให้ เขาทํา หนั ก กว่า แต่ ก่อน เพื่อ เขาจะทํางาน และไม่
ฟัง คํา พูด เหลวไหล� 10 ฝ่ายนายงานและนายกองของพลไพร่ก็ ออกไปและกล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ฟาโรห์ รับ
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สั ่งด ัง นี้ ว่า ‘เราจะไม่ ยอมให้ฟางแก่ พวกเจ้า เลย 11 เจ้ าจงไปหาฟางมาเอง ตามแต่ จะหามาได้ เถิด แต่ งาน
ของเจ้าที่ เกณฑ์ นั ้ นก็ไม่ลดหย่อนให้เลย� ” 12 พลไพร่เหล่ านั ้นจึงแยกย้ายกันไปทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพื่อเก็บ
ตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานก็ เร่งรัด ว่า “จงทํางาน คือ งานประจํา วัน ของเจ้า ให้เสร็จ ครบเหมือ นเมื่อยั
งม ี ฟางอยู�
่ 14 นายกองของชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง นายงานของฟาโรห์ ตัง้ ให้ เป็น ผู้ บังคับ เขานั ้น ก็ ถู กโบยตี
และถูก ถามว่า “ทําไมหมู่ นี้ จึง ไม่ ได้ อิฐ ที่ เกณฑ์ ไว้เต็ม จํานวน ทัง้ วานนี้ และวัน นี้ เหมือนแต่ ก่อน � 15 นายก
องของชนชาติ อส
ิ ราเอลจึง มาร้องทูล ต่อ ฟาโรห์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ จึง ทรงกระทํา ดังนี้ แก่ พวกทาสของ
พระองค์ 16 พวกเขากล่าวกับ พวกเราว่า ‘ทํา อิฐ ซิ� แต่ มิได้ ให้ฟางแก่ พวกทาสของพระองค์ เลย และดู เถิด
พวกทาสของพระองค์ถูกโบยตี แต่ข้าราชการของพระองค์เองเป็นฝ่ายผิด� 17 แต่ฟาโรห์ตรัสว่า “พวกเจ้า
เกียจคร้าน พวกเจ้าเกียจคร้าน พวกเจ้าจึงมาร้องว่า ‘ขอให้ข้าพระองค์ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์�
18 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงไปทํางานเดีย
๋ วนี้ ฟางนั ้น จะไม่ ให้ พวกเจ้า เลย แต่ จํานวนอิฐ ที่ เกณฑ์ ไว้นั ้น พวกเจ้า จะ
ต้องทํามาให้ครบจํานวน� 19 นายกองชนชาติอส
ิ ราเอลก็เหนว
็ ่าตนมีปัญหาแล้ว หลังจากถูกสัง่ ว่า “ไม่ให้ลด
หย่อนจํานวนอิฐที่ ถู กเกณฑ์ ให้ทําทุกๆวันลง� 20 ครัน
้ ออกมาจากเฝ้าฟาโรห์ เขาพบโมเสสกับอาโรนยืนอยู่
กลางทาง 21 เขาจึง กล่าวแก่ เขาทัง้ สองว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงมองดู พวกท่านและพิพากษาเถิด เพราะ
ท่านกระทําให้ช่อ
่
ียดชังในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการ
ื ของพวกข้าพเจ้าเป็นทีเกล
ของพระองค์ เหมือนหนึ่ ง เอาดาบใส่ มือ เขาให้ สังหารพวกข้าพเจ้า เสีย� 22 โมเสสจึง กลับ ไปทูล พระเยโฮ
วาห์ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหตุ ไฉนพระองค์ ทรงทําการร้ายแก่ ชนชาติ นี้ เหตุ ไฉนพระองค์ จึง ทรงใช้
ข้าพระองค์ มา 23 เพราะว่าตัง้ แต่ ข้าพระองค์ ไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลในพระนามของพระองค์ แล้ว ฟาโรห์ก็ ทํา
ทารุ ณแก่ชนชาตินี้ ส่วนพระองค์ก็มิได้ทรงช่วยพลไพร่ของพระองค์ให้พ้นเลย�

6
พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอิสราเอล

พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “บัดนี้ เจ้ าจะได้ เห ็น เหตุ การณ์ ซึ่ง เราจะกระทํา แก่ ฟาโรห์ คื อด ้ว ยมื
ออ ัน ทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมื ออ ัน เข้ม แข็ง เขาจะไล่ พลไพร่ออกจากแผ่น ดิน ของเขา�
2 พระเจ้า ตรัส กับ โมเสสว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 เราปรากฏแก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบด้วย
นามว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เรามิได้สําแดงให้เขารู จ
้ ักเราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และเราได้ตัง้ พันธ
สัญญาของเราไว้กับเขาทัง้ หลายด้วยว่า จะยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เขา เป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ใน
ฐานะคนต่างด้าว 5 และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของชนชาติ อส
ิ ราเอลด้วย ซึ่ง ชาวอียป
ิ ต์ กัก ไว้ให้ เป็น ทาส
และเราได้ ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา 6 เหตุฉะนี้ จงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เรา
จะนําพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ ชาวอียป
ิ ต์ เกณฑ์ ให้ทํา และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะ
ช่วยเจ้า ให้ พ้น ด้วยแขนที่ เหย ียดออก และด้วยการพิพากษาอัน ใหญ่ หลวง 7 เราจะรับ พวกเจ้า เป็น พลไพร่
ของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของพวกเจ้า พวกเจ้า จะรู ว่
้ า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ นํา เจ้า
ไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ ชาวอียป
ิ ต์ เกณฑ์ ให้ทํา 8 เราจะนําพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ ปฏิญาณ
ไว้วา่ จะให้ แก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบ เราจะยกแผ่น ดิน นั ้น ให้ แก่ เจ้ าเป็น มรดก เราคือ พระเยโฮ
วาห์� ” 9 โมเสสจึง นํา ความนั ้น ไปเล่า ให้ ชนชาติ อิสราเอลฟัง แต่ เขามิ ได้ เชื่อ ฟัง โมเสสเพราะระอาใจ และ
ถูกเกณฑ์ให้ทําการหนั กอย่างสาหัส 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 11 “จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ
ียป
ิ ต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไปจากแผ่นดินของเขา� 12 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ว่า “ดูเถิด แม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์
เป็น คนพูด ไม่ คล่อง � 13 พระเยโฮวาห์จึง ตรัส แก่ โมเสสและอาโรน ให้แจ ้ง แก่ ชนชาติ อิสราเอลและฟาโรห์
กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ว่า ให้พาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
1

ต้นตระกูลของอิสราเอล

14 คนเหล่านี้ เป็ นหัวหน้าในวงศ์วานบรรพบุรุษของเขา

บุตรชายของรูเบนผูเ้ ป็นบุตรหัวปีของอิสราเอล ชื่อ
ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของรูเบน 15 บุตรชายของสิเมโอนชื่อเยมูเอล
ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชายของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆ
ของสิเมโอน 16 และคนเหล่านี้ เป็นชื่อบุตรชายของเลวีตามพงศ์พันธุของเขาคื
์
อ เกอร์โชน โคฮาทและเมรา
รี เลวีนั้นมีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ดปี 17 บุตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิบนี และซิมอี ตามครอบครัวของเขา 18 บุ
ตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมีอายุได้ ร้อยสามสิบสามปี 19 บุ ตรชาย
ของเมรารีชื่อ มาฮาลี และมู ชี คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของเลวีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา 20 ฝ่ายอัมราม
ได้นางโยเคเบดน้ องสาวบิดาของตนเป็นภรรยา แล้วนางให้กําเนิ ดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสส อัมราม
มีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ดปี 21 บุตรชายของอิสฮาร์ชื่อ โคราห์ เนเฟก และศิครี 22 บุตรชายของอุสชีเอลชื่อ มิ
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ชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี 23 ฝ่ายอาโรนได้นางเอลีเชบาบุตรสาวของอัมมีนาดับ น้ องสาวของนาโชนเป็น
ภรรยา นางคลอดบุตรให้เขาชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์ 24 บุตรชายของโคราห์ชื่อ อัสสีร ์ เอล
คานาห์ และอาบียาสาฟ คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของคนโคราห์ 25 ฝ่ายเอเลอาซาร์บุตรชายอาโรน ได้
รับบุตรสาวคนหนึ่ งของปูทิเอลเป็นภรรยา นางคลอดบุตรให้เขาชื่อ ฟีเนหัส คนเหล่านี้ เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษ
ของคนเลวีตามครอบครัว ของเขา 26 อาโรนและโมเสสสองคนนี้ แหละ คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว ่า “จง
พาชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ตามหมู่ ตามกองของเขา� 27 สองคนนี้ แหละเป็น ผู้ ที่ กราบทูล
ฟาโรห์กษั ตริยของอี
์
ยป
ิ ต์เพื่อพาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ คือโมเสสและอาโรนนี้ แหละ 28 และต่อมา
ในวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในแผ่นดินอียป
ิ ต์นั ้น 29 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราคือพระเยโฮ
วาห์ เจ้ าจงบอกฟาโรห์กษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ ตามข้อความทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ บอกแก่ เจ้า � 30 ฝ่ายโมเสสกราบทูล
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง ที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์�

7
พระเจ้าจะทรงทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู ซี เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้เป็น ดัง พระเจ้า ต่อ ฟาโรห์ และอาโรนพี่ ชายของ
เจ้า จะเป็น ผู้ พยากรณ์ แทนเจ้า 2 เจ้ าจงบอกข้อความทัง้ หมดที่ เราสัง่ เจ้า แล ้ วอาโรนพี่ ชายของเจ้า จะบอก
แก่ ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา 3 เราจะทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
และเราจะกระทํา หมายสําคัญ และมหัศจรรย์ ของเราให้ ทวีมากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 4 แต่ ฟาโรห์ จะไม่ เชื่อ
ฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนื อประเทศอียป
ิ ต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอส
ิ ราเอลพล
ไพร่ของเราให้พ้น จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยการพิพากษาอัน ใหญ่ หลวง 5 และชาวอียป
ิ ต์ จะรู ว้ า่ เราคือ พระเย
โฮวาห์ เมื่อ เราได้ ยกมือ ขึ้น เหนื ออ ียป
ิ ต์ และพาชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากพวกเขา� 6 โมเสสและอาโรนก็
กระทําตามนั ้น คือกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา 7 เมื่อเขาทัง้ สองไปทูลฟาโรห์นั ้น โมเสสมีอายุ
แปดสิบปี และอาโรนมีอายุแปดสิบสามปี 8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 9 “เมื่อฟาโรห์สัง่ เจ้า
ว่า ‘จงแสดงอัศจรรย์พิสูจน์ งานของเจ้า� เจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์�
และไม้เท้านั ้นจะกลายเป็นงู�
1

ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู

10 โมเสสกับ อาโรนจึง เข้าไปเฝ้า ฟาโรห์

เขากระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา อาโรนโยนไม้ เท ้า ของ
ท่านลงต่อ หน้า ฟาโรห์ และต่อ หน้า ข้าราชการทัง้ ปวง ไม้ เท ้านั ้ นก ็ กลายเป็น งู 11 ฝ่ายฟาโรห์ ก็ เรียกพวกนั ก
ปราชญ์ และพวกนั ก วิทยากลมาด้วย พวกนั ก แสดงกลแห่ งอ ียป
ิ ต์ จึง ทําได้ เหมือนกัน ด้วยเล่ห์ กลของเขา
12 ด้วยว่า เขาต่างคนต่างโยนไม้ เท ้าลง ไม้ เท ้า เหล่านั ้ นก ็ กลายเป็ น งู แต่ ไม้ เท ้า ของอาโรนกลืน ไม้ เท ้า ของ
พวกเขาเสียทัง้ หมด 13 และพระองค์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อฟาโรห์หายอมเชื่อฟังเขา
ทัง้ สองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
นํ้ากลายเป็นเลือด

“ใจของฟาโรห์แข็ง กระด้าง ไม่ ยอมปล่อยให้พลไพร่ไป 15 เจ้ าจงถือ ไม้
เท้าที่ กลายเป็นงู ไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้า ดู เถิด เขาไปที่ แม่น้ํา เจ้ าจงยืนคอยเขาอยู่ที่ ริมฝั่ งแม่ นํ้า 16 และ
เจ้า จงกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของชาวฮีบรู ตรัสส ัง่ ให้ ข้า พระองค์ มาเฝ้า โดยมี พระดํารัสว ่า
“จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิ บัติเราในถิน
่ ทุรกันดาร ดูเถิด จนบัดนี้ เจ้าก็ยงั หาได้เชื่อฟังไม่�
17 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ท่านจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ด้วยอาศัย การกระทํา ดังนี้ ดู เถิด เราจะ
เอาไม้ เท้าที่ ถือไว้นั้นฟาดนํ้าในแม่ นํ้า นํ้านั ้นจะกลายเป็นเลื อด 18 ปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ําจะตาย และแม่น้ําจะ
เหม็น ชาวอียป
ิ ต์ จะดื่ มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้ � ’ ” 19 พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘เอาไม้เท
้าของท่านชี้ไปเหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ คือเหนื อลําคลอง แม่น้ํา บึง และสระทัง้ หมดของเขา เพื่อน้าํ จะ
กลายเป็น เลือดและจะมี เลือดทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทัง้ ที่ อยู่ ในภาชนะไม้ และภาชนะหิน� ” 20 โมเสสกับ อาโร
นก็กระทําตามที่พระเยโฮวาห์บัญชา คือท่านได้ยกไม้เท้าขึ้นตีน้ําในแม่น้ําต่อสายพระเนตรของฟาโรห์ และ
ท่ามกลางสายตาของพวกข้าราชการของฟาโรห์ แล ้ วน ้าํ ในแม่น้ํา ก็ กลายเป็น เลือดทัง้ สิน
้ 21 ปลาที่ อยู่ ใน
แม่น้ําก็ตาย แม่น้าํ ก็เหม็น และชาวอียป
ิ ต์ก็ดื่มน้าํ ในแม่น้ํานั ้นไม่ได้ มีเลือดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ 22 แต่พวกนั ก
แสดงกลแห่งอียป
ิ ต์ก็กระทําได้เหมือนกันอาศัยเล่หก
์ ลของเขา และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง ฟาโรห์
หาเชื่อฟังท่านทัง้ สองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้ 23 ฟาโรห์เสด็จกลับเข้าในวัง มิได้เอาพระทัยใส่ใน
เหตุ การณ์ ครัง้ นี้ เหมือนกัน 24 ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงก็ พากันขุดหลุมตามริมแม่น้ําหานํ้าดื่ม เพราะเขาดื่ มน้าํ ใน
แม่น้ําไม่ได้ 25 ครบกําหนดเจ็ดวันนั บตัง้ แต่พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้แม่น้าํ เป็นเลือด
14 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
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1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ไปหาฟาโรห์บอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของ
เราเพื่อเขาจะได้ ไปปรนนิ บัติ เรา 2 ถ้าท่านไม่ยอมให้เขาไป ดู เถิด เราจะให้ฝูงกบขึ้นมารังควานทัว่ เขตแดน
ของท่าน 3 ฝูงกบจะเต็มไปทัง้ แม่นํ้า จะขึ้นมาอยู่ในวัง ในห้องบรรทม และบนแท่นบรรทมของท่าน ในเรือน
ข้าราชการ ตามตัวพลเมือง ในเตาปิ้ งขนมและในอ่างขยําแป้งของท่านด้วย 4 ฝูงกบนั ้นจะขึ้นมาที่ตัวฟาโรห์
ที่ ตัว พลเมืองและที่ ตัว ข้าราชการทัง้ ปวงของท่าน� ’ ” 5 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงบอกอาโร
นว่า ‘ให้ เหย ีย ดมือ ที่ ถือ ไม้ เท ้า ออกเหนื อ ลําคลอง เหนื อ แม่ นํ้า และเหนื อบ ึง ให้ ฝูง กบขึ้น มาบนแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์� ” 6 อาโรนก็เหยียดมือออกเหนื อพื้นนํ้าทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ ฝูงกบก็ข้น
ึ มาเต็มแผ่นดินอียป
ิ ต์ 7 ฝ่ายพวก
8
นั ก แสดงกลก็ ทํา ตามเล่ห์ กลของเขา ให้ มี ฝูง กบขึ้น มาบนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เหมือนกัน ฟาโรห์ จึง ตรัส เรียก
โมเสสกับ อาโรนมาว่า “จงกราบทูล วิงวอนขอพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ ฝูง กบไปเสีย จากเรา และจาก
พลเมืองของเรา แล้วเราจะยอมปล่อยให้บ่าวไพร่เหล่ านั ้นไปเพื่อเขาจะถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์�
9 โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ ได้ รับเกียรติ มาก เวลาใดที่ ข้าพระองค์ ควรวิงวอนเพื่อพระองค์ ข้าราช
บริพาร และพลเมืองของพระองค์ เพื่อให้ทรงทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราชสํานั กให้อยูในแม่
่
น้ํา
เท่านั ้น� 10 ฟาโรห์ตรัส ตอบว่า “พรุ ง่ นี้ � โมเสสจึง ทูล ว่า “ให้เป็น ไปตามคํา ตรัส ของพระองค์ เพื่อ พระองค์
จะได้ทราบว่าไม่มีผูใดเหมื
้
อนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 11 ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จาก
ราชสํานั ก จากข้าราชการและพลเมืองของพระองค์ เหลืออยูเฉพาะแต่
่
ในแม่น้ําเท่านั ้น�

ฝูงกบตายในแผ่นดินอียป
ิ ต์

12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจากฟาโรห์

แล้วโมเสสร้องทูลพระเยโฮวาห์เรือ
่ งฝูงกบที่พระองค์ได้ทรงให้มา
ทรมานฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ตามคํา ทูล ขอของโมเสส ฝูง กบเหล่านั ้ นก ็ ตายเกลื่อนบ้านเรือน
เกล่อ
ื นหมู่บ้านและทุ่ง นา 14 เขาก็ เก ็บ ซากกบไว้เป็น กองๆ แผ่ นดิ นก ็ เหม็น ตลบไป 15 แต่ เมื่อ ฟาโรห์ทรงเห็
นว่าความเดือดร้อนลดน้ อยลงแล้ว ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน เหมือนที่
พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสไว้แล้ว 16 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “บอกอาโรนว่า ‘จงเหยียดไม้ เท้าออกและ
ตี ฝุ่น ดิน ให้ กลายเป็ นร ิ้นทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์� ” 17 เขาทัง้ สองก็ กระทํา ตาม ด้วยว่า อาโรนเหยียดมือ ออกยก
ไม้ เท ้า และตี ฝุ่น ดิน ก็ กลายเป็ นร ิ้ นมาตอมมนุษย์ และสัตว์ ฝุ่น ดิน ทัง้ หมดกลายเป็ นร ิ้ นทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์
18 ฝ่ายพวกนั กแสดงกลก็พยายามใช้เล่หกลของเขา
์
เพื่อทําให้เกด
ิ ริน
่ ริน
้ แต่ก็ทําไมได้
้ พากันมาตอมมนุษย์
และสัตว์ทัง้ ปวง 19 พวกนั กแสดงกลจึงทูลฟาโรห์ว่า “นี่ เป็นนิว
้ พระหัตถ์พระเจ้า� ฝ่ายฟาโรห์มีพระทัยแข็ง
กระด้าง หาเชื่อฟังเขาไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ

“ลุกขึ้นแต่เช้าไปคอยเฝ้าฟาโรห์ ดูเถิด ฟาโรห์จะมายังแม่นํ้า แล้วบอก
ฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิ บัติ เรา 21 ถ้าแม้ไม่ปล่อย
พลไพร่ของเราไป ดูเถิด เราจะใช้ให้ฝูงเหลือบมาตอมกายของเจ้า ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้าด้วย
ในราชสํานั ก บ้านเรือนของชาวอียป
ิ ต์ และพื้นดินทีเ่ ขาอยูน
่ ั ้นจะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบ 22 ในวันนั ้นเราจะแยก
แผ่นดินโกเชน ที่พลไพร่ของเราอาศัยอยูน
่ ั ้นออก มิให้มีฝูงเหลือบที่นั ่น เพื่อเจ้าจะได้รูว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์
สถิต อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน โลก 23 เราจะแบ่ง เขตแดนในระหว่างชนชาติ ของเรากับ ชนชาติ ของเจ้า หมาย
สําคัญนี้ จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ ง่ นี้ � ’ ” 24 แล้วพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระทําดังนั ้น เหลือบฝูงใหญ่ยงิ่ นั กเข้าไปใน
พระราชวังของฟาโรห์ ในเรือนข้าราชการ และทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ แผ่นดินได้รบ
ั ความเสียหายเพราะเหตุฝูง
เหลือบนั ้น 25 ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา รับสัง่ ว่า “จงไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าใน
เขตแผ่นดินนี้ � 26 โมเสสทูลว่า “การกระทําเช่นนั ้นหาควรไม่ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายจะต้องถวายเครือ
่ ง
บูชาซึ่ง เป็น สิง่ ที่ น่า เกลียดสําหรับ ชาวอียป
ิ ต์ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้
หลายจะถวายเครือ
่ งบูชาซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าเกลียดสําหรับชาวอียป
ิ ต์ต่อหน้าต่อตาเขา แล้วเขาจะไม่เอาก้อนหิน
ขว้างข้าพระองค์ ทัง้ หลายหรอกหรือ 27 ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะเดินทางไปในถิน
่ ทุ รกันดารสักสามวันถวาย
เครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์�
20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฝูงเหลือบไปจากอียป
ิ ต์
“เราจะปล่อยพวกเจ้าไป เพื่อพวกเจ้าจะได้ถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้าในถิน
่ ทุ รกันดาร แต่ ว่าพวกเจ้าอย่าไปให้ไกลนั ก จงวิงวอนเพื่อเราด้วย� 29 โมเสสจึงทูลว่า “ดู เถิด
พอข้า พระองค์ ทูล ลาพระองค์ ไป และข้า พระองค์ จะอธิษฐานทูล พระเยโฮวาห์ ขอให้ ฝูง เหลือบไปเสีย จาก
ฟาโรห์ จากข้าราชการและจากพลเมืองในเวลาพรุ ง่ นี้ แต่ ขอฟาโรห์ อย่า ทรงทํา กลับกลอกอีก โดยไม่ ยอม
ปล่อยบ่าวไพร่ให้ ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์� 30 โมเสสทูล ลาฟาโรห์ ไปแล้ วก ็ อธิษฐานต่อ พระเย
31
โฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ตามคํา ทูล ขอของโมเสส พระองค์ ทรงให้ ฝูง เหลือบไปเสีย จากฟาโรห์
28 ฟาโรห์จึงรับสัง
่ ว่า
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ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์

“ไปเข้า เฝ้า ฟาโรห์บอกฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
คนฮีบรู ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยให้พลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ ปรนนิ บัติเรา 2 ด้วยว่าถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อย
ให้ไป และยังหน่วงเหนี่ ยวเขาไว้ 3 ดูเถิด หัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะอยูบ
่ นฝูงสัตว์ของเจ้าซึ่งอยูใ่ นทุ่งนา ฝูงม้า
ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัว และฝูงแกะ จะทําให้เป็นโรคระบาดร้ายแรงขึ้น 4 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําต่อฝูง
สัตว์ของชนชาติอส
ิ ราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของชาวอียป
ิ ต์ สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ต้องตายเลย� ’ ” 5 พระ
เยโฮวาห์ทรงกําหนดเวลาไว้ว่า “พรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่ นี้ ในแผ่นดิน� 6 รุ ง่ ขึ้นพระเยโฮวาห์ก็
ทรงกระทําสิง่ นั ้น ฝูงสัตว์ของชาวอียป
ิ ต์ตายหมด แต่สัตว์ของชาติอส
ิ ราเอลไม่ตายสักตัวเดียว 7 ฟาโรห์ทรง
ใช้คนไปดู และดูเถิด สัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียว แต่พระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง พระองค์
ไม่ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่ไป
1 ขณะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า

ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์

“เจ้าจงกําขีเ้ ถ้าจากเตาให้เต็มกํามือแล้วให้โมเสสซัดขึ้นไป
ในอากาศในสายตาของฟาโรห์ 9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ทําให้เกิดเป็นฝีแตกลาม
ทัง้ ตัว คนและสัตว์ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� 10 เขาทัง้ สองจึง นํา ขี้ เถ้า จากเตาไปยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์ฟาโรห์ และ
โมเสสก็ซัดขี้เถ้าขึ้นไปในท้องฟ้า ขี้เถ้านั ้ นก็กลายเป็นฝีแตกลามไปทัง้ ตัวคนและสัตว์ 11 ฝ่ายพวกนั กแสดง
กลก็ ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะเหตุ ฝีนั ้น เพราะนั กแสดงกลและชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวง ก็ เป็นฝีด้วย
เหมือนกัน 12 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง ฟาโรห์ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอา
โรน เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว
8 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงตื่น แต่ เช้า ไปยืน ต่อ หน้า ฟาโรห์ บอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของคนฮีบรู ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิ บัติเรา 14 ด้วยว่าคราวนี้ เราจะบันดาล
ให้เกิดภัยพิบัติทัง้ หมดแก่จิตใจเจ้า และแก่ข้าราชการ และแก่พลเมืองของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู แน่
้ ว่า ทัว่ โลก
ไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้ 15 เพราะเดีย
๋ วนี้ เราจะเหยียดมือของเราออกเพื่อจะฟาดเจ้าและประชาชนของ
เจ้าด้วยภัยพิบัติ และเจ้าจะถูกตัดออกไปจากแผ่นดินโลก 16 และเพราะเหตุนี้ เราให้เจ้ามีตําแหน่ งสูง ก็เพื่อ
จะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่ โลก 17 เจ้ายังถือทิฐิต่อสู้
พลไพร่ของเรา เจ้ าจึงไม่ยอมปล่อยเขาไปหรือ 18 ดู เถิด พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ เราจะทําให้ลูกเห็บตกลงมา
อย่างหนั ก อย่างที่ไม่เคยมีในอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่ สร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้ 19 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ จงต้อนฝูงสัตว์
และทุกสิง่ ที่ เจ้ ามีอยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่ กําบัง เพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตั วที่อยู่ในทุ่งนาที่ มิได้ เข้ามาอยู่ใน
บ้านจะถูกลูกเห็บตายหมด� ’ ” 20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ก็ให้
ทาสและสัตว์ของตนกลับ เข้า บ้าน 21 แต่ ผู้ ที่ ไม่ นั บถือ พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ก็ ยัง คงปล่อยให้ทาสและ
สัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนา 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงชู มือขึ้นยังท้องฟ้า เพื่อลูกเห็บจะได้ ตกลงมา
ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ บนมนุษย์ บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์� 23 โมเสสก็
ชู ไม้ เท ้า ของตนขึ้น ยัง ท้องฟ้า แล้ว พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้มี เสียงฟ้าร้อง มี ลูกเห็บ และไฟตกลงมาบน
แผ่นดิน และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียป
ิ ต์ 24 มีลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟตกหนั ก
ยิง่ นั กอย่างที่ไม่เคยมีทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่
่งนาทัว่ แผ่นดินอ
่ ตัง้ เป็นประเทศมา 25 สิ่งทัง้ ปวงที่อยูในทุ
ียป
ิ ต์ ก็ถูกลูกเห็บทําลายเสียสิน
่
่งนาหักโค่น
้ ทัง้ คนและสัตว์ ลูกเห็บยังทําลายผักและต้นไม้ทุกอย่างที่อยูในทุ
ลง 26 เว้นแต่ที่แผ่นดินโกเชน ที่ชนชาติอิสราเอลอยูนั
่ ้น หามีลูกเห็บตกไม่
13

ฟาโรห์อนุญาตให้อส
ิ ราเอลไปจากอียป
ิ ต์ แต่กลับใจแข็งกระด้างไป

27 ฟาโรห์จึง ทรงใช้ คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า แล ้วตรัสว ่า “ครัง
้ นี้ เราทําบาปแน่ แล้ว พระเยโฮ
วาห์ ทรงชอบธรรม เราและชนชาติ ของเรานั ้ นก ็ ชัว่ 28 ขอทูล วิง วอนพระเยโฮวาห์ (เพราะภัย พิบั ติ เสียที)

ให้เลิก มี ฟ้าร้องและลูกเห็บ และเราจะปล่อยพวกท่านไป และพวกท่านจะไม่ ถู กก ัก ต่อ ไปอีก� 29 โมเสสทูล
ฟาโรห์ว่า “ทันที ที่ ข้า พระองค์ ออกไปจากกรุ ง นี้ แล ้ว ข้า พระองค์ จะยกมือ ทูล พระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องก็ จะ
เงียบ และจะไม่ มี ลูกเห็บ ตกอีก เพื่อ พระองค์ จะได้ ทราบว่า โลกนี้ เป็น ของพระเยโฮวาห์ 30 แต่ ฝ่ายพระองค์
และข้าราชการนั ้น ข้าพระองค์ ทราบว่า พระองค์ จะยังไม่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า� 31 ต้นป่านและต้น
ข้าวบาร์เลย ์ ถู กทําลายเสีย เพราะต้น ข้าวบาร์เลย ์ ก็ กําลัง ออกรวง และต้น ป่านก็ ออกดอกแล้ว 32 ส่วนข้าว
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สาลี และข้าวไรนั ้ นมิได้ ถู กทําลาย เพราะยังไม่งอกขึ้น 33 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปจากกรุ ง และก็ ยกมือขึ้นทูล
พระเยโฮวาห์ เสียงฟ้า ร้องกั บลู กเห็ บน ั ้นก ็ หยุด ฝนก็ มิได้ ตกบนแผ่น ดิน 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 และ
ข้าราชการ 35 พระทัย ของฟาโรห์แข ็ งกระด้างและไม่ ยอมปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลไปจริง เหมือนที่ พระเยโฮ
วาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส

10

โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
1 พระ เย โฮ วาห์ จึง ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง เข้าไป หา ฟาโรห์ เพราะ เรา ได้ ทําให้ ใจ ของ ฟาโรห์ และ ใจ ของ
ข้าราชการแข็ง กระด้าง เพื่อ เราจะได้ แสดงหมายสําคัญ เหล่า นี้ ของเราต่อ หน้า พวกเขา 2 เพื่อ เจ้า จะได้ เล่า
เหตุ การณ์ ที่ เราได้ กระทํา แก่ ชาวอียป
ิ ต์ ให้ ลูก หลานฟัง รวมทัง้ หมายสําคัญ ซึ่ง เราได้ กระทํา ท่ามกลางพวก
เขา เพื่อพวกเจ้าจะได้ รู ว่
้ าเราคือพระเยโฮวาห์� 3 โมเสสและอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ทูลฟาโรห์ว่า “พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนฮีบรู ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าจะขัดขืน ไม่ ยอมอ่อนน้ อมต่อ เรานานสัก เท่าใด จงปล่อยพล
ไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ เรา 4 มิ ฉะนั ้น ถ้า เจ้า ไม่ ยอมปล่อยพลไพร่ของเราไป ดู เถิด พรุ ง่ นี้ เราจะ
ให้ตัก
๊ 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 มัน จะกิน เสีย หมด 6 มัน
จะเข้าไปในราชสํานั ก ในบ้านเรือนของข้าราชการ และในบ้านเรือนของบรรดาชาวอียป
ิ ต์จนเต็มหมด อย่าง
ที่ บิ ดาและปู่ ทวด ตัง้ แต่ เก ิ ดมาจนทุก วัน นี้ ไม่ เคยเห็น เช่น นี้ เลย � ” แล ้ว โมเสสก็ กล ับ ออกไปจากฟาโรห์
7 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ทูลฟาโรห์ว่า “คนนี้ จะเป็ นบ่วงแร้วดักเราไปนานสักเท่าใด ขอทรงพระกรุ ณา
ปลดปล่อยคนเหล่า นั ้น ให้ ไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาเถิด พระองค์ ยัง ไม่ ทรงทราบหรือ ว่า
อียป
ิ ต์กําลังพินาศแล้ว�
ฟาโรห์ยอมให้พวกผู้ชายไปปรนนิ บัติเท่านั ้น
โมเสสและอาโรนถูก นํา ตัว เข้า มาเฝ้า ฟาโรห์ อีก พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า แต่ ใครจะไปบ้าง� 9 โมเสสทูล ว่า “ข้าพระองค์ จะต้องพากันไปทัง้ คนหนุ่มและคนแก่ บุ ตร
ชายและบุตรสาวและฝูงแพะแกะ และฝูงวัว เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายต้องมีเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮ
วาห์� 10 ฟาโรห์ ตรัส กับ เขาทัง้ สองว่า “ถ้า เรายอมให้ เจ้ าไปกับ บุตรด้วย ก็ ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ
พวกเจ้าเถิด ระวังตัวให้ดี เถิด เจ้ ากําลั งมุ่งไปในทางทุจริตเสียแล้ว 11 อนุญาตไม่ได้ จงพาเฉพาะแต่ ผู้ชาย
ไปปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้ เท่านั ้น� แล้วโมเสสกับอาโรนก็ถูกขับไล่ออกไปเสียจาก
พระพักตร์ของฟาโรห์
8

ภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน

“จงเหยียดมือออกเหนื อประเทศอียป
ิ ต์ให้ฝูงตัก
๊ แตนมาเหนื อแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ ให้กินผักทัว่ ไปของแผ่นดินซึ่งเหลือจากลูกเห็บทําลาย� 13 โมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนื อแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดมาเหนื อพื้นแผ่นดินทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดวัน
นั ้น ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า ลมตะวันออกก็พัดหอบฝูงตัก
๊ แตนมา 14 ฝูงตัก
๊ แตนลงทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ และจับอยู่ทัว่
เขตแดนอียป
ิ ต์ทัง้ หมด มันรุนแรงมาก แต่ก่อนไม่เคยมีตัก
๊ แตนอย่างนี้ เลย และต่อไปข้างหน้าจะหามีอย่าง
นั ้นอีกไม่ 15 เพราะมันปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลมืดไป มันกินผักในแผ่นดินทุกอย่าง และผลไม้ทุกอย่างซึ่ง
เหลือ จากลูกเห็บ ทําลาย ไม่มี พืช ใบเขียวเหลือ เลย ไม่ ว่า ต้นไม้ หรือ ผัก ในทุ่ง ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 16 ฟาโรห์จึง
รีบให้คนไปตามโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า แล้วฟาโรห์ตรัสว่า “เราได้ทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
และต่อ เจ้า ทัง้ สองด้วย 17 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอเจ้า ยกโทษบาปให้เราครัง้ นี้ สัก ครัง้ เถิด และวิงวอนขอพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงโปรดให้ความตายนี้ พ้นไปจากเรา� 18 โมเสสก็ ไปจากฟาโรห์
และทูล วิง วอนพระเยโฮวาห์ 19 พระเยโฮวาห์จึง ทรงบันดาลให้ลมพายุ พัด กลับ มาจากทิศ ตะวัน ตกหอบฝูง
ตัก
๊ แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่ มีต ก
ั ๊ แตนเหลือ เลยสัก ตัว เดียวตลอดเขตแดนอียป
ิ ต์ 20 แต่ พระเยโฮวาห์
ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อพระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไป
12 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า

ภัยพิบัติจากความมืด

21 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้า

เพื่อจะให้มีความมืดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เป็น
ความมืดจนจับคลําได้� 22 โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วก็เกิดมีความมืดทึบทัว่ ไปในแผ่นดินอียป
ิ ต์ตลอด
สามวัน 23 เขามองกันไม่เห็น ไม่มีใครลุกไปจากที่ของเขาสามวัน แต่บรรดาชนชาติอส
ิ ราเอลนั ้นมีแสงสว่าง
อยูใ่ นที่อาศัยของเขา 24 ฟาโรห์จึงให้ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้า ตรัสว่า “พวกเจ้าจงไปปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์เถิด
เพียงแต่ ให้ ฝูง แกะและฝูง วัว อยู่ ส่วนเด็ก ไปกับ เจ้า ได้ ด้วย � 25 ฝ่ายโมเสสจึง ทูล ว่า “พระองค์ ต้องให้ เรามี
เครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาไปด้วย เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้บูชาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
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26 ข้าพระองค์ ต้องนําฝูงสัตว์ไปด้วย

ขาดไม่ได้สักกีบเดียว เพราะว่าจะต้องเอาสัตว์จากฝูงเหล่านั ้นไปถวาย
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ยงั ไม่ทราบว่าจะต้องการสัตว์ตัวใดถวายพระเยโฮวาห์
จนกว่า เราจะถึงที่ นั ่น � 27 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงทําให้ พระทัย ฟาโรห์ แข็ง กระด้าง พระองค์ จึง ไม่ ยอมปล่อย
เขาไป
ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้ายของตน

“ไปให้พ้นจากเรา ระวังตัวให้ดี เถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลยเพราะถ้าเจ้า
เห็นหน้าเราวันใด เจ้าจะต้องตายวันนั ้น� 29 โมเสสจึงทูลว่า “พระองค์ตรัสถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มาเห็น
พระพักตร์ของพระองค์อีกเลย�
28 ฟาโรห์รับสัง
่ แก่โมเสสว่า

11

ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของบุตรหัวปี

“เราจะนําภัยพิบัติ มาสู่ ฟาโรห์และอียป
ิ ต์ อีกอย่างเดียว หลังจากนั ้นเขา
จะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่ เมื่อเขาให้พวกเจ้าไปคราวนี้ เขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียว 2 บัดนี้ เจ้าจงสัง่
ให้ประชาชนทัง้ ปวง ให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคน ขอเครือ
่ งเงินเครือ
่ งทองจากเพื่อนบ้านของตน� 3 พระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลให้ประชาชนเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ นอกจากนี้ บุ รุ ษผู้นั้นคือโมเสสก็ ยิง่ ใหญ่
มากในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้ ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทัง้ ปวง 4 โมเสสประกาศว่า
“พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เวลาประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียป
ิ ต์ 5 และพวกลูกหัวปีทัง้ หมด
ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ประทับบนพระที่ นั ่ง จนถึ งบุตรหัวปี ของทาสหญิง ซึ่งอยู่
หลัง หิน โม่ แป้ง ทัง้ ลู กห ัว ปี ของสัตว์ เดียรัจฉานด้วยจะต้องตาย 6 แล ้ วจะมี การพิลาปร้องไห้ ทัว่ แผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์อย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน และต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลย 7 ฝ่ายคนหรือสัตว์ของชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้
ปวงจะไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขขู่ เพื่อให้ทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อชาวอียป
ิ ต์ต่างกับชนชาติอิสราเอล
8 ข้าราชการของพระองค์ จะลงมาหาเรากราบลงต่อ หน้า เรากล่าวว่า “ขอท่านกับ พรรคพวกไปเสีย จากที่ นี่
เถิด� หลังจากนั ้น เราก็ จะออกไป� ” โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปด้วยความโกรธยิง่ นั ก 9 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัส
ตอบโมเสสว่า “ฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อมหัศจรรย์ของเราจะได้ เพิม
ิ ต์� 10 โมเสส
่ ขึ้นอีกในแผ่นดิ นอียป
กับอาโรนก็ได้กระทําบรรดามหัศจรรย์เหล่านั ้นต่อพระพักตร์ฟาโรห์ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้พระทัย
ของฟาโรห์แข็งกระด้างไป ท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน
1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า
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ลูกแกะแห่งพิธป
ี ัสกา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียป
ิ ต์ว่า 2 “ให้เดือนนี้ เป็นเดือนเริม
่ ต้นสําหรับเจ้าทัง้

หลาย ให้ เป็น เดือนแรกในปี ใหม่ สําหรับ พวกเจ้า 3 จงสัง่ ชุ มนุ มคนอิสราเอลทัง้ หมดว่า ในวันที ่ สิ บเดือนนี้
ให้ ผู้ ชายทุก คนเตรียมล ูก แกะ ครอบครัว ละตัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ของตน 4 ถ้า ครอบครัว ใดมี คนน้ อยกิน
ลูกแกะตัวหนึ่ งไม่หมด ก็ ให้รวมกับเพื่อนบ้านที่ อยู่ใกล้ เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่ งตามจํานวนคนตามที่
เขาจะกิน ได้ กี่ มากน้ อย ให้นั บ จํานวนคนที่ จะกินลูก แกะนั ้น 5 ลูก แกะของเจ้า ต้องปราศจากตําหนิ เป็น ตัวผู้
อายุไม่เกินหนึ่ งขวบ เจ้าจงเอามาจากฝูงแกะ หรือฝูงแพะ 6 จงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที ่สิบสี่เดือนนี้ แล้วในเย็นว
ันนั ้นให้ที่ ประชุม ของคนอิสราเอลทัง้ หมดฆ่า ลูกแกะของเขา 7 แล้วเอาเลือดทาที่ ไม้ วงกบประตู ทัง้ สองข้าง
และไม้ข้างบน ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั ้นด้วย 8 ในคืนวันนั ้นให้เขากินเนื้ อปิ้ ง กับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม
9 เนื้ อที่ยังดิบหรือเนื้ อต้มอย่ากินเลย แต่จงปิ้ งทัง
้ หัวและขา และเครือ
่ งในด้วย 10 จงกินให้หมดอย่าให้มีเศษ
เหลือ จนถึง เวลาเช้า เศษเหลือ ถึง เวลาเช้า ก็ ให้เผาเสีย 11 เจ้ าทัง้ หลายจงเลี้ยงกัน ดังนี้ คือ ให้คาดเอว สวม
รองเท้า และถือไม้เท้าไว้ และรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้ เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์
เลือดที่ทาไว้รอบประตู

12 เพราะในคืนวันนั ้น

เราจะผ่านไปในประเทศอียป
ิ ต์ และเราจะประหารลูกหัวปี ทัง้ หมดในประเทศอียป
ิ ต์
ทัง้ ของมนุษย์ และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ 13 แต่
เลือดที่ บ้านที่ เจ้ าทัง้ หลายอยู่นั ้น จะเป็นหมายสําคัญสําหรับเจ้า เมื่อเราเห็นเลือดนั ้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทัง้
หลายไป จะไม่มีภัยพิบัติทําลายเจ้า ขณะที่เราประหารประเทศอียป
ิ ต์
การเลี้ยงแห่งขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน
วัน นั ้น จะเป็ นว ั นที ่ ระลึก สําหรับ เจ้า ให้ เจ้ าทัง้ หลายถือ ไว้เป็น เทศกาลแด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุ
ของเจ้า เจ้ าจงฉลองเทศกาลนี้ และถือ เป็น กฎถาวร 15 เจ้ าทัง้ หลายจงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ให้ ครบเจ็ด วัน วัน
แรกจงชําระบ้านเจ้า ให้ ปราศจากเชื้อ ถ้า ผู้ ใดขื นก ิ นขนมปัง ที่ มี เชื้อ ตัง้ แต่ วน
ั แรกจนถึง วันที ่ เจ็ด ผู้ นั ้น จะ
ต้องถูก ตัดขาดจากอิสราเอล 16 ในวัน แรกนั ้น ให้ มี การประชุม บริสุทธิ์ และในวันที ่ เจ ็ด นั ้น จะเป็ นว ัน ประชุ
มอันบริสุทธิ์แก่ท่าน ในวันเหล่านั ้นอย่าให้ผู้ใดทํางานเลย เว้นไว้แต่การจัดเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน
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เจ้ าทัง้ หลายจงถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เพราะในวัน นั ้น เราได้ นํา พลโยธาของเจ้า ทัง้ หลายออกไป
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เหตุ ฉะนี้ เจ้ าจงฉลองวัน นั ้น และถือ เป็น กฎถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 18 ในตอนเย็นว ั
นที ่สิ บสี่ เดือนแรก เจ้าทัง้ หลายจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเวลาเย็นวันที ่ยี่สิ บเอ็ดของเดือนนั ้น 19 ในเจ็ดวัน
นั ้น อย่า ให้ พบเชื้อ ในบ้านของเจ้า เลย เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดที่ เป็น คนต่างด้าวก็ ดี หรือ คนเกิด ในเมืองก็ ดี ขื นก ิน
สิง่ ใดๆที่ มีเชื้อ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากที่ ชุมนุมของอิสราเอล 20 อย่ากินสิง่ ใดที่ มีเชื้อ ในที่ อาศัยของเจ้า
เจ้ าจงกิน แต่ ขนมปัง ไร้เชื้อ เท่านั ้น� 21 แล ้ว โมเสสเรียกบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลมาพร้อมกัน สัง่
ว่า “ท่านทัง้ หลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา 22 เอาต้นหุสบกําหนึ่ งจุ่ม
ลงในเลือดที่ อยู่ในอ่าง แล้วป้ายเลือดนั ้นไว้ที่ไม้ข้างบน และไม้วงกบประตูทัง้ สองข้างด้วยเลือดที่อยู่ในอ่าง
อย่าให้ผูใดออกไปพ้
้
นประตูบ้านของตนจนถึงรุ ง่ เช้า 23 เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหาร
คนอียป
ิ ต์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือดที่ไม้ประตูข้างบนและที่ไม้วงกบประตูทัง้ สองข้าง พระเยโฮวาห์จะทรง
ผ่านเว้น ประตู นั ้น ไม่ ทรงยอมให้ผู้ สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อ จะประหารท่าน 24 ท่านทัง้ หลายจงถือ พิธี
นี้ ให้ เป็น กฎถาวรของท่านและของลูก หลานท่าน 25 ต่อ มาครัน
้ ท่านไปถึง แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะทรง
ประทานแก่ท่านตามที่ได้ทรงสัญญาไว้แล้วนน
ั ้ ท่านจงถือพิธนี
ี ้ ไว้ปฏิบัติ 26 ครัน
้ สืบไปภายหน้าเมื่อลูกหลาน
ของท่านถามว่า ‘พิธีนี้ หมายความว่า กระไร� 27 ท่านทัง้ หลายจงตอบว่า ‘เป็นการถวายสัตวบูชาปัส กาแด่
พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติ อส
ิ ราเอลในอียป
ิ ต์ เมื่อพระองค์ ทรงประหารคนอียป
ิ ต์ แต่ ไว้ชี
วิตครอบครัวของเราทัง้ หลาย� ” พลไพร่ทัง้ ปวงก็กราบลงนมัสการ 28 แล้วคนชาติอส
ิ ราเอลก็ไปทําตามคํา
สัง่ ทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงรับสังก
่ ับโมเสสและอาโรนอย่างไร เขาทัง้ หลายก็กระทําตามทุกประการ
17

บุตรหัวปีแห่งอียป
ิ ต์เสียชีวต
ิ
29 ต่อมาในเวลาเที่ยงคืน

พระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหัวปี ทุกคนในประเทศอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่พระราชบุตร
หัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั ่ง จนถึงบุตรหัวปีของเชลยที่อยูในคุ
่
กใต้ดิน ทัง้ ลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุก
ตัว 30 ฟาโรห์ กับ ข้าราชการ และชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงตื่น ขึ้น ในตอนกลางคืน มี เสียงร้องไห้ ครํา่ ครวญดัง ทั ่วท
ั ้งอ ียป
ิ ต์ เนื่ องด้วยไม่ มี บ้านใดเลยที่ ไม่มี คนตาย 31 ฟาโรห์ จึง ตรัส เรียกโมเสสกับ อาโรนให้ มาเฝ้า ในคื นว ัน
นั ้น ตรัสว่า “เจ้าทัง้ สองกับทัง้ ชนชาติอส
ิ ราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถิด ไปปรนนิ บติ
ั พระเยโฮ
วาห์ตามที่ ได้พูดไว้นั ้น 32 เอาฝูงแพะแกะและฝูงวัวของเจ้าไปด้วยตามที่ เจ้าได้พูดไว้แล้ว ไปและอวยพรให้
เราด้วย� 33 ฝ่ายชาวอียป
ิ ต์ก็เร่งรัดให้พลไพร่นั้นออกไปจากประเทศโดยเร็ว เพราะเขาพูดว่า “พวกเราตาย
กันหมดแล้ว� 34 พลไพร่นั้นเอาก้อนแป้ งดิบที่ยังมิได้ ใส่ เชื้อกับอ่างขยําแป้ง ห่อผ้าใส่ บ่าแบกไป 35 ชนชาติ
อิสราเอลกระทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสสคือ ขอเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองและเครือ
่ งนุ่ง ห่มจากชาวอียป
ิ ต์ 36 และ
พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ พลไพร่นั้ นเป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ เขาจึง ให้ สิ ่ง ของทัง้ ปวง
ตามที่เขาขอ เขาจึงได้รบ
ิ เอาสิง่ ของต่างๆของชาวอียป
ิ ต์เสีย
การเดินทางออกจากอียป
ิ ต์
ชนชาติ อิสราเอลยกเดิน ออกจากเมืองราเมเสสไปถึง เมืองสุ คคท นั บ แต่ ผู้ ชายได้ ประมาณหกแสน
คน เด็กต่างหาก 38 มีฝูงชนชาติอ่น
ื เป็นจํานวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทัง้ ฝูงสัตว์ คือฝูงแพะแกะ และวัว
จํานวนมากมาย 39 เขาเอาก้อนแป้งไร้เชื้อซึ่งนํามาจากอียป
ิ ต์ นั ้น ปิ้ งเป็นขนมไร้เชื้อ เพราะเขาถูกเร่งรัดให้
ออกจากอียป
ิ ต์ จึงไม่ทันเตรียมเสบียง 40 ชนชาติอิสราเอลอยูใ่ นอียป
ิ ต์เป็นเวลาสี่รอ
้ ยสามสิบปี 41 ครัน
้ สิน
้ สี่
ร้อยสามสิบปี แล้ว ในวันนั ้นเองพลโยธาทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ก็ยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 42 คืนวันนั ้น
เป็นคืนที่ควรจดจําไว้เป็ นที่ระลึกอย่างยิง่ ถึงพระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนําเขาออกจากประเทศอียป
ิ ต์ คืนวันนั ้น
จึงเป็นคืนของพระเยโฮวาห์ที่ชนชาติอิสราเอลทัง้ ปวงถือเป็นที่ระลึกตลอดชัว่ อายุของเขา
37

คําสัง่ เรือ
่ งพิธป
ี ัสกา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า “ระเบียบพิธีปัส กาเป็น ดังนี้ คือ อย่า ให้ คนต่างชาติ กิน เลย
44 ส่วนทาสซึ่ง นายเอาเงิน ซื้อ มา เมื่อ ให้ ทาสนั ้น เข้า สุ หน ัต แล้ว จึง ให้ เขากิน ได้ 45 ส่วนแขกหรือ ลูกจ้างอย่า
ให้กินเลย 46 ให้กินปัสกาแต่ในบ้าน อย่าเอาเนื้ อไปนอกบ้าน และอย่าหักกระดูกของมันเลย 47 ให้ชุมนุมคน
อิสราเอลทัง้ ปวงถือและปฏิ บัติ ตามพิธนี
ี ้ 48 เมื่อมีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้า และใคร่จะถือปัสกาถวาย
พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ ชายพวกนั ้น เข้า สุ หน ัต เสี ยก ่อ นทุก คนแล้ว จึง ให้ เขามาใกล้ และถือ พิธี นั้น ได้ เขาจึง จะ
เป็น เหมือนคนเกิด ในแผ่น ดิน นั ้น แต่ ผู้ ใดที่ ยั งม ิ ได้ เข้า สุหนั ต อย่า ให้ เข ้า ร่วมกิน เลี้ยงในพิธี ปัส กานั ้น เลย
49 พระราชบัญญัติสําหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันกับเจ้าทัง
้ หลายจะต้องเป็ นอัน
เดียวกัน� 50 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ปฏิบัติตามทุกประการ พระเยโฮวาห์รบ
ั สัง่ แก่ โมเสสและอาโรนอย่างไร
พวกเขาก็กระทําอย่างนั ้น 51 วันนั ้นแหละพระเยโฮวาห์ทรงนําชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากประเทศอียป
ิ ต์ แยก
เป็นกระบวนพลโยธา
43
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บุตรหัวปีถูกแยกตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงถวายลู กห ัว ปี ทัง้ ปวงแก่ เรา คือ ทุก สิง่ ของชนชาติ อส
ิ ราเอลที่ ออก
จากครรภ์ ครัง้ แรก จะเป็น มนุษย์ หรือ สัตว์ สิ ่ง นั ้น เป็น ของของเรา� 3 โมเสสจึง กล่าวแก่ ประชาชนว่า “จง
ระลึกถึงวันนี้ ที่ท่านทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาส เพราะพระเยโฮวาห์ทรงนําท่านทัง้ หลายออก
จากที่ นั่น ด้วยฤทธิ์ พระหัตถ์ อย่า กิน ขนมปัง ที่ มี เชื้อ เลย 4 ท่านทัง้ หลายยกออกไปในวัน นี้ ในเดือนอาบีบ
5 ครัน
้ พระเยโฮวาห์ทรงนําพวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนฮีไวต์ และ
คนเยบุส ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านว่า จะยกแผ่น ดิน นี้ ให้ พวกท่าน เป็น แผ่นดิ นที ่
มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ท่านทัง้ หลายจงถือ พิธีนี้ ในเดือนนั ้น 6 จงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เป็น เวลาเจ็ด วัน
และวันที ่ เจ ็ด จงมี เทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์ 7 จงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ให้ ครบกําหนดเจ็ด วัน อย่า ให้ เห ็
นขนมปัง ซึ่ งม ี เชื้อ หรือ ให้ เห ็น เชื้อ ขนมปัง ในเขตของพวกท่าน 8 ในวัน นั ้น จงบอกบุตรของท่านว่า ‘ที่ ได้ ทํา
ดังนี้ ก็ เพราะเหตุ การณ์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา สําหรับ เรา ขณะเมื่อ เราออกจากอียป
ิ ต์� 9 สํา หรับท
่านพิธนี
ี ้ จะเป็นดังรอยสําคัญที่ มือของท่าน และดังเครือ
่ งระลึกระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน เพื่อพระราชบัญญั
ติ ของพระเยโฮวาห์จะได้ อยู่ในปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงนํา พวกท่านออกมาจากอียป
ิ ต์ ด้วย
พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ 10 เพราะฉะนั ้น พวกท่านจงปฏิบัติตามกฎพิธนี
ี ้ ตามกําหนดทุกๆปี ไป 11 เมื่อพระเยโฮ
วาห์ทรงนํา ท่านไปยัง แผ่น ดิน ของคนคานาอัน ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงปฏิ ญาณไว้กั บท ่านและบรรพบุรุษ ของ
ท่านว่า จะทรงยกแผ่นดินนั ้นให้แก่ท่าน 12 ทุกอย่างที่เบิกครรภ์ครัง้ แรกนั ้น ท่านจงแยกถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ และลูกสัตว์หัวปี ตัวผู้ที่เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่าน จงเป็นของพระเยโฮวาห์ 13 จงเอาลูกแกะไถ่ลูกลา
หัวปี ถ้า ไม่ ไถ่ จงหักคอมัน เสีย จงไถ่ บุ ตรหัวปี ทัง้ หลายของมนุษย์ไว้ทัง้ หมด 14 ต่อ ไปภายหน้า เมื่ อบ ุตรของ
ท่านจะถามว่า ‘ทําไมจึง ทํา อย่างนี้ � จงเล่า ให้ เขาฟัง ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงนํา พวกเราออกจากอียป
ิ ต์ จาก
เรือนทาสด้วยฤทธิพ
้ พระทัยของฟาโรห์ด้ ือไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไป พระเยโฮวาห์จึง
์ ระหัตถ์ 15 ต่อมาครัน
ทรงประหารลูกหัวปีทัง้ หลายในประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้ ลูกหัวปี ของมนุษย์และลูกหัวปีของสัตว์ด้วย เหตุฉะนี้ เรา
จึงถวายบรรดาสัตว์หัวปีตัวผู้ที่เบิกครรภ์ครัง้ แรกแด่พระเยโฮวาห์ แต่บุตรหัวปีทัง้ หลายของเรา เราก็ไถ่ไว้�
16 พิธนี
ี ้ จะเป็นดังรอยสําคัญที่มือของท่าน และดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์
ได้ทรงนําพวกเราออกจากอียป
ิ ต์ด้วยฤทธิพ
์ ระหัตถ์�
1

การเดินทางหลีกเลี่ยงชาวฟีลิสเตีย

17 ต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยพลไพร่ไปแล้ว

พระเจ้ามิได้ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย แม้ว่าจะ
เป็นทางใกล้ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เกรงว่าเมื่อพลไพร่ไปเผชิญสงครามเข้า เขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยั
งอียป
ิ ต์ เสีย� 18 พระเจ้าจึงทรงนําเขาอ้อมไปทางถิน
่ ทุรกันดารยังทะเลแดง ชนชาติ อิสราเอลก็ ออกไปจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์มีอาวุธพร้อมที่จะทําสงคราม 19 โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให้ชนชาติ
อิสราเอลปฏิญาณไว้ว่า “พระเจ้า จะเสด็จ มาเยีย
่ มท่านทัง้ หลายเป็น แน่ แล ้ วท ่านจงเอากระดูก ของเราไป
จากที่นี่ ด้วย� 20 คนอิสราเอลยกออกจากเมืองสุคคท ไปตัง้ ค่ายที่ตําบลเอธามบริเวณชายถิน
่ ทุรกันดาร
เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอิสราเอล

21 พระเยโฮวาห์เสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้เขา
มี แสงสว่างเพื่อจะได้ เดินทางได้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน 22 เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลา

กลางคืน พระองค์มิได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร่เลย

14

ฟาโรห์ตามพวกอิสราเอลไปแล้วถูกทําลาย
1 พระเยโฮวาห์ รบ
ั สัง่ แก่ โมเสสว่า 2 “จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ ยอ
้ นกลับ ไปยัง ค่ายหน้า ตําบลปี หะหิ โรท
ระหว่างมิ กดลและทะเล หน ้า ตําบลบาอัล เซโฟน แล ้ว ตัง้ ค่ายตรงนั ้น ใกล้ ทะเล 3 ฟาโรห์จะกล่าวถึง ชนชาติ
อิสราเอลว่า ‘พวกเขาติดอยบ
ู่ นบก ถิน
ั ้ เขาไว้แล้ว� 4 เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์แขง็ กระด้าง
่ ทุรกันดารนั ้นกน
ไป ฟาโรห์จะไล่ ตามมา แล้วเราจะได้รบ
ั เกียรติยศเพราะฟาโรห์และบรรดาพลโยธาของเขา แล้วชาวอียป
ิ ต์
จะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์� เขาทัง้ หลายก็ กระทําตามรับสัง่ นั ้น 5 เมื่อกษั ตริย์อียป
ิ ต์ ทราบความว่าบ่าวไพร่
เหล่ านั ้นหนี ไปแล้ว พระดําริของฟาโรห์และความคิดของข้าราชการก็ เปลี่ยนไปจากที่ มีต่อบ่าวไพร่นั ้น เขา
จึงว่า “ทําไมเราจึงทําเช่นนี้ ไฉนเราจึงได้ ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้นจากการรับใช้เราเล่า� 6 ฝ่ายฟาโรห์
ก็ จัด ราชรถ และนํา พลโยธาไปด้วย 7 ท่านเอารถรบอย่างดี หกร้อยคัน กับ รถรบทัง้ หมดในอียป
ิ ต์ มี ทหาร
ประจําอยู่ทุกคัน 8 พระเยโฮวาห์ทรงให้พระทัยของฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์แข็งกระด้างไป ท่านจึงไล่ ตาม
ชนชาติอิสราเอล ซึ่งเดินทางไปโดยมีพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้มครอง 9 ชาวอียป
ิ ต์ไล่ตามไปมีทังม
้ ้าและรถรบ
ทัง้ หมดของฟาโรห์และทหารม้า กองทัพ ของท่านมาทัน ชนชาติ อส
ิ ราเอลที่ ตัง้ ค่ายอยู่ ริม ทะเล ใกล้ ตําบลปี
หะหิโรท หน ้า ตําบลบาอัล เซโฟน 10 เมื่อ ฟาโรห์เข ้า มาใกล้ ชนชาติ อิสราเอลก็ เงยหน้า ขึ้น ดู และดู เถิด ชาว
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อียป
ิ ต์ยกติดตามมา เขาก็มีความกลัวยิง่ นั ก คนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์ 11 เขาบอกโมเสสว่า “หลุม
ฝังศพในอียป
ิ ต์ ไม่มีหรือ ท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิน
่ ทุรกันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเช่นนี้ คือพาเรา
ออกมาจากอียป
ิ ต์ 12 พวกเราบอกท่านในอียป
ิ ต์ แล ้วมิ ใช่ หรือ ว่า ‘ปล่อยพวกเราแต่ ลําพัง ให้ พวกเรารับ ใช้
ชาวอียป
ิ ต์ เถิด � เพราะการรับ ใช้ ชาวอียป
ิ ต์ นั ้น ก็ ยั งด ี กว่า ที่ จะมาตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร� 13 โมเสสจึง เตือน
พลไพร่ว่า “อย่า กลัว เลย มัน
่ คงไว้ คอยดู ความรอดที่ จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ จะประทานให้แก่
ท่านทัง้ หลายในวันนี้ ด้วยคนอียป
ิ ต์ซ่ึงท่านทัง้ หลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย 14 พระเยโฮวาห์
จะทรงรบแทนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจงสงบอยูเถิ
่ ด�
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 ้วยื่ นม ือ ของเจ้า ออกไปเหนื อ ทะเล ทําให้ ทะเลนั ้น แยก
ออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้ 17 ดูเถิด ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจชาว
อียป
ิ ต์ แข ็ งกระด้างไล่ ตามมา แล ้ว เราจะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้า ทัง้ หมดของ
เขา 18 เมื่อเราได้รบ
ั เกียรติเพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขาแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ก็จะรู ว้ า่ เรานี่ แหละคือพระ
เยโฮวาห์� 19 ฝ่ายทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ซึ่ง นํา พลโยธาอิสราเอลนั ้น กลับ ไปอยู่ข้างหลัง 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 ชนชาติ อิสราเอล ทัง้ สอง
ฝ่ายมิได้เข้าใกล้กันตลอดคืน 21 โมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนื อทะเล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้
ลมทิศ ตะวัน ออกพัด โหมไล่น้ํา ทะเลตลอดคืน ทําให้ทะเลกลายเป็น ดิน แห้ง นํ้า แยกออกจากกัน 22 ชนชาติ
อิสราเอลก็ พากัน เดิน บนดิน แห้ง กลางทะเล ส่วนนํ้า นั ้น ตัง้ เป็น เหมือนกําแพงสําหรับ เขา ทัง้ ทางขวาและ
ทางซ้าย
15

ทหารอียป
ิ ต์ถูกทําลาย

23 คนอียป
ิ ต์ก็ไล่ ตามเขาเข้าไปกลางทะเล

ทัง้ กองม้าและราชรถ และพลม้าทัง้ ปวงของฟาโรห์ 24 ครัน
้ ใน
เวลายํ่า รุ ง่ พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรจากเสาเพลิง และเสาเมฆทรงเห็น พลโยธาอียป
ิ ต์ ก็ ทรงบันดาลให้
กองทั พอ ียป
ิ ต์ เก ิด โกลาหล 25 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ล้อ รถฝืด จนแล่น ไปแทบไม่ ไหว คนอียป
ิ ต์ จึง พู ดก ั นว
่า “ให้ เราหนี ไปจากหน้า คนอิสราเอลเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงต่อสู้ กับ คนอียป
ิ ต์ แทนเขา� 26 ขณะนั ้น
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงยื่ นม ื อออกไปเหนื อ ทะเล เพื่อ ให้ นํ้า ทะเลไหลกลับ คืน มาท่วมคนอียป
ิ ต์
ทัง้ รถรบและพลม้า ของเขา� 27 โมเสสจึง ยื่ นม ื อออกไปเหนื อ ทะเล ครันร
้ ุ่ง เช้า ทะเลก็ กล ับ ไหลดัง เก่า คน
อียป
ิ ต์พากันหนี กระแสนํ้า แต่พระเยโฮวาห์ทรงสลัดคนอียป
ิ ต์ลงกลางทะเล 28 นํ้าก็กลับท่วมพลรถและพล
ม้า คือพลโยธาทัง้ หมดของฟาโรห์ซ่ึงไล่ตามเขาเข้าไปในทะเล ไม่เหลือสักคนเดียว 29 ฝ่ายชนชาติอส
ิ ราเอล
เดิน ไปตามดิน แห้ง กลางท้องทะเล นํ้า ตัง้ ขึ้น เหมือนกําแพงสําหรับ เขาทัง้ ทางขวาและทางซ้าย 30 ดังนี้ ใน
วันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอียป
ิ ต์ อิสราเอลเห็นศพคนอียป
ิ ต์อยู่
ที่ ชายทะเล 31 อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําแก่ คนอียป
ิ ต์ พลไพร่นั้นก็เกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเชื่อถือพระเยโฮวาห์และเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย

15
การร้องเพลงแห่งชัยชนะของโมเสส
ขณะนั ้น โมเสสกับ ชนชาติ อส
ิ ราเอลร้องเพลงบทนี้ ถวายพระเยโฮวาห์ ว่า “ข้าพเจ้า จะร้องเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ชย
ั ชนะอย่างใหญ่ หลวง พระองค์ ทรงกวาดม้า และพลม้า ลงในทะเล
2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นกําลังและเป็ นบทเพลงแห่งข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผู้ชว
่ ยให้ข้าพเจ้ารอด พระองค์
นี่ แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนั กรบ พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์
4 พระองค์ทรงเหวีย
่ งรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเล นายทหารรถรบชัน
้ ยอดของฟาโรห์ก็จม
ในทะเลแดง 5 นํ้าท่วมเขา เขาจมลงในทะเลที่ลึกประดุจก้อนหิน 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของ
พระองค์ ทรงอานุภาพยิง่ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ฟาดศั ตรู แหลกเป็นชิน
้ ๆ 7 ด้วย
เดชานุภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ พระองค์ ทรงควํา่ ปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ เสีย พระองค์ ทรงใช้ พระพิโรธ
ของพระองค์ เผาผลาญเขาเสีย อย่างตอฟาง 8 โดยลมที่ ระบายจากช่องพระนาสิก นํ้า ก็ ท่วมสูง ขึ้น ไป นํ้า
ก็ ท่วมท้น สูง ขึ้น นํ้า ก็ แข ็ง ขึ้น ในท้องทะเล 9 พวกข้าศึก กล่าวว่า ‘เราจะติดตาม เราจะจับ ให้ ทัน เราจะริบ
สิง่ ของมาแบ่งปั นกัน เราจึงจะพอใจที่ ได้กระทํากับพวกนั ้นดังประสงค์ เราจะชักดาบออก มือเราจะทําลาย
เขาเสีย� 10 พระองค์ ทรงบันดาลให้ ลมพัด มา นํ้า ทะเลก็ ท่วมเขามิด เขาจมลงในกระแสนํ้า อัน ไหลแรงนั ้น
เหมือนตะกัว่ 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดาพระทัง้ ปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่า องค์ไหนจะ
เหมือนพระองค์ ผู้ ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์อันร ุ่ง เรือง และน่า เกรงขามเนื่ องด้วยการสรรเสริญ และ
การมหัศจรรย์ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา 12 พระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ขวาออก แผ่ นดิ นก ็ กล ื นพวกเขาเสีย
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13 พระองค์ทรงนําชนชาติ

ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงพาเขามาถึงที่สถิ
ตอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ ด้วยพระเดชานุภาพ 14 ชนชาติทัง้ หลายจะได้ยิน แลว
้ จะพากันหวาดกลัว ชาวประ
เทศฟีลิสเตียจะรู ส
้ ึกเสียวสยอง 15 ครัง้ นั ้นพวกเจ้านายในเมืองเอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และพวกหัวหน้า
ในเมืองโมอับก็จะสะทกสะท้าน ชาวเมืองคานาอันทัง้ ปวงก็จะระสํ่าระสายไป 16 ความรู สึ
้ กเสียวสยอง และ
ความตกใจกลัว จะอุบั ติ ขึ้น ในใจของเขา เนื่ องด้วยฤทธานุ ภาพแห่ง พระกรของพระองค์ เขาจะหยุด นิ่ ง อยู่
เหมือนก้อนหิน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จนพลไพร่ของพระองค์ ผ่านพ้น ไป จนชนชาติ ซ่ึง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้
แล้วผ่านไป 17 พระองค์ จะทรงนําเขาเข้ามา และทรงตัง้ เขาไว้บนภูเขาซึ่งเป็นมรดกของพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เป็นสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงสร้างไว้ เพื่อเป็นทีส
่ ถิตของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สถาน
บริสุทธิซ
์ ่ึงพระหัตถ์ของพระองค์สถาปนาไว้ 18 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยูเป็
่ นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ 19 เพราะ
เมื่อ กองม้า ของฟาโรห์กับ ราชรถ และพลม้า ของท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์ก็ ทรงให้น้ํา ทะเลไหลกลับ
มาท่วมเสีย แต่ ชนชาติ อิสราเอลเดิน ไปบนดิน แห้ง กลางทะเลนั ้น� 20 ฝ่ายมิ เรียมหญิง ผู้ พยากรณ์ พี่ สาว
ของอาโรนก็ ถือรํามะนา และหญิงทัง้ ปวงก็ ถือรํามะนาเดินตาม พร้อมเต้นรําไปด้วย 21 มิเรียมจึงร้องนําว่า
“จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ เถิด เพราะพระองค์ ทรงได้ ชย
ั ชนะอย่างใหญ่ หลวง พระองค์ ทรงกวาดม้า
และพลม้าให้ตกลงไปในทะเล�
พวกอิสราเอลเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อกระหายนํ้าพระเจ้าทรงประทานให้

ต่อ มาโมเสสนํา พวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารชูร ์ เดิน ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสาม
วัน ก็ มิได้ พบนํ้าเลย 23 ครัน
้ มาถึงตําบลมาราห์ เขาก็ กินนํ้าที่ ตําบลมาราห์นั้นไม่ได้ เพราะนํ้าขม เหตุ ฉะนั ้น
จึง ตัง้ ชื่อ ว่า มาราห์ 24 และพลไพร่นั้ นก ็ พากัน บ่น ต่อว่า โมเสสว่า “พวกเราจะเอาอะไรดื่ม� 25 โมเสสก็ รอ
้ ง
ทูล พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จึง ทรงชี้ ให้ ท่านเห็น ต้นไม้ ต้นหน ่งึ เมื่อ โยนต้นไม้ นั้น ลงในนํ้า นํ้า ก็ จืด ณ ที่
นั ้นพระองค์ ทรงประทานกฎเกณฑ์ และกฎไว้ และทรงลองใจเขาที่ นั ่น 26 พระองค์ ตรัสว่า “ถ้าเจ้าทัง้ หลาย
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขะมักเขม้น และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตร
ของพระองค์ เงีย
่ หูฟังพระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ แล้วโรคต่างๆ
ซึ่ง เราบันดาลให้ เก ิด แก่ ชาวอียป
ิ ต์ นั ้น เราจะไม่ ให้ บังเกิด แก่ พวกเจ้า เลย เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น ผู้
รักษาเจ้าให้หาย� 27 พวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่มีบ่อนํ้าพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึง
ตัง้ ค่ายใกล้บ่อน้าํ นั ้น
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16
ได้รับอาหารโดยการอัศจรรย์
และในวันที่สิบห้าเดือนที่สอง นั บตัง้ แต่เวลายกออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ชุมนุม
ชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมดก็ มาถึงถิน
่ ทุรกันดารสีน ซึ่งอยู่ระหว่างตําบลเอลิ มกับภูเขาซีนาย 2 ชุ มนุมชนชาติ
อิสราเอลทัง้ ปวงก็ พากัน บ่น ต่อ โมเสสและอาโรนในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 3 คนอิสราเอลกล่าวแก่ ท่านทัง้ สองว่า
“พวกข้าพเจ้า ตายเสีย ด้วยพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่ อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ ขณะเมื่อ นั ่ง อยู่ ใกล้ หม้อ
เนื้ อและรับประทานอาหารอิม
่ หนําจะดีกว่า นี่ ท่านกลับนําพวกข้าพเจ้าออกมาในถิน
่ ทุรกันดารอย่างนี้ เพื่อ
จะให้ชุมนุมชนทัง้ หมดหิวตายเท่านั ้น� 4 แล้วพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด เราจะให้อาหารตกลง
มาจากท้องฟ้าดุจฝนสําหรับพวกเจ้า ให้พลไพร่ออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่ งๆ เพื่อเราจะได้ลองใจ
ว่าเขาจะดําเนิ นตามราชบัญญัติของเราหรือไม่ 5 ต่อมาในวันที ่หก เมื่อเขาเตรียมของที่ เก็บมา อาหารนั ้ นก็
จะเพิม
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า “ในเวลาเย็น
่ เป็นสองเท่าของที่เขาเก็บทุกวัน� 6 โมเสสกับอาโรนจึงบอกชนชาติอส
ท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ าพระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 7 ในเวลาเช้าพวกท่านจะ
ได้ เห ็น สง่า ราศี แห่งพระเยโฮวาห์ เพราะคํา บ่น ต่อว่า ของพวกท่านต่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว
เราทัง้ สองเป็นผูใ้ ดเล่า พวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเรา� 8 โมเสสกล่าวว่า “ในเวลาเย็นพระเยโฮวาห์จะประทาน
เนื้ อให้ท่านรับประทานและในเวลาเช้าพวกท่านจะมีอาหารรับประทานจนอิม
่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับ
คํา บ่น ของท่านต่อ พระองค์ เราทัง้ สองนี้ เป็น ผู้ ใดเล่า พวกท่านมิ ได้ บ่น ต่อว่า เรา แต่ ได้ บ่น ต่อ ว่า พระเยโฮ
วาห์� 9 โมเสสจึง กล่าวแก่ อาโรนว่า “จงบอกชุ มนุ มชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า ‘เข ้า มาใกล้ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสดับ คํา บ่น ของท่านแล้ว� ” 10 ต่อ มาขณะที่ อาโรนกล่า วแก่ บรรดาชุ มนุมชน
อิสราเอลอยู่ นั ้น เขาทัง้ หลายมองไปทางถิน
่ ทุ รก ัน ดาร แล ้วดู เถิด สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ปรากฏอยู่ ใน
เมฆ 11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “เราได้ยน
ิ คําบ่นของชนชาติ อส
ิ ราเอลแล้ว จงกล่าวแก่ เขาว่า ‘ใน
เวลาเย็น พวกเจ้าจะได้กินเนื้ อ ทัง้ ในเวลาเช้า เจ้าจะได้อาหารกินจนอิม
่ แล้วเจ้าจะรู ว่้ า เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกเจ้า� ” 13 ครัน
้ ถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้าํ ค้างตกรอบค่ายที่พัก
1 พวกเขายกไปจากเอลิม

มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู ซึ่งเป็นอาหารทิพย์มาจากสวรรค์
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14 เมื่อ นํ้าค้างระเหยไปแล้ว ดู เถิด สิ ่ง หนึ่ ง เหมือนเกล็ด เล็กๆเท่า เม็ด นํ้าค้างแข็ง อยู่ ที่ พื้น ดิน ในถิน
่ ทุ รก ัน
ดารนั ้น 15 เมื่อชนชาติอส
ิ ราเอลเห็นจึงพูดกนว
ั ่า “นี่ คือมานา� เพราะเขาไม่ทราบว่าเป็นสิง่ ใด โมเสสจึงบอก
เขาว่า “นี่ แหละเป็น อาหารที่ พระเยโฮวาห์ประทานให้พวกท่านรับ ประทาน 16 นี่ เป็น สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาไว้ว่า ‘ให้ทุ กคนเก็บ เท่าที่ พอรับประทานอิม
่ ให้เก็บคนละโอเมอร์ ตามจํานวนคนมากน้ อย ซึ่งพักอยู่
ในเต็นท์ของตน� ” 17 ชนชาติอิสราเอลก็กระทําตาม บางคนเก็บมาก บางคนเก็บน้อย 18 แต่เมื่อเขาใช้โอเม
อร์ตวงคนที่ เก็บได้ มากก็ ไม่มีเหลือ และคนที่ เก็บได้ น้อยก็ หาขาดไม่ ทุกคนเก็บได้ เท่าที่ คนหนึ่ งรับประทาน
พอดี 19 โมเสสจึงสัง่ ว่า “อย่าให้ผูใดเก็
้
บเหลือไว้จนรุ ง่ เช้า� 20 แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสส บางคนเก็บส่วนหนึ่ ง
ไว้จนรุ ง่ เช้า อาหารนั ้นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็น โมเสสจึงโกรธคนเหล่านั ้น 21 เขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่
คนหนึ่ งรับประทานพอดี แต่พอแดดออกร้อนจัดแล้วอาหารนั ้นก็ละลายไป 22 อยู่มาเมื่อถึงวันที่หก เขาเก็บ
อาหารสองเท่า คือคนละสองโอเมอร์ บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนจึงมารายงานต่อโมเสส

อธิบายเรือ
่ งวันสะบาโต
“พระเยโฮวาห์ทรงพระบัญชาว่า ‘พรุ ง่ นี้ เป็นวันหยุดงาน เป็นสะบาโต วันบริสุทธิข
์ อง
พระเยโฮวาห์ วันนี้ จะปิ้ งอะไรก็ให้ปิ้ ง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วนที่เหลือทัง้ หมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น� ”
24 เมื่อ เขาเก็บ ไว้จนถึง วันร ุ่ง ขึ้น ตามโมเสสสัง
่ อาหารนั ้ นก็มิได้ บูดเหม็นเป็นหนอนเลย 25 โมเสสจึงบอกว่า
“วันนี้ จงกินอาหารนั ้น เพราะว่าวันนี้ เป็ นวันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ วันนี้ ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั ้นใน
ทุ่งเลย 26 จงเก็บหกวัน แต่ในวันทีเจ
่ ็ดซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลย� 27 อยูมาเมื
่
่ อวันทีเจ
่ ดม
็ บ
ี างคนออกไปเก็บ
28
แต่ ไม่ ได้ พบ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “พวกเจ้า จะขัด ขืน บัญญั ติ และราชบัญญั ติ ของเรานานสัก
เท่าไร 29 ดูซิ พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดวันสะบาโตให้เจ้า คือในวันที่หก พระองค์จึงประทานอาหารให้พอรับ
ประทานสองวัน ให้ทุกคนพักอยู่ในที่ของตน อย่าให้ผู้ใดออกจากที่พักในวันที่เจ็ดนั ้นเลย� 30 เหตุฉะนั ้นพล
ไพร่ทัง้ ปวงจึงได้พักงานในวันที่เจ็ด 31 เหล่าวงศ์ วานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั ้ นว่า มานา เป็นเม็ดขาว
เหมือนเมล็ด ผักชี มี รสเหมือนขนมแผ่น ประสมนํ้า ผึ้ง 32 โมเสสกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ มี รับสัง่ ว่า ‘จงตวง
มานาโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ตลอดชัว่ อายุของเจ้า เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้เห็นอาหารซึ่งเราเลี้ยงเจ้าในถิน
่ ทุรกัน
ดารนี้ เมื่อเรานําพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� ” 33 โมเสสบอกอาโรนว่า “เอาหม้อลูกหนึ่ ง ตวงมานาให้
เต็มโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุของท่าน� 34 อาโรนก็วางมานานั ้นลงหน้า
หีบพระโอวาท เพื่อรักษาไว้ตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 35 ชนชาติอิสราเอลได้กินมา
นาสี่สิบปี จนเขามาถึงเมืองที่จะอาศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่นดินคานาอัน 36 หน่งึ โอเม
อร์เท่ากับหนึ่ งในสิบของเอฟาห์
23 โมเสสบอกเขาว่า

17

นํ้าไหลออกมาจากศิลา

1 ชุ มนุ มชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด

ยกออกจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารสีน ไปเป็น ระยะๆตามพระบัญชาของพระเย
โฮวาห์ และมาตัง้ ค่ายที่ เรฟี ดิ ม ที่ นั ่น ไม่ มีน้าํ ให้ พลไพร่ดื่ม 2 เหตุ ฉะนั ้น พลไพร่จึง กล่าวหาโมเสสว่า “ให้ นํ้า
พวกข้าดื่มซิ� โมเสสจึงบอกเขาว่า “พวกเจ้าหาเรือ
่ งเราทําไม เหตุไฉนพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระเยโฮ
วาห์� 3 พลไพร่กระหายนํ้าที่ ตําบลนั ้น จึงบ่นต่อโมเสสว่า “ทําไมท่านจึงพาพวกข้า ทั งบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของ
ข้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ ให้อดนํ้าตาย� 4 โมเสสจึง ร้องทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ข้า พระองค์ จะทํา อย่างไร
กับชนชาติ นี้ ดี เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ ให้ตายอยู่แล้ว� 5 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “จง
เดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนําพวกผูใหญ่
้
บางคนของอิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้าํ นั ้นไปด้วย
6 ดูเถิด เราจะยืนอยูต
่ ่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบ เจ้าจงตีศิลานัน
้ แล้วน้าํ จะไหลออกมาจากศิลาให้
พลไพร่ดื่ม � โมเสสก็ ทํา ดัง นั ้น ท่ามกลางสายตาพวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล 7 โมเสสเรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า มัส
สาห์ และเมรบาห์ ด้วยเหตุ ว่า คนอิสราเอลกล่าวหาตน ณ ที่ นั ้น และลองดี กับ พระเยโฮวาห์ ว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือ�
การสู้รบกับคนอามาเลข
คนอามาเลขยกมารบกับคนอิสราเอลที่ตําบลเรฟีดิม 9 โมเสสสัง่ โยชูวาว่า “จงเลือกชายฉกรรจ์
ฝ่ายเราออกไปสู้ รบกับ พวกอามาเลข พรุ ง่ นี้ เราจะยืน ถือ ไม้ เท ้า ของพระเจ้า อยู่ บนยอดภู เขา � 10 โยชู วาก ็
ทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสส ออกสู้ รบกับ พวกอามาเลข ส่วนโมเสส อาโรน และเฮอร์ ก็ ขึ้น ไปบนยอดภูเขานั ้น
11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั ้น ท่านลดมือลงเมื่อไร พวกอามาเลขก็เป็ นต่อเมื่อ
นั ้น 12 แต่ มือ ของโมเสสเมื่อยล้า เขาทัง้ สองก็ นํา ก้อนหิน มาวางไว้ให้ โมเสส ท่านนั ่ง อาโรนกับ เฮอร์ก็ ช่วย
ยกมือท่านขึ้นคนละข้าง มือของท่านก็ชู อยู่จนตะวันตกดิน 13 ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลขกับพลไพร่ของเขา
พ่ายแพ้ ไปด้วยคมดาบ 14 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเขียนข้อความต่อ ไปนี้ ลงไว้ในหนั งสือ เพื่อ เป็
นที่ระลึก ทัง้ เล่าให้โยชูวาฟังคือว่าเราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลขไม่ให้ปรากฏในความทรงจําของพลไพร่
8 ครัง
้ นั ้น
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ภายใต้ ฟ้านี้ เลย� 15 โมเสสจึงสร้างแท่นเรียกชื่อว่า เยโฮวาห์นิสสี 16 กล่าวว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรง
ปฏิญาณว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่ อายุ�

18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย
่ มชนชาติอิสราเอล

1 เมื่อเยโธร ปุโรหิตแห่งมเี ดียน พ่อตาของโมเสส ได้ยินถึงกจ
ิ การทัง้ หลายที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อโมเสส

และอิสราเอลพลไพร่ของพระองค์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงนําอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ 2 เยโธรพ่อตาของโมเสส
จึง พาศิป โปราห์ ภรรยาของโมเสสซึ่ง โมเสสได้ ส่ง กลับ ไปแต่ คราวก่อนนั ้น 3 พร ้ อมกับ บุตรชายทัง้ สองคน
ของนาง คนหนึ่ ง ชื่อ เกอร์โชม เพราะโมเสสกล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวอาศัย อยู่ ต่างประเทศ � 4 อี ก
คนหนึ่ งชื่อเอลีเยเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า “พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า และทรงให้
ข้าพเจ้ารอดจากพระแสงดาบของฟาโรห์� 5 เยโธรพ่อตาของโมเสส พาภรรยาและบุตรชายทัง้ สองคนนั ้น
มาหาโมเสสที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารที่ เขาตัง้ ค่ายอยู่ ที่ ภู เขาของพระเจ้า 6 ท่านบอกโมเสสว่า “เราคือ เยโธรพ่อ
ตาของท่านพาภรรยากับ บุตรชายทัง้ สองของนางมาหาท่าน� 7 โมเสสออกไปต้อนรับ พ่อตากราบลงและจุ
บท่าน ท่านทัง้ สองไต่ถามถึงทุกข์สุขซึ่งกันและกันแล้วพากันเข้าไปในเต็นท์ 8 โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุ
การณ์ ทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทํากับฟาโรห์ และแก่ชาวอียป
ิ ต์เพราะทรงเห็นแก่พวกอิสราเอล
ทัง้ ความทุกข์ยากลําบากทัง้ ปวงซึ่งเกิดขึ้นแก่ คนอิสราเอลในระหว่างทาง และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงช่วยเขา
ให้ พ้น ภัย อย่างไร 9 เยโธรก็ มี ความยินดี ที่ ได้ ทราบพระกรุ ณาทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสําแดงแก่ คน
อิสราเอล เมื่อพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือชาวอียป
ิ ต์ 10 เยโธรจึงกล่าวว่า “สาธุการแด่พระ
เยโฮวาห์ผู้ ทรงช่วยท่านทัง้ หลายให้รอดจากเงื้อมมือ ชาวอียป
ิ ต์ และจากหัตถ์ ของฟาโรห์ และทรงช่วยพล
ไพร่ให้ พ้น จากมือ ของชาวอียป
ิ ต์ 11 บัดนี้ เราทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ใหญ่ กว่า พระทัง้ ปวง ใหญ่ กว่า
พระเหล่านั ้นทีได้
่ กระทําต่อชนชาติอส
ิ ราเอลอย่างทะนง� 12 เยโธรพ่อตาของโมเสสก็นําเครือ
่ งเผาบูชา และ
เครือ
่ งสัตวบูชาถวายแด่ พระเจ้า ฝ่ายอาโรนกับ บรรดาผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลมารับ ประทานเลี้ยงกับ พ่อตา
ของโมเสสเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 13 ต่อมาวันรุ่งขึ้น โมเสสออกนั ่งพิจารณาพิพากษาความให้พลไพร่ พล
ไพร่ก็ ยืน ห้อมล้อมโมเสสตัง้ แต่ เช้า จนเย็น 14 เมื่อ พ่อตาของโมเสสเห็น งานทัง้ ปวงที่ โมเสสกระทํา เพื่อ พล
ไพร่เช่น นั ้น จึง กล่าวว่า “นี่ ท่านใช้ วิธีอะไรปฏิ บั ติ กับ พลไพร่เล่า เหตุ ไรท่านจึง นั ่ง ทํางานอยู่ แต่ ผู้ เดียว และ
พลไพร่ทัง้ ปวงก็ยน
ื ล้อมท่านตัง้ แต่เช้าจนเย็น� 15 โมเสสจึงตอบพ่อตาว่า “เพราะพลไพร่มาหาข้าพเจ้า เพื่อ
ขอให้ทูลถามพระเจ้า 16 เมื่อเขามีการโตเ้ ถียงกันกม
็ าหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อน
บ้าน สอนเขาให้ รู จั
้ ก กฎเกณฑ์ ของพระเจ้า และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์� 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึง
กล่าวแก่ ท่านว่า “ท่านทําอย่างนี้ ไม่ดี 18 ทัง้ ท่านและพลไพร่ที่ มาหาท่านนั ้นจะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอัน
หนั กนี้ เหลือกําลังของท่าน ท่านไม่สามารถที่ จะทําแต่ ผู้เดียวได้ 19 ฟังเสียงของเราบ้าง เราจะให้คําแนะนํา
แก่ ท่าน และขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของพลไพร่ต่อพระเจ้า นําความกราบทูล
พระเจ้า 20 ท่านจงสัง่ สอนเขาให้รู กฎและพระราชบั
้
ญญั ติ ต่างๆ และแสดงให้เขารู จ
้ ัก ทางที่ เขาต้องดําเนิ น
ชีวต
ิ และสิง่ ที่ ต้องปฏิ บัติ 21 ยิง่ กว่านั ้น ท่านจงเลือกคนที่ สามารถจากพวกพลไพร่ คือคนที่ ยาํ เกรงพระเจ้า
ไว้ใจได้และเกลียดสินบน แต่งตัง้ คนอย่างนี้ ไว้เป็นผู้ปกครองคน พันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิ บ
คนบ้าง 22 ให้เขาพิพากษาความของพลไพร่อยู่ เสมอ ส่วนคดี ใหญ่ ๆก็ ให้เขานํา มาแจ้ง ต่อ ท่าน แต่ คดี เล็กๆ
น้ อยๆให้เขาตัดสินเอง การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกั บท่าน 23 ถ้าทําดังนี้ และ
พระเจ้า ทรงบัญชาแล้ว ท่านก็ จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ ปวงนี้ ก็ จะไปยัง ที่ อาศัย ของเขาด้วยความสงบ
สุข� 24 โมเสสก็ ฟังเสียงของพ่อตา และทําตามที่ เขาแนะนําทุกประการ 25 โมเสสจึงได้ เลือกคนที่ สามารถ
จากคนอิสราเอลทัง้ ปวงตัง้ ให้เป็นหัวหน้าพลไพร่ เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิ
บคนบ้าง 26 คนเหล่านั ้นพิพากษาความของพลไพร่อยู่เสมอ แต่คดียากๆเขานําไปแจ้งโมเสส ส่วนคดีเล็กๆ
น้ อยๆเขาตัดสินเอง 27 โมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป พ่อตาก็กลับไปยังเมืองของเขา

19
คนอิสราเอลมาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย

1 ในเดือนที่สามนั บตัง
้ แต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

ในวันนั ้นเขามาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย
มาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย พวกเขาก็ตัง้ ค่ายอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร ชาวอิสราเอล
ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หน้าภูเขานั ้น 3 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสจากภูเขานั ้นว่า “บอกวงศ์วานยาโคบ
และชนชาติอส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า 4 ‘พวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทํากับชาวอียป
ิ ต์แล้ว และที่เราเทิดชูเจ้าขึ้น
ดุจดังด้วยปีกนกอินทรี เพื่อนําเจ้ามาถึงเรา 5 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงเรา และรักษาพันธสัญญา
2 เมื่อยกออกจากตําบลเรฟีดิม
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ของเราไว้ เจ้ าจะเป็นทรัพย์อน
ั ประเสริฐของเรา ยิง่ กว่าชาติ ทัง้ ปวง เพราะแผ่นดินทัง้ สิน
้ เป็นของเรา 6 เจ้ า
ทัง้ หลายจะเป็น อาณาจักรแห่ง ปุโรหิต และเป็น ชนชาติ บริสุทธิสํ
์ าหรับ เรา� นี่ เป็น ถ้อยคํา ที่ เจ้ าต้องบอกให้
ชนชาติอิสราเอลฟัง� 7 โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของพลไพร่ แล้วเล่าข้อความเหล่านี้ ที่พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาท่านให้เขาฟัง ทุก ประการ 8 บรรดาพลไพร่ก็ ตอบพร้อมกั นว ่า “สิ ่ง ทัง้ ปวงที่ พระเยโฮวาห์ตรั
สนน
ั ้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะกระทําตาม� โมเสสจึงนําถ้อยคําของพลไพร่ไปกราบทูลพระเยโฮวาห์
พลไพร่จงเตรียมตัวที่จะฟังคําสัง่ จากพระเจ้า
“ดู เถิด เราจะมาหาเจ้า ในเมฆหนาทึบ เพื่อ พลไพร่จะได้ยน
ิ ขณะที่ เราพู
ดก ับ เจ้า แล ้ วจะได้ เชื่อ เจ้า ตลอดไป� โมเสสนํา คํา ของพลไพร่นั้น กราบทูล พระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮวาห์
จึงรับสังก
่ ับโมเสสว่า “ไปบอกให้พลไพร่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิในวั
นนี้ และพรุ ง่ นี้ ให้เขาซักเสื้อผ้าเสียให้สะอาด
์
11 เตรียมตัว ไว้ให้พร ้ อมในวันที ่ สาม เพราะในวันที ่ สามนั ้น พระเยโฮวาห์จะเสด็จ ลงมาบนภูเขาซี นายท่า มก
ลางสายตาของพลไพร่ทัง้ ปวง 12 จงกําหนดเขตให้ พลไพร่อยู่ รอบภู เขา แล ้ วกําชับ เขาว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจง
ระวังตัวให้ดี อย่าล่วงลํ้าเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั ้น ผู้ใดถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ 13 อย่าใช้
มือ ฆ่า ผู้ นั้น เลย ให้ เอาหิน ขว้างหรือ ยิง เสีย จะเป็น สัตว์ก็ดี หรือ เป็น มนุษย์ ก็ดี อย่า ไว้ชีวต
ิ � เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง
แตรเป่า ยาว ให้ เขาทัง้ หลายมายัง ภูเขานั ้น� 14 โมเสสลงจากภูเขามายัง พลไพร่ แล ้ว พลไพร่ชาํ ระตัว ให้
บริสุทธิและซั
กเสื้อผ้าให้สะอาด 15 แล้วท่านกล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวั
์
นที่สาม อย่าเข้าใกล้ ภรรยาของท่านเลย� 16 อยู่มาพอถึงรุ ง่ เช้าวันที่สาม ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆอัน
หนาทึบปกคลุมภูเขานั ้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั ่น จนคนทัง้ ปวงที่อยูค่
่ ายต่างก็พากันกลัวจนตัวสัน
่ 17 โมเสส
18
ก็นําประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายืนอยูที
่ ่เชิงภูเขา ภูเขาซีนายมีควันกลุ้มหุม
้ อยูท
่ ัว่ ไป
เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั ้นโดยอาศัยเพลิง ควันไฟพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ ภูเขาก็
สะท้านหวัน
่ ไหวไปหมด 19 เมื่อเสียงแตรยิงด
่ ังขึ้น โมเสสก็กราบทูล พระเจ้าก็ตรัสตอบเป็นเสียงร้อง 20 พระ
เยโฮวาห์ เสด็จ ลงมาบนยอดภูเขาซี นาย พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกโมเสสให้ ข้น
ึ ไปบนยอดเขา โมเสสก็ ขึ้น ไป
21 พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง
่ โมเสสว่า “เจ้ าจงลงไปกําชับ พลไพร่ เกรงว่า เขาจะล่วงลํ้า เข้า มาถึง พระเยโฮวาห์
เพราะอยากเห็น แล้วเขาจะพินาศเสียเป็นจํานวนมาก 22 อีกประการหนึ่ ง พวกปุโรหิตที่เข้ามาเฝ้าพระเยโฮ
วาห์นั้นให้เขาชําระตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษเขา� 23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเย
โฮวาห์ ว่า “พลไพร่ข้น
ึ มาบนภูเขาซี นายไม่ ได้ เพราะพระองค์ ทรงสัง่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายว่า ‘จงกัน
้ เขตรอบ
ภูเขานั ้น ชําระให้เป็ นที่บริสุทธิ�
์ ” 24 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ลงไปเถิด แล้วกลับขึ้นมาอีก พาอา
โรนขึ้ นมาด้วย แต่ อย่า ให้พวกปุโรหิต และพลไพร่ล่วงลํ้า ขึ้น มาถึง พระเยโฮวาห์ เกรงว่า พระองค์ จะลงโทษ
เขา� 25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร่ตามนั ้น
9 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า
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พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติสิบประการจากสวรรค์
1 พระเจ้า ตรัส พระวจนะทัง
้ สิน
้ ต่อ ไปนี้ ว่า 2 “เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ นํา เจ้า ออกจาก
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ คือ จากเรือนทาส 3 อย่า มี พระอื่น ใดนอกเหนื อ จากเรา 4 อย่า ทํา รู ป เคารพสลัก สําหรับ ตนเป็
นรูปสิง่ หนึ่ งสิง่ ใด ซึ่งมีอยูในฟ้
่
าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยูที
่ ่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยูในนํ
่
้ าใต้แผ่นดิน 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 แต่ แสดง
ความเมตตาต่อ คนที่รก
ั เรา และรักษาบัญญั ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน 7 อย่า ออกพระนามพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของเจ้า อย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ ที่ ออกพระนามพระองค์ อย่างไร ้ ประโยชน์ นั ้น พระเยโฮวาห์
จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ 8 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริสุทธิ์ 9 จงทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้าหก
วัน 10 แต่วันที่เจ็ดนั ้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ ไม่ว่า
เจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ใน
ประตูเมืองของเจ้า 11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ใน
ที่ เหล่านั ้น แต่ ในวันที ่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตัง้ วันนั ้น
ไว้เป็ นว ัน บริสุทธิ์ 12 จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของเจ้า เพื่อ อายุ ของเจ้า จะได้ ยน
ื นานบนแผ่น ดิน ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ประทานให้ แก่ เจ้า 13 อย่า ฆ่า คน 14 อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา 15 อย่า ลัก ทรัพย์
16 อย่า เป็ น พยานเท็จ ใส่ รา
้ ยเพื่อนบ้าน 17 อย่า โลภครัว เรือนของเพื่อนบ้าน อย่า โลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิง่ ใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน� 18 คนทัง้ หลายเมื่อได้ยิน ได้
เห็นฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เสียงแตร และควันทีพลุ
่ ่งขึ้นจากภูเขาเช่นนั ้น ต่างก็ยน
ื ตัวสัน
่ อยูแต่
่ ไกล 19 เขาจึงกล่าว
แก่ โมเสสว่า “ท่านจงนํา ความมาเล่า เถิด พวกข้าพเจ้า จะฟัง แต่ อย่า ให้ พระเจ้า ตรัส กับ พวกข้าพเจ้า เลย
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เกรงว่าข้าพเจ้าจะตาย� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่ว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจ
ท่านทัง้ หลาย เพื่อพวกท่านจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ และจะได้ ไม่ทําบาป� 21 พลไพร่ยน
ื อยู่แต่ ไกล แต่ โมเสส
เข้าไปใกล้ ความมืด ทึ บท ี่ พระเจ้า ทรงสถิต อยู่ นั ้น 22 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “บอกชนชาติ อส
ิ ราเอล
ดังนี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายได้ เห ็น แล้ วว ่า เราพู ดก ับ พวกเจ้า จากท้องฟ้า 23 เจ้ าอย่า ทํา รู ป พระด้วยเงิน ไว้สําหรับ
บูชาเทียมเท่ากับเรา หรือทํารู ปพระด้วยทองคําสําหรับตัว 24 จงใช้ดิ นก่อแท่นบูชาสําหรับเรา และบนแท่น
นั ้น จงใช้ แกะและวัว ของเจ้า เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และเป็น สันติ บูชาแก่ เรา ในทุก ตําบลที่ เราให้ระลึก ถึง นาม
ของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้า 25 ถ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิ ลาสําหรับเรา อย่าก่อด้วยศิ ลาที่ตกแต่ง
แล้ว เพราะถ้าเจ้าใช้เครือ
่ งมือตกแต่งศิ ลานัน
้ เจ้ าก็ จะทําให้ศิลานน
ั ้ เป็นมลทิน 26 และเจ้าอย่าเดินตามขัน
้
บันไดขึ้นไปยังแท่นบูชาของเรา เพื่อว่าการเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยเสียที่นั ่น� ”
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1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น คํา ตัดสิน ซึ่ง เจ้า ต้องประกาศให้เขาทัง
้ หลายทราบไว้ 2 ถ้าเจ้าจะซื้อคนฮีบรู ไว้เป็นทาส

เขา
จะต้องปรนนิ บั ติ เจ้ าหกปี แต่ ปี ที่ เจ ็ด เขาจะได้ เป็ นอ ิ สระโดยไม่ ต้องเสีย ค่า ไถ่ 3 ถ้า ทาสได้ มาแต่ ผู้ เดียวจง
ปล่อยเขาไปแต่ผูเ้ ดียว ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย 4 ถ้านายหาภรรยาให้เขา และภรรยา
นั ้น เกิด บุตรชายก็ ดี บุ ตรสาวก็ ดีด ้ว ยกัน ภรรยากับ บุตรนั ้น จะเป็น คนของนาย เขาจะเป็ นอ ิ สระได้ แต่ ตัวผู้
เดียว 5 ถ้าทาสนั ้นมากล่าวเป็ นที ่เข้าใจชัดเจนว่า ‘ข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยาก
ออกไปเป็นไทย� 6 ให้นายพาทาสนั ้นไปถึงพวกผู้พิพากษา พาเขาไปที่ ประตูหรือไม้วงกบประตู แล้วให้นาย
เจาะหู เขาด้วยเหล็ก หมาด เขาก็ จะอยู่ ปรนนิ บัติ นายต่อ ไปจนชีวต
ิ หาไม่ 7 ถ้า คนใดขายบุตรสาวเป็น ทาสี
หญิงนั ้นจะมิได้เป็นอิสระเหมือนทาส 8 ถ้าหญิงนั ้นไม่เป็นที่พอใจของนายที่รบ
ั เธอไว้เป็นภรรยา ต้องยอมให้
คนอื่นไถ่ เธอไป แต่ไม่มีสิทธิจะขายหญิ
งนั ้นให้แก่ชาวต่างประเทศ เพราะมิได้สัตย์ซื่อต่อหญิงนั ้นแล้ว 9 ถ้า
์
นายยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยาบุตรชายของตน ก็ ให้เขาปฏิ บัติ ต่อหญิงนั ้นดุจเป็นบุตรสาวของตน 10 ถ้าเขา
หาหญิงอ่ ืนมาเป็นภรรยา อย่าให้เขาลดอาหารการกิน เสื้อผ้าและประเพณี ผัวเมียกับคนเก่า 11 ถ้าเขามิได้
กระทําตามประการใดในสามประการนี้ แก่เธอ หญิงนั ้นจะไปเสียก็ได้โดยไม่ต้องมีค่าไถ่ ไม่ต้องเสียเงิน
ความยุติธรรมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการกระทําผิดต่อคนอื่น

ผู้ ใดทุบตี คนหนึ่ ง ให้ ตาย ผู้ นั ้น จํา ต้องรับ โทษถึง ตายเป็น แน่ 13 ถ้า ผู้ ใดมิ ได้ เจตนาฆ่า เขา แต่ เขาตาย
เพราะพระเจ้า ทรงปล่อยให้ ตายด้วยมือ ของผู้ นั ้น เราจะตัง้ ตําบลหนึ่ ง ไว้ ให้ เขาหนี ไปที่ นั ่น 14 แต่ ถ้า ผู้ ใด
เจตนาหัก หลัง ฆ่า เพื่อนบ้าน ก็ ให้ ดึง ตัว เขาไปจากแท่น บูชาของเราเพื่อ ลงโทษให้ ถึง ตาย 15 ผู้ ใดทุบตี บิ ดา
มารดาของตน ผู้นั ้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 16 ผู้ใดลักคนไปขายก็ดี หรือมีผู้พบคนที่ถูกลักไปอยู่
ในมือของผูน
้ ั ้นกดี
็ ผูลั
้ กนั ้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 17 ผูใดด่
้
าแช่งบด
ิ ามารดาของตน ผูนั
้ ้นต้องถูก
ปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ถ้ามีผู้วิวาทกัน และฝ่ายหนึ่ งเอาหินขว้างหรือชก แต่อีกฝ่ายหนึ่ งไม่ถึงแก่ความ
ตาย เพียงแต่ เจ ็บ ป่วยต้องนอนพัก 19 ถ้า ผู้ ที่ ถู กเจ็ บน ัน
้ ลุก ขึ้น ถือ ไม้ เท ้า เดิน ออกไปได้ อีก ผู้ ตีน ั นก
้ ็ พ้น โทษ
แต่ เขาจะต้องเสียค่าป่วยการ และค่ารักษาบาดแผลจนหายเป็นปกติ 20 ถ้าผู้ใดทุบตี ทาสชายหญิงของตน
ด้วยไม้จนตายคามือ ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษเป็นแน่ 21 หากว่าทาสนั ้ นมีชีวิตต่อไปได้ วันหนึ่ ง หรือสองวันจึง
ตาย นายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษ เพราะทาสนั ้นเป็นดังเงินของนาย 22 ถ้ามีผู้ชายตีกัน แล้วบังเอิญไปถูกผู้หญิ
งม ี ครรภ์ ทําให้แท้ง ลูก แต่ หญิง นั ้น ไม่ เป็น อันตราย ต้องปรับ ผู้ นั้น ตามแต่ สามี ของหญิง นั ้น จะเรียกร้องเอา
จากเขา และเขาจะต้องเสียตามที่พวกผู้พิพากษาจะตัดสิน 23 ถ้าหากว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายประการใด
ก็ให้วินิจฉั ยดังนี้ คือชีวต
ิ แทนชีวต
ิ 24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้าแทนเท้า 25 รอยไหม้แทนรอย
ไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ้าแทนรอยชํ้า
12

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์
เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นให้เป็นไทยเนื่ องด้วยนั ยน์ ตาของ
เขา 27 ถ้าผู้ใดทําให้ฟันทาสชายหญิงหลุดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็นไทยเนื่ องด้วยฟันของเขา 28 ถ้าวัว
ขวิด ชายหรือ หญิง ถึง ตายจงเอาหิน ขว้างวัวน ัน
้ ให้ตายเป็น แน่ และอย่า กิน เนื้ อ ของมัน เลย แต่ เจ้ าของวัว ตั
วน ัน
้ ไม่ มี โทษ 29 แต่ ถ้า วัวน ัน
้ เคยขวิดคนมาก่อน และมี ผู้ มาเตือนให้เจ้ าของทราบ แต่ เจ้ าของมิ ได้ กัก ขั งม
ัน ไว้ มัน จึง ได้ ขวิด ชายหรือ หญิง ถึง ตาย ให้ เอาหิน ขว้างวัวน ัน
้ เสีย ให้ ตายและให้ ลงโทษเจ้าของถึง ตายด้วย
30 ถ้า จะเรียกร้องเอาค่า ไถ่ จากผู้ นั ้น เขาต้องเสีย ค่า ไถ่ แทนชีวต
ิ ของเขาตามที่ ได้ เรียกร้อง 31 หากวัวน ั ้นข
วิดบุตรชายและบุตรสาว ก็ จงปรับโทษตามคําตัดสินข้อนี้ ดุ จกัน 32 ถ้าวัวนัน
้ ขวิดทาสชายหญิงของผู้ใด เจ้
าของวัวต้องให้เงินแก่นายของทาสนั ้นสามสิ บเชเขล แล้วต้องเอาหินขว้างวัวนน
ั ้ ให้ตายเสียด้วย 33 ถ้าผู้ใด
26 ถ้าผู้ใดตี นั ยน์ ตาของทาสชายหญิงให้บอดไป
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เปิดบ่อหรือขุดบ่อแต่มิได้ปิดไว้ แล้วมีววั หรือลาตกลงไปตายในบ่อนั ้น 34 เจ้าของบ่อต้องให้ค่าชดใช้เขา ต้อง
เสียเงินค่าสัตว์นั้นให้แก่เจ้าของ ซากสัตว์ที่ตายนั ้นจะตกเป็นของเจ้าของบ่อ 35 ถ้าวัวของผู้ใดขวิดวัวของผู้
อื่นให้ตาย เขาต้องขายวัวที่เป็นอยู่แล้วมาแบ่งเงินกัน และวัวที่ตายนั ้นให้แบ่งกันด้วย 36 หรือถ้ารู แล
้ ้วว่าวั
วนน
ั ้ เคยขวิดมาก่อน แต่เจ้าของมิได้กักขังไว้ เจ้าของต้องใช้ววั แทนวัว และวัวที่ตายนั ้นก็ตกเป็นของตัว�

22

สิทธิอํานาจของเจ้าของสัตว์และสิง่ ของ
ให้ผู้นั ้นใช้ววั ห้าตัวแทนวัวหนึ่ งตัวและแกะสี่ ตัวแทนแกะตัวหนึ่ ง
2 ถ้าผู้ใดเห็นขโมยกําลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั ้นตาย ไม่ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั ้น 3 ถ้าดวง
อาทิตย์ข้น
ึ แล้ว ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตี คนนั ้น แต่ ผู้ร้ายนั ้นต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเขาไม่มีอะไรจะใช้ให้
ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของที่ลักไปนั ้น 4 ถ้าจับของที่ลักไปนั ้นได้อยูในมื
่
อของเขาจะเป็นววก
ั ดี
็ หรือลาก็ดี หรือ
แกะก็ดี ซึ่งยังเป็นอยู่ ขโมยนั ้นต้องให้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า 5 ถ้าผู้ใดปล่อยให้สัตว์กินของในนา หรือในสวน
องุน
่ เสียไป หรือปล่อยสัตว์ของตน แล้วมันไปกินในนาของผูอื
้ ่น เขาต้องให้ค่าชดใช้ โดยให้ของที่ดีที่สุดในนา
ของตน และของที่ ดี ที่ สุด ในสวนองุน
่ ของตนเป็น ค่า เสีย หาย 6 ถ้า จุด ไฟที่ กองหนาม และไฟลามไปติด กอง
ข้าว หรือติดต้นข้าวซึ่งมิได้เกี่ยว หรือติดทุ่งนาให้ไหม้เสีย ผู้ที่จุดไฟนั ้นต้องใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 7 ถ้าผู้
ใดฝากเงินหรือสิง่ ของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของนั ้นถูกขโมยลักไปจากเรือนผู้นั ้น ถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องใช้
แทนเป็น สองเท่า 8 ถ้า จับ ขโมยไม่ ได้ จงนํา เจ้าของเรือนมาถึง พวกผู้ พิพากษาเพื่อ จะดู วา่ มือ ของตนเองได้
ลักสิง่ ของของเพื่อนบ้านนั ้นหรือไม่ 9 ในคดี ฟ้องร้องทุกอย่าง จะเป็นเรือ
่ งวัว ลา แกะ หรือเสื้อผ้า หรือเรือ
่ ง
สิง่ ของใดๆที่ หายไป ถ้ามีคนมาอ้างว่าสิง่ นี้ สิ ่งนั ้นเป็นของตน จงนําคดีของคู่ ความนั ้นไปถึงพวกผู้พิพากษา
พวกผู้ พิพากษานั ้น จะตัด สิ นว ่า ผู้ ใดผิด ผู้ นั ้น จะต้องใช้ ค่า ชดใช้ เป็น สองเท่า 10 ถ้า ผู้ ใดฝากลาหรือ วัว หรือ
แกะ หรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื่อนบ้าน และสัตว์นั้นเกิดตายลงหรือเป็ นอันตราย หรือมีผู้ไล่ ต้อนไปจากบ้านนั ้น
โดยไม่ มี ใครเห็น 11 ต้องให้ ผู้ รับ ฝากนั ้น ปฏิญาณตัว ต่อ เพื่อนบ้านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่ อด ู ว่า มือ
ของเขาลักของของเพื่อนบ้านนั ้นจริงหรือไม่ แล้วเจ้าของนั ้นจะต้องยินยอม ผู้รับฝากนั ้นไม่ต้องให้ค่าชดใช้
12 แต่ ถ้า สัตว์นั้น ถู กล ักไป ขณะเมื่อ ผู้รบ
ั ฝากอยู่ ด้วย ผู้ รับ ฝากต้องให้ ค่า ชดใช้ แก่ เจ้าของ 13 ถ้า มี สัตว์ร้าย
มากัดฉี กสัตว์นั้นตาย จงเอาซากมาให้ตรวจดู เป็นหลักฐาน แล้วผู้รบ
ั ฝากไม่ ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว์ถู กก
ัด ฉี ก นั ้น 14 ถ้า ผู้ ใดยืมสิ ่ง ใดๆไปจากเพื่อนบ้านแล้ว เกิด เป็ นอ ัน ตราย หรือ ตายระหว่างเวลาที่ เจ้ าของไม่ อยู่
ผู้ยืมต้องให้ค่าชดใช้เต็มตามจํานวนเป็นแน่ 15 แต่ถ้าเจ้าของอยูด้
่ วย ผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของเช่า
ให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั ้น
1 “ถ้า ผู้ ใดลัก วัว หรือ แกะไปฆ่า หรือ ขาย

การล่วงประเวณี การไหว้รู ปเคารพ ความกรุ ณา

ถ้า ผู้ ใดล่อลวงหญิง พรหมจารีที่ ยัง ไม่ มี คู่ หมัน
้ และนอนร่วมกับ หญิง นั ้น ผู้ นั ้น จะต้องเสีย เงิน สินสอด
และต้องรับ หญิง นั ้น เป็น ภรรยาของตน 17 ถ้า บิดาไม่ ยอมอย่างเด็ด ขาดที่ จะยกหญิง นั ้น ให้ เป็น ภรรยา เขา
ก็ ต้องเสีย เงิน เท่า สินสอดตามธรรมเนี ยมสู่ขอหญิง พรหมจารีนั้น ดุจ กัน 18 สําหรับ หญิง แม่ มด เจ้ าอย่า ให้
รอดชีวต
ิ อยู่เลย 19 ผู้ใดร่วมประเวณี กับสัตว์ ผู้นั ้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 20 ผู้ใดถวายบูชาแด่พระ
ต่างๆเว้นแต่พระเยโฮวาห์องค์เดียว ผู้นั ้นต้องถูกทําลายเสียสิน
้ 21 เจ้าอย่าบีบบังคับหรือข่มเหงคนต่างด้าว
เลย เพราะเจ้า ทัง้ หลายเคยเป็น คนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ 22 อย่า ข่ม เหงหญิ งม ่ายหรือลูก กําพร้า พ่อ
เลย 23 ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวิธใี ดก็ตาม และเขาร้องทุกข์ถึงเรา เราจะฟังคําร้องทุกข์ของเขาแน่ ๆ 24 ความ
โกรธของเราจะพลุ่งขึ้น และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ ภรรยาของเจ้าจะต้องเป็ นม่าย และบุตรของเจ้าจะ
ต้องเป็นกําพร้าพ่อ 25 ถ้าเจ้าให้พลไพร่ของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไป อย่าถือว่าตนเป็น
เจ้าหนี้ และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขา 26 ถ้าเจ้าได้รบ
ั เสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกัน จงคืนของนั ้น
ให้เขาก่อนตะวันตกดิน 27 เพราะเขามีเสื้อคลุมตัวนัน
้ ตัวเดียวเป็นเครือ
่ งปกคลุมร่างกาย มิฉะนั ้นเวลานอน
เขาจะเอาอะไรห่มเล่า ต่อมาเมื่อเขาทูลร้องทุกข์ต่อเรา เราจะสดับฟังเพราะเราเป็นผูมี
้ เมตตากรุ ณา 28 อย่า
ด่า ผู้ เป็น พระ หรือ สาปแช่ง ผู้ ปกครองชนชาติ ของเจ้า เลย 29 อย่า ชักช้า ที่ จะนํา พืช ผลและนํ้า ผลไม้ อน
ั แรก
ของเจ้ามาถวายพระเจ้า จงถวายบุตรชายหัวปีของเจ้าให้แก่เรา 30 สําหรับวัวและแพะแกะของเจ้า จงทําดัง
นั ้นเหมือนกัน ให้ลูกมันอยู่กับแม่เจ็ดวัน ถึงวันที่แปดจงพามาถวายแก่เรา 31 เจ้าทัง้ หลายเป็นคนบริสุทธิ์อุ
ทิศแก่เรา เหตุฉะนั ้นเนื้ อสัตว์ที่ถูกกัดตายในทุ่งนา เจ้าอย่ากินเลย จงทิง้ ให้สุนัขกินเสีย�
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1 “อย่านําเรือ
่ งเท็จไปเล่าต่อๆกัน อย่าร่วมมือเป็นพยานใส่รา้ ยกับคนชัว่ 2 อย่าทําชัว่ ตามอย่างคนจํานวน
มากที่ เขาทํา กัน นั ้น เลย อย่า อ้างพยานลําเอียงเข้า ข้างหมู่ มาก จะทําให้ ขาดความยุ ติ ธรรมไป 3 ทัง้ อย่า
ลําเอียงเข้า ข้างคนจนในคดี ของเขา 4 ถ้า เจ้า พบวัว หรือ ลาของศั ตรู หลงมา จงพาไปส่ง คืนให้ เจ้ าของจงได้
5 ถ้าเห็นลาของผู้ที่ เกลียดชังเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนั ก อย่าได้ เมินเฉยเสีย จงช่วยเขายกมันขึ้น 6 เจ้
าอย่าบิดเบือนคําพิพากษาให้ผิดไปจากความยุ ติ ธรรมที่ คนจนควรได้ รบ
ั ในคดี ของเขา 7 เจ้ าจงหลีกให้หา่ ง
ไกลจากการใส่ ความคนอื่น อย่าประหารชีวต
ิ คนที่ ปราศจากความผิดและคนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ยก
โทษให้คนชัว่ 8 อย่ารับสินบนเลย เพราะว่าสินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไป และพลิกคดีของคน
ชอบธรรมเสียได้ 9 เจ้ าอย่าข่มเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้ารู จ
้ ักใจคนต่างด้าวแล้ว เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายก็ เคย
เป็นคนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์มาก่อน

ปีแห่งการหยุดพัก

10 จงหว่านพืชและเกี่ยวเก็บผลในนาของเจ้าตลอดหกปี 11 แต่ ปี ที่ เจ็ดนั ้นจงงดเสีย

ปล่อยให้นานันว
้ ่างอ
ยู่ เพื่อให้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกิน ส่วนที่เหลือนอกนั ้ นก็ให้สัตว์ป่ากิน ส่วนสวนองุน
่ และสวนมะกอก
เทศเจ้าจงกระทําเช่นเดียวกัน 12 จงทําการงานของเจ้าหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดนั ้นจงหยุดงาน เพื่อวัว ลาของ
เจ้าจะได้พัก และลูกชายทาสีของเจ้า กับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วย 13 สิ่งทัง้ ปวงที่เราสัง่ เจ้าไว้
นั ้นจงระวังถือให้ดี และอย่าออกชื่อพระอื่นเลย อย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั ้นออกจากปากของเจ้า
เทศกาลประจําปี
จงถือ เทศกาลถวายแก่ เราปี ละสามครัง้ 15 จงถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ตามเวลาที่ กําหนดไว้ (ใน
เดือนอาบีบ อัน เป็น เดือนซึ่ง เราบัญชาไว้ เจ้ าจงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน ตามที่ เราสัง่ เจ้า ไว้แล้ว เพราะใน
เดือนนั ้นเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย� 16 จงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว
ถวายพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนา เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ
พืชผลปลายปี เมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้า 17 ให้ผู้ชายทัง้ ปวงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าปี ละสามครัง้ 18 อย่าถวายเลือดจากเครือ
่ งบูชาของเรา พร้อมกับขนมปั งมีเชื้อ หรือปล่อยให้มีไขมัน
ในเครือ
่ งบูชาของเราเหลืออยูจ
่ นถึงรุ ง่ เช้า 19 พืชผลอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครัง้ แรกจากไร่นาของเจ้านั ้นจงนํามา
ถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้มเนื้ อลูกแพะด้วยนํ้านมของแม่มันเลย
14

ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอัน
ดู เถิด เราใช้ ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ เดิน นํา หน้า พวกเจ้า เพื่อ คอยระวัง รักษาพวกเจ้า ตามทาง นํา ไปถึงที่
ซึ่ง เราได้ เตรียมไว้ 21 จงเอาใจใส่ ทู ตน ัน
้ และเชื่อ ฟัง เสียงของเขา อย่า ฝ่าฝืน เขาเพราะเขาจะไม่ ยกโทษการ
ละเมิด ให้เจ้ าเลย ด้วยว่า เขากระทํา ในนามของเรา 22 แต่ ถ้า เจ้า ทัง้ หลายเชื่อ ฟัง เสียงของเขาจริงๆ และทํา
ทุกสิง่ ตามที่เราสัง่ ไว้ เราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของพวกเจ้า และจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของพวกเจ้า 23 ด้วย
ว่าทูตสวรรค์ของเราจะไปข้างหน้าพวกเจ้า และจะนําพวกเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคา
นาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุส แล้วเราจะตัดคนเหล่านั ้นออกเสีย 24 อย่ากราบไหว้พระของเขา หรือปรนนิ บั
ติ หรือทําตามแบบอย่างที่ พวกเขากระทํา แต่ จงทําลายรู ปเคารพของเขา และทุบเสาศั กดิ์สิทธิของเขาเสี
ย
์
ให้แหลกละเอียด 25 จงปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและนํ้า
ของเจ้า เราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า 26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดิน
แดนของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน 27 เราจะบันดาลให้เกิดความสยดสยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้า เราจะ
ทําลายชาวเมืองทัง้ ปวงที่พวกเจ้าไปเผชิญหน้านั ้น เราจะให้พวกศัตรู ทัง้ ปวงหันหลังหนี พวกเจ้า 28 เราจะใช้
ให้ฝูง ต่อ ล่วงหน้า ไปก่อนพวกเจ้า จะขับ ไล่ คนฮีไวต์ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ ไปให้พ้น หน้า พวกเจ้า 29 เราจะ
ไม่ไล่ เขาไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าในระยะปี เดียว เกรงว่าแผ่นดินจะรกร้างไปและสัตว์ป่าจะทวีจํานวนขึ้นต่อสู้
กับพวกเจ้า 30 แต่เราจะไล่เขาไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าทีละเล็กละน้ อยจนพวกเจ้าทวีจํานวนมากขึ้น แล้วได้รบ
ั
มอบดินแดนนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ 31 เราจะกําหนดเขตแดนของพวกเจ้าไว้ตัง้ แต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาว
ฟี ลิ ส เตีย ตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารจนจดแม่ นํ้า เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั ้น ไว้ในมือ ของพวกเจ้า ให้ พวกเจ้า
ไล่เขาไปเสียให้พ้นหน้า 32 พวกเจ้าอย่าทําพันธสัญญากับเขา หรือกับพระของเขาเลย 33 เขาจะอาศัยในดิน
แดนของเจ้า ไม่ ได้ เกรงว่า เขาจะชักจูง ให้เจ้ ากระทํา บาปต่อ เรา เพราะว่า ถ้า พวกเจ้า ปรนนิ บั ติ พระของเขา
เรือ
่ งนี้ ก็จะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าเป็นแน่ �
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พระเจ้าทรงประทานคําสัง่ แก่โมเสส
1 พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้ากับอาโรน นาดับ และอาบีฮู กับพวกผูใหญ่
้
เจ็ดสิบคนของอิสราเอลจงขึ้น
มาเฝ้าพระเยโฮวาห์ แล้วนมัสการอยู่แต่ไกล 2 ให้เฉพาะโมเสสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆ
อย่าให้เข้ามาใกล้ และอย่าให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลย� 3 โมเสสจึงนําพระวจนะของพระเยโฮวาห์และ
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คําตัดสินทัง้ สิน
้ จงให้ประชาชนทราบ ประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พระวจนะทัง้ หมด
้ มาชีแ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั ้น พวกเราจะกระทําตาม� 4 โมเสสจึงจารึกพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไว้ทุกคํา แล
้วตื่นขึ้นแต่เช้าจัดแจงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่เชิงภูเขา ปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตามจํานวนตระกูลทัง้ สิบสอง
ของอิสราเอล 5 ท่านใช้ ให้ หน ุ่มๆชนชาติ อส
ิ ราเอลถวายเครือ
่ งเผาบูชาและถวายวัว เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่
พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสเก็บเลือดวัวครึง่ หนึ่ งไว้ในชาม อีกครึง่ หนึ่ งประพรมที่ แท่ นบู ชานน
ั ้ 7 ท่านถือหนั งสือ
พันธสัญญาอ่านให้ ประชาชนฟัง พวกเขากล่าวว่า “บรรดาสิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส ไว้นั้น พวกเราจะกระทํา
ตาม และเราจะเชื่อฟัง� 8 โมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าวว่า “ดูเถิด นี่ เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา
ซึ่งพระเยโฮวาห์กระทํากับเจ้าตามพระวจนะทัง้ หมดนี้ �
โมเสสอยูบ
่ นภูเขาซีนายสี่สิบวัน

ครัง้ นั ้น โมเสสกับ อาโรน นาดับ และอาบี ฮู และพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คนของอิสราเอลขึ้น ไปอีก 10 เขาทัง้
หลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที ่รองพระบาทเป็นดุจพลอยไพทูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้าที เดียว
11 พระองค์มิได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าชนชาติอิสราเอล เขาทัง
้ หลายได้เหน
็ พระเจ้าและได้กินและดื่ม 12 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นศิลาอันมีราชบัญญัติ และ
ข้ อบ ัญญั ติ ซึ่ง เราจารึก ไว้เพื่อ เก็บ ไว้ สอนเขา� 13 โมเสสจึง ลุก ขึ้น พร้อมกับ โยชู วาผู้ รับ ใช้ โมเสสขึ้น ไปบน
ภูเขาของพระเจ้า 14 และกล่าวแก่ พวกผู้ใหญ่เหล่ านั ้ นว่า “คอยเราอยู่ที่ นี่จนกว่าเราจะกลับมาหาพวกท่าน
อีก ดู เถิด อาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่าน ใครมี เรือ
่ งราวอะไรก็ จงมาหาท่านทัง้ สองนี้ เถิด� 15 แล้วโมเสส
ขึ้นไปบนภูเขา เมฆก็คลุมภูเขาไว้ 16 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์มาอยู่บนภูเขาซีนาย เมฆนั ้นปกคลุมภูเขาอยู่
หกวัน ครันว
้ ันที่เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่เมฆ 17 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาชนชาติ
อิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขา 18 โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั ้นและขึ้นไปบนภูเขา โมเสสอยู่บน
ภูเขานั ้นสี่สิบวันสี่สิบคืน
9

25
อิสราเอลช่วยกันถวายเพื่อสร้างพลับพลา
ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ นํา ของมาถวายแก่ เรา ของนั ้น ให้ รบ
ั
มาจากทุกๆคนที่ เต็มใจถวาย 3 ของถวายซึ่ง เจ้า จะต้องรับ จากเขาคือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ 4 ด้ายสี ฟ้า
สี ม่วง สี แดงเข้ม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดและขนแพะ 5 หน ัง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง หน ัง ของตัว แบดเจอร์ และ
ไม้ กระถิน เทศ 6 นํ้ามัน เติม ประทีป เครือ
่ งเทศปรุ ง นํ้ามัน สําหรับ เจิม และปรุ ง เครือ
่ งหอม 7 พลอยสี น้ํา ข้าว
และพลอยสําหรับ ฝัง ในเอโฟดและทับทรวง 8 แล ้ว ให้ เขาสร้างสถานบริสุทธิ์ ถวายแก่ เรา เพื่อ เราจะได้ อยู่
ท่ามกลางพวกเขา 9 แบบอย่างพลับพลาและเครือ
่ งทัง้ ปวงของพลับพลานั ้น เจ้ าจงทํา ตามที่ เราแจ้ง ไว้แก่
เจ้านี้ ทุกประการ
1

หีบพันธสัญญา

ให้เขาทํา หีบ ใบหนึ่ งด ้วยไม้ กระถิน เทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูง ศอกคืบ 11 หีบน ัน
้ หุ้มด
้วยทองคําบริสุทธิ์ทังด
้ ้านในและด้านนอก แล้วทํากระจังคาดรอบหีบนัน
้ ด้วยทองคํา 12 ให้หล่อห่วงทองคํา
สี่ หว
่ งสําหรับ หี บน น
ั ้ ติ ดไว้ที่ มุ มท ง
ั ้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้านนั ้น สองห่ วง 13 ให้ ทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน
เทศหุ้มด้วยทองคํา 14 แล้วสอดคานหามเข้าที่ หว
่ งข้างหีบสําหรับใช้ยกหามหีบนัน
้ 15 ไม้คานหามให้สอดไว้
ในห่วงของหีบ อย่า ถอดออกเลย 16 พระโอวาทที่ เราจะให้ แก่ เจ้ าจงเก็บ ไว้ในหี บน ัน
้ 17 แล ้ว จงทํา พระที่นั่ง
กรุ ณาด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ 18 จงทํา เครู บทองคําสองรู ป โดยใช้ฝี ค้อนทํา ตัง้
ไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาทัง้ สองข้าง 19 ทําเครู บไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป ทําเครู บนน
ั ้ และให้ตอน
ปลายทัง้ สองข้างติด เป็น เนื้ อ เดียวกับ พระที่นั่ง กรุ ณา 20 ให้เครู บกางปีก ออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่ง กรุ ณา
ไว้ด้วยปีก และให้หน
ั หน้าเข้าหากัน ให้เครู บหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา 21 แล้วจงตัง้ พระที่นั่งกรุ ณานั ้น
ไว้บนหีบ จงบรรจุ พระโอวาทซึ่ง เราจะให้ ไว้แก่ เจ้ าไว้ในหี บน น
ั ้ 22 ณ ที่ นั ้น เราจะอยู่ ให้ เจ้ าเข้า เฝ้า และจะ
สนทนากับเจ้าจากเหนื อพระที่นั่งกรุ ณาระหว่างกลางเครู บทง
ั ้ สองซึ่งตัง้ อยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนา
กับเจ้าทุกเรือ
่ งซึ่งเราจะสัง่ เจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล
10

โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์

23 แล ้ว จงเอาไม้ กระถิน เทศมาทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง

ยาวสองศอก กว้างหนึ่ ง ศอก และสูง ศอกคืบ 24 เจ้ าจงหุม
้
โต๊ะนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย 25 ประกับโต๊ะนั ้นทําให้กว้างหนึ่ งฝ่ามือโดย
รอบ แล้วทํากระจังทองคําประกอบให้รอบประกับนัน
้ 26 จงทําห่วงทองคําสี่หว
่ งติดไว้ที่มุมขาโต๊ะทัง้ สี่ 27 ห่วง
28
นั ้นให้ติดชิดกับประกับ เพื่อเอาไว้สอดคานหาม เจ้าจงทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศ หุ้มด้วยทองคํา ให้
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หามโต๊ะด้วยไม้นี้ 29 เจ้าจงทําจานและช้อน คนโท และอ่างนํ้าที่ใช้สําหรับรินเครือ
่ งดื่มบูชา สิ่งเหล่านี้ เจ้าจง
ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ 30 และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั ้นต่อหน้าเราเป็นนิ ตย์
คันประทีปทองคํา
เจ้ าจงทํา คัน ประที ปอ ัน หนึ่ งด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ จงใช้ ฝี ค้อนทํา คัน ประทีป ให้ ทัง้ ลํา ตัว กิง่ ดอก ดอก
ตูม และกลีบติดเป็นเนื้ อเดียวกันคันประที ปนน
ั ้ 32 ให้มีกิง่ หกกิง่ แยกออกจากลําคันประที ปนัน
้ ข้างละสาม
กิง่ 33 กิง่ หนึ่ งม ี ดอกเหมือ นดอกอัลม ันด์ สามดอก ทุ กๆดอกให้มี ดอกตูม และกลีบ อีกก ง
ิ่ หนึ่ ง ให้มี ดอกสาม
ดอกเหมือ นดอกอัลมันด์ ทุ กๆดอกให้มี ดอกตูม และกลีบ ให้เป็นดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่ง ยื่น ออกจากลํา คัน ประทีป
34 สําหรับลําคันประที ปนน
ั ้ ให้มีดอกสี่ดอกเหมือนดอกอัลมันด์ ทัง้ ดอกตูมและกลีบ 35 ใต้กิง่ ทุกๆคู่ทัง้ หกกิง่
ที่ ลําคันประที ปนัน
้ ให้มีดอกตูมเป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป 36 ดอกตูมและกิง่ ทําให้เป็นเนื้ อเดียวกันกับ
คันประทีป ให้ทุ กส่วนเป็นเนื้ อเดียวกันด้วยทองคําบริสุทธิ์ที่ ใช้ค้อนทํา 37 จงทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรับคัน
ประที ปน น
ั ้ แล ้ว จุด ตะเกียงให้ส่องแสงตรงไปหน้า คัน ประทีป 38 ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง และถาดใส่ ตะไกรให้
ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ 39 คันประที ปกับเครือ
่ งใช้ทุกอย่างให้ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หน่ง
ึ ตะลันต์ 40 จงระวัง
ทําสิง่ เหล่านี้ ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา�
31

26
ม่านสําหรับพลับพลา
เจ้ าจงทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ ผืน ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และผ้า ทอด้วยด้ายย้อม
สี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม กับ ให้ มี ภาพเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 2 ม่านผืน หนึ่ ง ให้ ยาวยี่ สิ บแปดศอก กว้างสี่
ศอก ม่านทุกผืนให้เท่ากัน 3 ม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกัน และอีกห้าผืนนั ้ นก็ให้เกี่ยวติดกันด้วย 4 จงทําหูม่าน
ด้วยด้ายสี ฟ้า ติด ไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ สอง จงติด หู
ไว้เหมือนกัน 5 ม่านผืน หนึ่ ง ให้ ทํา หู หา้ สิบ หู และตามขอบม่านชุด ที่ สอง ให้ ทํา หู หา้ สิบ หู ให้ ตรงกัน 6 จงทํา
ขอทองคํา ห้า สิบ ขอสําหรับ ใช้เก ี่ยวม่าน เพื่อ ให้เป็น พลับพลาเดียวกัน 7 จงทํา ม่านด้วยขนแพะ สําหรับ เป็น
เต็นท์ คลุม พลับพลาชัน
้ นอกอีก สิบ เอ็ด ผืน 8 ม่านผืน หนึ่ ง ให้ทํา ยาวสามสิบ ศอก กว้างสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน
ให้เท่ากัน 9 ม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากและม่านอีกหกผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากเช่นกัน และม่านผื
นที่หกนั ้นจงให้หอ
้ ยซ้อนลงมาข้างหน้าพลับพลา 10 ทําหูหา้ สิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ ง และ
หูหา้ สิบหูติ ดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่ สอง 11 แล้วทําขอทองสัมฤทธิห
์ า้ สิบขอ เกี่ยวขอเข้าที่ หู เกี่ยวให้
ติ ดเป็น เต็นท์ หลัง เดียวกัน 12 ม่านเต็นท์ ส่วนที่ เก ิ นอยู่ คือ ชายม่านครึง่ หนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ นั ้น จงให้หอ
้ ยลงมา
ด้านหลังพลับพลา 13 ส่วนม่านคลุมพลับพลา ซึ่งยาวเกินไปข้างละหนึ่ งศอกนั ้น ให้ห้อยลงมาข้างๆพลับพลา
ทัง้ ข้างนี้ และข้างโน้ น สําหรับใช้กําบัง 14 เครือ
่ งดาดเต็นท์ข้างบน เจ้าจงทําด้วยหนั งแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชัน
้
หนึ่ ง และคลุมด้วยหนั งของตัวแบดเจอร์อีกชัน
้ หนึ่ ง
1 “นอกจากนั ้น

ไม้กรอบสําหรับพลับพลา

15 ไม้กรอบสําหรับทําฝาพลับพลานั ้น ให้ใช้ไม้กระถินเทศตัง
้ ตรงขึ้น 16 ไม้กรอบนั ้นให้ยาวแผ่นละสิบศอก
กว้างศอกคืบ 17 ให้มีเดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งมไม้
ี ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่ ง ไม้กรอบ

พลับพลาทัง้ หมดให้ทําอย่างนี้ 18 เจ้าจงทําไม้กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้ให้ทํายี่สิบแผ่น 19 จงทําฐานรองรั
บด้วยเงินสี่ สิ บฐานสําหรับไม้กรอบยี่สิ บแผ่น ใต้ ไม้กรอบแผ่นหนึ่ งให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน สําหรับ
สวมเดือยสองอัน 20 ด้านที่ สองของพลับพลาข้างทิศ เหนื อ นั ้น ให้ ใช้ ไม้ กรอบยี่ สิ บแผ่น 21 และทํา ฐานเงิน
รองรับ สี่ สิ บฐาน ใต้ กรอบให้ ทํา ฐานแผ่น ละสองฐาน 22 ส่วนด้านหลัง ทิศ ตะวัน ตกของพลับพลา ให้ ทําไม ้
กรอบหกแผ่น 23 และทํา อีก สองแผ่น สําหรับ มุม พลับพลาด้านหลัง 24 ไม้ กรอบนั ้น ข้างล่างให้ แยกกัน แต่
ตอนบนยอดให้ติดกันที่หว
่ งแรกทัง้ สองแห่ง ให้กระทําดังนี้ ก็จะทําให้เกิดมุมสองมุม 25 คือรวมเป็นไม้กรอบ
แปดแผ่นด้วยกัน และฐานเงินสิบหกอัน ใต้กรอบไม้ให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน
ไม้กรอบหุมด
้ ้วยทองคํา

26 เจ้ าจงทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศห้าอัน

สําหรับไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 27 และกลอนอีกห้าอัน
สําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหลัง คื
อด้านตะวันตก 28 กลอนตัวกลางคืออยู่ตอนกลางของไม้กรอบสําหรับขัดฝาร้อยให้ติดกัน 29 จงหุม
้ ไม้กรอบ
เหล่า นั ้น ด้วยทองคํา และทํา ห่วงไม้ กรอบด้วยทองคํา สําหรับ ร้อยกลอน และกลอนนั ้น ให้ หุ้ มด ้วยทองคํา
30 พลับพลานั ้น เจ้าจงจัดตัง
้ ไว้ตามแบบอย่างที่เราได้แจ้งแก่เจ้าแล้วที่บนภูเขา
ม่านที่อยูระหว่
่
างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด
ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด ให้มีภาพเครู บฝีมือ
ช่างออกแบบไว้ 32 ม่านนั ้น ให้ แขวนไว้ด้วยขอทองคํา ที่ เสาไม้ กระถิน เทศสี่ เสาที่ หุ้ มด ้วยทองคํา และซึ่ง ตัง้
31 จงทําม่านผืนหนึ่ ง
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อยู่ บนฐานเงิน สี่ อัน 33 ม่านนั ้น ให้ เขาแขวนไว้กับ ขอสําหรับ เกี่ยวม่าน แล ้ว เอาหีบ พระโอวาทเข้า มาไว้ข้าง
ในภายในม่าน และม่านนั ้นจะเป็ นที่แบ่งพลับพลาระหว่างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด 34 พระที่นั่งกรุ ณานั ้น
ให้ ตัง้ ไว้บนหีบ พระโอวาทในที่ บริสุทธิ์ที่สุด 35 จงตัง้ โต๊ะ ไว้ข้างนอกม่าน และจงตัง้ คัน ประทีป ไว้ด้านใต้ ใน
พลับพลาตรงข้ามกับโต๊ะ เจ้าจงตัง้ โต๊ะไว้ทางด้านเหนื อ
ม่านสําหรับประตูพลับพลา

36 เจ้ าจงทํา บังตาที่ ประตู เต็นท์ นั ้น ด้วยด้ายสี ฟ้า

สี ม่วง สี แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียดประกอบ
ด้วยฝีมือช่างด้ายสี 37 จงทําเสาห้าต้นด้วยไม้กระถินเทศสําหรับติดบังตาที่ประตูแล้วหุม
้ เสานั ้นด้วยทองคํา
ขอแขวนเสาจงทําด้วยทองคํา แล้วหล่อฐานทองสัมฤทธิห
์ า้ ฐานสําหรับรองรับเสานั ้น�

27
แท่นบูชาหุมด
้ ้วยทองเหลือง

1 “เจ้ าจงทํา แท่ นบู ชาด ้วยไม้ กระถิน เทศให้ยาวห้า ศอก

กว้างห้าศอก ให้เป็นแท่นสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส สูงสาม
ศอก 2 จงทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น ให้ เป็น ชิน
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์
้ เดีย วกั นก ับ แท่น และจงหุม
3 เจ้าจงทําหม้อสําหรับใส่ ขี้เถ้า พลัว
่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อและถาดรองไฟ คือเครือ
่ งใช้สําหรับแท่นทัง้ หมด เจ้า
จงทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 แล้วเอาทองสัมฤทธิท
ั้
์ ําตาข่ายประดับแท่นนั ้น กับทํา ห่วงทองสัมฤทธิติ
์ ดที่ มุ มทง
สี่ของตาข่าย 5 ตาข่ายนั ้นให้อยู่ใต้กระจังของแท่น และให้หอ
้ ยอยู่ตัง้ แต่กลางแท่นลงมา 6 ไม้คานหามแท่น
ให้ทําด้วยไม้กระถินเทศและหุมด
้ ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 ไม้คานนั ้นให้สอดไว้ในห่วง ในเวลาหามไม้คานจะอยู่ข้าง
8
แท่น ข้างละอัน แท่น นั ้น ทํา ด้วยไม้ กระดาน แต่ ข้างในแท่น กลวงตามแบบที่ แจ ้ง แก่ เจ้ าแล้ วท ี่ ภูเขา จงให้
เขาทําอย่างนั ้น
ลานพลับพลา
เจ้ าจงสร้างลานพลับพลา ให้ รัว้ ด้านใต้ มี ผ้า บัง ลานนั ้น ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดยาวหนึ่ ง ร้อยศอก
10 ให้ มี เสายี่ สิ บต้ นก ับ ฐานทองสัมฤทธิ์ รองรับ เสายี่ สิ บฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น ให้ ทํา ด้วยเงิน
11 ทํานองเดียวกัน ด้านทิศ เหนื อ ให้มี ผ้า บัง ยาวร้อยศอก เหมือ นกั นก ับ เสายี่ สิ บต้น และฐานทองสัมฤทธิยี
์ ่
สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้น ให้ทําด้วยเงิน 12 ตามส่วนกว้างของลานด้านตะวันตก ให้มีผ้าบังยาว
ห้าสิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรับเสาสิบฐาน 13 ส่วนกว้างของลานด้านตะวันออก ให้ยาวห้าสิบศอก
14 ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่ งให้ยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น และฐานรองรับเสาสามฐาน 15 อีกข้างหนึ่ งให้
มีผ้าบังยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น และฐานรองรับเสาสามฐาน 16 ให้มีผ้าบังตาที่ประตูลานยาวยี่สิบศอก
ผ้า สี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ประกอบด้วยฝีมือ ของช่างด้ายสี กับ เสาสี่ ต้น และฐาน
รองรับเสาสี่ฐาน
9

เสาแห่งพลับพลา
เสาล้อมรอบลานทัง้ หมด ให้ มี ราวสําหรับ ยึด เสาให้ ติ ดต่ อก ัน ทํา ด้วยเงิน และให้ ทํา ขอด้วยเงิน ฐาน
รองรับเสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 18 ด้านยาวของลานนั ้นจะเป็ นร้อยศอก ด้านกว้างห้าสิบศอก สูงห้าศอก
กัน
้ ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิ์ 19 เครือ
่ งใช้สอยทัง้ ปวงของพลับพลาพร้อมทัง้ หลักหมุด
ของพลับพลา กับหลักหมุดสําหรับรัวท
้ ี่กัน
้ ลานทัง้ หมด ให้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์
17

นํ้ามันสําหรับประทีป
เจ้ าจงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ นํา นํ้ามัน มะกอกเทศบริสุทธิ์ ที่ คัน
้ ไว้นั้น มาสําหรับ เติม ประทีป เพื่อ จะให้
ประที ปน น
ั ้ ส่องสว่างอยู่ เสมอ 21 ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มข้างนอกม่านซึ่ง อยู่ หน ้า หีบ พระโอวาท ให้ อาโรน
และบุตรชายของอาโรน ดูแลประที ปนัน
้ อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่เวลาพลบคํ่าจนถึงรุ ง่ เช้า
ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบติ
ั ตามชัว่ อายุของเขา�
20

28
พวกปุโรหิต
“จงนํา อาโรนพี่ ชายของเจ้า กับ บุตรชายของเขาแยกออกมาจากหมู่ ชนชาติ อิสราเอลให้ มาอยู่ ใกล้ เจ้า
เพื่อจะให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต คือทัง้ อาโรนกับบุตรชายของอาโรน คือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์
กับอิธามาร์ 2 แล้วให้ทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าให้สมเกียรติ และงดงาม 3 ให้กล่าวแก่
คนทัง้ ปวงผู้ เฉลียวฉลาดซึ่ง เราได้ บันดาลให้ เขามี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญานั ้น ให้ เขาทํา เครือ
่ งยศ
สําหรับสถาปนาอาโรนให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
1

เครือ
่ งยศของพวกปุโรหิต
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4 ให้ เขาทํา เครือ
่ งยศดัง ต่อ ไปนี้ คือ ทับทรวง เสื้อ เอโฟด เสื้อ คลุม เสื้อ ตาสมุก ผ้า มาลาและรัด ประคด
และให้เขาทํา เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ สําหรับ อาโรนพี่ ชายของเจ้า และบุตรชายของเขา เพื่อ จะให้ปรนนิ บัติ เราใน
ตําแหน่ งปุโรหิต 5 ให้เขาเหล่านั ้นรับเอาทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 6 ให้เขา
ทํา เอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ตัด ด้วยฝีมือ ช่างออกแบบ
7 แถบที่ผูกบ่าของเอโฟดนั ้น ให้ติดกับริมตอนบนทัง
้ สองชิน
้ เพื่อจะติดเป็นอันเดียวกัน 8 รัดประคดทออย่าง
ประณี ต สําหรับ คาดทับ เอโฟด ให้ ทํา ด้วยฝีมือ อย่างเดียวกัน และใช้ วัตถุ อย่างเดียวกับ เอโฟด คือ ทํา ด้วย
ทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 9 แล ้ว ให้ ใช้ พลอยสี น้ํา ข้าวสองแผ่น สําหรับ
จารึก ชื่ อบ ุตรของอิสราเอลไว้ 10 ที่ พลอยแผ่น หนึ่ ง ให้ จาร ึ กชื่อ หกชื่อ และแผ่ นที ่ สองก็ ให้ จาร ึ กชื่อ ไว้อี กหก
ชื่อที่เหลืออยูตามกํ
่
าเนิ ด 11 ให้ช่างแกะจารึกชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที่พลอยทัง้ สองแผ่นนั ้น เช่นอย่างแกะ
ตราแล้วฝังไว้บนกระเปาะทองคําซึ่งมล
ี วดลายละเอียด 12 พลอยทัง้ สองแผ่นนั ้นให้ติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทัง้
สองข้าง พลอยนั ้น จะเป็ นที ่ ระลึก ถึง บรรดาบุตรแห่ งอ ิส ราเอล และอาโรนจะแบกชื่อ เขาทัง้ หลายไว้บนบ่า
ทัง้ สองเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็ นที่ระลึก 13 เจ้าจงทํากระเปาะทองคํามีลวดลายละเอียด 14 กับทํา
สร้อยสองสายด้วยทองคําบริสุทธิ์ เป็นสร้อยถักเกลียวแล้วติดไว้ที่กระเปาะนั ้น

ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต

15 จงทํา ทับทรวงแห่ง การพิพากษา

ด้วยฝีมือช่างออกแบบฝีมือเหมือนทําเอโฟดคือทําด้วยทองคํา ด้าย
สีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้ อละเอียด 16 ให้ทําทับทรวงเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาวคืบ
หนึ่ ง กว้างคืบหนึ่ ง 17 จงฝังพลอยสี่แถวบนทับทรวงนั ้น แถวที่หน่ง
ึ ฝังทับทิม บุษราคัมและพลอยสีแดงเข้ม
18 แถวที่ สองฝัง มรกต ไพทูร ย์ และเพชร 19 แถวที่ สามฝัง นิ ล โมรา และพลอยสี ม่วง 20 แถวที่ สี ่ ฝัง พลอย
เขียว พลอยสี น้ําข้าวและหยก พลอยทัง้ หมดนี้ ให้ฝังในลวดลายอันละเอียดที่ ทําด้วยทองคํา 21 พลอยเหล่า
นั ้นให้มีชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อจารึกไว้เหมือนแกะตรา จะมีช่อ
ื ตระกูลทุกตระกูลตามลําดับสิบสอง
ตระกูล 22 และเจ้า จงทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ สํา หรับท ับ ทรวง 23 และเจ้า จงทํา ห่วงทองคํา
สองห่วงติดไว้ที่มุมบนทัง้ สองของทับทรวง 24 ส่วนสร้อยที่ทําด้วยทองคํานั ้น ให้เกี่ยวด้วยห่วงที่มุมทับทรวง
25 และปลายสร้อยอีก สองข้าง ให้ติ ดก ับ กระเปาะที่ มี ลวดลายละเอียดทัง
้ สอง ให้ติ ดไว้ข้างหน้าที่ แถบยึดเอ
โฟดทัง้ สองข้างบนบ่า 26 จงทําห่วงทองคําสองอันติดไว้ที่มุมล่างทัง้ สองข้างของทับทรวงข้างในที่ติดเอโฟด
27 จงทํา ห่วงสองอัน ด้วยทองคํา ใส่ ไว้ ริม เอโฟดเบื้องหน้า ใต้ แถบที่ ตะเข็บ เหนื อ รัด ประคดซึ่ง ทอด้วยฝีมือ
ประณี ต ของเอโฟด 28 ให้ผูก ทับทรวงนั ้น ติ ดก ับ เอโฟดด้วย ใช้ ด้ายถัก สี ฟ้า ร้อยผูก ที่ ห่วง ให้ทับทรวงทับ รัด
ประคดที่ทําด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด 29 อาโรนจึงจะมีช่อ
ื เหล่าบุตร
อิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวงแห่งการพิพากษาติดไว้ที่หัวใจของตน ให้เป็นทีร่ ะลึกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสมอ เมื่อเขาเข้าไปในที่บริสุทธินั
ิ และทูมมิมไว้ในทับทรวงแห่งการพิพากษา และของสองสิง่
์ ้น 30 จงใส่อูรม
นี้ จะอยู่ที่ หัวใจของอาโรนเมื่อ เข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ อาโรนจะรับ ภาระการพิพากษาเหล่า บุตรอิสราเอลไว้ที่
หัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสื้อคลุมสีฟ้า

31 เจ้ าจงทํา เสื้อ คลุม ให้เข ้าชุ ดก ับ เอโฟดด้วยผ้า สี ฟ้า ล้ วน 32 ให้ทํา ช่องคอกลางผืน เสื้อ

แล้วขลิบรอบคอ
ด้วยผ้าทอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร เพื่อจะมิให้ขาด 33 ที่ชายล่างของเสื้อคลุมให้ปักรู ปทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า
สี ม่วง สี แดงเข้ม รอบชายเสื้อ และติ ดล ูก พรวนทองคํา สลั บก ับ ผลทั บท ิม 34 ลูก พรวนทองคํา ลูก หนึ่ ง ผลทั
บท ิม ผลหนึ่ ง ลูก พรวนทองคํา อี กล ูก หนึ่ ง ผลทั บท ิ มอ ีก ผลหนึ่ ง รอบชายล่างของเสื้อ คลุม 35 อาโรนจะสวม
เสื้อ ตั วน ัน
้ เมื่อ ทํางานปรนนิ บั ติ และจะได้ยน
ิ เสียงลูก พรวนเมื่อ เข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ ในที่ บริสุทธิ์ และเมื่อ
เดินออกมา ด้วยเกรงว่าเขาจะต้องตาย
แผ่นทองคํากับมาลา
เจ้ าจงทํา แผ่น ทองคํา บริสุทธิ์ จาร ึก คํา ว่า ‘บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 37 และ
เจ้าจงเอาด้ายถักสี ฟ้า ผูกแผ่นทองคํานั ้นไว้บนมาลาให้อยู่ที่ ข้างมาลาด้านหน้า 38 แผ่นทองคํานั ้นจะอยู่ที่
หน้าผากของอาโรน และอาโรนจะรับความชัว่ ช้าอันเกิดแก่ชนชาติอิสราเอลเนื่ องจากของถวายอันบริสุทธิ์
ซึ่งนํามาชําระให้เป็นของถวายอันบริสุทธิ์ และแผ่นทองคํานั ้นให้อยู่ที่หน้าผากของอาโรนเสมอ เพื่อสิง่ ของ
เหล่านั ้นจะเป็นที่โปรดปรานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
36

รัดประคด มาลา และกางเกง
ด้วยป่านเนื้ อ ละเอียด ส่วนผ้า มาลานั ้น จงทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และ
ทํา รัด ประคดด้วยฝีมือ ช่างด้ายสี 40 จงทํา เสื้อ รัด ประคดและมาลาสําหรับ บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนให้
สมเกียรติและงดงาม 41 จงแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายทัง้ หลายของเขาด้วยเครือ
่ งยศ แล้วเจิม
และสถาปนาและชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อจะให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต 42 จงเย็บกางเกงให้เขาเหล่า
นั ้นด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดกายที่ เปลือยของเขา ให้ยาวตัง้ แต่เอวจนถึงต้นขา 43 ให้อาโรนกับบุตรชายทัง้
39 จงทอเสื้อ ให้ เป็ น ลวดลาย
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หลายของเขาสวมเมื่อเข้าไปในพลับพลาแห่งชุ มนุม และเมื่อเข้าใกล้ แท่นจะปรนนิ บัติ ณ ที่ บริสุทธิ์ เกลือก
ว่า เขาจะก่อ ความชัว่ ช้า และถึง ตาย เรือ
่ งนี้ ให้ เป็น กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ ที่ เขาและเชื้อ สายของเขาที่มาภาย
หลังเขาจะต้องปฏิบติ
ั ตาม�

29
การสถาปนาพวกปุโรหิต
“ต่อ ไป นี้ เป็นการ ซึ่ง เจ้า ควร กระทํา เพื่อ ชําระ ตัว เขา ทัง้ หลาย ให้ บริสุทธิ์ เพื่อ เขา จะ ปรน นิ บั ติ เรา ใน
ตําแหน่ ง ปุโรหิต คือ จงเอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และแกะตัวผู้ สองตัว ซึ่ง ปราศจากตําหนิ 2 ขนมปัง ไร้เชื้อ ขนมไร้
เชื้อคลุกนํ้ามันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทานํ้ามัน ขนมเหล่านี้ จงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี 3 แล้วจงใส่ขนมปัง
ต่างๆเหล่า นั ้น ไว้ในกระบุง เดียวกัน จงนํา มาในกระบุง พร้อมกับ วัว ตัวผู้ และลูก แกะตัวผู้ สองตัว 4 จงนํา อา
โรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขามาที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม แล้วจงชําระตัวเขาทัง้ หลายด้วยนํ้า 5 จง
สวมเครือ
่ งยศให้ อาโรน คือ เสื้อ ในกับ เสื้อ เอโฟด กับ เอโฟดและทับทรวง และเอารัด ประคดที่ ทอด ้วยฝีมือ
ประณี ต สําหรับ ใช้กับ เอโฟดนั ้น คาดเอวไว้ 6 จงสวมมาลาที่ ศีรษะของอาโรน และจงสวมมงกุฎ บริสุทธิ์ ทับ
มาลา 7 จงเอานํ้ามัน เจิม เทลงบนศีรษะของเขา และเจิม ตัง้ เขาไว้ 8 จงนํา บุตรชายทัง้ หลายของเขามาและ
สวมเสื้อให้ 9 แล้วจงเอารัดประคดคาดเอวเขาไว้ ทัง้ ตัวอาโรนเองและบุตรชายของเขา และคาดมาลาให้เขา
แล้วเขาก็จะรับตําแหน่ งเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังนี้ แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชาย
ทัง้ หลายของเขาไว้
1

เครือ
่ งบูชาสําหรับพวกปุโรหิต

10 เจ้าจงนําวัวตัวผูม
้ าที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม ให้อาโรนกับบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนหัววัวตัวผู้

แล ้ว จงฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 12 จงเอานิว
้ มือ จุ่ม เลือด
วัวตัวผู้นั ้น ทาไว้ที่ เชิงงอนริมแท่นบ้าง ส่วนเลือดที่ เหลือทัง้ หมดจงเทไว้ที่ เชิงแท่ นบู ชา 13 เจ้ าจงเอาไขมัน
ทัง้ หมดที่ หม
ุ้ 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 ทัง้ นี้ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 15 เจ้ าจงนํา แกะผู้ ตัว
16
หนึ่ งมาให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั ้น แล้วจงฆ่าแกะตัวนัน
้ เสีย เอาเลือด
พรมรอบๆแท่น 17 จงชําแหละแกะตั วนัน
้ ออกเป็นท่อนๆและเครือ
่ งในกับขาจงล้างนํ้าวางไว้กับเนื้ อและหัว
18 แล ้ว จงเผาแกะตั วน ั น
้ ทัง้ ตัวบนแท่ นบู ชา เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นกลิน
่ พอพระทัย
เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงนําแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่ งมา แล้วให้อาโรนกับบุตรชาย
เขาเอามือ ของตนวางบนหัว แกะผู้ ตั วน ัน
้ 20 แล ้ วท ่านจงฆ่า แกะตั วน ัน
้ เสีย เอาเลือดส่วนหนึ่ ง เจิ มท ี่ ปลาย
ใบหูข้างขวาของอาโรน และที่ ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน และที่ หว
ั แม่มือข้างขวา และที่
หัวแม่เท้าข้างขวาของเขาบ้าง แล้วจงเอาเลือดที่เหลือพรมรอบๆแท่นบูชา 21 จงเอาเลือดส่วนหนึ่ งที่อยู่บน
แท่น และนํ้า มัน เจิ มน ั น
้ พรมอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา จงพรมบุตรชายทัง้ หลายของเขา และเครือ
่ งยศ
ของบุตรชายเหล่านั ้นด้วย อาโรนและเครือ
่ งยศของเขาจะบริสุทธิร์ วมทังบ
้ ุตรชายของเขาและเครือ
่ งยศของ
เขาด้วย 22 เจ้ าจงเอาไขมันแกะตัวผู้และหางที่ เป็นไขมัน กับไขมันที ่ติ ดเครือ
่ งใน และพังผืดที่ ติ ดอยู่กับตับ
กับ ไตทัง้ สองและไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ กับ ไต กับ โคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็น แกะใช้ สําหรับ การสถาปนา 23 กับ
ขนมปังก้อนหนึ่ งและขนมปังคลุกนํ้ามันแผ่นหนึ่ ง และขนมปังบางแผ่นหนึ่ งจากกระบุงขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 แล้วจงวางสิง่ เหล่านั ้นไว้ในมือของอาโรน และในมือบุตรชายของเขา ให้แกว
่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 25 แล้วจงรับสิง่ เหล่านี้ จากมือของเขานํา
ไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เป็นกลินที
่ งบูชาด้วย
่ ่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
11

อาหารสําหรับพวกปุโรหิต

26 จงเอาเนื้ อที่อกแกะตัวผูซ
้ ่ึงเป็นแกะสถาปนาอาโรน

แล้วให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวาย
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนั ่น จะเป็น ส่วนของเจ้า 27 และจงเอาเนื้ อที่ อกแกะตัวผู้ ซ่ึง เป็น เครือ
่ งบูชา
แกว่งนั ้นไว้ และเนื้ อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตซึ่งแกว่งไปแกว่งมา และซึ่งเป็นของถวายจากแกะ
ใช้ สําหรับ การสถาปนา ด้วยเป็น ส่วนของอาโรนและบุตรชายเขา 28 นั ่น แหละเป็น ส่วนซึ่ง อาโรนและบุตร
ชายเขาจะได้รบ
ั จากชนชาติอส
ิ ราเอลเป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ เพราะเป็นส่วนที่ยกให้แก่ปุโรหิต และชนชาติ
อิสราเอลจะยกให้ จากเครือ
่ งสันติ บูชา เป็น เครือ
่ งบูชาของเขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 29 เครือ
่ งยศบริสุทธิ
์ ของอาโรนจะเป็น ของบุตรชายของเขาต่อๆไป ให้ เขาสวมเมื่อ เขารับ การเจิม และได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ใน
ตําแหน่ ง 30 จงให้บุตรชายซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนเขานั ้นสวมเครือ
่ งยศเหล่านั ้นครบเจ็ดวัน ขณะที่ เขามายัง
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พลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ 31 จงต้มเนื้ อแกะตัวผู้สําหรับการสถาปนาในที่บริสุทธิ์ 32 แล
้วให้อาโรนกับบุตรชายของเขากินเนื้ อแกะตัวผู้นั ้น และขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
33 ให้เขากินของซึ่งนํามาบูชาลบมลทิน เพื่อจะสถาปนาและชําระเขาเหล่านั ้นให้บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่า
ให้รับประทาน เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 34 และถ้าแม้เนื้ อที่ใช้ในพิธสถาปนา
ี
และขนมปังนั ้นยังเหลืออยูจ
่ นรุ ง่
เช้าบ้าง ก็ให้เผาส่วนที่เหลือนั ้นด้วยไฟเสีย อย่าให้รบ
ั ประทานเพราะเป็นของบริสุทธิ์
เจ็ดวันแห่งพิธสถาปนา
ี
เจ้าจงกระทําให้แก่อาโรน และบุตรชายเขาตามคําที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ จงทําพิธส
ี ถาปนา
เขาให้ ครบเจ็ด วัน 36 จงนํา วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง มาถวายทุกๆวัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เพื่อ ทําการลบมลทิน และ
จงชําระแท่ นบู ชา ด้วยทําการลบมลทินของแท่นนั ้น จงเจิมแท่นนั ้นเพื่อจะชําระให้บริสุทธิ์ 37 จงทําการลบ
มลทินแท่นนั ้นครบเจ็ดวัน และชําระแท่นนั ้นให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดที่ถูกต้อง
แท่นนั ้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย
35 ดังนั ้นแหละ

เครือ
่ งบูชาประจําวัน
ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง เจ้า ต้องถวายบนแท่น นั ้น ทุก วัน เสมอไป คือ ลูก แกะสองตัว อายุ หน ่ง
ึ ขวบ 39 จงนํา
ลูก แกะตัว หนึ่ ง มาบูชาเวลาเช้า และนํา ลูก แกะอีก ตัว หนึ่ ง มาบูชาเวลาเย็น 40 พร ้ อมกั บลู กแกะตั วท ี่ หน ่งึ
นั ้น จงถวายยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์คลุ กก ับน้าํ มั นที ่คัน
้ ไว้นั้น หนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ และนํ้า องุน
่ หนึ่ ง ในสี่ ฮินคู่ กัน
เป็น เครือ
่ งดื่ม บู ชา 41 จงถวายลูก แกะอีก ตัว หนึ่ ง นั ้น ในเวลาเย็น ถวายธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน
ด้วย เหมือนอย่างในเวลาเช้า ให้เป็นกลิน
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 42 นี่ จะ
่ พอพระทัย เป็น เครือ
เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า ที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุมเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ที่ที่เราจะพบเจ้าทัง้ หลายและสนทนากับเจ้าที่นั ่น 43 ที่นั ่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอล และพลับพลา
นั ้นจะรับการชําระให้บริสุทธิด้
์ วยสง่าราศี ของเรา 44 เราจะชําระพลับพลาแห่งชุ มนุมและแท่นบูชาไว้เป็ นที ่
บริสุทธิ์ และเราจะชําระอาโรนและบุตรชายเขาให้ บริสุทธิด้
์ วย เพื่อ เขาจะปรนนิ บั ติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต
45 เราจะสถิต อยู่ ท่ามกลางชนชาติ อิสราเอล และจะเป็ น พระเจ้า ของเขา 46 เขาจะรู ว
้ า่ เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา ผู้ได้ นําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเขา�
38

30

แท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม

1 “เจ้ าจงสร้างแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม

จงทําแท่นนั ้นด้วยไม้กระถินเทศ 2 ให้ยาวศอกหนึ่ ง กว้างศอก
หนึ่ ง เป็ นร ูป สี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส และสูง สองศอก เชิง งอนมุม แท่น นั ้น ให้เป็น ไม้ ท่อนเดียวกับ แท่น 3 และจงหุม
้
แท่นด้วยทองคําบริสุทธิ์ ทังด
้ ้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนด้วย และจงทํากระจังทองคําล้อมรอบ
แท่น 4 จงทําห่วงทองคําสองห่วง ติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้าม ห่วงนั ้นสําหรับสอดใส่ ไม้คานหาม
5 ไม้ คานหามนั ้น จงทํา ด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา 6 จงตัง
้ แท่น นั ้น ไว้ข้างนอกม่านซึ่ง อยู่ใกล้ หีบพระ
โอวาท ข้างหน้าพระที่นั่งกรุ ณาซึ่งอยู่เหนื อหีบพระโอวาท ที่ที่เราจะพบกับเจ้า 7 จงให้อาโรนเผาเครือ
่ งหอม
บนแท่นนั ้นทุกเวลาเช้า เมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครือ
่ งหอมด้วย 8 และในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป
ให้เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น เป็นเครือ
่ งหอมเนื องนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุของเจ้า 9 แต่
เครือ
่ งหอมอย่างที่ ห้าม อย่า ได้ เผาบนแท่น นั ้น เลย หรือ เผาเครือ
่ งเผาบู ชา หรือ เครือ
่ งธัญ ญบู ชา หรือ เท
เครือ
่ งดื่ม บูชาบนนั ้น 10 ให้ อาโรนทํา การบูชาไถ่บาปที่ เชิง งอนปี ละหนด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบ
มลทิน ให้ เขาทําการลบมลทิน แท่น นั ้น ปี ละหนตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า แท่น นั ้น จะบริสุทธิ์ ที่ สุด แด่ พระเยโฮ
วาห์�
เงินคร่งึ เชเขลเป็นค่าไถ่ชีวต
ิ

11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “เมื่อเจ้าจะจดสํามะโนครัวชนชาติอส
ิ ราเอลจงให้เขาต่างนําทรัพย์สิ

นมาถวายพระเยโฮวาห์ เป็นค่าไถ่ ชีวต
ิ เมื่อเจ้านั บจํานวนเขา เพื่อจะมิได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อ
เจ้า นั บ เขา 13 ทุ กคนที่ ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว จะต้องถวายของอย่างนี้ คือ เงินคร ่ง
ึ เชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์� ครึ่งเชเขลเป็นเงินถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14 ทุกๆคนที่ข้น
ึ ทะเบียน
สํามะโนครัว อายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ขึ้นไป ให้นําเงินมาถวายพระเยโฮวาห์ 15 เมื่อเจ้าทัง้ หลายนําเงินมาถวายพระ
เยโฮวาห์ เพื่อจะได้ไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลายนั ้น สําหรับคนมังม
่ ีก็อย่าถวายเกินและสําหรับคนจนก็อย่าถวาย
น้ อยกว่าครึง่ เชเขล 16 จงเก็บเงินค่าไถ่ จากชนชาติอิสราเอล และจงกําหนดเงินไว้ใช้จ่ายในพลับพลาแห่งชุ
มนุม เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ สําหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลาย�
ขันทองเหลืองสําหรับล้างชําระมือและเท้าของพวกปุโรหิต
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17 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 18 “เจ้ าจงทํา ขันทองสัมฤทธิแ
์ ละพานรองขันทองสัมฤทธิด้
์ วย สําหรับ
ล้างชําระ จงตัง้ ขันนั ้นไว้ระหว่างพลับพลาแห่งชุมนุมและแท่นบูชา แล้วจงตักนํ้าใส่ไว้ในขันนั ้น 19 ให้อาโรน
และบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้า 20 เมื่อเขาจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุ มนุม เขาจะต้องชําระด้วยนํ้า
เพื่อ จะไม่ ตาย หรือ เมื่อ เขาเข้า มาใกล้ แท่น ทําการปรนนิ บั ติ เพื่อ ถวายเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์
21 จงให้ เขาล้างมือ และเท้า เพื่อ จะมิ ได้ ตาย และให้ เป็ น กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ ประจํา ตัว เขา คือ อาโรนกับ เชื้อ
สายของเขาตลอดชัว่ อายุของเขา�

นํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์
พระเยโฮวาห์ยงั ตรัสกับโมเสสว่า 23 “จงเอาเครือ
่ งเทศพิเศษคือมดยอบนํ้า ซึ่งหนั กห้าร้อย
เชเขล และอบเชยหอมครึง่ จํานวนคือสองร้อยห้าสิบเชเขล และตะไคร้สองร้อยห้าสิบเชเขล 24 และการบูร
ห้าร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และนํ้ามันมะกอกเทศหนึ่ งฮิน 25 เจ้าจงเอาสิง่ เหล่านี้ มาทําเป็น
นํ้า มัน เจิ มอ ัน บริสุทธิ์ เป็น นํ้าหอมปรุ ง ตามศิลปช่างปรุ ง นํ้ามัน นั ้น จะเป็น นํ้า มัน เจิ มอ ัน บริสุทธิ์ 26 แล ้ว จง
เอานํ้ามัน เจิม พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและหีบ พระโอวาทด้วย 27 โต ๊ะ และเครือ
่ งใช้ ประจํา โต๊ะ คัน ประที ปก ับ
เครือ
่ งใช้ประจําคันประทีป และแท่นเผาเครือ
่ งหอม 28 แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งใช้ประจําแท่น ทัง้ ขัน
และพานรองขัน นั ้น 29 จงชําระให้ บริสุทธิ์ เพื่อ จะได้ บริสุทธิที
์ ่สุด และอะไรมาถูก สิง่ เหล่านั ้ นก ็ บริสุทธิด้
์ วย
30 อนึ่ งจงเจิมอาโรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว้ให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต 31 ท่านจงกล่าว
แก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘นี่ แหละ เป็นนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิส
์ ําหรับเราตลอดชัว่ อายุของเจ้า 32 นํ้ามันนี่ อย่าให้
เจ ิม คนสามัญ เลย และอย่า ผสมทํา นํ้า มั นอ่น
ื เหมือนอย่างนํ้ามัน นี้ นํ้ามัน นี้ เป็น นํ้า มัน บริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลาย
จงถือ ไว้เป็น บริสุทธิ ์ 33 ผู้ ใดจะผสมนํ้ามัน อย่างนี้ หรือ ผู้ ใดจะใช้ ชโลมคนต่างด้าว ผู้ นั ้น จะถูก ตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา� ”
22 ยิง
่ กว่านั ้น

เครือ
่ งหอมสําหรับแท่นเผาเครือ
่ งหอม
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเอาเครือ
่ งเทศคือ ยางไม้ ชะมด และมหาหิงค์ ผสมกับ กํา ยานบริ
สุทธิ์ ให้เท่าๆกันทุกอย่าง 35 จงผสมเครือ
่ งหอมปรุ งตามศิลปช่างปรุ งเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศั
กดิสิ
์ ทธิ์ 36 จงเอาส่วนหนึ่ งมาตําให้ละเอียด และวางอีกส่วนหนึ่ งไว้หน้าหีบพระโอวาทในพลับพลาแห่งชุมนุ
มที่เราจะพบกับเจ้า เครือ
่ งหอมนั ้นเจ้าจงถือว่าบริสุทธิ์ที่สุด 37 เครือ
่ งหอมที่ เจ้ ากระทําตามส่วนที่ ผสมนั ้น
เจ้าอย่าทําใช้เอง ให้ถือว่านี่ เป็นเครือ
่ งหอมบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 38 ผู้ใดทําเครือ
่ งเช่นนี้ ไว้ใช้สูดดม ผู้นั ้น
ต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา�
34

31
ช่างที่สร้างพลับพลาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ดู ซี เราได้ ออกชื่อเบซาเลล ผู้เป็ นบุตรชายอุ รี ผู้เป็ นบุตรชายเฮอร์แห่
งตระกูลยูดาห์ 3 และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและ
ความรู ใ้ นวิชาการทุก อย่าง 4 จะได้ คิด ออกแบบอย่างประณี ตในการทําเครือ
่ งทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์
5 เจ ีย ระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ในกระเปาะและแกะสลัก ไม้ ได้ คือ ประกอบวิชาการทุก อย่าง 6 และดู เถิด
เราได้ตัง้ ผู้ชว
่ ยอีกคนหนึ่ ง ชื่อโอโฮลีอับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน และสําหรับคนทัง้ ปวงผู้เฉลียว
ฉลาดเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา เพื่อเขาจะได้ทําสิง่ สารพัดซึ่งเราได้สัง่ เจ้าไว้นั ้น
7 คือพลับพลาแห่งชุมนุม หีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุ ณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาท และเครือ
่ งใช้ทุกอย่าง
สําหรับ พลับพลา 8 โต ๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ โต๊ะ คัน ประที ปบริสุทธิ์ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ คัน ประทีป และแท่น
เครือ
่ งหอม 9 แท่น เครือ
่ งเผาบูชากับ เครือ
่ งใช้ ประจํา แท่น ขั นก ับ พานรองขัน นั ้น 10 เสื้อ ยศเย็ บด ้วยฝีมือ
ประณี ต คือ เสื้อ ยศอัน บริสุทธิ์ ของอาโรนปุโรหิต และเสื้อ ยศของบุตรชายของเขา เพื่อ จะได้ สวมปฏิ บั ติ ใน
ตําแหน่ ง ปุโรหิต 11 และนํ้ามัน เจิม กับ เครือ
่ งหอมสํา หรับท ี่ บริสุทธิ์ ที่ เราบัญชาเจ้า นั ้น ให้เขากระทํา ตามทุก
ประการ�
วันสะบาโตเป็นหมายสําคัญระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล

12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 13 “จงสัง
่ ชนชาติอส
ิ ราเอลว่า

‘เจ้าทัง้ หลายจงรักษาวันสะบาโตของเรา
ไว้ เพราะนี่ จะเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู ว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์
ผู้ ได้ กระทํา เจ้า ให้บริสุทธิ์ 14 เหตุ ฉะนี้ เจ้ าทัง้ หลายจงรักษาวัน สะบาโตไว้ เพราะเป็ นว ัน บริสุทธิ์ สําหรับ เจ้า
ทุ กคนที่ กระทําให้วน
ั นั ้นเป็นมลทินจะต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่ เพราะผู้ ใดก็ตามทําการงานในวันนั ้น
ผู้ นั ้น ต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติ ของเขา 15 จงทํางานแต่ ในกําหนดหกวัน แต่ ในวันที ่ เจ ็ดเป็ นว ัน
สะบาโต เป็นวันหยุดพักสงบ เป็นวันบริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ ผูใดทํ
้
างานในวันสะบาโตนั ้นต้องถูกลงโทษถึง
ตายเป็นแน่ 16 เหตุฉะนี้ ชนชาติอิสราเอลจงรักษาวันสะบาโตไว้ คือถือวันสะบาโตตลอดชัว่ อายุของเขาเป็น
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พันธสัญญาเนื องนิ ตย์ 17 เป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับชนชาติอส
ิ ราเอลว่า ในหกวันพระเยโฮวาห์ได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แต่ในวันทีเจ
่ ็ดพระองค์ได้ทรงงดการงานไว้ และได้ทรงหย่อนพระทัยในวัน
นั ้น� ” 18 เมื่อพระองค์ตรัสแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น
เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ของพระเจ้า

32
รู ปเคารพวัวทองคํา
เมื่อ พลไพร่เห ็น โมเสสล่าช้า อยู่ ไม่ ลงมาจากภูเขาจึง ได้ พากัน มาหาอาโรน เรียนว่า “ลุก ขึ้น ขอท่าน
สร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ได้นําข้าพเจ้าออกมาจากประเทศ
อียป
ิ ต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 2 ฝ่ายอาโรนได้กล่าวแก่เขาว่า “จงปลดตุ้มหูทองคําออกจาก
หูภรรยา และหูบุตรชายหญิงของเจ้าทัง้ หลายแล้วนํามาให้เราเถิด� 3 พลไพร่ทัง้ ปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคํา
จากหูของตนมามอบให้กับอาโรน 4 เมื่ออาโรนได้รบ
ั ทองคําจากมือเขาแล้ว จึงใช้เครือ
่ งมือสลักหล่อรู ปเป็นว
ัวหนุ่ม แล้วเขาทัง้ หลายประกาศว่า “โอ อิสราเอล สิ่งเหล่านี้ แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์� 5 เมื่อ อาโรนได้ยน
ิ ดัง นั ้น แล้ว จึง สร้างแท่น บูชาไว้ตรงหน้า รู ป วัว หนุ่ มน ัน
้ แล ้ วอาโรนประกาศว่า
“พรุ ง่ นี้ จะเป็ นว ัน เทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์� 6 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น เขาตื่น ขึ้น แต่ เช้า มืด ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา
และนําเครือ
่ งสันติบูชามา พลไพร่ก็นั ่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกัน
1

โมเสสอ้อนวอนเพื่ออิสราเอล
ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เจ้ าลงไปเถิด ด้วยว่า ชนชาติ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ นํา ออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ นั ้น ได้ ทําความเสื่อมเสีย มากแล้ว 8 เขาได้ หน
ั เหออกจากทางซึ่ง เราสัง่ เขาไว้อย่างรวดเร็ว คือ หล่อ
รู ปวัวขึ้นรูปหนึ่ งสําหรับตน และกราบไหว้รู ปนน
ั ้ และถวายสัตวบูชาแก่ รู ปนน
ั ้ และกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล สิ
่ง เหล่า นี้ แหละเป็น พระของเจ้า ซึ่ง นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� ” 9 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
“เราเห็น พลไพร่นี้ แล้ว ดู เถิด เขาเป็น ชนชาติ คอแข็ง 10 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงปล่อยเราตามลําพัง เพื่อ ความ
พิโรธของเราจะเดือดพลุ่ง ขึ้น ต่อ เขาและเพื่อ เราจะผลาญทําลายเขาเสีย ส่วนเจ้า เราจะให้ เป็น ประชาชาติ
ใหญ่� 11 ฝ่ายโมเสสก็ วงิ วอนกราบทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า “ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์
จึง ทรงพระพิโรธอย่างแรงกล้า ต่อ พลไพร่ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงนํา ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วย
ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิง่ และด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิข
ิ ต์กล่าว
์ องพระองค์เล่า 12 เหตุไฉนจะให้ชนชาวอียป
ว่า ‘พระองค์ทรงนําเขาออกมาเพื่อจะทรงทําร้ายเขา เพื่อจะประหารชีวต
ิ เขาที่ภูเขาและทําลายเขาเสียจาก
พื้นแผ่นดินโลก� ขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ และทรงกลับพระทัย
อย่า ทํา อันตรายแก่ พลไพร่ของพระองค์ เอง 13 ขอพระองค์ ได้ ทรงระลึก ถึ งอ ับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอลผู้
รับใช้ของพระองค์ เป็นผู้ซ่ึงพระองค์ได้ทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เองแก่เขาเหล่านั ้นไว้ว่า ‘เราจะให้เชื้อสาย
ของเจ้าทวีข้น
ึ ดุจดวงดาวในท้องฟ้า และแผ่นดินนี้ ทัง้ หมดซึ่งเราสัญญาไว้แล้ว เราจะยกให้แก่เชื้อสายของ
เจ้า และเขาจะรับ ไว้ เป็น มรดกตลอดไป� ” 14 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จึง ทรงกลับ พระทัย มิได้ ทรงทํา อันตราย
อย่างที่พระองค์ทรงดําริวา่ จะกระทําแก่พลไพร่ของพระองค์
7

อิสราเอลเปลือยกายและไหว้รู ปเคารพ โมเสสทําลายรู ปเคารพ
ฝ่ายโมเสสกลับ ลงมาจากภูเขาถือ แผ่น ศิลาพระโอวาทมาสองแผ่น ซึ่ง จารึก ทัง้ สองด้าน จาร ึกทั ้ งด
้านนี้ และด้านนั ้น 16 แผ่ นศิลาเหล่า นั ้น เป็น งานจากฝี พระหัตถ์ ของพระเจ้า และอักษรที่ จาร ึ กนั ้น เป็น ลาย
พระหัตถ์ ของพระเจ้า สลัก ไว้บนแผ่น ศิ ลาน น
ั ้ 17 เมื่อ โยชู วาได้ยน
ิ เสียงพลไพร่อ้ื ออ ึ งอยู่ เขาจึง เรียนโมเสส
ว่า “ที่ค่ายมีเสียงเหมือนเกิดสงคราม� 18 ฝ่ายโมเสสตอบว่า “ที่เราได้ยินมิใช่เสียงอื้ออึงของคนที่มีชัยชนะ
และมิ ใช่เสียงคนที่ แพ้ แต่ เป็นเสียงคนร้องเพลงกัน� 19 ต่อมาพอโมเสสเข้ามาใกล้ ค่าย ได้ เห็นรูปวัวหนุ่ม
และคนเต้นรํา โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ ตกแตกเสียที่เชิงภูเขานั ่นเอง 20 แล้วท
่านเอารู ปวัวหนุ่มที่พลไพร่ทําไว้นั้นเผาเสีย และบดเป็นผงโรยลงในนํ้า และบังคับให้ชนชาติ อิสราเอลดื่ มน
้ํา นั ้น 21 โมเสสจึง ถามอาโรนว่า “พลไพร่นี้ กระทํา อะไรแก่ ท่านเล่า ท่านจึง นํา บาปอัน ใหญ่ นี้ มาสู่ พวกเขา �
22 ฝ่ายอาโรนตอบว่า “อย่า ให้ความโกรธของเจ้า นายของข้าพเจ้า เดือดพลุ่ง ขึ้น เลย ท่านก็ รู จั
้ กพลไพร่พวก
นี้ แล ้ วว ่า เขาเอนเอียงไปในทางชัว่ 23 เขามาร้องขอข้าพเจ้า ว่า ‘ขอจงทํา พระให้พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวก
ข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ได้นําพวกข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขา ข้าพเจ้าไม่
ทราบ � 24 แล ้ว ข้าพเจ้า ตอบแก่ เขาว่า ‘ผู้ ใดมี ทองคํา ให้ปลดออกมา� เขาก็ มอบทองคํา ให้แก่ ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้ววัวนี้ก็ออกมา� 25 เมื่อโมเสสเห็นประชาชนแสดงออกถึงการเปลือยเปล่าเสีย
แล้ว (เพราะว่าอาโรนปล่อยให้เขาเปลือยเปล่าจนน่าละอายท่ามกลางพวกศัตรู )
15

สามพันคนที่ไหว้รู ปเคารพถูกประหารชีวต
ิ
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26 แล ้ว โมเสสยืน อยู่ ที่ ประตู ค่ายร้องว่า “ผู้ ใดอยู่ ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ให้ ผู้ นั ้น มาหาเราเถิด� ฝ่ายลูก หลาน
ของเลวีได้มาหาโมเสสพร้อมกัน 27 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสสังด
่ ัง
นี้ ว่า ‘จงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูต่างๆทัว่ ค่าย ทุกๆคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและ
เพื่อนบ้านของตัว เอง� ” 28 ฝ่ายลูก หลานของเลวีก็ ทํา ตามโมเสสสัง่ และพลไพร่ประมาณสามพัน คนตาย
ลงในวันนั ้น 29 ด้วยโมเสสกล่าวไว้แล้วว่า “ในวันนี้ ท่านทัง้ หลายจงสถาปนาตัวเองรับใช้พระเยโฮวาห์ จงให้
ทุกคนสู้รบกับบุตรชายและพี่น้องของตน เพื่อวันนี้ พระองค์จะได้อาํ นวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย� 30 ครันว
้ ั
นรุ่งขึ้น โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายทําบาปอันใหญ่ยิง่ แต่บัดนี้ เราจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์
ชะรอยเราจะทําการลบมลทิน บาปของท่านได้� 31 โมเสสจึง กลับ ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ทูล ว่า “โอ พระเจ้า ข้า
พลไพร่นี้ ทําบาปอัน ใหญ่ ยิง่ เขาทํา พระด้วยทองคํา สําหรับ ตัว เอง 32 แต่ บัดนี้ ขอพระองค์ โปรดยกโทษบาป
ของเขา ถ้าหาไม่ ขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้� 33 ฝ่ายพระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ผูใดทํ
้
าบาปต่อเราแล้วเราจะลบชื่อผูน
้ ั ้นเสียจากทะเบียนของเรา 34 ฉะนั ้นบัดนี้ จง
ไปเถอะ นําพลไพร่ไปยังที่ ซ่ึงเราบอกแก่เจ้าแล้ว ดู เถิด ทูตสวรรค์ของเราจะนําหน้าเจ้า แต่ ว่าในวันนั ้นเมื่อ
เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษเขา� 35 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่พลไพร่ เพราะ
เหตุเขาทํารู ปวัวหนุ่มซึ่งอาโรนทํานั ้น
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พระเจ้าต้องการทําลายอิสราเอล โมเสสยกย้ายพลับพลา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับพลไพร่ซ่ึงเจ้านําขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
ไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณกับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบว่า ‘แผ่ นดิน นั ้น เราจะให้แก่ เชื้อ สายของเจ้า�
2 เราจะใช้ทูตสวรรค์ องค์ หน่ง
ึ นําหน้าเจ้าไป และจะไล่ คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮี
ไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากที่นั ่น 3 จงนําไปถึงแผ่นดินซึ่งมน
ี ้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ แต่เราจะไม่ข้น
ึ ไปกับ
พวกเจ้า เกรงว่าเราจะทําลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติคอแข็ง� 4 เมื่อพลไพร่ได้
ยิน ข่าวร้ายนั ้น เขามี ความโศกเศร้า และไม่ มี ผู้ ใดใส่ เครือ
่ งประดับ เลย 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสส
ว่า “จงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายเป็น ชนชาติ คอแข็ง ถ้า เราจะขึ้น ไปกับ เจ้า เพียงครู เดี
่ ยว
เราก็ จะทําลายล้างเจ้า เสีย ฉะนั ้น บัดนี้ จงถอดเครือ
่ งประดับ ออกเสีย เพื่อ เราจะรู ว่
้ า ควรจะกระทํา อย่างไร
กับ เจ้า� ” 6 ฝ่ายชนชาติ อส
ิ ราเอลก็ ถอดเครือ
่ งประดับ ออกตอนที่ เขาอยู่ แถบภู เขาโฮเรบ 7 ฝ่ายโมเสสตัง้
พลับพลาหลัง หนึ่ ง ไว้ข้างนอกไกลจากค่าย และเรียกว่า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ต่อ มาทุก คนซึ่ง ปรารถนาจะ
เข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ก็ออกไปยังพลับพลาแห่งชุ มนุม ซึ่งตัง้ อยู่นอกบริเวณค่าย 8 และต่อมาเมื่อไรที่ โมเสส
ออกไปยัง พลับพลานั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงก็ จะลุก ขึ้น ยืน อยู่ที่ ประตู เต็นท์ ของตน มองดู โมเสสจนท่านเข้าไปใน
พลับพลา 9 ครัน
้ โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาตัง้ อยูที
่ ่ประตูพลับพลา แล้วพระเยโฮวาห์
ก็ ตรัสสนทนากับโมเสส 10 เวลาพลไพร่ทัง้ ปวงเห็นเสาเมฆนั ้นตัง้ อยู่ที่ ประตู พลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็ จะลุก
ขึ้น ยืน นมัสการอยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ของตน 11 ดังนี้ แหละพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสสองต่อ สอง เหมือนมิตร
สหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจาก
พลับพลา
โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าให้พระองค์อยูกั
่ บอิสราเอล

โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ดู เถิด พระองค์ ได้ ตรัสส ัง่ ข้า พระองค์ ว่า ‘จงนํา พลไพร่นี้ ขึ้น ไป � แต่
พระองค์ มิได้ แจ ้ง ให้ ข้า พระองค์ ทราบว่า จะใช้ ผู้ ใดขึ้น ไปกับ ข้า พระองค์ แม้ กระนั ้น พระองค์ ก็ ยัง ตรัส กับ ข้า
พระองค์ ว่า ‘เรารู จ
้ ัก เจ้า ตามชื่อ ของเจ้า และเจ้า ก็ ได้ รับ ความกรุ ณาในสายตาของเราด้วย� 13 ฉะนั ้น บัดนี้
ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ถ้า แม้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว ขอ
ทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู จ
้ ักพระองค์ แล
ว
้ จะรับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่าชนชาตินี้ เป็นพลไพร่ของพระองค์� 14 ฝ่าย
พระองค์ ตรัสว่า “เราเองจะไปกับเจ้า และให้เจ้ าได้ พัก� 15 ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ ว่า “ถ้าพระองค์
มิได้ เสด็จ ไปกับ ข้า พระองค์ ก็ ขออย่า นํา พวกข้า พระองค์ ข้น
ึ ไปจากที่ นี่ เลย 16 ทํา อย่างไรจะทราบได้ ตรงนี้
ว่า ข้า พระองค์ และพลไพร่ของพระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว ก็ เมื่อ พระองค์
เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือ ดังนี้ เราทัง้ หลายทัง้ ข้าพระองค์และพลไพร่ของพระองค์จึงจะแยก
ออกจากชนชาติ ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน โลก� 17 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราจะกระทํา สิง่
ที่ เจ้ ากล่าวถึงนี้ ด้วยเพราะว่าเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของเราแล้ว และเรารู จ
้ ักเจ้าตามชื่อของเจ้า�
18 โมเสสจึง กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดสําแดงสง่า ราศี ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ เถิด � 19 พระองค์ จึง ตรัส
ตอบว่า “เราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์
ให้ ประจักษ์ ต่อ หน้า เจ้า เราประสงค์ จะโปรดปรานผู้ ใด เราก็ จะโปรดปรานผู้ นั ้น และเราประสงค์ จะเมตตา
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แก่ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั ้น� 20 พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเรา
แล้วจะมีชีวิตอยูไม่
่ ได้� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า “ดูเถิด มีที่แห่งหน่งึ อยูใกล้
่
เรา เจ้าจงไปยืนอยูบ
่ นศิลานน
ั้
22 แล้วขณะเมื่อสง่าราศีของเรากําลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่า
เราจะผ่านไป 23 เมื่อเราเอามือของเราออกแล้ว เจ้าจะเห็นหลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้าจะมิได้เห็น�
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โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า “จงสกัดศิลาอีกสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารึกคํา เหมือนในแผ่น
เก่าที่ เจ้าทําแตกนั ้นให้ 2 จงเตรียมให้พร้อมเวลาเช้า แล้วจงขึ้นมาบนภูเขาซีนายแต่เช้า จงคอยเฝ้าเราบน
ยอดภูเขานั ้น 3 อย่าให้ผู้ใดขึ้นมาด้วย และอย่าให้ผู้ใดมาอยู่ตลอดทั วท
่ ัง้ ภูเขา อย่าให้ฝูงแพะแกะ ฝูงวัวกิน
หญ้าอยู่หน้าภูเขานี้ เลย� 4 ฝ่ายโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก แล้วท่านก็ ต่ ืนแต่ เช้าขึ้น
ไปบนภูเขาซีนายตามรับสัง่ ของพระเยโฮวาห์ถือศิลาไปสองแผ่น 5 ฝ่ายพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆ และ
โมเสสยืนอยู่กับพระองค์ที่นั่น และออกพระนามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรั
สว่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระกรุ ณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริว้ ช้า และบริบูรณ์
ด้วยความเมตตาและความจริง 7 ผู้ทรงสําแดงความเมตตาต่อมนุษย์กระทัง่ พันชัว่ อายุ ผู้ทรงโปรดยกโทษ
ความชัว่ ช้า การละเมิดและบาปของเขาเสีย แต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ และให้โทษเพราะความชัว่ ช้า
ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชัว่ สี่ชัว่ อายุคน� 8 ฝ่ายโมเสสจึงรีบกราบลงที่พ้น
ื ดินนมัสการ 9 แล้วทูล
ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์
ทูล วิงวอนต่อพระองค์ ขอองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพระองค์ โปรดเสด็จ ไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์ เพราะ
เป็นชนชาติคอแข็งด้อด
ื ึง และขอทรงโปรดยกโทษความชัว่ ช้าและความบาปของพวกข้าพระองค์ และโปรด
รับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วย�
ทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
“ดูเถิด เราจะทําพันธสัญญาไว้ เราจะทําการมหัศจรรย์ต่อหน้าชนชาติของเจ้าทุก
คน ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ในประชาชาติ ใดทัว่ พิ ภพ และประชาชนทัง้ ปวงซึ่ง เจ้า อยู่ ท่ามกลางเขานั ้น จะเห็นก ิ
จการของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ่ง เราจะทํา ต่อ เจ้า นั ้น จะเป็น สิง่ ที่ น่า กลัว ยิง่ นั ก 11 จงถือ ตามคํา ซึ่ง เรา
บัญชาเจ้า ในวัน นี้ ดู เถิด เราจะไล่ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส
ไปให้ พ้น หน้า เจ้า 12 จงระวัง ตัว ให้ ดี อย่า กระทํา พันธสัญญากับ ชาวเมืองซึ่ง เจ้า จะไปถึง นั ้น เกรงว่า จะเป็น
บ่วงแร้วดักพวกเจ้า 13 แต่เจ้าทัง้ หลายจงทําลายแท่นบูชาและทุบเสาอันศักดสิ
ิ์ ทธิของเขาให้
แหลกละเอียด
์
และโค่น เสารู ป เคารพของเขาเสีย 14 เจ้ าอย่า นมัสการพระอื่น เลย เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงพระนามว่า
หวงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงว่าเจ้าจะทําพันธสัญญากับชาวเมืองนั ้น และเมื่อเขาเล่นชู้กับ
พระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่บรรดาพระนั ้น เขาจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมด้วย และพวกเจ้าจะไปกินของ
ที่เขาถวายบูชานัน
้ 16 เกรงว่าเจ้าจะรับบุตรสาวของเขามาเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของเขา
นั ้นจะไปเล่นชูก
้ ับพระของเขา และชักชวนให้บุตรชายของเจ้าไปเล่นชูก
้ ับพระนั ้นด้วย 17 เจ้าอย่าหล่อรู ปพระ
ไว้สําหรับตัวเองเลย
10 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า

คําบัญชาซํ้าเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา

18 เจ้าทัง
้ หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ

จงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบเจ็ดวันตามกําหนดในเดือนอา
บีบตามที่เราบัญชาเจ้า เพราะเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ในเดือนอาบีบ 19 ทุกสิ่งซึ่งออกจากครรภ์ครัง้ แรกเป็นของ
เรา คือสัตว์ตัวผู้ทัง้ หมดของเจ้า ลูกหัวปี ของวัวและของแกะ 20 ส่วนลูกลาหัวปี นั้นเจ้าจงนําลูกแกะมาไถ่ ไว้
ถ้าแม้เจ้ามิได้ไถ่ก็จงหักคอมันเสีย บุตรชายหัวปีทัง้ หลายของพวกเจ้านั ้นจะต้องไถ่ไว้ด้วย อย่าให้ผูใดมาเฝ้
้
า
เรามือเปล่าเลย 21 เจ้าจงทําการงานในกําหนดหกวัน แต่วันที่เจ็ดจงพัก แม้ว่าในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าว
ก็จงพัก 22 จงถือเทศกาลสัปดาห์ คือเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นฤดูเกี่ยวข้าวสาลี และถือเทศกาลเลี้ยงฉลอง
การเก็บ ผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผู้ชายทัง้ หลายของพวกเจ้า ต้องมาประชุม กัน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งอิสราเอลปี ละสามครัง้ 24 เพราะเราจะขับไล่ ชนชาติทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้า
พวกเจ้า และจะขยายเขตแดนเมืองของเจ้า ให้ กว้างออกไป เมื่อ พวกเจ้า จะขึ้น ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้าปี ละสามครัง้ นั ้น จะไม่มีใครอยากได้ แผ่นดินของเจ้าเลย 25 อย่าถวายเลือดบูชาพร้อมกับขนมปั งม
ี เชื้อ และเครือ
่ งบูชาอัน เกี่ยวกับ เทศกาลเลี้ยงปัส กานั ้น อย่า ให้เหลือ ไว้จนถึง วันร ุ่ง ขึ้น 26 จงคัด พืช ผลแรก
จากผลรุ น
่ แรกในไร่นามาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้มเนื้ อลูกแพะด้วยนํ้านมแม่
ของมันเลย� 27 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “คําเหล่านี้ จงเขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้าและ
พวกอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้ แล้ว�
โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
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28 ฝ่ายโมเสสเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั ่นสี่สิบวันสี่สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือนํ้าเลย และท่านจารึก
คํา พันธสัญญาไว้ ที่ แผ่ นศิ ลา คือ พระบัญญั ติ สิ บประการ 29 อยู่ ต่อ มาโมเสสได้ ลงมาจากภูเขาซี นาย ถือ
แผ่นพระโอวาทสองแผ่นมาด้วย เวลาที่ลงมาจากภูเขานั ้นโมเสสก็ไม่ทราบว่า ผิวหน้าของตนทอแสงเนื่ อง
ด้วยพระเจ้าทรงสนทนากับท่าน 30 เมื่ออาโรนและคนอิสราเอลทัง้ ปวงมองดูโมเสส ดูเถิด ผิวหน้าของท่าน
ทอแสง และเขาก็ กลัวไม่ กล้าเข้ามาใกล้ ท่าน 31 ฝ่ายโมเสสเรียกเขามา แล้วอาโรนกับบรรดาประมุขของชุ
มนุมก็กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขา 32 แล้วภายหลังคนอิสราเอลทัง้ หลายเข้ามาใกล้ โมเสสจึง
ให้ บัญญัติ แก่ เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ท่านทุก ข้อ บนภูเขาซี นาย 33 เมื่อ ท่านพูด จบแล้ วก ็ ใช้ ผ้า คลุม
หน้าไว้ 34 แต่เมื่อไรที่โมเสสเข้าเฝ้าทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านก็ปลดผ้านั ้นออกเสีย จนกว่าจะกลับ
ออกมา แล ้ วท ่า นออกมาเล่า ให้ คนอิสราเอลฟัง ตามที่ ท่านรับ พระบัญชามาแล้ วน น
ั ้ 35 และคนอิสราเอลดู
หน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว้อีกทุกครัง้ จนกว่าจะเข้าไปทูล
พระองค์

35
ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต
ฝ่ายโมเสสให้ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดประชุม กัน กล่าวแก่ เขาว่า “ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์
บัญชาให้ท่านทัง้ หลายกระทํา 2 จงทํางานในกําหนดหกวัน แต่วันที่เจ็ดให้ท่านถือเป็ นวันบริสุทธิ์ เป็ นวันสะ
บาโตแด่ พระเยโฮวาห์ สําหรับใช้พัก ผู้ใดทํางานในวันนั ้นต้องถูกลงโทษถึงตาย 3 ในวันสะบาโตนั ้นอย่าก่อ
ไฟเลย ทัว่ ตลอดที่อาศัยของท่าน�
1

ขอให้พลไพร่ถวายแด่พระเจ้า

“ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า 5 ท่านทัง้
หลายจงนํา ของจากของที่ มี อยู่มาถวายพระเยโฮวาห์ ผู้ ใดมี น้ําใจกว้างขวางให้ผู้ นั ้น นํา ของมาถวายพระเย
โฮวาห์ คือทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ 6 ผ้าสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม ผ้าป่านเนื้ อละเอียด และขนแพะ 7 หน
ัง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง หน ัง ของตัว แบดเจอร์และไม้ กระถิน เทศ 8 นํ้ามัน เติม ตะเกียง เครือ
่ งเทศสําหรับ เจือ
นํ้ามัน เจิม และปรุ ง เครือ
่ งหอมสําหรับ การเผาถวาย 9 พลอยสี น้ํา ข้าวและพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ทํา เอโฟด
และทับทรวง 10 จงให้ทุกคนที่เฉลียวฉลาดในหมูพ
่ วกท่าน พากันมาทําสิง่ ทัง้ ปวงซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ให้ทําแล้ว 11 คือพลับพลา เต็นท์ และผ้าคลุมพลับพลา ขอเกี่ยวและไม้กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับเสา
ของพลับพลานั ้น 12 หีบและไม้คานหามหีบ พระที่นั่งกรุ ณากับม่านบังตา 13 โต๊ะกับไม้คานหามโต๊ะ เครือ
่ งใช้
ทัง้ ปวงสําหรับ โต๊ะ และขนมปัง หน้า พระพักตร์ 14 คัน ประทีป ที่ ให้แสงสว่างกับ เครือ
่ งอุ ปกรณ์ และตะเกียง
และนํ้ามัน เติม ตะเกียง 15 แท่น เผาเครือ
่ งหอมกับ ไม้ คานหามแท่น นั ้น นํ้ามัน เจิม และเครือ
่ งหอมสําหรับ
เผาถวาย และม่านบังตาสําหรับ ประตู ที่ ประตู พลับพลา 16 แท่น เครือ
่ งเผาบูชากับ ตาข่ายทองสัมฤทธิ์ ไม้
คานหามและเครือ
่ งใช้ ทัง้ ปวงของแท่น ขั นก ับ พานรองขัน นั ้น 17 ผ้า ม่านสํา หรับก ัน
้ ลานพลับพลากับ เสา
และฐานรองรับ เสา และผ้า ม่านสําหรับ ประตู ลาน 18 หลัก หมุด สําหรับพลับพลา และหลัก หมุด สําหรับ ลาน
พลับพลาพร้อมกับ เชื อก 19 เสื้อ ยศเย็บด ้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ แต่ง เวลาปรนนิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ คือ เสื้อ ยศ
บริสุทธิ์สําหรับอาโรนปุโรหิต และเสื้อยศสําหรับบุตรชายของท่าน เพื่อใช้ปฏิบัติในตําแหน่ งปุโรหิต� 20 แล
้วชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ แยกย้ายกัน จากโมเสสไป 21 ทุ กคนที่ มี ใจปรารถนา และที่ มี ใจสมั ครก ็ นํา
สิง่ ของมาถวายพระเยโฮวาห์สําหรับพลับพลาแห่งชุ มนุมและการปรนนิ บัติ ทัง้ หลาย และสําหรับเครือ
่ งยศ
บริสุทธิ์ 22 เขาจึง พากัน มาทัง้ ชายและหญิง บรรดาผู้ มีน้าํ ใจสมัครนํา มาซึ่ง เข็ม กลัด ตุ้มหู แหวนตราและ
กําไล เป็นทองรู ปพรรณทัง้ นั ้น คือทุกคนนําทองคํามาแกว่งไปแกว่งมาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วนทุกคนที่
มีด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม หรือที่มีผ้าป่านเนื้ อละเอียด ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนั งของตัว
แบดเจอร์ก็ เอาของเหล่า นั ้น มาถวาย 24 ทุ กคนที่ มี เงิน หรือ ทองสัมฤทธิจ
์ ะถวายก็ นํา มาถวายพระเยโฮวาห์
และทุก คนที่ มี ไม้ กระถิน เทศใช้ การได้ ก็ นํา ไม้ นั้น มาถวาย 25 ส่วนผู้ หญิง ทัง้ ปวงที่ ชาํ นาญก็ ปั่นด้ายด้วยมือ
ของตน แล ้ วนํา ด้ายซึ่ง ปั่ นนั ้น มาถวายทัง้ สี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และเส้น ป่านปั่ นอย่างดี 26 ฝ่ายบรรดาผู้
หญิงที่มีใจปรารถนาก็ปั่นขนแพะด้วยความชํานาญ 27 บรรดาประมุขก็นําพลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆมา
สําหรับฝังทําเอโฟด และทับทรวง 28 กับเครือ
่ งเทศและนํ้ามันเติมตะเกียง นํ้ามันเจิม และนํ้ามันปรุ งเครือ
่ ง
หอมสําหรับ เผาบู ชา 29 คนอิสราเอลทัง้ ชายหญิง ทุก คนที่ มี ใจสมัครนํา ของถวายสําหรับ การงานต่างๆ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ให้กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจถวายแด่พระเยโฮวาห์
4 โมเสสได้กล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้ หมดว่า

เบซาเลลและโอโฮลีอบ
ั เป็นช่างและผู้สอน
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30 โมเสสจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “ดูก่อนท่าน พระเยโฮวาห์ได้ทรงออกชื่อเบซาเลลบุตรชายอุรี ผู้เป็ น
บุตรชายของเฮอร์ตระกูล ยู ดาห์ 31 และพระองค์ ได้ ทรงให้ผู้ นั ้น ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ให้มี
สติ ปัญญาและความเข้าใจ และความรู ใ้ นการช่างฝีมือ ทัง้ ปวง 32 เพื่อ จะคิด ประดิษฐ์ ลวดลายอย่างฉลาด
ทํา ด้วยทองคํา และเงิน และทองสัมฤทธิ์ 33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ในกระเปาะ และการแกะ
สลัก ไม้ คือ ให้มี ฝีมือ ดี เลิศ ทุก อย่าง 34 อนึ่ ง พระองค์ ทรงดลใจให้ผู้ นั ้ นม ี น้ําใจที่ จะสอนคนอื่น ได้ ด้วย พร ้ อม
ด้วยโอโฮลี อบ
ั บุตรชายอาหิสะมัคตระกูลดาน 35 คนทัง้ สองนี้ พระองค์ ทรงประทานสติ ปัญญาแก่ จิ ตใจของ
เขาให้ มี ความสามารถในการที่ จะกระทํา งานได้ ทุก อย่าง เช่น การช่างฝี มือ การช่างออกแบบ และการช่าง
ด้ายสี คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านปั่ นอย่างดี และช่างทอ คือทําการช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็น
ช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย�

36

พลไพร่ถวายมากมาย การสร้างพลับพลาก้าวหน้า
1 ฝ่ายเบซาเลล และโอโฮลี อับ กับคนทัง
้ ปวงที่ เฉลียวฉลาด ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานสติปัญญาและ
ความเข้าใจให้ พอที่ จะทําการทุก อย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้แล ้ วท ุก
ประการ 2 โมเสสจึงเรียกเบซาเลลและโอโฮลี อับ กับคนทัง้ ปวงที่เฉลียวฉลาดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
สติปัญญาให้แก่จิตใจของเขา และใจของเขาปรารถนาให้มาทํางาน 3 คนเหล่านี้ ได้รับของถวายทัง้ หมดนั ้น
จากโมเสสที่คนอิสราเอลนํามาถวายเพื่อนําไปทําสถานบริสุทธิ์ พลไพร่ยงั นําของที่สมัครใจจะถวายมาถวาย
อีก ทุกๆเวลาเช้า 4 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ เฉลียวฉลาดซึ่ง ทํางานต่างๆที่ สถานบริสุทธิ ์ นั้น มาถึง แล้ว ต่างก็ หยุด
ทํางานในหน้าที่ของตน 5 พากันมาเรียนโมเสสว่า “พลไพร่นําของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ใน
งานนั ้นๆซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทํา� 6 โมเสสจึงสัง่ ให้ประกาศไปทัว่ ค่ายว่า “อย่าให้ชายหญิงนํา
ของสําหรับทําสถานบริสุทธิ์มาถวายอีกเลย� เหตุฉะนั ้นพลไพร่จึงยับยัง้ ไม่นําของมาถวายอีก 7 เพราะของ
ที่เขามีอยูแล้
่ วก็พอสําหรับงานทัง้ ปวงนั ้น และยังมีเหลืออีก 8 บรรดาช่างผู้เฉลียวฉลาดได้ทําพลับพลาด้วย
ม่านสิบผืน ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม มี รู ปเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้ 9 ม่าน
ผืนหนึ่ งยาวยี่สิบแปดศอก กว้างสี่ศอก ม่านทุกผืนเท่ากัน 10 ม่านห้าผืนเขาทําให้เกี่ยวติดกัน และอีกห้าผืน
นั ้น เกี่ยวติ ดก ัน ด้วย 11 เขาทํา หู ด้วยด้ายสี ฟ้า ติ ดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และตามขอบม่าน
ด้านนอกสุดชุดที่สองก็ทําหูไว้เหมือนกัน 12 ม่านผืนหนึ่ งเขาทําหูหา้ สิบหู และตามขอบม่านชุดที่สองเขาก็ทํา
หู หา้ สิบ หู ให้ตรงกัน 13 และเขาทํา ขอทองคํา ห้า สิบ ขอ สําหรับ ใช้เก ี่ยวม่านเพื่อ ให้พล ับ พลาเป็น ชิน
้ เดียวกัน
14 เขาทํา ม่านด้วยขนแพะสําหรับ เป็ น เต็นท์ คลุม พลับพลาอีก สิบ เอ็ด ผืน 15 ม่านผืน หนึ่ ง ยาวสามสิบ ศอก
กว้างสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน เท่า กัน 16 เขาเกี่ยวม่านห้า ผืน ให้ติ 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 ขอบ
ม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง 18 เขาทําขอทองสัมฤทธิห
์ า้ สิบขอเกี่ยวขอเข้าที่หูให้ติดต่อเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน
19 เขาทํา เครือ
่ งดาดเต็นท์ ด้วยหนั ง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุ มท ั บด ้วยหนั ง ของตัว แบดเจอร์อี
กชัน
้ หนึ่ ง 20 เขาทําไม้กรอบสําหรับพลับพลาด้วยไม้กระถินเทศยกตัง้ ขึ้นตรงๆ 21 ไม้กรอบนั ้นยาวแผ่นละสิบ
ศอก กว้างศอกคืบ 22 มีเดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งมไม้
ี ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่ ง เขาได้
ทําไม้กรอบพลับพลาทัง้ หมดอย่างนี้ 23 เขาทําไม้กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้เขาใช้ยี่สิบแผ่น 24 เขาทําฐาน
ด้วยเงินสี่ สิ บฐานสําหรับไม้กรอบยี่สิ บแผ่น ใต้ ไม้กรอบแผ่นหนึ่ งมีฐานรองรับแผ่นละสองฐานสําหรับสวม
เดือยสองอัน 25 ด้านที่สองของพลับพลาข้างทิศเหนื อนั ้นเขาทําไม้กรอบยี่สิบแผ่น 26 เขาทําฐานเงินรองรับ
สี่ สิ บฐาน ใต้ ไม้ กรอบมี ฐานแผ่น ละสองฐาน 27 ส่วนด้านหลัง ทิศ ตะวัน ตกของพลับพลาเขาทํา ไม้ กรอบหก
แผ่น 28 เขาทําไม้กรอบอีกสองแผ่นสําหรับมุมพลับพลาด้านหลัง 29 ไม้กรอบนั ้นข้างล่างให้แยกกัน แต่ตอน
บนยอดติด ต่ อก ั นที ่ หว
่ งแรก เขาทํา อย่างนี้ ทําให้ เก ิ ดม ุม สองมุม 30 คือ รวมเป็น ไม้ กรอบแปดแผ่น ด้วยกัน
และฐานเงิน สิบ หกอัน ใต้ ไม้ กรอบมี ฐานแผ่น ละสองฐาน 31 เขาทํา กลอนด้วยไม้ กระถิน เทศห้า อัน สําหรับ
ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 32 และกลอนอี กห ้า อัน สําหรับ ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาอี กด ้านหนึ่ ง และ
กลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านตะวันตก 33 เขาทํากลอนตัวกลางให้รอ
้ ยตอนกลางของ
ไม้ กรอบสําหรับ ขัด ฝาตัง้ แต่ มุ มหนึ่ ง ไปจดอีก มุม หนึ่ ง 34 เขาหุม
้ ไม้ กรอบเหล่า นั ้น ด้วยทองคํา และทํา ห่วง
กรอบด้วยทองคําสําหรับร้อยกลอน และกลอนนั ้นเขาหุมด
้ ้วยทองคําเช่นกัน 35 เขาทําม่านนั ้นด้วยด้ายสีฟ้า
สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด มีภาพเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้ 36 เขาทําเสาไม้กระถินเทศ
สี่ เสาหุ้ มด ้วยทองคํา ขอติด เสานั ้ นก ็ เป็น ทองคํา เขาหล่อ ฐานเงิน สี่ อน
ั สําหรับ รองรับ เสานั ้น 37 และเขาทํา
บังตาที่ประตูพลับพลานั ้นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างปัก
38 และทําเสาห้าต้นสําหรับม่านนั ้นพร้อมด้วยขอเกี่ยว บัวควํา
่ และราวยึดเสานั ้นหุ้มด้วยทองคํา แต่ฐานห้า
ฐานสําหรับรองรับเสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์
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หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุ ณา
ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูง ศอกคืบ 2 หีบน น
ั ้ เขาหุ้มด ้วย
ทองคําบริสุทธิ์ ทัง้ ข้างในและข้างนอก และได้ทํากระจังรอบหีบนัน
้ ด้วยทองคํา 3 เขาหล่อห่วงทองคําสี่ หว
่ ง
ติด ไว้ ที่ มุ มท ัง้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้านนั ้น สองห่ วง 4 เขาทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา
5 เขาสอดคานหามเข้าที่หว
่ งข้างหีบสําหรับใช้ยกหีบนัน
้ 6 แล้วเขาทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทองคําบริสุทธิ์ ยาว
7
สองศอกคืบ กว้างศอกคืบ เขาทําเครู บทองคําสองรู ป โดยใช้ค้อนทํา ตัง้ ไว้ที่ ปลายพระที่นั่งกรุ ณาทัง้ สอง
ข้าง 8 เขาทําเครู บไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป เขาทําเครู บนัน
้ ตอนปลายทัง้ สองข้างเป็นเนื้ อเดียวกับ
พระที่นั่งกรุ ณา 9 ให้เครู บกางปีกออกเบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุ ณาไว้ด้วยปีก และให้หน
ั หน้าเข้าหากัน คือให้
เครู บหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา
1 เบซาเลลทํา หีบด ้วยไม้ กระถิน เทศ

โต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีป
ยาวสองศอก กว้างหนึ่ งศอก และสูงศอกคืบ 11 เขาหุม
้ โต๊ะนั ้นด้วย
ทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย 12 เขาทําประกับขอบโต๊ะนั ้นกว้างหนึ่ งฝ่ามือโดยรอบ
แล ้ว ทํา กระจัง ทองคํา ประกอบรอบประกั บน ัน
้ 13 เขาหล่อ ห่วงทองคํา สี่ อน
ั ติด ไว้ ที่ มุ มโต๊ะ ทัง้ สี่ ตรงขาโต๊ะ
14 ห่วงนั ้นติดชิดกับกระจัง สําหรับสอดคานหามโต๊ะนั ้น 15 เขาทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคํา
สําหรับหามโต๊ะนั ้น 16 และเขาทําเครือ
่ งใช้สําหรับโต๊ะนั ้ นมี จาน ช้อน กับอ่างนํ้าและคนโทที่ใช้รินเครือ
่ งดื่ม
บู ชา ซึ่ง ทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ทัง้ สิน
้ 17 เขาทํา คัน ประที ปอ ัน หนึ่ งด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ เขาใช้ ฝี ค้อนทํา คัน
ประทีป ให้ทัง้ ลําตัว กิง่ ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็นเนื้ อเดียวกันคันประทีปนน
ั ้ 18 มีกิง่ หกกิง่ แยกออกจาก
ลําคันประทีปนน
ั ้ ข้างละสามกิง่ 19 แต่ละกิงม
่ ีดอกเหมือนดอกอัลมันด์สามดอก ทุกๆดอกมีดอกตูมและกลีบ
เป็นดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่งยื่นออกจากลําคันประทีป 20 สําหรับลําคันประทีปนันม
้ ีดอกสี่ดอกเหมือนดอกอัลมันด์
ทัง้ ดอกตูมและกลีบ 21 ใต้กิง่ ทุกๆคู่ทัง้ หกกิง่ ที่ ลําคันประที ปนน
ั ้ ให้มีดอกตูมเป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป
22 ดอกตูมและกิง
์ ละใช้ค้อน
่ เป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป ทําทุกส่วนเป็นเนื้ อเดียวกันด้วยทองคําบริสุทธิแ
ทํา 23 เขาทํา ตะเกียงเจ็ด ดวงสําหรับ คัน ประที ปน น
ั ้ ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง และถาดใส่ ตะไกรด้วยทองคํา บริ
สุทธิ์ 24 คันประทีปและเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดสําหรับคันประทีปนัน
้ เขาทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่ งตะลันต์
10 เขาเอาไม้กระถินเทศทําโต๊ะตัวหนึ่ ง

แท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมและนํ้ามันเจิม

25 เขาสร้างแท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมด้วยไม้กระถินเทศ

ยาวศอกหนึ่ ง กว้างศอกหนึ่ ง เป็นรูปสี่เหลี่
ยมจั ตุ รัส และสูงสองศอก เชิงงอนที่ มุ มแท่นนั ้ นก็เป็นไม้ท่อนเดียวกั นกับแท่น 26 เขาหุม
้ แท่นนั ้นด้วยทอง
คําบริสุทธิ์ ทังด
้ ้านบนและด้านข้างทัง้ สี่ด้าน และเชิงงอนด้วย และเขาทํากระจังทองคํารอบแท่นนั ้น 27 เขา
ทําห่วงทองคําสองห่วงติดไว้ใต้กระจังทัง้ สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็นที่สําหรับสอดใส่ไม้คานหาม 28 เขาทําไม้
คานหามนั ้นด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคํา 29 เขาปรุ งนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ และปรุ งเครือ
่ งหอมบริสุทธิ์
ด้วยเครือ
่ งเทศตามศิลปของช่างปรุ ง

38
แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและขันทองเหลือง

1 เขาทําแท่นเครือ
่ งเผาบูชาด้วยไม้กระถินเทศ

ยาวห้าศอก กว้างห้าศอก เป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสาม
ศอก 2 เขาทําเชิงงอนติดไว้ทัง้ สี่มุมของแท่นนั ้น เชิงงอนนั ้นเป็นไม้ชิ้นเดียวกันกับแท่นบูชา เขาหุม
้ แท่นด้วย
ทองสัมฤทธิ์ 3 เขาทําเครือ
่ งใช้บนแท่นนั ้นทุกอย่าง คือหม้อ พลัว่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ และถาดรองไฟ เครือ
่ งใช้
สําหรับ แท่น ทัง้ หมดนั ้น เขาทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 และเขาเอาทองสัมฤทธิท
์ ํา เป็น ตาข่ายประดับ แท่น นั ้น ให้
อยู่ใต้ กระจังของแท่น และห้อยอยู่ตัง้ แต่ กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อห่วงสี่ หว
่ งติดที่ มุ มทัง้ สี่ ของตาข่ายทอง
สัมฤทธิส
์ ําหรับ สอดไม้ คานหาม 6 เขาทํา ไม้ คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศและหุ้มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 เขาสอด
ไม้ คานนั ้น ไว้ในห่วงที่ ข้างแท่น สําหรับ หาม เขาทํา แท่น นั ้น ด้วยไม้ กระดานให้ ข้างในกลวง 8 เขาทํา ขันทอง
สัมฤทธิ์และพานรองขันทองสัมฤทธิ์จากกระจกเงาของบรรดาผู้ หญิง ที่ ปรนนิ บัติ ณประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ
มนุม
ลานและประตู

9 และเขาทําลานไว้ด้วย

ให้รัว้ ด้านใต้มีผ้าบัง ทําด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด ยาวร้อยศอก 10 มีเสายี่สิบต้นก
ับ ฐานทองสัมฤทธิ์รองรับ เสายี่ สิ บฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น ทํา ด้วยเงิน 11 ด้านเหนื อม ี ผ้า บัง ยาว
ร้อยศอก กับเสายีสิ
่ บต้นและฐานทองสัมฤทธิยี
่ บฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้นทําด้วยเงิน 12 ส่วนด้าน
์ สิ
ตะวันตกมีผ้าบังยาวห้าสิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรับเสาสิบฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสาทําด้วย
เงิน 13 ด้านตะวันออกใช้ผ้ายาวห้าสิบศอก 14 ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่ งยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้นและ
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ฐานรองรับเสาสามฐาน 15 และอีกข้างหนึ่ ง ริมประตูข้างนี้ และข้างโน้ น มีผ้าบังยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น
และฐานรองรับเสาสามฐาน 16 ผ้าบังลานโดยรอบนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด 17 ฐานรองรับเสานั ้นทํา
ด้วยทองสัมฤทธิ์ ขอติด เสาและราวยึด เสาเป็น เงิน และบัว ควํา่ ของเสานั ้น หุ้มด ้วยเงิน และเสาทุก ต้น ของ
ลานมีราวยึดเสาทําด้วยเงิน 18 ม่านบังตาที่ประตูลานนั ้นปักด้วยฝีมือของช่างปัก เป็นสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม
และผ้าป่านเนื้ อละเอียด ยาวยี่สิบศอก สูงห้าศอก เสมอกับผ้าบังลาน 19 มีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐาน
เป็นทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาทําด้วยเงิน และส่วนที่หม
ุ้ บัวควํา่ กับราวยึดเสาเป็นเงิน 20 หลักหมุดทุกหลักของ
พลับพลาและของลานรอบพลับพลานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 21 นี่ แหละเป็นบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพลับพลา คือ
พลับพลาพระโอวาท ซึ่ง เขาทัง้ หลายนั บ ตามคํา สัง่ ของโมเสส มี คนเลว ี จัด ทํา ตามบัญชาของอิธามาร์บุ ตร
ชายอาโรนปุโรหิต 22 ส่วนเบซาเลลบุตรชายอีรีผู้ เป็น บุตรชายของเฮอร์แห่งตระกูล ยู ดาห์ ทํา สิง่ สารพัด ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสแล้ว 23 ผูร่
้ วมงานกับเขาคือ โอโฮลีอับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน
เป็นช่างฝีมือ ช่างออกแบบและช่างด้ายสี ใช้ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 24 ทองคํา
ทัง้ หมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างที่บริสุทธินั
์ ้น คือทองคําที่เขานํามาถวาย มีน้าํ หนั กยี่สิบเก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสา
มสิบเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์ 25 เงินตามจํานวนชุมนุมชนได้นับไว้ รวมเป็นหนึ่ งร้อยตะลันต์กับ
หนึ่ งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์ 26 คนละเบคา คือครึง่ เชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ อันเก็บมาจากทุกคนที่ ไปจดทะเบียนสํามะโนครัว คือนั บตัง้ แต่ อายุ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปรวมหกแสน
สามพันห้าร้อยห้าสิบคน 27 เงินหนึ่ งร้อยตะลันต์นั ้น เขาใช้หล่อทําฐานรองรับเสาของสถานบริสุทธิแ
์ ละฐาน
ของม่าน ฐานร้อยฐานเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ คือฐานละหนึ่ งตะลันต์ 28 แต่เงินหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
เชเขลนั ้นเขาใช้ทําขอสําหรับเสาและหุม
้ บัวควํา่ ของเสานั ้น และทําราวยึดเสาด้วย 29 ทองสัมฤทธิเขานํ
ามา
์
ถวายหนั กเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพันสี่รอ
้ ยเชเขล 30 ทองสัมฤทธินั
์ ้นเขาใช้ทําฐานประตูพลับพลาแห่งชุมนุ
มและทําแท่นทองสัมฤทธิ์ และตาข่ายทองสัมฤทธิป
่ งใช้ทัง้ หมดของแท่นนั ้น 31 ทํา
์ ระดับแท่นและทําเครือ
ฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทัง้ หมดของพลับพลาและหลักหมุดรอบลานนั ้น

39
เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรน
1 ด้ายสีฟ้า

สีม่วง สีแดงเข้มนัน
้ เขาใช้ทําเสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณี ตสําหรับใส่เวลาปรนนิ บติ
ั ในที่บริสุทธิ์
และได้ ทํา เครือ
่ งยศบริสุทธิ ์ สําหรับ อาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 2 เขาทํา เอโฟดด้วย
ทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 3 เขาตีทองใบแผ่ ออกเป็น แผ่ นบางๆแล้ว
ตัด เป็น เส้นๆเพื่อ จะทอเข้า กั บด ้ายสี ฟ้า เข ้ากั บด ้ายสี ม่วง เข ้ากั บด ้ายสี แดงเข้ม และเข้า กับ เส้น ป่านอย่าง
ดี ด้วยฝีมือ ช่างชํานาญ 4 เขาทํา แถบติด ไว้ที่ บ่า เพื่อ โยงเอโฟด ให้ติ ดก ับ ริม ตอนบนทัง้ สองชิน
้ 5 รัด ประคด
ทออย่างประณี ตสําหรับคาดทับเอโฟดนั ้น เขาทําด้วยวัตถุ อย่างเดียวกันและฝีมืออย่างเดียวกับเอโฟด คือ
ทําด้วยทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียดตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
6 เขาเอาพลอยสี น้ํา ข้าวฝัง ไว้ในกระเปาะทองคํา ซึ่ งม ี ลวดลายละเอียด และแกะอย่างแกะตรา เป็ น ชื่ อบ ุต
รอิส ราเอล 7 แล ้ว เขาติด ไว้กับ เอโฟดบนแถบบ่า นั ้น เพื่อ ให้ พลอยนั ้น เป็ นที ่ ระลึก ถึง บรรดาบุตรแห่ งอ ิส รา
เอล ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 8 เขาทําทับทรวงด้วยฝีมือช่างออกแบบให้ฝีมือเหมือนกับทํา
เอโฟด คือทําด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 9 เขาทําทับทรวงเป็ นรูปสี่ เห
ลี่ ยมจั ตุ รัส พับ ทบกลาง ยาวคืบ หนึ่ ง กว้างคืบ หนึ่ ง เป็น สองทบด้วยกัน 10 เขาฝัง พลอยสี่ แถวบนทับทรวง
นั ้น แถวที่ หน่งึ ฝังทั บทิม บุ ษราคั มและพลอยสี แดงเข้ม 11 แถวที่ สองฝังมรกต ไพทูรย์และเพชร 12 แถวที่
สามฝัง นิ ล โมราและพลอยสี ม่วง 13 แถวที่ สี ่ ฝัง พลอยเขียว พลอยสี นํ้า ข้าว และหยก พลอยทัง้ หมดนี้ เขา
ได้ฝังในกระเปาะลวดลายละเอียดทําด้วยทองคํา 14 พลอยเหล่านั ้ นมีช่อ
ื เหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อ จาร
ึก ไว้เหมือนแกะตรา มี ชื่อ ตระกูล ทุก ตระกูล ตามลําดับ สิบ สองตระกูล 15 เขาทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา
บริสุทธิ์สําหรับทับทรวง 16 และเขาทัง้ หลายทํากระเปาะลวดลายละเอียดด้วยทองคําสองอัน และห่วงทอง
คําสองห่วง ติ ดไว้ที่ ปลายทัง้ สองของทับทรวง 17 เขาทัง้ หลายสอดสร้อยที่ ทําด้วยทองคํานั ้นในห่วงที่ ปลาย
ทับทรวง 18 และปลายสร้อยอีก สองข้างนั ้น เขาทัง้ หลายทํา ติ ดก ับ กระเปาะลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ติ ด
ไว้ข้างหน้าที่ แถบยึดเอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า 19 เขาทัง้ หลายทําห่วงทองคําสองอันติดไว้ที่ ขอบด้านล่างทัง้
สองของทับทรวงข้างในติด เอโฟด 20 และเขาทัง้ หลายทํา ห่วงสองอัน ด้วยทองคํา ใส่ ไว้ริม เอโฟดด้านหน้า
ใต้ แถบที่ ตะเข็บ เหนื อ รัด ประคดที่ ทอด ้วยฝีมือ ประณี ต ของเอโฟด 21 และเขาทัง้ หลายผูก ทับทรวงนั ้น ติ ดก
ับ เอโฟดด้วย ใช้ ด้ายถัก สี ฟ้า ร้อยผูก ที่ ห่วง ให้ทับทรวงทับ รัด ประคดซึ่ง ทอด้วยฝีมือ ประณี ต ของเอโฟด เพื่
อม ิ ให้ ทับทรวงหลุด ไปจากเอโฟด ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 22 เขาทํา เสื้อ คลุม เข้า ชุ ดก ับ เอ
โฟดด้วยด้ายสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือทอ 23 และช่องกลางผืนเสื้อนั ้น เขาทําเป็นคอเสื้อเช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร
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และมี ขลิบ รอบคอเพื่ อม ิ ให้ ขาด 24 ที่ ชายเสื้อ คลุม เขาทัง้ หลายปัก เป็ นร ู ปลูก ทั บท ิม ใช้ ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี
แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 25 เขาทัง้ หลายทําลูกพรวนด้วยทองคําบริสุทธิ์แล้วติ ดลูกพรวนระหว่าง
ผลทั บท ิ มรอบชายเสื้อ คลุ มน ัน
้ 26 คือ ลูก พรวนลูก หนึ่ ง ผลทั บท ิม ผลหนึ่ ง และลูก พรวนอี กล ูก หนึ่ ง ผลทั
บทิมอีกผลหนึ่ งสลั บกันดังนี้ รอบชายเสื้อคลุ มนัน
้ สําหรับสวมเวลาปรนนิ บัติ พระองค์ ตามที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่โมเสส 27 เขาทัง้ หลายทําเสื้อด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียดของช่างทอผ้าสําหรับอาโรนและสําหรับ
บุตรชายของท่าน 28 และทํา มาลาด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และมาลางามด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และทํา
กางเกงด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 29 และทํา รัด ประคดด้วยผ้า ป่านปั่ นเนื้ อ ละเอียด และปั กด ้วยด้ายสี ฟ้า สี
ม่วง สี แดงเข้ม ด้วยฝีมือช่างปัก ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 เขาทัง้ หลายทําแผ่นมงกุฎบริ
สุทธิ์ด้วยทองคําบริสุทธิ์จารึกคําว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 31 แล้วเขาเอาด้าย
ถัก สี ฟ้า ผูก แผ่น ทองคํา นั ้น ไว้ บนมาลา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 32 ดังนี้ แหละเขาทํางาน
สําหรับพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมให้สําเร็จทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้อย่างไร คน
อิสราเอลก็ กระทํา อย่างนั ้น ทุก ประการ 33 เขาจึง ได้ นํา พลับพลามามอบไว้กับ โมเสส ทัง้ เต็นท์ และเครือ
่ งใช้
ทัง้ ปวงคือ ขอ ไม้กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับเสา 34 เครือ
่ งดาดพลับพลาข้างบนทําด้วยหนั งแกะตัวผู้
ย้อมสี แดง และหนั ง ของตัว แบดเจอร์ และม่านสําหรับ บังตา 35 หี บพระโอวาทกับ ไม้ คานหามของหี บน ัน
้
และพระที่นั่งกรุ ณา 36 โต๊ะกับเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดบนโต๊ะนั ้น และขนมปังหน้าพระพักตร์ 37 คันประทีปบริสุทธิ
ก
์ ับตะเกียง คือตะเกียงที่เข้าที่และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดของคันประทีปนัน
้ และนํ้ามันสําหรับเติมตะเกียง 38 แท่น
ทองคํา นํ้ามันเจิม เครือ
่ งหอมสําหรับเผาบูชา และผ้าบังตาสําหรับประตูพลับพลา 39 แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์
กับตาข่ายทองสัมฤทธิส
่ งใช้ทัง้ หมดของแท่น ขันกับพานรองขัน 40 ม่าน
์ ําหรับแท่นนั ้น ไม้คานหามและเครือ
บัง ลาน เสากับ ฐานรองรับ ผ้า บังตาประตู ลาน เชือกและหลัก หมุด สําหรับ ลาน และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของ
การปรนนิ บัติ ที่ พลับพลา สําหรับเต็นท์ แห่งชุ มนุม 41 เสื้อ ยศเย็บด้วยฝีมือประณี ต สําหรับสวมในเวลาปรน
นิ บัติในที่ บริสุทธิ์ เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนปุโรหิต เครือ
่ งยศสําหรับบุตรชายอาโรน สําหรับใช้สวมใน
เวลาปฏิบัติตําแหน่ งปุโรหิต 42 สิ ่งสารพัดที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว ชนชาติอิสราเอลกระทํา
ให้สําเร็จทุกประการ 43 โมเสสจึงตรวจดู งานทัง้ ปวง และดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขาก็ ทํา
เสร็จสิน
้ ทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรแก่เขา
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การตัง้ พลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ในวันที ่หน่ง
ึ ของเดือนแรก

จงตัง้ พลับพลาแห่งเต็นท์ ของชุ มนุม 3 จง
ตัง้ หีบ พระโอวาทไว้ในพลับ พลาและกั ้นม ่า นบัง หี บน ัน
้ ไว้ 4 จงยกโต๊ะ เข้า มาตัง้ ไว้ และจัด เครือ
่ งบนโต๊ะ ไว้
ตามที่ ของมัน แล ้ว จงนํา คัน ประที ปน น
ั ้ เข้า มาและจุด ไฟที่ ตะเกียงนั ้น 5 จงตัง้ แท่น บูชาทองคํา สําหรับ เผา
เครือ
่ งหอมตรงหน้าหีบพระโอวาท แล้วติดม่านบังตาของประตูพลับพลา 6 จงตัง้ แท่นสําหรับเครือ
่ งเผาบูชา
ไว้ตรงหน้าประตูพลับพลาแห่งเต็นท์ ของชุ มนุม 7 จงตัง้ ขันไว้ระหว่างเต็นท์ แห่งชุ มนุมกับแท่ นบู ชา แล้วจง
ตักนํ้าใส่ไว้ในขันนั ้น 8 จงตัง้ ข้างฝาลานไว้รอบพลับพลา และติดม่านบังตาไว้ที่ประตูลานนั ้น 9 จงเอานํ้ามัน
เจิม เจิมพลับพลากับสิง่ สารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั ้น และชําระพลับพลากับเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดให้บริสุทธิ์ แล
้ว พลับพลานั ้น จะบริสุทธิ์ 10 จงเจิม แท่น สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชาด ้วย และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดบนแท่น นั ้น และ
ชําระแท่นนั ้นให้บริสุทธิ์ แท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุด 11 จงเจิมขันทัง้ พานรองขันด้วย และชําระให้บริสุทธิ์ 12 แล
้ว จงนํา อาโรน และบุตรชายของท่านมาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม ใช้ นํ้า ล้างชําระตัว เขาเสีย 13 จงนํา
เสื้อผ้ายศบริสุทธิ์สวมให้อาโรน แล้วเจิมและชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
14 แล ้ว จงนํา บุตรชายอาโรนมาด้วยและสวมเสื้อ ยศให้ 15 จงเจิม เขาเช่น เจิม บิดาของเขา เพื่อ เขาจะปรน
นิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต การเจิมนัน
้ จะเป็นการเจิมแต่งตัง้ เขาไว้เป็นปุโรหิตเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของ
เขา� 16 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสสให้กระทํา สิง่ ใด ท่านก็ กระทํา สิง่ นั ้น ทุก ประการ 17 ต่อ มาในวันที ่
หน่งึ เดือนแรกของปี ที่สองท่านติดตัง้ พลับพลา 18 โมเสสติดตัง้ พลับพลาขึ้น คือวางฐานและตัง้ ไม้กรอบขึ้น
ไว้ สอดไม้กลอนและตัง้ เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ทับบนพลับพลา แล้วเอาเครือ
่ งดาดคลุมบนเต็นท์ ตาม
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 20 ท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบนัน
้ และสอดไม้คานหามไว้ในหีบนัน
้ และ
ตัง้ พระที่นั่ง กรุ ณาไว้บนหีบ 21 แล ้ วท ่านนํา หีบ เข้าไปไว้ในพลับพลา และกั ้นม ่า นบัง ตาบัง หีบ พระโอวาทนั ้น
ไว้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 22 ท่านตัง้ โต๊ะไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมทางทิศเหนื อของพลับพลา
นอกม่านนั ้น 23 แล ้ว จัด ขนมปัง ไว้บนโต๊ะ เป็น ระเบียบต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาโมเสสไว้ 24 และท่านตัง้ คัน ประทีป ไว้ ในเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มทางทิศ ใต้ ของพลับพลาตรงหน้า โต๊ะ นั ้น
25 แล้วก็จุดไฟตะเกียงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 26 ท่านตัง
้ แท่น
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ทองคําไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมตรงหน้าม่าน 27 และเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นนั ้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่โมเสส 28 ท่านกันม
้ ่านบังตาที่ประตูพลับพลา 29 ท่านตัง้ แท่นสําหรับเครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงประตูพลับพลา
แห่ง เต็นท์ ของชุ มนุ ม แล ้ว ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งธัญ ญบูชาบนแท่น นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาแก่ โมเสส 30 ท่านตัง้ ขัน ไว้ระหว่างเต็นท์ แห่งชุ มนุมกับ แท่ นบู ชา แล ้ว ใส่ นํ้าไว ้ ในขัน สําหรับ ชําระล้าง
31 โมเสสกับอาโรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือและเท้าที่ขันนั ้น 32 เวลาเขาทัง
้ หลายเข้าไปในเต็นท์แห่งชุ
มนุม หรือเข้าไปใกล้แท่นนั ้นเมื่อไร เขาก็ชาํ ระล้างเสียก่อน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 33 ท่าน
กัน
้ บริเวณลานรอบพลับพลาและแท่นนั ้น แล้วกันม
้ ่านบังตาที่ตรงประตูลาน โมเสสก็จัดการนั ้นให้เสร็จสิน
้
ไปทุกประการ
เมฆของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย
ใน ขณะ นั ้ นม ี เมฆ มาปก คลุม เต็นท์ แห่ งชุ มนุ มไว้ และ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ ก็ ปรากฏ อยู่ เต็ม
พลับพลานั ้น 35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มไม่ ได้ เพราะเมฆปกคลุม อยู่ และสง่า ราศี ของพระเยโฮ
วาห์ ก็ อยู่ เต็ม พลับพลานั ้น 36 ตลอดการเดิน ทางของเขา เมฆนั ้น ถูก ยกขึ้น จากพลับพลาเมื่อ ใด ชนชาติ
อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปทุกครัง้ 37 แต่หากว่าเมฆนั ้นมิได้ถูกยกขึ้นไป เขาก็ไม่ออกเดินทางเลย จนกว่าจะถึง
วันทีเ่ มฆนั ้นจะถูกยกขึ้นไป 38 เพราะตลอดทางที่เขายกเดินไปนั ้น ในกลางวันเมฆของพระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยูเ่ หนื อพลับพลา และในตอนกลางคืนมไี ฟสถิตอยูเ่ หนื อพลับพลานั ้นประจักษแก่
์ ตาของวงศ์วานอิสราเอล
ทัง้ ปวง
34
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือเลวีนิ ติ

คําว่า เวลีนิ ติ หมายความว่า “สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเลวี� เล่มนี้เป็นเล่มที่สามในห้าเล่มที่โมเสสเขียนขึ้นโดย
ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่ มน ี้ มี การอธิบายถึง หน้าที่ พิธี การรับ ใช้
และเทศกาลต่างๆของพวกฮีบรู สิ ่งเหล่านี้ เป็นการเปรียบเทียบถึงความจริงซึ่งปรากฏชัดในพระคัมภีรใหม่
์
เวลาเราศึกษาเกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้ เราจะเข้าใจว่าสิง่ เหล่านี้ ได้เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ มีแต่พระเจ้าองค์
เดียวที่สามารถตัง้ การเปรียบเทียบแบบนี้ ข้น
ึ มา ซึ่งเปรียบเทียบอย่างสวยงามถึงพระเยซูเจ้า
ในหนั งสือ อพยพ พระเจ้า ตรัส กับ โมเสส “จากภู เขา � พระเจ้า ทรงปรากฏในลักษณะเป็น เปลวไฟ พระ
สุรเสียง ของ พระเจ้า มี ลักษณะ เป็น ฟ้าร้อง และ ประชาชน กลัว พระองค์ แต่ ใน หนั งสือ เลวี นิ ติ นี้ พระเจ้า
ปรากฏอยู่ในที่บริสุทธิที
์ ่สุด และตรัสกับประชาชนจากพลับพลา คือจากพระที่นั่งกรุ ณาซึ่งอยู่ในที่บริสุทธิที
์ ่
สุดแห่งพลับพลานั ้น พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณ

ทัง้ ในสมัย นี้ และในสมัย นั ้น คือ สมัย 2000 ปี ก่อนพระเยซู ประสูติ ในโลกนี้ พระเจ้า ทรงเปิด เผยถึง พระ
เมตตากรุ ณาของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ และก่อนนั ้นด้วยโดยใช้เครือ
่ งหมายและแบบต่างๆซึ่งเปรียบ
เทียบถึงพระเยซูนั ้น
พวกเลวีมาจากตระกูล เลวี ซึ่ง พวกนี้ ได้ ใช้ ชี วิต เป็น ปุโรหิต และนมัสการพระเจ้า หน ังสือ เลวีนิ ติ นี้ ได้ เปิด
เผยถึงพระราชบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการรับใช้นี้ ในเล่มนี้ คําที่สําคัญคือ “ความบริสุทธิ�
์ ซึ่งเราเจอ 87 ครัง้
คํานี้ เล็งถึงการแยกตัง้ ไว้ฝ่ายพิธซ
ี ่ึงเปรียบเทียบกับการแยกตัง้ ไว้ฝ่ายจิตวิญญาณ

เครือ
่ งบูชาด้วยไฟเป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกโมเสสตรัส กั บท ่านจากพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มว่า 2 “จงพู ดก ับ คนอิสราเอลและ
กล่าวแก่เขาว่า เมื่อคนใดในพวกท่านนําเครือ
่ งบูชามาถวายพระเยโฮวาห์ ให้นําสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครือ
่ งบูชา
ของท่านมาจากฝูง วัว หรือ ฝูง แพะแกะ 3 ถ้า เครือ
่ งบูชาของเขาเป็น เครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูง วัว ก็ ให้เขานํา
สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ ให้เขานําเครือ
่ งบูชานัน
้ มาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมด้วยความเต็มใจต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 4 ให้ เขาเอามือ วางบนหัว สัตว์ซ่ึง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชาน ัน
้ และเครือ
่ งเผาบู ชาน น
ั ้ จะเป็ นที ่ ทรง
โปรดปรานเพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้ นั ้น 5 แล ้ว ให้เขาฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล ้ว พวก
ปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะถวายเลือด และเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา ซึ่งอยู่ตรง
ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม 6 และให้เขาถลกหนั ง เครือ
่ งเผาบู ชาน ั น
้ ออกเสีย แล ้ว ตัด เป็น ท่อนๆ 7 และบุตร
ชายของอาโรนผู้ เป็น ปุโรหิต จะก่อ ไฟที่ แท่น และเรียงฟืน บนไฟ 8 และพวกปุโรหิต คื อบ ุตรชายของอาโรน
จะวางท่อนเนื้ อ หัว และไขมันสัตว์ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 9 แต่ให้เขาเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและ
ขาสัตว์เสีย แล้วปุโรหิตจึงเผาของทัง้ หมดบนแท่นเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอ
พระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 10 ถ้า ของถวายที่ ผู้ ใดจะใช้ เป็น เครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูง แกะหรือ ฝูง แพะ ให้ผู้ นั ้น
เลือกเอาสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ 11 ให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียที่แท่นบูชาข้างด้านเหนื อต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และพวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา 12 ให้เขาฟัน
สัตว์นั้นเป็นท่อนๆทัง้ หัวและไขมันด้วย และปุโรหิตจะวางเครือ
่ งเหล่านี้ ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา
13 แต่ เครือ
่ งในกับ ขานั ้น ผู้ ถวายบูชาจะล้างเสีย ด้วยนํ้า และให้ปุ โรหิต เอาเครือ
่ งทัง้ หมดเหล่า นี้ เผาบู ชาด ้ว
ยกันบนแท่น เป็นเครือ
่ งเผาบูชา คือเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 14 ถ้าผูใ้ ด
่ พ
จะนํา นกมาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ผู้ นั ้น นํา ของบูชาที่ เป็น นกเขาหรือนกพิราบหนุ่ม
มาถวาย 15 จงให้ปุ โรหิตนํานกนั ้นมาที่ แท่น บิดหัวเสียแล้วเผาบูชาบนแท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น
16 และให้ฉีก กระเพาะข้าวและถอนขนนกออกเสีย ทิง
้ ลงริมแท่นด้านตะวันออกในที่ ที่ ทิ้งมูลเถ้า 17 และให้
เขาฉี ก ปีก อย่า ให้ขาดจากตัว และปุโรหิต จะเผานกนั ้น บนแท่ นที ่ กองฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา คือ เป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์�
1

2
ธัญญบูชา

“เมื่อ ผู้ ใดนํา ธัญ ญบูชามาเป็น เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ ผู้ นั ้น นํา ยอดแป้ง มาถวาย ให้ เขา
เทนํ้ามันลงที่แป้งและใส่กํายานด้วย 2 แล้วนํามาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน ผู้ถวายบูชาจะหยิบ
1
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ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน กํา มือ หนึ่ งก ับ กํายานทัง้ หมดออก และปุโรหิต จะเผาเครือ
่ งบูชาส่วนนี้ เป็ นที ่ ระลึก บน
แท่น คือบชาด
ู
้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธัญญบูชาที่เหลืออยูนั
่ ้นจะเป็นของอาโรน
่ พ
และบุตรชายของเขา เป็น ส่วนบริสุทธิ์ อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 4 เมื่อ ท่านนํา
ธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครือ
่ งบูชา ให้เป็นขนมไร้เชื้อทําด้วยยอดแป้งคลุกนํ้ามัน หรือ
ขนมแผ่นไร้เชื้อทานํ้ามัน 5 และถ้าท่านนําธัญญบูชาเป็นขนมปิ้ งบนกระทะ ก็ให้เป็นขนมทําด้วยยอดแป้งไร้
เชื้อ คลุก นํ้ามัน 6 ท่านจงหัก ขนมนั ้น เป็น ชิน
่ งบูชาของท่านเป็น ธัญ
้ ๆเทนํ้ามัน ราด เป็น ธัญ ญบู ชา 7 ถ้า เครือ
ญบูชาทอดด้วยกระทะ ให้ทํา ด้วยยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน 8 ท่านจงนํา ธัญ ญบูชาซึ่ง ทํา ด้วยสิง่ เหล่า นี้ มาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ นํา มาให้ปุ โรหิต แล้ว ปุโรหิต จะนํา มาถึง แท่ นบู ชา 9 และปุโรหิต จะนํา ส่วนที่ ระลึก ออก
จากธัญญบู ชา และเผาเสียบนแท่น เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 10 ส่วน
ธัญญบูชาที่ เหลืออยู่นั ้นตกเป็นของอาโรนและของบุตรชายท่าน เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบูชาด
้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 11 บรรดาธัญ ญบูชาซึ่ง นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ นั้น อย่า ให้ มี เชื้อ เจ้ าอย่า
เผาเชื้อหรือนํ้าผึ้งเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้าเจ้าจะนําสิง่ ทัง้ สองนี้ เป็นผลรุ น
่ แรกมา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ก็ได้ แต่ อย่า เผาถวายบนแท่น ให้เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย 13 เจ้ าจงปรุ ง บรรดาธัญ ญบู
ชาด ้วยใส่ เกลือ เจ้ าอย่า ให้เกล ือ แห่ง พันธสัญญากับ พระเจ้า ของเจ้า ขาดเสีย จากธัญ ญบูชาของเจ้า เจ้ าจง
ถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครือ
่ งบูชาของเจ้า 14 ถ้าเจ้าถวายธัญญบูชาเป็นผลรุ น
่ แรกแด่พระเยโฮวาห์ ธัญ
ญบูชาอันเป็นผลรุ น
่ แรกนั ้นเจ้าจงถวายรวงใหม่ๆย่างไฟให้แห้ง บดเมล็ดให้ละเอียด 15 เจ้าจงใส่น้ํามันและ
วางเครือ
่ งกํายานไว้บนนั ้น เป็นธัญญบูชา 16 ปุโรหิตจะเอาส่วนหนึ่ งของเมล็ดที่บด นํ้ามันและเครือ
่ งกํายาน
เผาถวายเป็นส่วนที่ระลึก เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�

3
สันติบูชา

1 “ถ้า ผู้ หน่ง
ึ ผู้ใดถวายเครือ
่ งบูชาเป็นสันติ บูชา

ถ้าเขาถวายวัวผู้หรือวัวเมียจากฝูง ให้เขาถวายสัตว์ตัวที่
ไม่มีตําหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 2 ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ตัวที่จะถวาย และจงฆ่าเสียที่ประตู
พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม พวกปุโรหิต คื อบ ุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่ นบู ชา
3 จากเครือ
่ งบูชาที่ ถวายเป็น สันติ บูชา เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ถวายจะนํา ไขมั นที ่ ติ
ดก ับ เครือ
่ งในและไขมั นที ่ อยู่ ในเครือ
่ งในทัง้ หมด 4 และไตทัง้ สองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ ตรงบัน
้ เอวนั ้น และ
ให้ เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั บน ั ้นออกเสีย พร้อมกับ ไต 5 บุ ตรชายอาโรนจะเผาเสียบนแท่น บูชาบนเครือ
่ ง
เผาบูชาซึ่งอยูบ
่ นฟืนบนไฟ เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ ง
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 6 ถ้าผู้ใดนําเครือ
บูชาที่เป็นสันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่ได้มาจากฝูงแพะแกะ ก็อย่าให้สัตว์
นั ้ นมีตําหนิ 7 ถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชาก็ ให้เขานํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 8 ให้เขา
เอามือวางบนหัวของสัตว์ที่จะถวายนั ้นและให้ฆ่าเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และบุตรชายอาโรนจะเอา
เลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น 9 จากเครือ
่ งบูชาที่ถวายเป็นสันติบูชา คือบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ ให้เขาถวายไขมัน หางที่ เป็นไขมันทัง้ หมดตัดชิดกระดูกสันหลังและไขมันที ่หุม
้ เครือ
่ งใน กับไขมันที ่อยู่
ในเครือ
่ งในทัง้ หมด 10 และไตทัง้ สองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั
บนัน
้ ออกเสียพร้อมกับไต 11 และปุโรหิตจะเอาสิง่ เหล่านี้ เผาบนแท่น เป็นอาหารเผาด้วยไฟถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 12 ถ้าเครือ
่ งบูชาของเขาเป็นแพะก็ให้เขานํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้เขาเอามือวาง
บนหัวของมันและฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่แท่น
และรอบแท่ นบู ชา 14 แล ้ว ให้เขาเอาสิง่ เหล่า นี้ จากแพะตั วน ัน
้ เป็น เครือ
่ งบู ชา เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ คือ ไขมั นที ่ หม
ุ้ เครือ
่ งใน และไขมั นที ่ อยู่ในเครือ
่ งใน 15 และไตทัง้ สองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่
ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับไต 16 และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่านี้ บน
แท่นเป็นอาหารเผาไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย ไขมันทัง้ หมดเป็นของพระเยโฮวาห์ 17 ให้เป็นกฎเกณฑ์ เนื อง
นิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่ที่เจ้าอาศัยอยูท
่ ัว่ ๆไปว่า เจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด�

4
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

ถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดกระทําผิดสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮ
วาห์ได้ทรงบัญชามิให้กระทํา โดยเขามิได้เจตนากระทําสิง่ เหล่านั ้นประการหนึ่ งประการใด 3 ถ้าปุโรหิตที่ ได้
รับการเจิมไว้เป็นผู้กระทําบาป เป็นเหตุให้พลไพร่หลงทําบาปไปด้วย เหตุด้วยบาปที่เขาได้กระทําไป ก็ให้เขา
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นําวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตําหนิ มาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 4 ให้เขานําวัวนน
ั ้ มาที่ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้เขาเอามือวางบนหัววัวตัวนน
ั ้ และให้ฆ่ามันเสียต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 5 และปุโรหิตผู้ได้ รับการเจิมแล้วจะนําเลือดวัวนัน
้ มาที่ พลับพลาแห่งชุ มนุมบ้าง 6 ปุ โรหิตจะ
เอานิว
้ จุ่ม ลงในเลื อด และประพรมเลือดนั ้ นที ่ หน ้า ม่านสถานบริสุทธิ ์ เจ ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
7 และปุโรหิต จะเอาเลือดเล็ก น้ อยเจิ มท ี่ เชิง งอนของแท่น เผาเครือ
่ งหอมซึ่ง อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดวัวที่เหลืออยู่นั ้นเขาจะเทลงที่ ฐานแท่นเผาเครือ
่ งเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ ประตู
พลับพลาแห่งชุ มนุม 8 และเขาจะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียจากวัวตั วที่เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนี้ คือไขมันที ่
หุม
้ เครือ
่ งในและไขมันที่ติดอยู่กับเครือ
่ งในทัง้ หมด 9 และไตทัง้ สองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และ
ให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับไต 10 ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากวัวที่ถวายเป็น
สันติบูชา และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่านี้ บนแท่นเครือ
่ งเผาบูชา 11 แต่หนังของวัวพร้อมกับเนื้ อวัวทัง้ หมด หัว
12
ขา เครือ
่ งในและมูลของมัน คือวัวทัง้ ตัวนี้ ให้เอาออกไปเสียจากค่ายถึงที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้าและให้สุมไฟ
เผาเสีย ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ไหนก็ให้เผาที่นั ่น 13 ถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดกระทําผิดโดยไม่รู ตั
้ วและความ
ผิดนั ้นยังไม่ปรากฏแจ้งแก่ที่ประชุม และเขาได้กระทําสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชามิให้กระทํา เขาก็
มีความผิด 14 เมื่อความผิดที่เขาได้กระทํานั ้นเป็นที่ประจักษ์ ขึ้น ให้ที่ประชุมถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป ให้นําวัวนัน
้ มาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม 15 และผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของวั
วนัน
้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้ฆ่าวัวตัวนน
ั ้ เสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 แล้วปุโรหิตผู้รบ
ั การ
เจิมจะนําเลือดของวัวมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมบ้าง 17 และปุโรหิตจะเอานิว
้ จุ่มลงในเลือดและประพรมที่หน
้าม่านเจ็ดครัง้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 และปุโรหิตจะเอาเลือดสักหน่ อยเจิมทเี่ ชิงงอนของแท่นบูชาซึ่ง
อยูใ่ นพลับพลาแห่งชุมนุมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดที่เหลืออยูนั
่ ้น เขาจะเทลงที่ฐานแท่นเครือ
่ ง
เผาบูชาซึ่งอยูที
่ ่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 19 และเขาจะเอาไขมันออกจากวัวนน
ั ้ หมด นําไปเผาเสียบนแท่น
20 เขาจะกระทํา ดังนี้ แก่ว ัวตั วน ี้ เขาได้ กระทํา กับ วัว ตั วท ี่ ถวายเป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ ให้เขากระทํา
แก่ววั ตัวนี้อย่างนั ้น ดังนี้ ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของชุมนุมชนแล้วเขาทัง้ หลายจะได้รบ
ั การอภัย 21 แล้ว
เขาจะนําวัวออกไปนอกค่าย และเผาเสียอย่างกับเผาวัวตั วก่อน เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของที่ ประชุม 22 ถ้า
ผู้ครอบครองกระทําความบาป กระทําสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิให้กระทําโดยไม่รู ต
้ ัว
เขาก็ มี ความผิด 23 เมื่อเขารู ต
้ ั วว่ากระทํา ผิดดัง นั ้น แล้ว ก็ ให้เขานํา ลูก แพะตัวผู้ที่ ไม่มี ตําหนิ ตัวหนึ่ งมาเป็น
เครือ
่ งบู ชา 24 ให้ เขาเอามือ วางบนหัว แพะ และให้ ฆ่า แพะเสีย ในที่ ที่ เขาฆ่า สัตว์เป็น เครือ
่ งเผาบู ชาต ่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 25 ปุ โรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปบ้าง นําไปเจิ มที่
้ จุ่มเลือดเครือ
เชิงงอนบนแท่นเครือ
่ งเผาบู ชา และเทเลือดที่ เหลืออยู่นั ้ นที ่ฐานของแท่นเครือ
่ งเผาบู ชา 26 และเขาจะเผา
ไขมัน ทัง้ หมดบนแท่น เช่น เดียวกับ เผาไขมัน เครือ
่ งสันติ บูชา ดังนี้ แหละปุโรหิต จะทําการลบมลทิน แทนผู้
กระทํา ผิด นั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 27 ถ้า พลไพร่สาม ัญ คนหนึ่ ง คนใดกระทํา ความผิด โดยมิ ได้ เจตนา
คือกระทําสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิให้เขากระทํา เขาก็มีความผิด 28 เมื่อเขารู ต
้ ัวว่ากระทํา
ผิดดังนั ้นแล้ว ก็ให้เขานําลูกแพะตัวเมียตัวหนึ่ งซึ่งไม่มีตําหนิ มาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปที่เขาได้กระทําไปนั ้น
29 และเขาจะเอามือวางบนหัวของเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และฆ่าเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้นในที่ที่เขาถวายเครือ
่ งเผา
บู ชา 30 ปุ โรหิตจะเอานิว
่ งเผาบู ชา และเทเลือดส่วนที่ เหลือ
้ จุ่มเลือดแพะนั ้นไปเจิ มที่เชิงงอนของแท่นเครือ
ลงที่ ฐานของแท่นนั ้น 31 และเขาจะเอาไขมันออกเสียให้หมดอย่างที่ เอาไขมันออกเสียจากเครือ
่ งสันติ บูชา
และปุโรหิตจะเผาไขมันนั ้นบนแท่น เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทําการลบมลทิน
ของเขาและเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 32 ถ้า เขานํา ลูก แกะมาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็ ให้ เขานํา ลูก แกะตัว เมีย
ไม่ มี ตําหนิ มา 33 เขาจะเอามือ วางบนหัว ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและฆ่า เสีย เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ ที่ เขา
ฆ่า เครือ
่ งเผาบู ชา 34 และปุโรหิต จะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น บ้าง นํา ไปเจิ มท ี่ เชิง งอนของแท่น
้ จุ่ม เลือดเครือ
เครือ
่ งเผาบูชา และเทเลือดที่เหลือนั ้นลงที่ฐานของแท่น 35 และเขาจะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียอย่างที่เอา
ไขมันของลูกแกะออกจากเครือ
่ งสันติ บูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันบนแท่นเหมือนเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้กระทําผิด และเขาจะได้รบ
ั การอภัย�

5
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด

1 “ถ้าผู้ใดกระทําความผิดในข้อที่ได้ยินเสียงแห่งการปฏิญาณตัวและเป็ นพยาน

และแม้วา่ เขาเป็นพยาน
โดยที่ เขาเห็นหรือรู เ้ รือ
่ งก็ ตาม แต่ เขาไม่ ยอมให้การเป็นพยาน เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา 2 หรือผู้
หน่ง
ึ ผู้ใดแตะต้องสิง่ ที่เป็นมลทิน จะเป็นซากสัตว์ป่าที่มลทิน หรือซากสัตว์เลี้ยงที่มลทิน หรือซากสัตว์เลื้อย
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คลานที่ เป็นมลทิน โดยไม่ ทันรู้ตัว เขาจึงเป็นคนมี มลทิน เขาก็ มี ความผิด 3 หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของ
คน จะเป็นสิง่ ใดๆซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิง่ ที่ กระทําให้คนนั ้นเป็นมลทิน โดยเขาไม่รู ต
้ ัว เมื่อเขารู แล้
้ ว เขาก็
มี ความผิด 4 หรือถ้าคนหนึ่ ง คนใดเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณด้วยริมฝีปากว่าจะกระทําชัว่ หรือดี หรือเผลอ
ตัวกล่าวคําปฏิญาณใดๆ และเขากระทําโดยไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขารู ส
้ ึกตัวแล้วในประการใดก็ตาม เขาก็มีความ
ผิด 5 เมื่อผู้หน่งึ ผู้ใดกระทําความผิดใดๆที่ กล่าวมานี้ ก็ให้เขาสารภาพความผิดที่ เขาได้กระทํา 6 และให้เขา
นํา เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ จะเป็น
สัตว์ตัวเมียจากฝูง คือลูกแกะหรือลูกแพะ ก็ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปได้ ดังนี้ ปุ โรหิตจะทําการลบมลทินแทน
ผู้ที่ กระทําผิดนั ้น 7 ถ้าเขาไม่ สามารถถวายลูกแกะตัวหนึ่ ง ก็ ให้เขานํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสอง
ตัว มาเป็นเครือ
่ งถวายพระเยโฮวาห์ไถ่ การละเมิด นกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และนกอีกตัวหนึ่ งเป็น
เครือ
่ งเผาบู ชา 8 ให้ เขานํา นกทัง้ สองนี้ มาให้ ปุ โรหิต ปุ โรหิ ตก ็ ถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก่อน
ให้เขาบิด หัว นกหลุด จากคอแต่ อย่า ให้ขาด 9 และปุโรหิต จะเอาเลือดเครือ
่ งบูชาไถ่บาปประพรมที่ ข้างแท่น
เสีย บ้าง ส่วนเลือดที่ เหลือ อยู่ นั ้น จะรีด ให้ ไหลออกที่ ฐานแท่น นี่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 10 แล ้ว เขาจะถวาย
นกตัวที่สองเป็นเครือ
่ งเผาบูชาตามลักษณะ และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้กระทําไปและ
เขาจะได้ รบ
ั การอภัย 11 แต่ ถ้าเขาไม่สามารถที่ จะนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมา ก็ ให้เขานํา
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเขาได้กระทํานั ้นมา คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป อย่าใส่
นํ้ามัน หรือ ใส่ เครือ
่ งกํายานในแป้ง เพราะเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 12 ให้ เขานํา แป้ง มาให้ ปุ โรหิต และปุโรหิต
จะเอาแป้งกํามือหนึ่ งเป็นส่วนที่ ระลึก และเผาเสียบนแท่นเหมือนเครือ
่ งเผาบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 13 และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาเพราะบาปซึ่งเขาได้กระทําในเรือ
่ งหนึ่ ง
เรือ
่ งใดที่กล่าวมานี้ และเขาจะได้รบ
ั การอภัย และส่วนที่เหลือนั ้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับธัญญบูชา
� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 15 “ถ้าผู้ใดทําการละเมิดและทําบาปโดยไม่รู ตั
้ วในเรือ
่ งของบริสุทธิ์แห่
งพระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําแกะตัวผู้ที่ปราศจากตําหนิ จากฝูงเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ ให้เจ้ าตี ราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 16 และให้ผู้นั ้น
ชดใช้ของบริสุทธิ์ที่ ขาดไป และเพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าของราคาสิง่ ที่ ขาดไปนั ้น นํามอบให้แก่ปุโรหิต และปุโรหิต
จะทําการลบมลทิน ของเขาด้วยแกะผู้ ที่ ถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 17 ถ้า
ผู้ใดกระทําผิด คือกระทําสิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิให้กระทํา ถึงแม้ว่าเขากระทําโดยไม่รู เท่
้ าถึงการณ์
เขาก็มีความผิดจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา 18 ให้ผู้นั ้นนําแกะตัวผู้ที่ ปราศจากตําหนิ มาจากฝูงมาถึง
ปุโรหิต ให้ เจ้ าตี ราคา เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และให้ ปุ โรหิต ทําการลบมลทิน ของเขาตามความ
ผิดซึ่งเขาได้ กระทําด้วยมิได้เจตนานั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 19 เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เพราะเขา
ได้กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์�

6
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดีกัน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดทําบาปและทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์

ด้วยการมุสา
ต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิง่ ที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้หรือในเรือ
่ งมิตรภาพ หรือในสิง่ ที่ใช้ความรุ นแรงไปแย่ง
ชิงมา หรือได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา 3 หรือพบสิง่ ที่หายไปแล้วแต่ไม่ยอมรับ ปฏิญาณตนเป็นความเท็จ
ในข้อเหล่านี้ ถ้าผู้ใดกระทําก็เป็นความผิด 4 ก็ให้ผู้ที่กระทําผิดมีโทษเพราะความผิดของเขา ให้ผู้นั ้นคืนของ
ที่ ได้มาจากการชิงมานั ้นเสีย หรือสิง่ ใดที่ เขาได้มาด้วยการหลอกลวง หรือสิง่ ที่ ฝากเขาไว้ หรือสิง่ สูญหายที่
เขาได้พบเข้า 5 หรือสิง่ ใดๆที่ ได้ปฏิญาณเท็จไว้ เขาต้องคืนให้เต็มตามจํานวน และจงเพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าและ
มอบให้แก่เจ้าของในวันที่เขาถวายเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 6 ให้ผู้นั ้นนําแกะตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ มาจากฝูงเป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ถวายแด่ พระเยโฮวาห์มามอบให้ปุ โรหิต ให้เจ้ าตี ราคาเอง เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่
การละเมิด 7 และให้ปุโรหิตทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รบ
ั การอภัยใน
ทุกสิง่ ที่เขาได้กระทําไปซึ่งเป็นการละเมิด�
ปุโรหิตกับเครือ
่ งเผาบูชา

8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 9 “จงบัญชาแก่อาโรนและบุตรชายของเขาว่า

ต่อไปนี้ เป็นพระราชบัญญั
ติ เรือ
่ งเครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งเผาบู ชาน น
ั ้ จะต้องเผาอยู่ บนแท่น ตลอดคืน จนรุ ง่ เช้า จงให้ ไฟบนแท่น เผา
เครือ
่ งบูชาลุกอยู่เรือ
่ ยไป 10 ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟ
ที่ไหม้เครือ
่ งเผาบูชาอยู่บนแท่นนําไปไว้ข้างแท่น 11 ให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ออีกตัวหนึ่ ง นํามูล
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เถ้าออกไปนอกค่ายยังที่ สะอาด 12 ให้รักษาไฟที่ บนแท่นให้ลุ กอยู่ อย่าให้ดับเลยที เดียว ให้ปุ โรหิตใส่ ฟืนทุก
เช้า และให้ เรียงเครือ
่ งเผาบูชาให้ เป็น ระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมัน ของเครือ
่ งสันติ บูชาบนนั ้น 13 ต้อง
รักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรือ
่ ยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด
พระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา

14 ต่อไปนี้ เป็ นพระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา

ให้บุตรชายอาโรนถวายเครือ
่ งบูชานต
ี้ ่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ที่หน้าแท่นบูชา 15 ให้ปุโรหิตคนหนึ่ งหยิบยอดแป้งกํามือหนึ่ งมาจากธัญญบูชา คลุกนํ้ามันและ
เครือ
่ งกํายานทัง้ หมดซึ่งอยู่บนธัญญบู ชา และเผาส่วนนี้ บนแท่นเป็ นที ่ระลึก เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระ
เยโฮวาห์ 16 ส่วนที่ เหลือ อยู่ ให้ อาโรนและบุตรชายของเขารับ ประทาน ให้ รับ ประทานกับ ขนมปัง ไร้เชื้อ ในที่
บริสุทธิ์ ให้รับประทานในลานของพลับพลาแห่งชุ มนุม 17 อย่าใส่ เชื้อในขนมนั ้นแล้วปิ้ ง เราได้ ให้ส่วนนี้ เป็น
ส่วนเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟของเราอันตกแก่ เขาเป็นสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด เช่นเดียวกับเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเครือ
่ ง
บูชาไถ่ การละเมิด 18 ให้บุ ตรชายทัง้ หลายของอาโรนรับประทานสิง่ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่ อายุของ
เจ้าจากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของพระเยโฮวาห์ ผู้ใดที่ถูกต้องสิง่ เหล่านี้ จะบริสุทธิ์�
ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด

19 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 20 “ต่อไปนี้ เป็ นเครือ
่ งบูชาที่อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะต้อง

ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในวันที ่ เขารับ การเจิม คือ ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ เป็น ธัญ ญบูชาประจํา ให้ ถวาย
ตอนเช้า ครึง่ หนึ่ ง ตอนเย็นคร่ง
ึ หนึ่ ง 21 ให้คลุ กก ั บน้าํ มัน ให้เข ้า กัน ดี แล ้ว ทอดบนเหล็ก ทํา เป็น แผ่น เหมือ น
ธัญญบูชาแล้วถวายเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 22 ให้ปุโรหิตจากบรรดาบุตรชายของอาโรนผู้รบ
ั
การเจิมตัง้ แทนเขาถวายสิง่ นี้ เป็นกฎเกณฑ์สืบไปเนื องนิ ตย์แด่พระเยโฮวาห์ ให้เผาเครือ
่ งบูชาทัง้ หมดเสีย
23 ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทาน�
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 25 “จงกล่าวแก่ อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อ ไปนี้ เป็น พระราช
บัญญัติของการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ให้ฆ่าสัตว์ที่เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ที่ฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบู
ชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นของบริสุทธิ์ที่สุด 26 ให้ปุ โรหิตผู้ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์
นั ้น ให้เขารับประทานในที่บริสุทธิ์ ในลานพลับพลาแห่งชุมนุม 27 อะไรที่แตะต้องเนื้ อสัตว์นั้นจะบริสุทธิ์ และ
เมื่อ ประพรมมี เลือดติด เสื้อ ก็ ให้ซัก เสื้อ ส่วนที่ ติ ดเลือดนั ้น ในที่ บริสุทธิ์ 28 จงทําลายภาชนะดิ นที ่ ใช้ ต้ม เนื้ อ
นั ้นเสีย ถ้าต้มในภาชนะทองสัมฤทธิก็
์ ให้ขัดและล้างเสียด้วยนํ้า 29 ผู้ชายทุกคนที่ เป็นปุโรหิตรับประทานได้
เป็น ของบริสุทธิ์ ที่สุด 30 แต่ เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ซึ่ง ปุโรหิต นํา เลือดเข้าไปในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม เพื่อ ทําการ
ลบมลทินในที่บริสุทธินั
์ ้น อย่ารับประทานเลย ต้องเผาไฟเสีย�
24

7
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งบูชาไถ่การละเมิด

“เช่น เดียวกัน นี่ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เป็น สิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด 2 ให้ ฆ่า สัตว์อน
ั
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ในที่ ที่ ฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และให้ เอาเลือดสัตว์นั้น ประพรมที่ แท่น
และรอบแท่น 3 และให้เอาไขมัน ของสัตว์นั้น ถวายบูชาเสีย ทัง้ หมดด้วย หางที่ เป็น ไขมัน ไขมั นที ่ หุม
้ เครือ
่ ง
ใน 4 และไตทัง้ สองลู กกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อม
กับ ไต 5 ให้ ปุ โรหิต เผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่
การละเมิด 6 ผู้ ชายทุก คนที่ เป็น ปุโรหิต รับประทานได้ ให้รับ ประทานในสถานบริสุทธิ์ เป็น ของบริสุทธิ์ ที่สุด
7 เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดกเ็ หมือนเครือ
่ งบูชาไถ่บาป มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกัน ปุโรหิตผูใช้
้ เครือ
่ งบูชา
ทําการลบมลทิน จะได้ เครือ
่ งบู ชาน ัน
้ 8 ปุ โรหิต คนใดถวายเครือ
่ งเผาบูชาของผู้ ใด ปุ โรหิต ผู้ นั้น ย่อมได้ หน ัง
ของเครือ
่ งเผาบูชาที่ตนถวาย 9 เครือ
่ งธัญญบูชาทุกอย่างที่ปิ้งในเตาอบ และสิง่ ทัง้ หมดซึ่งเตรียมในกระทะ
หรือที่เหล็ก ให้ตกเป็นของปุโรหิตผู้ถวายของเหล่านั ้น 10 ธัญญบูชาทุกอย่างที่เคล้านํ้ามันหรือไม่เคล้าจะตก
เป็นของบุตรชายอาโรนทัวก
่ ัน
1

วิธถวายเครื
ี
อ
่ งสันติบูชา

ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งสันติ บูชาซึ่ง ผู้ หน่งึ ผู้ ใดนํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เขา
ถวายเป็น เครือ
่ งโมทนาพระคุ ณ ก็ ให้ เขาถวายขนมไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน ขนมแผ่น ไร้เชื้อ ทานํ้ามัน ขนมยอด
แป้งคลุกนํ้ามันให้ดีพร้อมกับเครือ
่ งบูชาโมทนา 13 นอกจากขนมเหล่านี้ ให้เขานําขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็น
11
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ส่วนของเครือ
่ งบูชา พร้อมกับเครือ
่ งสันติบูชาที่ถวายเป็นการโมทนาพระคุณ 14 ให้เขาถวายของบูชาเหล่านี้
ส่วนหนึ่ งจากทัง้ หมดแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตผู้เอาเลือดสันติบูชาประพรม 15 ส่วนเนื้ อ
สัตว์เครือ
่ งสันติ บูชาเพื่อ โมทนาพระคุณ นั ้น เขาจะต้องรับ ประทานเสีย ในวัน ทํา การถวายบู ชา อย่า เหลือ ไว้
จนวันรุ่งเช้าเลย 16 แต่ถ้าเครือ
่ งบูชานน
ั ้ เป็นเครือ
่ งบูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร ให้เขารับ
ประทานเสียในวันทําการถวายบูชา และในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทานส่วนที่เหลือได้ 17 ส่วนเนื้ อของเครือ
่ ง
บูชาที่ เหลือ ถึง วันที ่ สามให้ เผาเสีย ด้วยไฟ 18 ถ้า เอาเนื้ อ สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งสันติ บูชามารับ ประทานในวันที
่ สาม ก็ จะไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย เลย และผู้ ที่ ถวายนั ้น จะไม่ เป็ นที ่ โปรดปรานด้วย แต่ จะเป็นการกระทํา ที่ น่า
สะอิดสะเอียน และผู้ ที่ รับ ประทานนั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของเขา 19 เนื้ อที่ ไปถูก ของที่ เป็น มลทิน
ใดๆ อย่ารับประทาน จงเผาเสียด้วยไฟ บุ คคลที่ สะอาดทุกคนรับประทานเนื้ อได้ 20 แต่ ผู้ใดรับประทานเนื้ อ
สัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์โดยที่ ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจาก
พลไพร่ของตน 21 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ถ้า ผู้ ใดแตะต้องสิง่ มลทิน ใดๆ ไม่ ว่า จะเป็น มลทิน ของคน หรือ สัตว์มลทิน
ใดๆ หรือ สิง่ มลทิ นที ่ น่า สะอิด สะเอียนใดๆ และผู้ นั้น มารับ ประทานเนื้ อ สัตวบูชาอัน เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่
พระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน� 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่
คนอิสราเอลว่า เจ้าทัง้ หลายอย่ารับประทานไขมันของวัว ของแกะหรือของแพะ 24 ไขมันของสัตว์ที่ตายเอง
และไขมัน ของสัตว์ที่ สัตว์กัด ตายจะนํา ไปใช้ อย่า งอื่ นก ็ ได้ แต่ อย่า รับ ประทานเลยเป็ นอ ัน ขาด 25 ด้วยผู้ ใด
ก็ตามรับ ประทานไขมัน สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ที่ รับ ประทานนั ้น จะต้องถูก
ตัดขาดจากพลไพร่ของตน 26 ยิง่ กว่านั ้นอีกเจ้าอย่ารับประทานเลือดเลยทีเดียว ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปีกหรือ
เลือดสัตว์ในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ 27 ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ผู้นั ้นจะต้องถูก
ตัดขาดจากพลไพร่ของตน�
ส่วนสําหรับพวกปุโรหิต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 29 “กล ่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ใดจะถวายเครือ
่ งบูชาอัน เป็น สันติ บูชา
แด่พระเยโฮวาห์ ให้ผูนั
้ ้นนําเครือ
่ งบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์จากเครือ
่ งบูชาอันเป็นสันติบูชาของ
เขา 30 ให้เขานําเครือ
่ งถวายบู ชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์มาด้วยมือของตนเอง ให้เขานําไขมันมาพร้อมกับ
เนื้ ออกนั ้น เพื่อเอาเนื้ ออกนั ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 31 ให้
ปุโรหิตเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา แต่เนื้ ออกนั ้นจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา 32 แต่โคนขาข้าง
ขวาของสัตว์นั้นเจ้าจงให้ปุโรหิตเป็นส่วนถวายจากเครือ
่ งบูชาแห่งสันติบูชา 33 บุตรชายอาโรนผู้ถวายเลือด
แห่ง สันติ บูชาและไขมัน จะได้ รบ
ั โคนขาข้างขวาเป็น ส่วนของเขา 34 เพราะว่า เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวาย และเนื้ อ
โคนขาที่ถวายนั ้นเราได้เอาจากคนอิสราเอลจากเครือ
่ งสันติบูชาของเขา และเราได้มอบให้แก่อาโรนปุโรหิต
และบุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์ อน
ั ถาวรจากคนอิสราเอล 35 นี่ เป็นส่วนจากการเจิมอาโรนและการเจิม
บุตรชายของเขา ได้ จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มอบหมายให้แก่ เขาทัง้ หลายในวันที ่ เขา
ทัง้ หลายถูกถวายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ในตําแหน่ งปุโรหิต 36 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้
มอบสิง่ เหล่า นี้ แก่ เขาทัง้ หลาย ในวันที ่ เขาทัง้ หลายได้ รบ
ั การเจิม เป็น ปุโรหิต เป็น กฎเกณฑ์ อน
ั ถาวรตลอด
ชัว่ อายุ ของเขา� 37 ทัง้ หมดนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งธัญ ญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เครือ
่ งสถาปนาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชา 38 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสบน
ภูเขาซี นาย ในวันที ่ พระองค์ ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้นํา เครือ
่ งบูชามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในถิน
่ ทุ รก ัน
ดารซีนาย
28

8
การเจิมตัง้ พวกปุโรหิต
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงนําอาโรนและบุตรชายของเขามาพร้อมกับเสื้อยศ

นํ้ามันเจิม วัวอ
ันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนมปังไร้เชื้อ 3 และจงเรียกชุ มนุมชนทัง้ หมดให้ประชุ มกั นที ่
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม� 4 และโมเสสก็กระทําดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และชุมนุมชนก็ประ
ชุมกันทีประตู
่
พลับพลาแห่งชุมนุม 5 โมเสสกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า “ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
6
ให้กระทํา� โมเสสก็นําอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขามาชําระกายด้วยนํ้า 7 แล้วสวมเสื้อให้และคาด
รัดประคดให้ แล้วสวมเสื้อคลุมยาวให้ และสวมเอโฟดให้เขา เอารัดประคดทออย่างประณี ตสําหรับคาดทับ
เอโฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
การสวมเครือ
่ งยศและการเจิมมหาปุโรหิต
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8 และโมเสสสวมทับทรวงให้อาโรน และใส่อูรม
ิ กับทูมมิมไว้ในทับทรวงนั ้น 9 และสวมผ้ามาลาไว้บนศีรษะ
และติด แผ่น ทองคํา อัน เป็น มงกุฎ บริสุทธิ ์ ที่ ผ้า มาลาด้านหน้า ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้ นั ้น
10 แล ้ว โมเสสนํา นํ้ามัน เจิม มาเจิม พลับพลาและทุก สิง
่ ที่ อยู่ ในนั ้น ชําระให้เป็น ของบริสุทธิ์ 11 และท่านเอา
นํ้ามัน เจิม ประพรมบนแท่น เจ็ด ครัง้ เจ ิม แท่น และเจิม ภาชนะประจํา แท่น ทัง้ หมด เจ ิม ขัน และพานรองขัน
เพื่อชําระให้เป็นของบริสุทธิ์ 12 และท่านเทนํ้ามันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง แล้วเจิมเขาไว้เพื่อชําระให้
บริสุทธิ์ 13 และโมเสสก็นําบุตรชายอาโรนเข้ามาสวมเสื้อแล้วคาดรัดประคดให้ และสวมมาลาให้ ดังที่ พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

เครือ
่ งถวายสําหรับการเจิมพวกปุโรหิต

แล ้ วท ่านจึง นํา วัว ตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปเข้า มา อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาก็ เอามือ
ของตนวางบนหั วว ั วอ ัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น 15 โมเสสก็ ฆ่า วัว ตั วน น
ั ้ เสีย เอานิว
้ จุ่ม เลือดไปเจิ มท ี่ เชิง
งอนรอบแท่น ชําระแท่นให้บริสุทธิแล
์ ้วเทเลือดที่ ฐานของแท่น ถวายแท่นไว้เป็นสิง่ บริสุทธิ์ เพื่อทําการลบ
มลทินของแท่นนั ้น 16 และท่านนําไขมันทัง้ หมดที่ อยู่กับเครือ
่ งในและพังผืดเหนื อตับ และไตสองลูกพร้อม
กับ ไขมัน แล้ว โมเสสก็ เผาสิง่ เหล่า นี้ เสียบนแท่น 17 แต่ วัว และหนั ง วัว กับ เนื้ อ และมูล ของมัน ท่านเผาเสีย
ด้วยไฟข้างนอกค่าย ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 18 แล้วท่านก็นําแกะผู้อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเข้า
มา อาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัว ของแกะผู้ นั ้น 19 โมเสสก็ ฆ่า แกะนั ้น เสีย
เอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 20 เมื่อ ท่านฟัน แกะออกเป็น ท่อนๆ โมเสสก็ เผาหัว และแกะท่อนๆ
กับ ไขมัน เสีย 21 เมื่อ เอานํ้า ล้างเครือ
่ งในและขาแกะแล้ว โมเสสก็ เผาแกะทัง้ ตัว บนแท่น เป็น เครือ
่ งเผาบู
ชา เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
22 ท่านจึง นํา แกะผู้ อี กตัว หนึ่ ง นั ้น เข้า มาคือ แกะตัวผู้ ที่ เป็ น เครือ
่ งสถาปนา และอาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลาย
ของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัว ของแกะผู้ นั ้น 23 โมเสสก็ ฆ่า แกะนั ้น เสีย เอาเลือดเจิ มท ี่ ปลายหู ข้างขวา
ของอาโรน และที่ นิว
้ หัวแม่มือขวาของเขา และที่ นิว
้ หัวแม่เท้าขวาของเขา 24 แล้วนําบุตรชายทัง้ หลายของ
อาโรนเข้ามา และโมเสสเอาเลือดเจิ มที่ปลายหูข้างขวา ที่ นิว
้ หัวแม่มือข้างขวา ที่ นิว
้ หัวแม่เท้าข้างขวาของ
เขา และโมเสสเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 25 แล ้ วท ่านจึง นํา ไขมัน และหางที่ เป็น ไขมัน และไข
มันทัง้ หมดที่อยูกั
่ บเครือ
่ งใน และพังผืดเหนื อตับและไตสองลูกกับไขมันทีติ
่ ดอยู่ และโคนขาข้างขวา 26 และ
ท่านหยิบขนมไร้เชื้อหนึ่ งก้อนจากกระบุงขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และหยิบขนมคลุก
นํ้า มั นก ้อนหนึ่ ง และขนมแผ่น แผ่น หนึ่ ง วางของเหล่า นี้ ไว้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่
เหล่านี้ วางไว้ในมือของอาโรน และมือของบุตรชายทัง้ หลายของเขา และให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชา
แกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 แล้วโมเสสก็ รบ
ั ของเหล่านั ้นมาจากมือของเขาทัง้ หลายและเผา
เสียบนแท่น บนเครือ
่ งเผาบู ชา เป็น เครือ
่ งสถาปนาบู ชา เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ 29 และโมเสสเอาเนื้ อ อกแกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ นี่ เป็นแกะตัวผูส
้ ถาปนาส่วนของโมเสส ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 30 แล้วโมเสสนํานํ้ามันเจิม
และเลือดซึ่ง อยู่ บนแท่น ประพรมบนอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา และบนบุตรชายทัง้ หลาย กับ บนเครือ
่ ง
ยศของบุตรชายทัง้ หลายของเขา ดังนี้ แหละท่านก็ ชาํ ระอาโรนกับ เครือ
่ งยศของเขาให้บริสุทธิ์ บุ ตรชายทัง้
หลายของเขากับเครือ
่ งยศของบุตรชายนั ้นด้วย 31 โมเสสสัง่ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาว่า “จงต้ม
เนื้ อเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และรับประทานเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยูใ่ นกระบุงเครือ
่ งสถาปนาบูชา
ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านว่า อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะรับประทาน 32 เนื้ อและขนมปังที่เหลือนั ้น
ท่านจงเผาเสียด้วยไฟ 33 และท่านทัง้ หลายอย่าออกไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมตลอดเจ็ดวัน จนกว่า
วันกําหนดสถาปนาของท่านจะครบ เพราะที่ จะสถาปนาท่านนั ้ นก ็ กิน เวลาเจ็ด วัน 34 สิ ่ง ที่ ได้ กระทํา ในวัน นี้
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทําเพื่อลบมลทินของท่าน 35 ท่านจงอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมทัง้ กลาง
วันและกลางคืนตลอดเจ็ดวัน กระทํากิจที่ พระเยโฮวาห์ทรงกําชับไว้ เกลือกว่าท่านจะต้องถึงตาย เพราะนี่
เป็น สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั บัญชามา� 36 อาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาได้ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาทางโมเสสทุกประการ
14

9
การเริม
่ ต้นแห่งการปรนนิ บัติของพวกปุโรหิต

1 ต่อมาวันที ่แปดโมเสสก็ เรียกอาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา

และพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล 2 และ
ท่านกล่าวแก่อาโรนว่า “จงนําลูกวัวตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา ทัง้
สองอย่าให้มีตําหนิ จงถวายบู ชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘จงเอาลูกแพะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และลูกวัว ตัว หนึ่ งก ั บลู กแกะตัว หนึ่ ง ทัง้ สองให้ มีอายุ หน ่ง
ึ ขวบ ปราศจาก
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ตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 4 และเอาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็นสันติบูชาบูชาถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และเอาธัญ ญบูชาคลุก นํ้ามัน มาถวาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงปรากฏแก่ ท่านในวัน นี้ � ”
5 เขาทัง
้ หลายก็ นํา สิง่ ที่ โมเสสบัญชานั ้น มาที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และชุ มนุ มชนทัง้ หมดก็ เข ้า มาใกล้
ยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าวว่า “นี่ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ ท่านทัง้ หลาย
กระทํา และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ ท่านทัง้ หลาย� 7 แล ้ว โมเสสจึง สัง่ อาโรนว่า “จงเข้าไป
ใกล้ แท่นบูชา ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งเผาบูชาของท่านเสีย และทําการลบมลทินบาปของตัวท่า
นกับพลไพร่ทัง้ หลาย และจงนําเครือ
่ งถวายบูชาของพลไพร่มา และทําการลบมลทินบาปของเขา ดังที่พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชา� ” 8 อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวอันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของเพื่อ
ตน 9 และบุตรชายอาโรนก็ นํา เลือดมาให้เขา เขาก็ เอานิว
้ จุ่ม เลือดไปเจิม เชิง งอนของแท่น และเทเลือดลง
ที่ ฐานแท่น 10 ส่วนไขมันและไต กับพังผืดเหนื อตับจากเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น เขาเผาเสียบนแท่น ดังที่ พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 11 เขาก็เผาเนื้ อและหนั งเสียด้วยไฟที่ภายนอกค่าย 12 เขาฆ่าสัตว์เครือ
่ งเผาบูชา
แล้วบุตรชายอาโรนก็นําเลือดมาให้เขา เขาจึงเอาเลือดนั ้นประพรมที่แท่นและรอบแท่น 13 และบุตรชายทัง้
หลายของอาโรนก็ ส่ง เครือ
่ งเผาบูชาที ละท่อนกับ หัว มาให้ อาโรน อาโรนก็ เผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น 14 อาโรน
จึงล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์และเผาเสียบนเครือ
่ งเผาบูชาที่ บนแท่ นบูชา 15 แล้วอาโรนก็นําเครือ
่ งบูชาของ
พลไพร่มาถวาย คือนําแพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของเพื่อพลไพร่มาฆ่าเสียบูชาไถ่ บาป ดังเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาปครังก
้ ่อนนั ้น 16 และเขาก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาถวายตามลักษณะ 17 และเขาก็ ถวายธัญ ญบูชา
โดยหยิบมากํามือหนึ่ งเผาเสียบนแท่นนอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาประจําเวลาเช้า 18 เขาฆ่าวัวผู้ด้วย และแกะ
ผู้เป็นเครือ
่ งสันติ บูชาสําหรับพลไพร่ และบุตรชายอาโรนนําเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็ เอาเลือดประพรมที่
แท่นและรอบแท่น 19 และนําไขมันวัวและไขมันแกะ กับหางที่เป็นไขมัน และไขมันที่หุม
้ เครือ
่ งใน และไตกับ
พังผืดเหนื อตับมาให้ 20 และเขาทัง้ หลายวางไขมันไว้บนเนื้ ออก และอาโรนก็ เผาไขมันเสียบนแท่น 21 ส่วน
เนื้ อ อกและเนื้ อ โคนขาข้างขวานั ้น อาโรนแกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ดังที่ โมเสสบัญชาไว้ 22 แล้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรพลไพร่ และอาโรนก็ ลงมาจากการถวายเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชาและสันติบูชา 23 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม เมื่อเขาทัง้ สอง
ออกมา เขาก็ อวยพรพลไพร่ และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏแก่ พลไพร่ทัง้ มวล 24 เปลวเพลิง พลุ่ง
ออกมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผาเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันซึ่งอยูบ
่ นแท่น เมื่อพลไพร่ทัง้ หลายเห็นก็โห่
ร้องและซบหน้าลง

10

นาดับกับอาบีฮูถูกฆ่าเสียเนื่ องด้วยไฟที่ต้องห้าม

1 ฝ่ายนาดั บก ับ อาบี ฮู บุ ตรชายของอาโรน ต่างนํา กระถางไฟของเขามาและเอาไฟใส่ ในนั ้น แล้ว ใส่ เครือ
่ ง
หอมลง เอาไฟที่ ผิด รู ป แบบมาเผาถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ มิได้ ทรงบัญชาให้ เขา
กระทํา เช่น นั ้น 2 ไฟก็ พุ ่ง ขึ้น มาจากพระเยโฮวาห์ ไหม้ เขาทัง้ สองและเขาก็ ตายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
3 โมเสสจึง บอกอาโรนว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราจะสําแดงความบริสุ ทธิ ์ ของเราท่ามกลางผู้ ที่ อยู่
ใกล้เรา เขาจะถวายสง่าราศี แก่เราต่อหน้าพลไพร่ทัง้ ปวง� ” และอาโรนก็นิ่งอยู่ 4 โมเสสเรียกมิชาเอลและ
เอลซาฟาน บุ ตรชายของอุส ซี เอล อาของอาโรน บอกเขาว่า “จงเข้า มาใกล้ หามเอาพี่ น้องของเจ้า ออกไป
เสีย นอกค่ายจากหน้า สถานบริสุทธิ์� 5 เขาก็ เข ้า มาใกล้ หามศพทัง้ เสื้อ ออกไปไว้นอกค่ายตามที่ โมเสสสัง่
6 และโมเสสกล่าวแก่ อาโรนและเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุ ตรชายอาโรนว่า “ท่านทัง
้ หลายอย่า ปล่อยผม
ห้อย หรือฉี กเสื้อผ้าของท่าน เกลอ
ื กว่าท่านจะต้องตายและเกลือกว่าพระพิโรธจะตกเหนื อชุมนุมชนทัง้ หมด
แต่พี่น้ องของท่านคือวงศ์วานอิสราเอลทัง้ มวล จะไว้ทุกข์เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้บังเกิดการเผาไหม้ก็ได้
7 และอย่า ออกไปจากประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม เกล ื อกว่า ท่านต้องตาย เพราะว่า นํ้ามัน เจิม แห่ง พระเยโฮ
วาห์อยูเหนื
่
อท่านทัง้ หลาย� และเขาทัง้ หลายก็กระทําตามคําของโมเสส

ข้อปฏิบัติแห่งบรรดาปุโรหิต

8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า 9 “เมื่อตัวเจ้าหรือบุตรชายของเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุ มนุม

อย่า
ดื่มเหล้าองุน
่ หรือสุราเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรอยู่ตลอดชัว่ อายุของเจ้า 10 เจ้าจง
แยกของบริสุทธิจ
์ ากของไม่บริสุทธิและของมลทิ
นจากของไม่มลทิน 11 และเจ้าจะต้องสอนพลไพร่อส
ิ ราเอล
์
ให้ทราบถึง กฎเกณฑ์ ทัง้ มวลซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายทางโมเสส� 12 โมเสสกล่าวแก่ อาโรน
และเอเลอาซาร์ และอิธามาร์ บุ ตรชายของเขาผู้ ที่ เหลือ อยู่ว่า “จงเอาธัญญบูชาซึ่ง เหลือ จากการบู ชาด ้วย
ไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มาร ับ ประทานที่ รม
ิ แท่น บูชาไม่ ใส่ เชื้อ เพราะเป็น ของบริสุทธิ์ ที่สุด 13 ท่านจงรับ
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ประทานในที่ บริสุทธิ์เพราะเป็น ส่วนของท่าน และส่วนของบุตรชายของท่าน จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้า ได้ รบ
ั บัญชาดังนี้ 14 แต่ เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวาย และเนื้ อ โคนขาที่ ถวายแล้ วน
ัน
้ ท่านจงรับประทานในที่ สะอาด ทัง้ ตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านก็รบ
ั ประทานได้ เพราะเป็นส่วน
ที่ ได้ มาจากสันติ บูชาของคนอิสราเอล อันตกอยู่ กั บท ่า นทั ้งบ ุตรชายทัง้ หลายของท่านด้วย 15 เนื้ อ โคนขา
ที่ ถวายและเนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวายเขาจะนํา มาบูชาพร้อมกับ เครือ
่ งไขมั นที ่บู ชาด ้วยไฟ เพื่อ แกว่ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของท่านและบุตรชายทัง้ หลายของท่าน ให้ เป็น
กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้� 16 ฝ่ายโมเสสได้ พยายามไต่ถามถึง เรือ
่ งแพะซึ่ง เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะตัวนัน
้ ถูกเผาเสียแล้ว ท่านจึงโกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์บุตรชายของ
อาโรนที่เหลืออยู่ ท่านว่าเขาว่า 17 “เหตุไฉนท่านจึงมได้
ิ รับประทานเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่บริสุทธิ์ ในเมื่อเป็น
ของบริสุทธิ์ที่สุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่านั ้นให้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รบ
ั ความชัว่ ช้าของชุมนุมชน
เพื่อ ทําการลบมลทิน บาปของเขาทัง้ หลายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 ดู เถิด เลือดสัตว์นั้ นก ็ มิได้ นํา เข้า
มายังที่บริสุทธิที
ั ประทานสิง่ เหล่านี้ ในที่บริสุทธิ์ ดังที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนัน
้ �
้ ใน ท่านควรจะได้รบ
์ ่ห้องชัน
19 อาโรนจึงกล่าวแก่โมเสสว่า “ดูเถิด วันนี้ เขาได้ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบูชาของเขาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว และเหตุการณ์ เหล่านี้ ก็ตกที่ข้าพเจ้าแล้ว ถ้าวันนี้ ข้าพเจ้าได้รบ
ั ประทานเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์หรือ� 20 เมื่อโมเสสได้ฟังดังนั ้น ท่านก็พอใจ

11
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งอาหาร

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ต่อ ไปนี้ เป็น สัตว์ ที่ มี ชี วิต ใน
บรรดาสัตว์ในโลกซึ่ง เจ้า จะรับ ประทานได้ 3 บรรดาสัตว์ที่ แยกกีบ และมี กีบ ผ่า และสัตว์เคี้ยวเอื้อง เจ้ ารับ
ประทานได้ 4 อย่างไรก็ตามสัตว์ต่อ ไปนี้ ที่ เคี้ยวเอื้องหรือ แยกกีบ เจ้ าก็ อย่า รับ ประทาน อูฐ เพราะมัน เคี้ยว
เอื้องแต่ไม่แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า 5 ตัวกระจงผาเพราะว่ามันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบ เป็น
สัตว์ มลทิน แก่ เจ้า 6 กระต่าย เพราะว่า มัน เป็น สัตว์ เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์ มลทิน แก่ เจ้า 7 หมู
เพราะมันเป็นสัตว์แยกกีบและมีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง จึงเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า 8 อย่ารับประทานเนื้ อของ
สัตว์เหล่า นี้ เลย และเจ้า อย่า แตะต้องซากของมัน มัน เป็น ของมลทิน แก่ เจ้า 9 สัตว์ที่ อยู่ ในนํ้า ทัง้ หมดเหล่า
นี้ เจ้ ารับ ประทานได้ ของทุก อย่างซึ่ง อยู่ ในนํ้า ที่ มี ครีบ และมี เกล็ด จะอยู่ ในทะเลหรือ ในแม่น้ํา ก็ ตาม เจ้ ารับ
ประทานได้ 10 แต่ ทุ กอย่างในทะเลและในแม่ นํ้า ทุ กอย่างที่ เคลื่อนไหวในนํ้า และสิ่ งม ี ชี วิต ใดๆซึ่ง อยู่ ในนํ้า
ไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์เหล่านี้ เป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า 11 สัตว์เหล่านี้ ยังคงเป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า เจ้
าอย่ารับประทานเนื้ อของมัน แต่ให้เจ้าถือว่าซากของมันเป็ นที่พึงรังเกียจ 12 อะไรก็ตามที่อยู่ในนํ้าไม่มีครีบ
และเกล็ด เป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจแก่เจ้า 13 ต่อไปนี้ เป็นนกซึ่งให้เจ้าถือว่าเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจท่ามกลางนกทัง้
หลาย นกเหล่านี้ รบ
ั ประทานไม่ได้มันเป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจคือนกอินทรี นกแร้ง นกออก 14 นกเหยีย
่ วหางยาว
เหยี่ยวดําตามชนิ ดของมัน 15 นกแกตามชนิ ดของมัน 16 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขา
ตามชนิ ดของมัน 17 นกเค้าแมวเล็ก นกอ้ายงัว่ นกทึดทือ 18 นกอีโก้ง นกกระทุง นกแร้ง 19 นกกระสาดํา นก
กระสาตามชนิ ดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว 20 แมลงมีปี กซึ่งคลานสี่ ขา เป็นสัตว์ที่ พึงรังเกียจแก่เจ้า
21 แต่ ในบรรดาแมลงมี ปี กที่ คลานสี่ ขาน ี้ เจ้ าจะรับ ประทานจําพวกที่ มี ขาพับ ใช้ กระโดดไปบนดิน ได้ 22 ใน
จําพวกแมลงต่อไปนี้ เจ้ารับประทานได้ ตัก
๊ แตนวัยบินตามชนิ ดของมัน จิ้งหรีดโกร่งตามชนิ ดของมัน จักจัน
่
ตามชนิ ดของมัน และตัก
๊ แตนตามชนิ ดของมัน 23 แต่แมลงมีปีกอย่างอื่นซึ่งมสี
ี ขา
่ เป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่
เจ้า 24 สิ่งเหล่านั ้นจะกระทําให้เจ้ามลทินได้ คือผู้หน่ง
ึ ผู้ใดแตะต้องซากของมันจะต้องมลทินไปถึงเวลาเย็น
25 ผู้ใดถือซากสัตว์ส่วนใดๆไปต้องซักเสื้อผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 26 ซากของสัตว์ทัง
้ ปวงที่
แยกกีบและไม่มีกีบผ่า ไม่เคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า ผู้ใดแตะต้องสัตว์เหล่านี้ จะมลทิน 27 ในบรรดา
สัตว์สี ่ เท ้า ทุก อย่างซึ่ง เดิน ด้วยขยุม
้ เท้า เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า ผู้ ใดแตะต้องซากสัตว์นี้ จะต้องมลทิน ไปถึง
เวลาเย็น 28 ผู้ใดนําซากมันไปจะต้องซักเสื้อผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า
29 ในบรรดาสัตว์ที่ เลื้อยคลานไปบนดิน ชนิดต่อไปนี้ เป็ นสัตว์มลทินแก่ เจ้า คือ อีเห็น หนู เหี้ยตามชนิ ดของ
มัน 30 จิง้ จก ตะกวด แย้ จิ้งเหลนและกิงก
้ ่า 31 ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดเหล่านี้ เป็นมลทินแก่เจ้า ผู้ใด
แตะต้องเมื่ อมันตายแล้ว ผู้นั ้นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น 32 และเมื่ อมันตายตกทับสิง่ ใด สิ ่งนั ้ นก็เป็นมลทิน
ไม่ ว่า จะเป็น สิง่ ที่ เป็น ไม้ หรือ เสื้อผ้า หรือ หนั ง สัตว์ หรือ กระสอบ หรือ ภาชนะใดๆที่ ใช้ เพื่อ ประโยชน์ อย่างใด
จะต้องแช่นํ้า และจะมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ต่อไปก็นับว่าสะอาดได้ 33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดิน สิ่ง
ที่อยูในภาชนะนั
่
้นจะมลทิน จงทุบภาชนะนั ้นเสีย 34 อาหารในภาชนะนั ้นที่รบ
ั ประทานได้ซ่ึงมีน้ําปนอยูก็
่ เป็น
มลทิน และนํ้าดื่ มทัง้ สิน
้ ซึ่งจะดื่มได้ จากภาชนะอย่างนี้ จะมลทิน 35 ถ้าส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่ สิ ่งใดๆ สิ ่ง
นั ้นๆก็ มลทิน ไม่ ว่า เป็น เตาอบหรือ เตา ต้องทุบ เสีย เป็น มลทิน และเป็น ของมลทิน แก่ เจ้า 36 อย่างไรก็ตาม
นํ้าพุ หรือ นํ้า ในแอ่ง เก็ บน้าํ เป็น ของสะอาด แต่ สิ ่ง ใดที่ แตะต้องซากสัตว์นั้น จะมลทิน 37 ถ้า ส่วนใดของซาก
1
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ตกใส่ เมล็ดพืชที่ ใช้หว่าน พืชนน
ั ้ นั บว่าสะอาด 38 แต่ ถ้าเอาเมล็ดพืชนัน
้ แช่นํ้าไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่
นํ้านั ้นกเ็ ป็นมลทินแก่เจ้า 39 ถ้าสัตว์ซ่ึงเจ้าจะรับประทานได้นั้นตายเอง ผูที
้ ่แตะต้องซากสัตว์นั้นจะมลทินไป
จนถึง เวลาเย็น 40 และผู้ ใดที่ รบ
ั ประทานซากนั ้น จะต้องซัก เสื้อผ้า ของเขาเสีย และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลา
เย็น ผู้ ใดที่ จับ ถือ ซากนั ้น ไปก็ ต้องซัก เสื้อผ้า ของตน และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 41 บรรดาสัตว์เลื้อย
คลานที่ไปบนแผ่นดินเป็นสิง่ พึงรังเกียจ อย่ารับประทาน 42 สิ่งใดที่เลื้อยไปด้วยท้อง หรือสิง่ ที่เดินสี่ขา หรือ
สิง่ ที่มีหลายขา ทุกสิง่ ที่คลานไปบนแผ่นดิน เจ้าอย่ารับประทาน เพราะเป็นสิง่ พึงรังเกียจ 43 เจ้าอย่ากระทํา
ให้ตัว เองเป็ นที ่ พึง รังเกียจด้วยสัตว์เลื้อยคลานใดๆ อย่า ทําตัว ให้เป็น มลทิน ไปด้วยสัตว์เหล่า นี้ เลย เกรงว่า
เจ้าจะเป็นมลทินไปด้วย 44 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงชําระตัวไว้ให้บริสุทธิ์ เพราะเราบริ
สุทธิ์ เจ้ าอย่าทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่งคลานไปบนแผ่นดิน 45 เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์ ผู้ นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า ของเจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้า จึง ต้อ งบริสุทธิ์ เพราะ
เราบริสุทธิ์� 46 เหล่านี้ เป็นพระราชบัญญัติกล่าวถึงเรือ
่ งสัตว์และนก และสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมาในนํ้า
และสัตว์ทุกชนิ ดที่ เลื้อยคลานบนแผ่นดิน 47 เพื่อให้สังเกตความแตกต่างระหว่างสิง่ ที่ เป็นมลทินและสิง่ ที่
ไม่เป็นมลทิน และระหว่างสัตว์ที่มีชีวิตรับประทานได้ และสัตว์มีชีวิตที่รบ
ั ประทานไม่ได้
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การกําเนิ ดบุตรและความเป็นมลทิน

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

ถ้าหญิงคนใดมีครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย
นางต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินเวลาที่นางมีประจําเดือน 3 ในวันที่แปดให้
ตัด หนั ง ปลายองคชาตของเด็ก นั ้น เสีย เพื่อ เป็นการเข้า สุ หน ัต 4 ให้ นางคอยอยู่ อี กสามสิบ สามวัน ด้วยเรือ
่ ง
โลหิตชําระของนาง อย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิอ
์ น
ั ใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่าจะครบวันชําระ
ของนาง 5 แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเรือ
่ งการมีประจําเดือน
และนางจะต้องคอยอยู่ หกสิบ หกวัน ด้วยเรือ
่ งโลหิต ชําระของนาง 6 และเมื่อ วัน ชําระของนางครบแล้ว ไม่
ว่า เป็น กําหนดของบุตรชายหรือบ ุต รสาว ให้ นางไปหาปุโรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม นํา ลูก แกะอายุ
หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
่ งเผาบูชาและนกพิราบหนุ่ม ตัว หนึ่ ง หรือ นกเขาตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
7 ให้ปุโรหิตนําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการลบมลทินให้นาง แลว
้ นางจะสะอาดในเรือ
่ งโลหิต
ของนางตก นี่ เป็น พระราชบัญญั ติ กล ่าวด้วยเรือ
่ งการคลอดบุตร ไม่ ว่า เป็น ชายหรือ หญิง 8 และถ้า นางไม่
สามารถหาลูกแกะตัวหนึ่ งได้ก็ให้นางนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา
และอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และให้ปุโรหิตทําการลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะอาด�
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โรคเรือ
้ น แบบอย่างของความบาป
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ถ้า ผู้ ใดเกิด อาการบวมหรือ พุ หรือด ่างขึ้ นที ่ ผิวหนั ง แล ้ว
ผิวหนั งของเขาเป็นโรคเรือ
้ น ก็ให้พาผูน
้ ั ้นมาหาอาโรนปุโรหิต หรือมาหาบุตรชายคนหนึ่ งคนใดของเขาที่เป็น
ปุโรหิต 3 ให้ปุ โรหิตตรวจผิวหนั งตรงที่ เป็นโรค ถ้าขนในที่ นั้นเปลี่ยนเป็นสี ขาวและเห็นว่าโรคนั ้นอยู่ลึกกว่า
ผิวหนั ง ลงไป นั บ ว่า เป็น โรคเรือ
้ น เมื่อ ปุโรหิต ตรวจเขาเสร็จ แล้ว ให้ ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน 4 ถ้า ผิวหนั ง
ตรงที่ด่างขึ้นนั ้นขาว และปรากฏว่ากินไม่ลึกไปกว่าผิวหนั ง และขนในบริเวณนั ้ นก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีขาว ให้ปุ
โรหิตกักตัวผู้ป่วยไว้เจ็ดวัน 5 และให้ปุโรหิตตรวจเขาอีกในวันที่เจ็ด ดูเถิด ถ้าตามสายตาของเขาเห็นว่าโรค
นั ้น ทรงอยู่ ไม่ ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิตก ัก ตัว เขาต่อ ไปอีก เจ็ด วัน 6 พอถึง วันที ่ เจ ็ด ให้ปุ โรหิต ตรวจ
เขาอีกครัง้ หนึ่ ง ดูเถิด ถ้าบริเวณที่ป่วยนั ้นจางลง และโรคมิได้ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่า
เขาสะอาดแล้ว เขาเป็น โรคพุ เท่านั ้น ให้เขาซัก เสื้อผ้า แล้ว เขาก็ จะสะอาดได้ 7 แต่ ถ้า หากว่า ภายหลัง จากที่
เขาสําแดงตัว แก่ ปุ โรหิต เพื่อ รับ การชําระแล้ วน ัน
้ ปรากฏว่า บริเวณที่ พุ ลามออกไปในผิวหนั ง เขาต้องกลับ
ไปหาปุโรหิตอีก 8 ให้ปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด ถ้าบริเวณพุนั้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่า
เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 9 ถ้าผู้ใดเป็นโรคเรือ
้ นก็ ให้พาเขามาหาปุโรหิต 10 และให้ปุ โรหิตตรวจดู ตัว
เขา ดูเถิด ถ้ามีบริเวณบวมสีขาวเกิดขึ้นที่ผิวหนั ง ซึ่งทําให้ขนที่นั่นเปลี่ยนเป็นสีขาว และมีเนื้ อแผลสดในที่
ที่ บวมนั ้น 11 แสดงว่าเป็นโรคเรือ
้ นเรือ
้ รังที่ ผิวหนั ง ให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขามลทิน อย่ากักตัวเขาไว้ เพราะ
ว่าเขาเป็นมลทิน 12 ถ้าโรคเรือ
้ นนั ้นลามไปตามผิวหนั งตามที่ ปุ โรหิตเห็นก็ปรากฏว่าลามไปตามผิวหนั งทัว่
ตัวผู้ ป่วยตัง้ แต่ ศีรษะจนเท้า 13 ปุ โรหิต ต้องตรวจดู และดู เถิด ถ้า เรือ
้ นนั ้น แผ่ ไปทัว่ ตัว ให้ ปุ โรหิต ประกาศ
ว่าเขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผือก เขาสะอาด 14 ถ้ามี เนื้ อ แผลสดปรากฏขึ้นมาเมื่อไร เขา
ก็ เป็น มลทิน 15 ให้ ปุ โรหิต ตรวจดู ที่ เนื้ อ แผลสดและประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เพราะเนื้ อ แผลสดนั ้น ทําให้
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มลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 16 หรือถ้าเนื้ อแผลสดนั ้นเปลี่ยนไปอีกกลายเป็นสี ขาว ให้เขามาหาปุโรหิต 17 และ
ให้ปุ โรหิตตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคนั ้นกลายเป็นโรคเผือก ให้ปุ โรหิตประกาศว่า คนที ่เป็นโรคนั ้นสะอาด
เขาสะอาด 18 ถ้าที่ รา่ งกายคือผิวหนั งของคนใดมีแผลฝีซ่ึงหายแล้ว 19 ถ้าที่ แผลเป็นนั ้ นมีสี ขาวบวมขึ้นมา
หรือมีที่ด่างขึ้นสีแดงเรือ
่ ๆปรากฏ ก็ให้ผู้นั ้นไปสําแดงตัวต่อปุโรหิต 20 และปุโรหิตจะตรวจดู ดูเถิด ถ้าที่เป็น
นั ้นลึกกว่าผิวหนั ง และขนที่บริเวณนั ้นเปลี่ยนเป็นสีขาว ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน โรคนั ้นเป็นโรค
เรือ
้ น มันพุข้น
ึ มาที่แผลฝี 21 แต่ถ้าปุโรหิตตรวจดูแล้ว และดูเถิด ขนที่นั่นก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีขาว และเป็นไม่
ลึกกว่าผิวหนั งแต่จาง ให้ปุโรหิตกักตัวเขาไว้เจ็ดวัน 22 ถ้าโรคนั ้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตประกาศ
ว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคแล้ว 23 แต่ ถ้าที่ ด่างขึ้นนั ้นคงที่ อยู่ไม่ ลามออกไป ก็ เป็นแต่ เพียงแผลเป็นของ
ฝี ให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขาสะอาด 24 หรือเมื่อส่วนของร่างกายคือผิวหนั งถูกไฟลวกและเนื้ อแผลสดที่ ตรง
นั ้นเป็ นที ่ด่างขึ้นสี แดงเรือ
่ ๆหรือสี ขาว 25 ให้ปุ โรหิตตรวจดู และดู เถิด ถ้าขนในบริเวณนั ้นเปลี่ยนเป็นสี ขาว
และปรากฏว่าเป็นลึกกว่าผิวหนั งกเ็ ป็นโรคเรือ
้ น มันพุข้น
ึ มาที่แผลไฟลวก และให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็น
มลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 26 แต่ถ้าปุโรหิตตรวจดู และดูเถิด ขนในที่ด่างขึ้นนั ้นไม่เปลี่ยนเป็นสีขาว และเป็น
ไม่ลึกกว่าผิวหนั ง แต่จาง ให้ปุโรหิตกักตัวเขาไว้เจ็ดวัน 27 พอถึงวันที่เจ็ดก็ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ถ้าที่เป็นนั ้น
ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 28 ถ้าที่ ด่างขึ้นนั ้นคงที่ อยู่ ไม่
ลามออกไปในผิวหนั ง แต่ จาง บวมเพราะไฟลวก ให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขาสะอาด เพราะมันเป็นเพียงแผล
เป็นของไฟลวก 29 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีโรคที่ศีรษะหรือที่เครา 30 ให้ปุโรหิตตรวจดูโรคนั ้น และดูเถิด ถ้า
เป็นลึกกว่าผิวหนั ง และผมตรงนั ้นเหลืองและบาง ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคคัน เป็น
โรคเรือ
้ นที่ ศีรษะหรือที่ เครา 31 และถ้าปุโรหิตตรวจดู โรคคันนั ้น และดู เถิด เป็นไม่ลึกกว่าผิวหนั ง และไม่ มี
ผมดําอยู่ในบริเวณนั ้น ให้ปุโรหิตกักตัวบุคคลที่ เป็นโรคคันนั ้นไว้เจ็ดวัน 32 พอถึงวันที ่เจ็ดก็ให้ปุโรหิตตรวจ
โรคนั ้น ดูเถิด ถ้าอาการคันนั ้นไม่ลามออกไป และไม่มีขนเหลืองในบริเวณนั ้น และปรากฏว่าอาการคันไม่ลึก
กว่าผิวหนั ง 33 ก็ ให้คนนั ้นโกนผมเสีย แต่ อย่าโกนตรงบริเวณที่ คัน ให้ปุ โรหิตกักตัวบุคคลที่ เป็นโรคคันนั ้น
ไว้อีกเจ็ดวัน 34 พอถึงวันที ่เจ็ดก็ให้ปุ โรหิตตรวจดู ตรงที่ คัน ดู เถิด ถ้าที่ คันนั ้นไม่ลามออกไปในผิวหนั ง และ
ปรากฏว่า เป็น ไม่ ลึก ไปกว่า ผิวหนั ง ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาสะอาด ให้ เขาซัก เสื้อผ้า แล ้ วจะสะอาด 35 แต่
ถ้าเขาชําระตัวแล้ว ยังปรากฏว่าโรคคันนั ้นลามออกไปในผิวหนั ง 36 ก็ให้ปุโรหิตตรวจเขา และดูเถิด ถ้าโรค
คันนั ้นลามออกไปในผิวหนั งแล้ว ปุโรหิตไม่จําเป็นต้องมองหาขนสีเหลือง เขาเป็นมลทินแล้ว 37 แต่ถ้าตาม
สายตาของเขาโรคคันนั ้นระงับแล้ว และมีผมดํางอกอยูใ่ นบริเวณนั ้น โรคคันนั ้นหายแล้ว เขาก็สะอาด และ
ให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด 38 เมื่อผู้ชายหรือผูห
้ ญิงมที
ี ่ด่างขึ้นทีผิ
่ วหนั ง คือที่ด่างขึ้นสีขาว 39 ให้ปุโรหิต
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 คนศีรษะล้าน แต่ เขาสะอาด 41 ถ้า ชายคนใดมี ผมที่ หน ้า ผากและที่
ขม ับร่วง หน ้า ผากของเขาล้าน แต่ เขาสะอาด 42 แต่ ถ้า ตรงบริเวณศีรษะล้านหรือ หน้า ผากล้าน มี บริเวณ
เป็นโรคสีแดงเรือ
่ ๆ เขาเป็นเรือ
้ นพุข้ึนที่ศีรษะล้านหรือที่หน้าผากล้านนั ้น 43 ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ดูเถิด ถ้า
โรคบวมนั ้นสีแดงเรือ
่ ๆอยู่ที่ศีรษะล้านหรือที่หน้าผากล้านของเขา เหมือนกับโรคเรือ
้ นที่ปรากฏตามผิวหนั ง
44 ชายผู้นั้นเป็ นโรคเรือ
้ น เขาเป็นมลทิน ปุโรหิตต้องประกาศว่า เขาเป็นมลทิน โรคของเขาอยูที
่ ่ศีรษะ 45 ให้
บุคคลที่เป็นโรคเรือ
้ นสวมเสื้อผ้าที่ขาด และให้ปล่อยผม และให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้ แล้วร้องไปว่า ‘มลทิน
มลทิน� 46 เขาจะเป็นมลทินอยูต
่ ลอดเวลาที่เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยูแต่
่ ลําพังภายนอกค่าย
47 เมื่อในเครือ
่ งแต่งกายมีโรคเรือ
้ น ไม่ว่าจะเป็นเครือ
่ งแต่งกายขนสัตว์หรือผ้าป่าน 48 อยูที
่ ่ด้ายเส้นยืนหรือ
เส้นพุ่ง อยู่ที่ ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์ หรืออยู่ในหนั ง หรือสิง่ ใดๆที่ ทําด้วยหนั ง 49 ถ้าโรคนั ้นทําให้เครือ
่ งแต่ง
กายมีสี เขียวๆหรือแดงๆที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่งที่ หนังหรือสิง่ ใดๆที่ ทําด้วยหนั ง นั ่นเป็นโรคเรือ
้ น จะต้อง
นํา ไปแสดงต่อ ปุโรหิต 50 และให้ปุ โรหิต ตรวจโรคนั ้น และให้กัก สิง่ ที่ เป็น โรคนั ้น ไว้เจ ็ด วัน 51 พอถึง วันที ่ เจ ็
ดก็ให้ตรวจดูโรคนั ้ นอีก ถ้าโรคนั ้นลามไปในเสื้อผ้าเครือ
่ งแต่งกาย ไม่ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง เป็ นที่หน
ังสัตว์ หรือสิง่ ใดที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นเป็นโรคเรือ
้ นอย่างร้าย นั บว่าเป็นมลทิน 52 ให้ปุ โรหิตเผาเครือ
่ ง
แต่ง กายนั ้น เสีย ไม่ ว่า เป็น โรคที่ ด้ายเส้น ยืน หรือ เส้น พุ่ง เป็ นที ่ ผ้า ขนสัตว์หรือ ผ้า ป่าน หรือ สิง่ ใดๆที่ ทํา ด้วย
หนั งสัตว์ เพราะเป็นโรคเรือ
้ นที่ ร้าย จึงให้เผาเสียในไฟ 53 และถ้าปุ โรหิตนน
ั ้ ตรวจดู และดู เถิด โรคนั ้ นมิได้
ลามไปในเสื้อ ทัง้ ที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ 54 ก็ ให้ปุ โรหิตบัญชาให้เขาซักตั
วท ี่ เป็น โรคนั ้น เสีย และให้ กัก ไว้อี กเจ็ด วัน 55 เมื่อ ซัก แล้ วก ็ ให้ ปุ โรหิต ตรวจดูตั วท ี่ เป็น โรคนั ้ นอ ีก ดู เถิด ถ้า
บริเวณที่ เป็นโรคไม่เปลี่ยนสี แม้ว่าโรคนั ้นไม่ลามไป ก็ เป็นมลทิน เจ้ าจงเอาใส่ ในไฟเผาเสีย ไม่ว่าบริเวณที่
เป็น โรคเรือ
้ นนั ้น จะอยู่ ข้างในหรือ ข้างนอก 56 ถ้า ปุโรหิต ตรวจดู เมื่อ ซัก แล้ว และดู เถิด โรคนั ้น จาง ก็ ให้ฉี ก
บริเวณนั ้น ออกเสีย จากเสื้อ หรือ หนั ง สัตว์ หรือ เส้น ยืน หรือ เส้น พุ่ง 57 ถ้า ปรากฏขึ้ นอ ีก ในเครือ
่ งแต่ง กายไม่
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ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นลามไปแล้ว เจ้าจงเผาสิง่ ที่เป็นโรคนั ้น
ด้วยไฟ 58 ถ้า เสื้อ ทัง้ ที่ ด้วยเส้น ยืน หรือ เส้น พุ่ง หรือ สิง่ ใดๆที่ ทํา ด้วยหนั ง สัตว์ ซึ่ง เมื่อ ซัก แล้ว โรคนั ้น หมดไป
ก็ ให้ซักอีกเป็ นครง
ั ้ ที่ สอง สะอาดได้ แล้ว� 59 นี่ เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคเรือ
้ นในเสื้อที่ ทําด้วยขนสัตว์
หรือผ้าป่าน ไม่ว่าเป็นทีด
่ ้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือเป็นทีสิ
่ ่งใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ เพื่อให้พิจารณาว่าอย่าง
ใดสะอาด อย่างใดเป็นมลทิน

14
การชําระคนที่เคยเป็นโรคเรือ
้ น

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ต่อไปนี้ จะเป็ นพระราชบัญญัติเรือ
่ งคนเป็นโรคเรือ
้ นในวันชําระตัวของ

เขา ให้พาเขามาหาปุโรหิต 3 และให้ปุโรหิตออกไปนอกค่าย และให้ปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด ถ้าผู้ป่วยหาย
จากโรคเรือ
้ นแล้ว 4 ก็ให้ปุโรหิตบัญชาเขาให้จัดของสําหรับผูจ
้ ะรับการชําระ คือนกสะอาดที่มีชีวิตสองตัว ไม้
สนสีดาร์ กับด้ายสีแดง และต้นหุสบ 5 ให้ปุโรหิตบัญชาให้ฆ่านกตัวหนึ่ งในภาชนะดินข้างบนนํ้าไหล 6 สําหรับ
นกตัวที่ยงั เป็นอยู่นั ้น ให้ปุ โรหิตเอานกตัวที่ยงั เป็นอยู่กับไม้สนสี ดาร์ ด้ายสี แดง ต้นหุสบ จุ ่มเข้าไปในเลือด
ของนกที่ ถู กฆ่า ข้างบนนํ้า ไหล 7 และให้ ปุ โรหิต ประพรมคนที่ จะรับ การชําระจากโรคเรือ
้ นนั ้น เจ็ด ครัง้ แล ้ว
ประกาศว่า เขาสะอาด และให้ปล่อยนกตัวที่ยงม
ั ีชีวิตนัน
้ ไปในท้องทุ่ง 8 และให้ผู้ที่รับการชําระนั ้นซักเสื้อผ้า
ของตน และให้โกนผมกับ ขนทัง้ หมดเสีย และอาบนํ้า เขาก็ จะสะอาด ต่อ จากนั ้ นก ็ ให้เขาเข้า ค่ายได้ แต่ ให้
นอนอยู่นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวัน 9 พอวันที่เจ็ดให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมด ให้เขาโกนเคราและ
โกนขนคิว
้ คือ โกนให้ หมด แล ้ว ให้ ซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า เขาก็ จะสะอาด 10 ในวันที ่ แปดให้ เขาเอาลูก แกะ
ผู้ สองตัว ปราศจากตําหนิ และลูก แกะเมีย อายุ หน ่ง
ึ ขวบตัว หนึ่ ง ปราศจากตําหนิ และยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน
สามในสิบเอฟาห์เป็นธัญญบู ชา กั บน้าํ มันลกหนึ่ ง 11 ให้ปุ โรหิตผู้ทําการชําระ นําผู้ที่ รับการชําระกับสิง่ ของ
เหล่า นี้ มาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 12 ให้ ปุ โรหิต นํา ลูก แกะผู้ นั้น ตัว หนึ่ ง ไป
ถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดพร้อมกับน้าํ มันลกหนึ่ ง ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้ปุ โรหิต ฆ่า ลูก แกะนั ้น ในที่ ที่ เขาฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปและสัตว์อน
ั
เป็น เครือ
่ งเผาบูชาในที่ บริสุทธิ์ เพราะว่า เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิ ดก ็ เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เป็น ของที่ ตก
แก่ปุโรหิต เป็นของบริสุทธิ์ที่สุด 14 ปุโรหิตจะนําเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดมาบ้าง และปุโรหิตจะเจิ
มท ี่ ปลายหู ข้างขวาของผู้ ที่ รับ การชําระ และเจิ มท ี่ นิว
้ หัว แม่ มือขวาและที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวาของเขา 15 และ
16
ปุโรหิต จะนํา นํ้า มัน หนึ่ ง ลกนั ้ นมาบ้าง เทใส่ ฝ่ามือ ซ้ายของตน และเอานิว
้ มือ ขวาจิ้ มน ้าํ มัน ซึ่ง อยู่ ในมือ
ซ้าย ประพรมนํ้ามัน ด้วยนิว
้ ของเขาเจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 17 ส่วนนํ้า มั นที ่ เหลือ อยู่ ในมือ นั ้น
ปุ โรหิต จะเอามาบ้าง เจ ิ มท ี่ ปลายหู ขวาของผู้ ที่ รับ การชําระ และที่ นิว
้ หัว แม่ มือขวาและที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวา
ทับ บนเลือดเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 18 ส่วนนํ้า มั นที ่ ยงั เหลือ อยู่ในมือ ของปุ โรหิตน น
ั ้ เขาจะเจิม ศีรษะของ
ผู้รบ
ั การชําระ แล้วปุ โรหิตจะทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 19 ปุ โรหิตจะถวายเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป เพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้รบ
ั การชําระให้พ้น จากมลทิน ของเขา ภายหลัง ปุโรหิต จะฆ่า สัตว์อน
ั
เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 20 และปุโรหิตจะถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาบนแท่น ปุโรหิตจะทําการลบมลทิน
ของเขาดังนี้ และเขาก็จะสะอาดได้ 21 ถ้าผู้นั้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถจะหามาได้เท่านั ้น ก็ให้เขานํา
ลูกแกะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดเพื่อแกว่งไปแกว่งมา กระทําการลบมลทินของเขา และนํายอด
แป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน ้าํ มัน เป็น ธัญ ญบูชากั บน ้าํ มัน ลกหนึ่ ง 22 พร ้ อมกับ นกเขาสองตัว หรือ นก
พิราบหนุ่ม สองตัว ตามที่ เขาสามารถหามาได้ นกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
เผาบูชา 23 ในวันทีแ
่ ปดให้เขานํามามอบให้แก่ปุโรหิตเพื่อการชําระของตนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และปุโรหิตจะนําลูกแกะที่เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดและนํ้ามันลกหนึ่ งนั ้น
และปุโรหิต จะแกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 25 และเขาจะฆ่า ลูก
แกะเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และปุโรหิตจะเอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดมาบ้าง เจิมที่ปลายหูข้าง
ขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ นิว
้ หัว แม่ มือขวา กั บท ี่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวาของเขา 26 แล ้ วปุ โรหิต จะเทนํ้ามัน ใส่
ฝ่ามือซ้ายของตนบ้าง 27 และเอานํ้ามันทีอยู
่ ในมื
่
อซ้ายนั ้นประพรมด้วยนิว
้ มือขวาเจ็ดครัง้ ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 28 และปุโรหิตจะเอานํ้ามันที่อยู่ในมือเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่หว
ั แม่มือขวา
กับหัวแม่เท้าขวาของเขา ตรงที่ที่เจิมด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 29 นํ้ามันที่เหลืออยูในมื
่
อของปุ
โรหิตนัน
้ เขาจะเจิมศีรษะของผู้ที่ รับการชําระ ทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 30 และ
เขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ งตามที่เขาสามารถหามาได้ 31 คือตามที่เขาสามารถหามาได้ให้
ถวายนกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา พร้อมกับธัญญบูชา และปุโรหิตจะ
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ทําการลบมลทินของผู้รบ
ั การชําระต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 32 นี่ เป็นพระราชบัญญัติ สําหรับผู้ที่ เป็นโรค
เรือ
้ นไม่สามารถหาเครือ
่ งบูชาเพื่อการชําระของตนได้� 33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 34 “เมื่อ
เจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเราให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธินั
้ นเข้าที่ เรือนหลังหนึ่ ง
์ ้น และเราจะใส่โรคเรือ
หลัง ใดในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าถือ กรรมสิทธิ์นั ้น 35 ผู้ ใดที่ ถือ กรรมสิทธิ์ของเรือนนั ้น จะต้องมาบอกแก่ ปุ โรหิต ว่า
‘ข้าพเจ้า เห็น โรคอะไรอย่างหนึ่ ง เกิด ในเรือนของข้าพเจ้า� 36 แล ้ วปุ โรหิต จะบัญชาให้ เขาขนของออกจาก
เรือนให้หมด ก่อนที่ปุโรหิตจะเข้าไปตรวจโรค เกรงว่าของทุกอย่างที่อยู่ในเรือนนั ้นจะถูกประกาศว่า มลทิน
ต่อจากนั ้นปุโรหิตจึงจะเข้าไปตรวจดูเรือน 37 และปุโรหิตจะตรวจดูโรค ดูเถิด ถ้าโรคนั ้นอยู่ที่ผนั งของเรือน
เป็นรอยสีเขียวๆแดงๆและปรากฏว่าอยูล
่ ึกกว่าผิว 38 แลว
้ ปุโรหิตจะออกจากเรือนไปอยูที
่ ่ประตูเรือนแล้วปิด
เรือนเสียเจ็ดวัน 39 พอถึงวันที ่เจ็ดปุโรหิตจะกลับมาตรวจดู อีก ดู เถิด ถ้าโรคนั ้นลามไปในผนั งเรือน 40 แล้
วปุโรหิตจะบัญชาให้เอาหินก้อนที่ติดโรคนั ้นออกเสียนําไปโยนทิง้ ในที่มลทินภายนอกเมือง 41 และสัง่ ให้ขูด
ข้างในเรือ นทัว่ ๆไป ผงปู นที ่ ขูด ออกมานั ้น ให้ นํา ไปทิง้ เสีย ในที่ มลทิน ภายนอกเมือง 42 แล ้ว ให้ หาหิ นอ่ ื นมา
แทนหินก้อนที่นําออกไป และเอาปูนอ่น
ื มาโบกผนั งเรือนนั ้น 43 เมื่อเขาเอาหินออก ขูดเรือนและโบกปูนใหม่
แล้ว ยังเกิดโรคขึ้นในเรือนนั ้นอีก 44 แล้วปุโรหิตจะไปตรวจดู ดูเถิด ถ้าโรคนั ้นลามไปในเรือน เป็นโรคเรือ
้ น
อย่างร้ายในเรือน เรือนนั ้ นก็เป็นมลทิน 45 ให้เขาพังเรือนนั ้นลง หิน ไม้และปูนที่ทําเรือนนั ้นให้ขนไปทิง้ เสีย
ในที่ ที่ มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเมื่อเรือนปิ ดอยู่ มีผู้ใดเข้าไป ผู้นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
47 ผูใดที
้
่นอนลงในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขา และผูที
้ ่รับประทานในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วย
48 แต่ ปุ โรหิตมาทําการตรวจ ดู เถิด เมื่อโบกปูนใหม่แล้ว โรคนั ้ นมิได้ ลามไปในเรือนแล้ว ปุ โรหิตจะประกาศ
ว่าเรือนนั ้นสะอาด เพราะโรคหายแล้ว 49 และเพื่อจะชําระเรือนนั ้นให้เขานํานกสองตัวกับไม้สนสี ดาร์ ด้าย
สี แดง และต้นหุสบ 50 ให้ฆ่านกตัวหนึ่ งในภาชนะดินข้างบนนํ้าที่ ไหล 51 เอาไม้สนสี ดาร์ ต้นหุสบและด้ายสี
แดง พร ้ อมกับ นกตั วท ี่ยังม ี ชีวิตอยู่จุ ่ มลงในเลือดนกที่ ได้ ฆ่า และในนํ้า ที่ ไหลนั ้น แล ้ว ประพรมเรือนนั ้น เจ็ด
ครัง้ 52 ดังนี้ เขาจะได้ชาํ ระเรือนด้วยเลือดนก ด้วยนํ้าไหลและด้วยนกที่มีชว
ิ ด้วยไม้สนสีดาร์ ต้นหุสบ และ
ี ต
ด้ายสี แดง 53 ให้เขาปล่อยนกที่ มี ชี วิตออกไปจากเมืองยัง ท้องทุ่ง ดังนี้ แหละเขาจะได้ ทําการลบมลทิน ของ
เรือน และเรือนนั ้นก็สะอาด� 54 นี่ เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเรือ
้ นต่างๆ โรคคัน 55 โรคเรือ
้ นในเครือ
่ ง
56
57
แต่ง กายหรือ ในเรือน ที่ บวมหรือ พุ หรือ ที่ ด่าง เพื่อ จะแสดงว่า เมื่อไรจึง เรียกว่า มลทิน เมื่อไรเรียกว่า
สะอาด นี่ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งโรคเรือ
้ น
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เรือ
่ งอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นมลทินและการชําระ
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ ใดมี สิ ่ง ไหลออกจาก
ร่างกาย เพราะเหตุสิ่งที่ไหลออกนั ้น เขาเป็นมลทิน 3 ต่อไปนี้ เป็นกฎเกี่ยวด้วยเรือ
่ งมลทินของเขาเนื่ องด้วย
สิง่ ที่ ไหลออก ร่างกายของเขาจะมี สิ ่ง ไหลออกหรือ สิง่ ที่ ไหลออกคัง่ อยู่ ในร่างกายของเขาก็ ดี เรือ
่ งนี้ เป็น
มลทิน แก่ เขา 4 เตียงนอนซึ่ง ผู้ ใดที่ มี สิ ่ง ไหลออกขึ้น ไปนอน เตียงนั ้ นก ็ เป็น มลทิน ทุ กสิ่ง ที่ เขารองนั ่ งก ็ เป็น
มลทิน 5 ผู้ใดที่ แตะต้องเตียงของเขาต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า และจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
6 ผู้ ใดไปนั ่ง บนสิง
่ ที่ ผู้ มี สิ ่ง ไหลออกได้ นั่ งก ่อน ผู้ นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า และจะเป็น มลทิน ไป
จนถึงเวลาเย็น 7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่ มีสิ ่งไหลออก ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า และ
เป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 8 และถ้า ผู้ ใดที่ มี สิ ่ง ไหลออกนั ้นถ่ มน้าํ ลายรดผู้ ที่ สะอาดเข้า ผู้ ที่ ถู กนํ้า ลายรด
ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 9 และอานใดๆซึ่ง ผู้ มี สิ ่ง ไหลออกนั ่ง อยู่ อานน ั ้
นกเ็ ป็นมลทิน 10 ผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดแตะต้องสิง่ ที่รองเขาอยูนั
่ ้น ผูนั
้ ้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น และผูใ้ ดที่หยิบ
ถือสิง่ นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 11 ผู้ที่ มีสิ ่งไหลออกแตะต้องผู้
ใดด้วยมือ ที่ มิได้ ล้าง ผู้ ถู กแตะต้องนั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า ของตัว และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น
12 ภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแตะต้องให้ทุบเสีย และภาชนะไม้ทุกอย่างก็ให้ชําระเสียด้วยนํ้า 13 เมื่อผู้มีสิ่ง
ไหลออกได้ ชาํ ระสิง่ ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนั บการชําระของเขาให้ครบเจ็ดวัน และเขาต้องซักเสื้อผ้า
และอาบนํ้า ที่ ไหล เขาจึง จะสะอาด 14 ในวันที ่ แปดให้เขานํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สองตัว มาต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และมอบของเหล่านั ้นให้แก่ปุโรหิต 15 ให้ปุโรหิตถวาย
บู ชา คือ ถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งถวายบูชาไถ่ บาป และนกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และปุโรหิต จะ
ทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกของเขา 16 ชายคนใดมีน้ํากามไหล
ออก ให้เขาอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 17 เครือ
่ งแต่งกายทุกชิน
้ และผิวหนั งทุกส่วนที่ น้ํากาม
ไหลรดต้องชําระเสียในนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 18 ชายคนใดสมสู่ กับหญิงคนใด และมีน้ํากาม
ไหลออกทัง้ สองจะต้องอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 19 เมื่อ สตรีมี สิ ่ง ไหลออกเป็น โลหิต ประจํา
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เดือน เธอจะต้องอยูต
่ ่างหากเจ็ดวัน และผูใ้ ดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 20 และทุกสิง่
ที่ เธอนอนทับ ในเวลาที่ เธอต้องแยกออกนั ้ นก็เป็น มลทิน สิ ่งใดที่ เธอไปนั ่ง ทับ สิง่ นั ้ นก็ เป็น มลทิน 21 ผู้ ใดไป
แตะต้องที่นอนของเธอ ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 22 และผู้หน่งึ ผู้ใด
แตะต้องสิง่ ใดๆที่เธอนั ่ง ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 23 สิ่งที่เธอนั ่งทับ
จะเป็นที่นอนหรือสิง่ ใดก็ดี เมื่อผู้ใดไปแตะต้องเข้า ผู้นั ้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 24 ถ้าชายใดไปสมสู่
กับ เธอและมลทิน ของเธอมาติด ที่ ชายนั ้น ชายนั ้น จะเป็น มลทิน ไปเจ็ด วัน เขาไปนอนที่ เตียงใด เตียงนั ้ นก ็
เป็นมลทิน 25 ถ้าสตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวัน ไม่ใช่เป็นเวลาที่เธอต้องอยูต
่ ่างหากนั ้น หรือถ้าเธอมีโลหิต
ไหลออกเลยกําหนดที่ เธอต้องอยู่ ต่างหากนั ้น ทุ กวันที ่ มี โลหิต ไหลออกเธอจะเป็น มลทิน เธอจะเป็น มลทิน
อย่างเดียวกับเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น 26 ที่นอนทุกหลังที่เธอนอนเมื่อวันเธอมีสิ่งไหลออก ที่นอนนั ้น
เป็นดังที่นอนในเวลาที่ เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น และทุกสิง่ ที่ เธอนั ่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับมลทินใน
เวลาที่เธอต้องอยูต
่ ่างหากนั ้น 27 ผูใดแตะต้
้
องสิง่ เหล่านั ้น ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบ
นํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 28 แต่ ถ้า เธอชําระสิง่ ไหลออกของเธอแล้ว ให้ เธอนั บ เองให้ ครบเจ็ด
วัน ต่อจากนั ้นเธอจึงจะสะอาด 29 และในวันที ่แปดให้เธอนํานกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวไปให้
ปุ โรหิตที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม 30 และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และนกอีกตัว
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ให้เธอต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหล
ออกที่เป็นมลทินของเธอ 31 ดังนี้ แหละพวกเจ้าจะให้คนอิสราเอลแยกจากมลทินของเขาทัง้ หลาย เกลอ
ื กว่า
เขาจะต้องตายด้วยมลทินของเขา เมื่อเขาทําให้พลับพลาของเราที่อยูท่
่ ามกลางเขาเป็นมลทินไป� 32 นี่ เป็น
พระราชบัญญัติเรือ
่ งผู้มีสิ่งไหลออกและชายที่มีน้าํ กามไหลออก ซึ่งกระทําให้ตัวเป็นมลทิน 33 และเกี่ยวกับ
สตรีที่ ป่วยด้วยมลทินของเธอ คือทัง้ นี้ เกี่ยวกับผู้ที่ มีสิ ่งไหลออกไม่วา่ ชายหรือหญิง และเกี่ยวกับชายผู้สมสู่
กับหญิงผู้มีมลทิน

16
วันทําการลบมลทิน
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสหลัง จากที่ บุ ตรชายทัง
้ สองของอาโรนสิน
ิ คือ เมื่อ เขากระทํา บูชาถวาย
้ ชีวต
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ความตาย 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงบอกอาโรนพี่
ชายว่า อย่า เข้าไปในสถานที่ บริสุทธิ์ที่ อยู่ ในม่านหน้า พระที่นั่ง พระกรุ ณาซึ่ง อยู่ บนหลัง หีบ ตลอดทุก เวลา
เพื่อ เขาจะไม่ ตาย เพราะว่า เราจะปรากฏในเมฆเหนื อ พระที่นั่ง กรุ ณา 3 แต่ อาโรนจะเข้า มาในที่ บริสุทธิ์ได้
ดังนี้ คือ ให้ เอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 4 ให้ เขาสวม
เสื้อ ป่า นบริสุทธิ ์ และสวมกางเกงผ้า ป่าน คาดรัด ประคดผ้า ป่าน และสวมผ้า มาลาป่าน นี่ เป็น เครือ
่ งแต่ง
กายบริสุทธิ์ เขาจะต้องอาบนํ้าแล้วจึงสวม 5 และให้เขานําแพะผู้สองตัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัว
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบูชาจากชุ มนุ มชนอิสราเอล 6 และอาโรนจะถวายวัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปของตนเอง
และจะทําการลบมลทิน บาปตนเองและครอบครัว ของตน 7 แล ้ว เขาจะนํา แพะสองตั วน ัน
้ ไปถวายต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 8 และอาโรนจะจับสลากแพะสองตัวนัน
้ สลากหนึ่ งตกเป็น
ของพระเยโฮวาห์ และอีกสลากหนึ่ งเพื่อแพะรับบาป 9 แพะตั วที่สลากตกเป็นของพระเยโฮวาห์นั ้น อาโรน
จะนํามาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 10 แต่ แพะอีกตัวหนึ่ งซึ่งสลากตกเพื่อเป็นแพะรับบาปนั ้น จะนําถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นสัตว์เป็น เพื่อทําการลบมลทินบาปให้ตกที่มัน แล้วจะได้เอามันไปปล่อยเสีย
ในถิน
่ งไถ่บาปของตน และจะทําการลบมลทินบาป
่ ทุรกันดารเป็นแพะรับบาป 11 อาโรนจะถวายวัวเป็นเครือ
ตนเอง กับครอบครัวของตน เขาจะฆ่าวัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขาเอง 12 และอาโรนจะเอากระถางไฟ
ที่ มี ถ่านลุก อยู่ เต็ม มาจากแท่ นบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งหอมทุบ ละเอียดสองกํา มือ นํา
เข้าไปภายในม่าน 13 แล ้ว เอาเครือ
่ งหอมนั ้น ใส่ไฟถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้ ควัน เครือ
่ งหอมขึ้น
คลุมพระที่นั่งกรุ ณาซึ่งอยูเ่ หนื อหีบพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ตาย 14 เขาจะเอาเลือดวัวมาประพรมด้วยนิว
้ มือ
ของตนบนพระที่นั่งกรุ ณาข้างตะวันออก แลว
้ จะประพรมเลือดที่หน้าพระที่นั่งกรุ ณาเจ็ดครังด
้ ้วยนิว
้ ของเขา
15 แลว
้ อาโรนจะฆ่าแพะอันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับประชาชน และนําเลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และ
เอาเลือดแพะไปกระทําเช่นเดียวกับกระทําเลือดวัว คือประพรมบนพระที่นั่งกรุ ณาและที่ ข้างหน้าพระที่นั่ง
กรุ ณานั ้น 16 ดังนี้ แหละเขาจะทําการลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธิ์นั ้น เพราะเหตุ มลทิน ของคนอิสราเอล
และเพราะเหตุ การละเมิด เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา และอาโรนจะกระทําต่อพลับพลาแห่งชุ มนุมซึ่งอยู่กับ
เขาท่ามกลางมลทิน ของประชาชน 17 อย่า ให้ มี ผู้ ใดอยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มเมื่อ อาโรนเข้าไปทําการลบ
มลทินในสถานที่ บริสุทธินั
์ ้น จนกว่าเขาจะออกมาและทําการลบมลทินสําหรับตัวเขาและสําหรับครอบครัว
ของเขาและสําหรับบรรดาชุมนุมชนอิสราเอล 18 และอาโรนจะออกไปยังแท่นซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และทําการลบมลทินแท่นนั ้น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะเจิมที่เชิงงอนของแท่นโดยรอบ 19 และเอา
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นิว
้ จุ่ม เลือดประพรมบนแท่น นั ้น เจ็ด ครัง้ และชําระกระทํา ให้ แท่ นบริสุทธิ ์ พ้น จากมลทิน ของคนอิสราเอล
20 เมื่อ อาโรนเสร็จ การลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธิ์ และพลับพลาแห่ง ชุ มนุมและแท่น บูชาแล้ว เขาจะนํา
แพะตั วท ี่ เป็น อยู่ ออกมา 21 และอาโรนจะเอามือ ทัง้ สองวางบนหัว แพะที่ มี ชี วิตน น
ั ้ และกล่าวคํา สารภาพ
บรรดาความชัว่ ช้า ของคนอิสราเอล และการละเมิด ทัง้ หมด และบาปทัง้ สิน
้ ให้ตกลงบนหัว แพะนั ้น และให้
คนทีเ่ ตรียมมือไว้พรอ
้ มแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน
่ ทุรกันดาร 22 แพะนั ้นจะแบกความชัว่ ช้าทัง้ หมดไป
ยังที่ เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั ้นเข้าไปในถิน
ทุ
รก
ันดาร 23 แล้วอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุ
่
ม เขาจะเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายผ้าป่านชุดที่ แต่ งเข้าไปในสถานที่ บริสุทธิออกเสี
ยเก็บไว้ที่ นั่น 24 และเขาจะ
์
ชําระตัวในนํ้าในที่บริสุทธิแล
่ งแต่งกายของตน และเดินออกมาถวายเครือ
่ งเผาบูชาของตน และ
์ ้วสวมเครือ
เครือ
่ งเผาบูชาของประชาชน และทําการลบมลทินของตนเองกับประชาชนทัง้ หลาย 25 เขาจะเอาไขมันของ
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26 ผู้ที่นําแพะซึ่งเป็นแพะรับบาปนั ้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบ
นํ้า แล้วต่อมาจึงจะเข้าในค่ายได้ 27 เขาจะเอาวัวซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
ที่ อาโรนเอาเลือดไปทําการลบมลทิน สถานบริสุทธิ์ นั้น ไปเสีย ข้างนอกค่าย และเขาจะเผาเนื้ อ หนั ง และมูล
เสียด้วยไฟ 28 ผู้ที่ทําการเผาก็ต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า ภายหลังเขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้ 29 ให้เป็น
กฎเกณฑ์ ถาวรแก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า ในวันที ่ สิ บเดือนที่ เจ็ด เจ้ าต้องถ่อมใจลง ไม่ กระทํา การงานสิง่ ใด ทัง้ ตัว
ชาวเมืองเองหรือ คนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า 30 เพราะว่า ในวัน นั ้น ปุโรหิต จะกระทํา การลบมลทิน
บาปของเจ้า และชําระเจ้า เจ้ าจะสะอาดต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้น จากบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้า 31 เป็ นว ัน
สะบาโตให้เจ้าทัง้ หลายหยุดพักสงบ และเจ้าต้องถ่อมใจลง ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดไป 32 ปุโรหิตผู้
ที่ถูกเจิม และถูกสถาปนาให้ปรนนิ บัติในตําแหน่ งปุโรหิตแทนบิดาของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวม
เสื้อป่าน คือเครือ
่ งยศอันบริสุทธิ์ 33 ให้เขาทําการลบมลทินแก่สถานที่บริสุทธิ์ และเขาจะทําการลบมลทินให้
แก่พลับพลาแห่งชุมนุม และให้แก่แท่น และเขาจะทําการลบมลทินให้แก่ปุโรหิตและประชาชนทัง้ หมดในชุ
มนุมชนนั ้น 34 ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทัง้ หลาย ให้ทําการลบมลทินบาปเพื่อคนอิสราเอลปี ละครง
ั้
เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา� และเขาก็กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสไว้
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ชีวิตของบรรดาเนื้ อหนั งอยูใ่ นเลือด
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ อาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา และแก่ บรรดาคน
อิสราเอลว่า ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาไว้ว่า 3 ถ้าคนใดในวงศ์ วานอิสราเอลฆ่าวัวหรือลูก
แกะ หรือแพะในค่าย หรือฆ่าภายนอกค่าย 4 และมิได้ นํามาที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุมเพื่อถวายเป็นของ
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ที่ หน ้า พลับพลาแห่ง พระเยโฮวาห์ ผู้ นั ้น ต้องมี โทษด้วยมี บาปเรือ
่ งเลื อด คือ เขาทําให้
เลือดตก ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 5 ทัง้ นี้ เพื่อ ประสงค์ ให้ คนอิสราเอลนํา เครือ
่ งถวายซึ่ง
เขาฆ่าที่พ้น
ื ทุ่งมาถวายแด่พระเยโฮวาห์มายังปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และเอาสัตว์นั้นเป็นสันติ
บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมบนแท่นบูชาพระเยโฮวาห์ที่ 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 อายุของเขา 8 และเจ้า
จงกล่าวแก่ เขาว่า วงศ์ วานอิสราเอลคนใดหรือ คนต่างด้าวคนใดผู้ อาศัย อยู่ ในหมู่ พวกเจ้า ผู้ ถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบู ชา 9 และมิ ได้ นํา เครือ
่ งบู ชาน ั ้นมาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มเพื่อ ถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 10 ถ้า ผู้ ใดก็ตามในวงศ์ วานอิสราเอลหรือ ในพวกคน
ต่างด้าวที่อาศัยอยูท
่ ่ามกลางเจ้ารับประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ผูรั
้ บ
ประทานเลือดนั ้น และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน 11 เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อหนั งอยูใ่ นเลือด เราได้
ให้เลือดแก่ เจ้ าเพื่อใช้บนแท่น เพื่อกระทําการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็ นที ่
ทําการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ 12 เพราะฉะนั ้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่า ในพวกเจ้าอย่าให้คน
ใดรับประทานเลือดเลย หรือคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็อย่าได้รบ
ั ประทานเลือด 13 คนอิสราเอลคน
ใดหรือคนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า ไปล่าสัตว์หรือนกเพื่อนํามารับประทานก็ ให้หลัง่ เลือดออกแล้ว
เอาฝุ่นกลบ 14 เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อหนั งทัง้ ปวงอยู่ในเลื อด เลือดของสิง่ ใดก็ คือชีวต
ิ ของสิง่ นั ้นเอง เพราะ
ฉะนั ้น เราจึง ได้ กล ่าวแก่ ลูก หลานอิสราเอลว่า เจ้ าอย่ารับประทานเลือดของเนื้ อ หนั ง ใดๆเลย เพราะว่าชีวต
ิ
ของเนื้ อหนั งทัง้ ปวงคือเลือดนั ่นเอง ผู้ใดก็ตามรับประทานเลือดนั ้นก็ต้องถูกตัดขาดเสีย 15 และทุกคนไม่วา่
ชาวเมืองหรือคนต่างด้าว ผู้รับประทานสัตว์ที่ตายเองหรือสัตว์ที่ถูกสัตว์อ่ืนกัดตาย ต้องซักเสื้อผ้าและอาบ
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นํ้า และเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น แล้วจึงจะสะอาดได้ 16 แต่ ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าหรืออาบนํ้า เขาต้องรับ
โทษความชัว่ ช้าของเขา�
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ทรงห้ามความผิดฝ่ายศีลธรรมทุกอย่าง

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า 3 เจ้
าทัง้ หลายอย่า กระทํา ดัง ที่ เขากระทํา กัน ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ซ่ึง เจ้า เคยอาศัย อยู่ นั ้น และเจ้า อย่า กระทํา ดัง ที่
เขากระทํา กัน ในแผ่น ดิน คานาอัน ซึ่ง เรากําลัง พาเจ้า ไปนั ้น เจ้ าอย่า ดําเนิ น ตามกฎของเขา 4 เจ้ าทัง้ หลาย
จงกระทํา ตามคํา ตัดสิน ของเราและรักษากฎของเราและดําเนิ น ตาม เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
5 เพราะฉะนั ้น เจ้า ทัง
้ หลายจึง ต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเรา และคํา ตัดสิน ของเรา ด้วยการกระทํา ตามนั ่น
แหละ มนุษย์ จึง จะมี ชี วิตอยู่ ได้ เราคือ พระเยโฮวาห์ 6 อย่า ให้ผู้ ใดในพวกเจ้า เข้า ใกล้ ญาติ สน ิท ของตนเพื่อ
เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของเขา เราคือ พระเยโฮวาห์ 7 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบิดาเจ้า หรือ กาย
ที่ เปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของนางเลย 8 เจ้าอย่า
เปิดกายที่เปลือยเปล่าของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะเป็นกายที่เปลือยเปล่าของบิดาเจ้า 9 เจ้าอย่าเปิดกาย
ที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวหรือ น้ องสาวของเจ้า คื อบ ุต รสาวของบิดาเจ้า หรือบ ุต รสาวของมารดาเจ้า ไม่ ว่า
เธอจะเกิด ที่ บ้านหรือ เกิด ต่างแดนก็ ตาม 10 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของบุตรชายเจ้า
หรือ กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของบุตรสาวเจ้า เพราะว่า กายที่ เปล ือยเปล่า ของเขาก็ เป็น กายที่ เปล
ือยเปล่าของเจ้าเอง 11 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้า ซึ่งเกิดจากบิดา
เจ้า เอง เพราะว่า เธอเป็น พี่ สาวหรือ น้ องสาวของเจ้า 12 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวหรือ น้ อง
สาวของบิดาเจ้า เพราะเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของบิดาเจ้า 13 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่
สาวหรือ น้ องสาวของมารดาเจ้า เพราะเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของมารดาเจ้า 14 เจ้ าอย่า เปิด กายที่
เปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้ องชายของบิดาเจ้า คือเจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของเขา เพราะเธอเป็นป้าของเจ้า
15 เจ้าอย่าเปิ ดกายที่เปลือยเปล่าของลูกสะใภ้ของเจ้า เธอเป็ นภรรยาบุตรชายเจ้า เจ้าอย่าเปิ ดกายที่เปลือย
เปล่า ของเธอเลย 16 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของภรรยาของพี่ ชายหรือ น้ องชายของเจ้า เพราะเป็น
กายที่ เปลือยเปล่าของพี่น้องผู้ชายของเจ้า 17 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของผู้หญิงคนใดคนหนึ่ งและ
ของบุตรสาวของนาง และเจ้า อย่า นํา บุตรสาวของบุตรชายของนาง หรือบ ุต รสาวของบุตรสาวของนางไป
เปิด กายที่ เปลือยเปล่า เพราะว่า พวกเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของนาง เป็นการชัว่ ร้ายนั ก 18 และเจ้า
อย่าพาภรรยาไปหาพี่สาวหรือน้ องสาวของนางเพื่อจะก่อกวนและเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของเธอ ขณะเมื่อ
ภรรยายังมีชีวิตอยู่ 19 และเจ้าอย่าเข้าใกล้ผู้หญิงคนใดคนหนึ่ งเพื่อเปิดกายที่เปลือยเปล่าของนาง ตราบใด
ที่ นางยัง ถูก แยกไว้ต่างหากเพราะมลทิน ของนาง 20 เจ้ าอย่า สมสู่ กับ ภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า กระทํา
ให้ตัวเจ้าลามกอนาจารกับนาง 21 เจ้าอย่าถวายเชื้อสายของเจ้าให้พระโมเลคด้วยให้ลุ ยไฟ และอย่ากระทํา
ให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติ เราคือพระเยโฮวาห์ 22 เจ้าอย่าสมสู่ กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิง เป็นสิง่
ที่ น่า สะอิดสะเอียน 23 เจ้ าอย่า สมสู่ กับ สัตว์เดียรัจฉาน กระทํา ตนให้ ลามกอนาจาร หรือ อย่า ให้ หญิง คนใด
ยอมตัว สมสู่ กับ สัตว์เดียรัจฉาน ดังนี้ เป็น เรือ
่ งกามวิปลาส 24 เจ้ าทัง้ หลายอย่า กระทํา ตัว ให้ ลามกอนาจาร
ด้วยสิง่ เหล่านี้ เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติ ที่ เราได้ ไล่ ไปเสียต่อหน้าเจ้านั ้น กระทําบรรดาลามกอนาจาร
อย่างนี้ เอง 25 และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ลามก เราจึง ต้องลงโทษความชัว่ ช้า แก่ แผ่ นดิน นั ้น และแผ่นดิ นก ็ สํารอก
เอาพลเมืองของตนออกเสีย 26 เหตุฉะนั ้นเจ้าทัง้ หลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา
และอย่ากระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดในชาติของเจ้าเองหรือคนต่างด้าวใดๆที่อาศัย
อยูใ่ นหมู่พวกเจ้า 27 (ประชาชนในแผ่นดินผูอยู
้ ก่
่ อนเจ้าได้กระทําบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ดังนั ้น
แผ่น ดิน จึง เป็น มลทิน� 28 เกล ื อกว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายทําให้แผ่ นดิน เป็น ลามก แผ่ นดิ นก ็ จะสํารอกเจ้า ออก
ดังที่ แผ่นดินได้ สํารอกประชาชาติ ที่ อยู่ก่อนเจ้าออกไปนั ้น 29 เพราะผู้ใดก็ตามกระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน
ใดๆเหล่า นี้ ผู้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 30 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงรักษากฎ
ของเรา เจ้ าอย่า ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมอัน น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ซึ่ง เขาประพฤติ กัน มาก่อนเจ้า และ
อย่าทําตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
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วิธใี ช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ บรรดาชุ มนุ มชนอิสราเอลว่า เจ้ าทัง้ หลายจงเป็น คนบริ
สุทธิ์ เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เป็น ผู้ บริสุทธิ์ 3 เจ้ าทุก คนต้องเคารพมารดาและบิดาของ
ตน และเจ้าต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 4 อย่าให้ผู้ใดกลั บนับถือ
รู ปเคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสําหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 5 เมื่อเจ้าถวายสันติ
1
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บูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายด้วยความเต็มใจ 6 เจ้าจงรับประทานเครือ
่ งบูชานน
ั ้ เสียในวันที ่เจ้าถวายบูชา
หรือ ในวันร ุ่ง ขึ้น ถ้า มี ส่วนใดเหลือ อยู่ จนวันที ่ สาม จงเผาไฟเสีย 7 ถ้า เอาเครือ
่ งบู ชาน ั ้นมารับ ประทานในวั
นที ่สามก็เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียน ไม่เป็ นที ่โปรดปรานเลย 8 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่ รบ
ั ประทานเครือ
่ งบู ชานัน
้
ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา เพราะเขาได้ลบหลู่ สิ่งบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของตน 9 เมื่อเจ้าทัง้ หลายเกี่ยวข้าวในนา อย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้วกอ
็ ย่าเก็บ
ข้าวที่ตก 10 อย่าเก็บผลที่สวนองุน
่ ให้หมด เจ้าอย่าเก็บองุนที
่ ต
่ กในสวนของเจ้า จงเหลือไว้ให้คนยากจนและ
คนต่างด้าวบ้าง เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 11 เจ้ าอย่า ลัก ทรัพย์ หรือ โกงหรือม ุ สาต่ อก ัน 12 อย่า
ปฏิญาณออกนามของเราเป็น ความเท็จ หรือ กระทํา ให้ พระนามพระเจ้า ของเจ้า เป็ นที ่ เหยียดหยาม เราคือ
พระเยโฮวาห์ 13 เจ้าอย่าฉ้ อโกงเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ ง่ เช้า
14 เจ้ าอย่าแช่งคนหูหนวก หรือวางของให้คนตาบอดสะดุด แต่ เจ้ าจงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเย
โฮวาห์ 15 เจ้ าอย่าพิพากษาด้วยความอยุ ติ ธรรม เจ้ าอย่าลําเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นแก่ หน้าผู้เป็นใหญ่
แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม 16 อย่าเทียวขึ้นเทียวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลาง
ชนชาติ ของตน และอย่า ปองร้ายต่อ เลือดของเพื่อนบ้าน เราคือ พระเยโฮวาห์ 17 อย่า เกลียดชัง พี่ น้องของ
เจ้า อยู่ ในใจ แต่ เจ้ าจงตัก เตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อ เจ้า จะไม่ ต้องรับ โทษเพราะเขา 18 เจ้ าอย่า แก้ แค้น
หรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้ องของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์
19 เจ้ าจงรักษากฎเกณฑ์ ของเรา เจ้ าอย่า ประสมสัตว์ ของเจ้า กับ สัตว์ ประเภทอื่น เจ้ าอย่า หว่านพืช ปนกัน
สองชนิ ด ในนาของเจ้า อย่า ใช้ เครือ
่ งแต่ง กายที่ ทํา ด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 20 ถ้า ผู้ ใดเข้า นอนกับ ผู้ หญิง ที่
เป็น ทาสี ที่ ชายอีก คนหนึ่ ง สู่ขอไว้แล้ว แต่ ยังม ิ ได้ ไถ่ ถอนหรือ ปล่อยเป็ นอ ิ สระ ต้องลงโทษเธอ แต่ อย่า ให้ถึง
ตาย เพราะว่าทาสี นั้นยังไม่ เป็นอิสระ 21 แต่ ให้ผู้นั ้นนําเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดสําหรับตัวเขาถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม คือแกะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 22 และปุโรหิตจะทําการ
ลบมลทิน บาปของเขาด้วยถวายแกะผู้ นั้น เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
บาปซึ่ง เขาได้ กระทํา ไป และให้เขาได้ รบ
ั การอภัย บาปที่ เขาได้ กระทํา ไปนั ้น เสีย 23 เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน
และปลูก ต้นไม้ ทุ กชนิ ด ที่ มี ผลเป็น อาหาร ผลที่ ได้ นั ้น ต้องเป็น ผลที่ ต้องห้าม สามปี เป็น ผลที่ ต้องห้ามแก่ เจ้
าเจ้า อย่า รับ ประทานเลย 24 และปี ที่ สี่ ผลที่ ได้ ทัง้ หมดจะเป็น ของบริสุทธิ ์ เพื่อ ใช้ ในการสรรเสริญ พระเย
โฮวาห์ 25 แต่ ในปี ที่ ห้า เจ้า จงรับ ประทานผลไม้ นั้น ได้ เพื่อ จะบังเกิด ผลทวีข้น
ึ เพื่อ เจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า 26 เจ้ าอย่ารับประทานเนื้ อสัตว์ที่ มีเลือดในเนื้ อนั ้น เจ้ าอย่าเป็นหมอผีหรือเป็นหมอดู 27 เจ้
าอย่า กัน ผมที่ จอนหู หรือก ั นร ิม เคราของเจ้า 28 เจ้ าอย่า เชือดเนื้ อ ของเจ้า เพราะเหตุ มี คนตาย หรือ สัก เป็น
เครือ
่ งหมายใดๆลงที่ตัวเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 29 อย่าทําบุตรสาวของตนให้เป็นคนลามกด้วยให้เป็นหญิง
โสเภณี เกลือกว่าแผ่นดินนั ้นจะเป็นถิน
่ การโสเภณี และแผ่นดินจะเต็ มด้วยความลามก 30 เจ้ าจงรักษาสะ
บาโตทัง้ หลายของเรา และเคารพต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 31 อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อ
มดแม่ มด อย่า เที่ยวค้นหา ให้ตนมลทิน ไปเพราะเขาเลย เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า 32 เจ้ าจงลุก
ขึ้นคํานั บคนผมหงอก และเคารพต่อหน้าคนชรา และจงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 33 เมื่อ
คนต่างด้าวอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้า อย่าข่มเหงเขา 34 คนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่กับเจ้านั ้ นก็เหมือน
กับ ชาวเมืองของเจ้า เจ้ าจงรัก เขาเหมือนกับ รัก ตัว เอง เพราะว่า เจ้า เคยเป็น คนต่างด้าวในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 35 เจ้าอย่ากระทําผิดในการพิพากษา ในการวัดยาว หรือชัง่ นํ้าหนั กหรือ
นั บจํานวน 36 เจ้ าจงใช้ตาชัง่ เที่ยงตรง ลูกตุ้มเที่ยงตรง เอฟาห์เที่ยงตรง และฮินเที่ยงตรง เราคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้ พาเจ้าออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 37 ดังนี้ แหละเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ ทัง้ หมดของ
เราและคําตัดสินของเราทัง้ สิน
้ และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์�

20

โทษสําหรับการผิดศีลธรรม

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลซํ้า อีกว่า

คนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าว
คนใดที่ อาศัย อยู่ ในอิสราเอล ผู้ ที่ มอบเชื้อ สายของตนให้ แก่ พระโมเลค ผู้ นั ้น ต้องมี โทษถึง ตายเป็น แน่ ให้
ประชาชนแห่งแผ่นดินเอาหินขว้างเขาเสียให้ตาย 3 และเราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ ผู้นั ้น และจะตัดเขาออก
เสีย จากท่ามกลางชนชาติ ของตน เพราะว่า เขาได้ มอบเชื้อ สายของเขาแก่ พระโมเลค กระทํา ให้ สถานบริ
สุทธิ ์ ของเราเป็น มลทิน และลบหลู่ นามบริสุทธิ ์ ของเรา 4 และถ้า ประชาชนในแผ่น ดิน นั ้น ไม่ เอาใจใส่ ที่ จะ
ฆ่าคนนั ้นเมื่อเขาให้เชื้อสายแก่พระโมเลค 5 เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ ผู้นั ้น และต่อสู้ กับครอบครัวของเขา
และจะตัด เขาและผู้ ใดที่ ทํา ตามเขาในการเล่น ชู้ กับ พระโมเลคออกเสีย จากชนชาติ ของตน 6 ผู้ ที่ หัน ไปหา
คนทรงเจ้าเข้าผีหรือพวกพ่อมดหมอผี เล่นชู้กับ เขา เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ ผู้นั ้น และจะตัดเขาออกเสีย
จากชนชาติ ของตน 7 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 8 จง
รักษากฎเกณฑ์ ของเราและกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ 9 เพราะว่าทุกคนที่ แช่งบิ
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ดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ เขาได้แช่งบิดาหรือมารดาของเขา ให้โลหิตของผู้นั้นตก
อยู่ บนผู้ นั้น เอง 10 ถ้า ผู้ ใดร่วมประเวณี กับ ภรรยาของผู้ อื่น คือ เขาได้ ร่วมประเวณี กับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน
ต้องให้ผู้ร่วมประเวณี ทัง้ ชายและหญิงนั ้นมีโทษถึงตายเป็นแน่ 11 ผู้ชายที่หลับนอนกับภรรยาของบิดาตนก็
ได้ เปิดกายที่ เปลือยเปล่าของบิดาตน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผู้
นั ้นตกอยูบ
่ นผูน
้ ั ้นเอง 12 ถ้าผูใ้ ดเข้านอนกับลูกสะใภ้ ต้องให้ทัง้ สองคนนั ้นมโี ทษถึงตายเป็นแน่ เพราะเขาได้
กระทํากามวิปลาส ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง 13 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งหลับนอนกับผู้ชายด้วยกัน
เหมือนอย่างที่เขาหลับนอนกับผู้หญิง ทัง้ สองคนก็ได้กระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูก
ประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง 14 และถ้าชายใดได้ภรรยาและได้มารดา
ของนางมาเป็นภรรยาด้วย นี่ เป็นเรือ
่ งชัวน
่ ัก ให้เผาทัง้ ชายนั ้นและหญิงทัง้ สองนั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อว่าจะไม่
มี ความชัว่ ร้ายในหมู่ พวกเจ้า 15 ถ้า ชายใดสมสู่ กับ สัตว์เดียรัจฉาน ต้องให้ชายคนนั ้ นม ี โทษถึง ตายเป็น แน่
และเจ้าจงฆ่าสัตว์เดียรัจฉานนั ้นเสียให้ตาย 16 ถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉาน และเข้านอนกับมัน เจ้
าจงฆ่าหญิงนั ้นและสัตว์เดียรัจฉานนั ้นเสียให้ตาย ทัง้ สองต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ ให้โลหิตของผูน
้ ั ้นตกอยู่
บนผู้นั้นเอง 17 ถ้าชายใดพาพี่สาวหรือน้ องสาวของตน คื อบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดา และ
ดู การเปลือยกายของเธอและเธอก็ ดู การเปลือยกายของเขา นี่ เป็น สิง่ ที่ น่า อายมาก เขาจะต้องถูก ตัดขาด
ท่ามกลางสายตาของชนชาติของเขา เพราะเขาได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของพีส
่ าวน้ องสาวของเขา เขาต้อง
รับโทษความชัว่ ช้าของเขา 18 ถ้าชายใดเข้านอนกับหญิงผูมี
้ ประจําเดือน และเปิดกายที่เปลือยเปล่าของเธอ
เขาได้กระทําให้แหล่งโลหิตของเธอเปิด ส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหิตของเธอ เขาทัง้ สองจะต้องถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา 19 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวมารดาเจ้า หรือพี่สาวน้ องสาวของ
บิดาเจ้า เพราะผูน
้ ั ้นได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของญาติสนิ ท เขาจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา 20 ถ้าชาย
คนใดคนหนึ่ ง หลับ นอนกับ ภรรยาของลุง เขาได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของลุง ทัง้ สองจะต้องรับ โทษบาป
ของเขา เขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร 21 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งเอาภรรยาของพีช
่ ายหรือน้ องชายไป ก็เป็นการ
มลทิน เขาได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของพีช
่ ายหรือน้ องชาย เขาเหล่านั ้นจะต้องไม่มีบุตร 22 เพราะฉะนั ้นเจ้า
จงรักษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของเราและกระทํา ตาม เพื่อ ว่า แผ่น ดิน ซึ่ง เรานํา เจ้า
ให้มาอยูน
่ ั ้นจะมิได้สํารอกเจ้าให้ออกไปเสีย 23 และเจ้าอย่าดําเนิ นตามธรรมเนี ยมของประชาชาติที่เราไล่ไป
เสียให้พ้นหน้าเจ้า ด้วยว่าเขาทัง้ หลายได้ประพฤติผิดในสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เราจึงเกลียดชังเขา
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์

24 แต่เราได้บอกเจ้าแล้วว่า

เจ้าทัง้ หลายจะได้รบ
ั แผ่นดินนี้ เป็นมรดก เราจะให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เป็น
แผ่นดินที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้แยกเจ้าออกจากชนชาติ
ทัง้ หลาย 25 เหตุฉะนั ้นเจ้าจงแยกแยะความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์มลทิน ระหว่างนกมลทิน
และนกสะอาด เจ้าอย่ากระทําตัวให้เป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ่งมีชีวิตในลักษณะใดๆ
ที่เลื้อยคลานอยู่บนดิน ซึ่งเราได้แยกให้เจ้าแล้วว่าเป็นสิง่ มลทิน 26 เจ้าต้องบริสุทธิ์สําหรับเรา เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์บริสุทธิ์ และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทัง้ หลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเรา 27 ชายหรือหญิงคนใด
ที่เป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มด จะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ จงเอาหินขว้างให้ตาย ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่
บนผูน
้ ั ้นเอง�
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พฤติกรรมและคุณสมบัติของพวกปุโรหิต

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงกล่าวแก่ บรรดาปุโรหิต คือ ลูก หลานของอาโรนและสัง่ เขาว่า อย่า
ให้ผู้ใดกระทําตัวให้มลทินด้วยเรือ
่ งศพในหมู่ประชาชน 2 เว้นแต่ ญาติ ที่ สนิทที่สุดคือ มารดา บิดา บุ ตรชาย
หญิง พี่ ชายน้ องชาย 3 หรือ พี่ สาวน้ องสาวพรหมจารี ผู้ ที่ ยัง สนิ ท กับ เขา เพราะเธอยัง ไม่ มี สามี เขาจึง ยอม
ตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้ 4 อย่าให้เขามี มลทินคือกระทําให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุ เขาเป็นผู้ใหญ่ใน
หมู่ ชนชาติ ของเขา 5 ห้ามมิ ให้ เขาทัง้ หลายโกนศีรษะ หรือก ั นร ิม เครา หรือ เชือดเนื้ อ ตัว เอง 6 พวกปุโรหิต
ต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน และไม่กระทําให้พระนามของพระเจ้าเป็ นที ่เหยียดหยาม เพราะเขา
ทัง้ หลายถวายเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย เพราะ
ฉะนั ้น เขาทัง้ หลายจึง ต้อ งบริสุทธิ ์ 7 ปุ โรหิต จะแต่งงานกับ หญิง โสเภณี หรือ หญิง ที่ มี มลทิน ไม่ ได้ หรือ จะ
แต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีก็ไม่ได้ เพราะปุโรหิตจะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา 8 เจ้าจงชําระเขาให้
บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบริสุทธิ์สําหรับเจ้า เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์ ผู้ ชําระเจ้า ทัง้ หลายให้ บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์ 9 บุ ตรสาวของปุโรหิต คนใด ถ้า เธอกระทํา ตัว ให้ มลทิน
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โดยไปเป็นหญิงโสเภณี ก็ กระทําให้บิดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10 และผู้ที่ เป็นมหาปุโรหิตใน
หมู่ พวกพี่ น้ อง ผู้ ถู กเจิ มท ี่ ศีรษะด้วยนํ้ามัน และผู้ ที่ ได้ รับ การสถาปนาที่ จะสวมเสื้อ ยศ อย่า ปล่อยผม หรือ
ฉี ก เสื้อผ้า ของตน 11 อย่า ให้เขาเข้าไปถูก ต้องศพหรือ กระทํา ตัว ให้มลทิน แม้ว ่า ศพนั ้น เป็น บิดาหรือ มารดา
ของเขา 12 อย่า ให้ เขาออกไปจากสถานบริสุทธิ์ หรือ กระทํา สถานบริสุทธิ์ ของพระเจ้า ให้ เป็น มลทิน เพราะ
ว่าการสถาปนาด้วยนํ้ามันเจิมของพระเจ้าอยูบ
่ นตัวเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 13 เขาจะต้องมีภรรยาเป็นหญิง
พรหมจารี 14 อย่าให้เขาแต่งงานกับหญิงม่าย แม่รา้ ง หญิงที่ มี มลทิน หรือหญิงโสเภณี เขาจะต้องหาหญิง
พรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา 15 เพื่อเขาจะมิได้กระทําให้เชื้อสายของเขาในหมู่ชนชาติของเขา
เป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “จงกล่าว
แก่ อาโรนว่า ผู้ ใดก็ตามในเชื้อ สายของเจ้า ตลอดชัว่ อายุ ที่ มี ตําหนิ พิการใดๆ อย่า ให้ ผู้ นั ้น เข้าไปถวายพระ
กระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา 18 เพราะว่า ผู้ ใดที่ มี ตําหนิ จะเข้ าใกล้ ไม่ ได้ ไม่ ว่า เป็น คนตาบอดหรือ เป็น คน
ง่อย หรือ ที่ หน ้ามี แผลเป็น หรือ แขนขายาวเกิน 19 หรือม ี เท ้า พิการหรือม ือพิ การ 20 คนหลังค่ อม คนแคระ
คนเสียตา คนเป็นขี้กลากหรือหิด หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่อ 21 ผู้ใดในเชื้อสายของอาโรนปุโรหิตที่มีตําหนิ อย่า
ให้เข้ามาถวายเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่าเขาเป็น คนมี ตําหนิ อย่าให้เขาเข้ามาใกล้ ถวาย
พระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา 22 เขาจะรับ ประทานพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขาได้ ทัง้ ของที่
บริสุทธิที
์ ่สุด และของบริสุทธิ์ 23 แต่อย่าให้เขาเข้ามาใกล้ม่านหรือใกล้แท่น เพราะเขามีตําหนิ เพื่อเขาจะไม่
กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องเราเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผูตั
้ ง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์ 24 โมเสสจึงบอก
อาโรนและลูกหลานของอาโรนและบรรดาคนอิสราเอลดังนั ้น
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ข้อจํากัดสําหรับปุโรหิตและครอบครัว

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบอกอาโรนกั บลู กหลานของเขาให้ออกห่างเสียจากสิง
่ บริสุทธิ์ของ

คนอิสราเอล เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะมิได้ลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเราด้วยสิง่ ที่เขาทัง้ หลายถวายแก่เรา เราคือ
พระเยโฮวาห์ 3 จงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘คนใดก็ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่ อายุเข้าใกล้ของบริสุทธิ
์ ซึ่ง คนอิสราเอลถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ขณะที่ เขามี มลทิน อยู่ คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดให้ พ้น หน้า เรา เรา
คือพระเยโฮวาห์ 4 อย่าให้เชื้อสายอาโรนคนใดที่ เป็นโรคเรือ
้ นหรือมีสิ ่งไหลออกมารับประทานของบริสุทธิ์
ให้รอจนกว่าเขาสะอาดแล้ วก่อน ผู้ใดแตะต้องสิง่ ที่ มลทินโดยแตะต้องศพหรือผู้ที่ มีน้าํ กามไหลออก 5 หรือ
ผู้ ใดที่ แตะต้องสิง่ เลื้อยคลาน ซึ่ง กระทํา ให้เขามลทิน หรือ แตะต้องคนซึ่ง อาจทําให้เขามลทิน ไม่ ว่า จะเป็น
มลทินชนิ ดใด 6 บุคคลผู้แตะต้องสิง่ เหล่านี้ ต้องมลทินไปจนถึงเวลาเย็น และจะรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ไม่ได้
นอกจากเขาจะอาบนํ้าชําระตัวเสี ยก่อน 7 เมื่อดวงอาทิตย์ตกเขาก็สะอาด ภายหลังเขาจึงรับประทานสิง่ บริ
สุทธิ์ ได้ เพราะสิง่ เหล่า นั ้น เป็น อาหารของเขา 8 สิ ่ง ใดที่ ตายเอง หรือ ถูก สัตว์กัด ตาย อย่า รับ ประทาน เขาจะ
เป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์� 9 เพราะฉะนั ้นเขาทัง้ หลายต้องรักษากฎของเรา เกลือกว่า
เขาจะต้องรับโทษบาปเพราะสิง่ นั ้นและจะต้องตาย เมื่อเขากระทําสิง่ นั ้นให้เป็นมลทิน เราคือพระเยโฮวาห์
ผู้ ที่ ตัง้ เขาไว้ให้ บริสุทธิ์ 10 อย่า ให้ คนภายนอกรับ ประทานสิง่ บริสุทธิ์ ผู้ ที่ มาอาศัย อยู่ กับ ปุโรหิต หรือ ลูกจ้าง
อย่า ให้ รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์ นั ้น 11 แต่ ถ้า ปุโรหิต คนหนึ่ ง ซื้อ ทาสมาด้วยเงิน เป็น ทรัพย์ ของตน ทาสนั ้น จะ
รับ ประทานก็ ได้ และผู้ ที่ เก ิด ในครัว เรือนของปุโรหิต รับ ประทานอาหารนั ้น ได้ 12 ถ้า บุตรสาวของปุโรหิต ไป
แต่งงานกับ คนภายนอก เธอก็ รบ
ั ประทานของถวายแห่ง สิง่ บริสุทธิ์ นั้น ไม่ ได้ 13 แต่ ถ้า บุตรสาวของปุโรหิต
เป็น แม่ ม่ายหรือ แม่ รา้ งและไม่ มี บุตร และกลับ มาอยู่ ที่ เรือนของบิดาอย่างเมื่อ เธอยัง สาว เธอรับ ประทาน
อาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอกรับประทานไม่ได้ 14 ถ้าคนใดรับประทานสิง่ บริสุทธิ์โดยมิได้เจตนา เขาจะ
ต้องเพิม
่ ค่าของนั ้นหนึ่ งในห้า และมอบแก่ปุโรหิตพร้อมกับสิง่ บริสุทธิ์นั ้น 15 อย่าให้ปุโรหิตกระทําสิง่ บริสุทธิ์
ของคนอิสราเอลที่นํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ให้เป็นมลทิน 16 ซึ่งจะกระทําให้เขาได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าด้วย
มีการละเมิดที่รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผูตั
้ ง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์
เครือ
่ งบูชาต้องปราศจากตําหนิ

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่ อาโรนและลูก หลานของอาโรน และแก่ คนอิสราเอล
ทัง้ หมด ว่า เมื่อ คนใน วงศ์ วาน อิสราเอล หรือ คน ต่างด้าว ใน อิสราเอล ผู้ ใด ถวาย เครือ
่ ง บูชา สําหรับ บรรดา
เครือ
่ งปฏิ ญาณ และบรรดาเครือ
่ งบู ชาด ้วยใจสมัครของตน ซึ่ง ถวายบูชาแด่ พระเยโฮวาห์เป็น เครือ
่ งเผาบู
ชา 19 เจ้าจงถวายด้วยความเต็มใจ คือสัตว์ตัวผู้ปราศจากตําหนิ คือโค หรือแกะ หรือแพะ 20 เจ้าอย่าถวาย
สิง่ ใดๆที่ มี ตําหนิ เพราะจะไม่ เป็ นที ่ โปรดปราน 21 เมื่อ คนใดถวายเครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ทํา
ตามคําปฏิญาณหรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั ้นต้องไม่มีตําหนิ
17
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จึง จะเป็ นที ่ โปรดปราน อย่า ให้ สัตว์นั ้ นม ี ที่ ติ เลย 22 สัตว์ที่ ตาบอดหรือ พิ การ หรือม ี แผล หรือม ี สิ ่ง ไหลออก
หรือเป็นขี้กลากหรือเป็นหิด เจ้าอย่านํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรือนํามาเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟที่บนแท่น
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 23 วัวหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาวเกินไปหรือสัน
้ เกินไปสักส่วนหนึ่ ง ท่านจะนํามาถวาย
เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัครก็ได้ แต่ถ้าเป็นเครือ
่ งบูชาปฏิญาณก็ไม่เป็ นที่โปรดปราน 24 สัตว์ตัวใดที่ช้าํ หรือ
ถูก ทุบ หรือ ฉี ก ขาดหรือม ี รอยตัด เจ้ าอย่า นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ให้เป็น เครือ
่ งบูชาในแผ่น ดิน ของเจ้า
25 เจ้ าอย่า นํา สัตว์ซ่ึง ได้ มาจากคนต่างด้าวถวายเป็ น พระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเจ้า เพราะสัตว์นั้ นม ี
ตําหนิ ด้วยถูกทําให้พิการจึงไม่เป็ นที่โปรดปราน� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 27 “เมื่อวัวหรือแกะหรือ
แพะเกิด มา ให้ อยู่ กับ แม่ เจ ็ด วัน ตัง้ แต่ วัน ที่ แปดเป็นต้น ไปจะใช้ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ก็ เป็ นที ่โปรดปราน 28 แม้ว่าแม่สัตว์นั ้นจะเป็ นวัวหรือแกะก็ ดี เจ้ าอย่าฆ่ามันพร้อมกั บลู กของมันในวัน
เดียวกัน 29 เมื่อเจ้าถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็นเครือ
่ งบูชาโมทนาพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เจ้าจงถวายเครือ
่ ง
สัตวบู ชาน ัน
้ ด้วยความเต็มใจ 30 จงรับ ประทานเครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ ในวัน ถวายเครือ
่ งบู ชา อย่า เหลือ ไว้จนรุ ง่ เช้า
เลย เราคือ พระเยโฮวาห์ 31 เพราะฉะนั ้น เจ้า จงรักษาบัญญั ติ ของเราและกระทํา ตาม เราคือ พระเยโฮวาห์
32 เจ้าอย่าลบหลู่นามบริสุ ทธิ์ของเรา แต่ให้เราเป็ นผู้บริสุทธิในหมู
่คนอิสราเอล เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้า
์
ไว้ให้บริสุทธิ์ 33 ผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์�

23
วันสะบาโต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่ พระเยโฮ
วาห์ ซึ่ง เจ้า จะต้องประกาศว่า เป็นการประชุม บริสุทธิ์ คือ เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดของเรานั ้ นม ี ดังนี้ 3 จง
ทําการงานในหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั ้นเป็นสะบาโตแห่งการหยุดพักสงบ เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทําการ
งานใดๆ เป็นสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ตามที่อยูทั
่ ว่ ไปของเจ้า
1

เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
ต่อ ไปนี้ เป็น เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นการประชุม บริสุทธิ์ ซึ่ง เจ้า จะต้องประกาศ
ตามเวลากําหนดให้ เขาทราบ 5 ในเวลาเย็ นว ั นที ่ สิ บสี่ เดือนที่ หน ่ง
ึ เป็ นว ัน เทศกาลปัส กาของพระเยโฮวาห์
6 และในวันที ่ สิ บห้า เดือนเดียวกัน เป็ น เทศกาลกิน ขนมปั ง ไร้เชื้อ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เจ้ ารับ ประทาน
ขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน 7 ในวัน ต้น เจ้า จงมี การประชุม บริสุทธิ์ เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก 8 แต่ เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบู
ชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ให้ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก�
4

ผลรุ น
่ แรก

9 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

เมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้า และ
เกี่ยวพืช ผลของแผ่น ดิน นั ้น เจ้ าจงเอาฟ่อนข้าวที่ เก ี่ยวในรุ น
่ แรกนํา ไปให้ปุ โรหิต 11 และปุโรหิต จะนํา ฟ่อน
ข้าวนั ้น แกว่งไปแกว่งมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อเจ้าจะเป็ นที ่โปรดปราน รุ ง่ ขึ้นหลังวันสะบา
โตปุโรหิต จะแกว่ง ถวาย 12 ในวันที ่ เจ้ าแกว่ง ถวายฟ่อนข้าว เจ้ าจงถวายลูก แกะผู้ อายุ หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ
เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 13 และเครือ
่ งธัญญบูชาที่คู่กันนั ้น คือยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์ค
ลุกกับน้าํ มัน เผาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกลิน
่ งดื่มบูชาที่คู่กันคือนํ้าองุน
่ หนึ่ ง
่ พอพระทัย และเครือ
ในสี่ ฮน
ิ 14 เจ้าอย่ารับประทานขนมปังหรือข้าวคัว่ ข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้ คือกว่าเจ้าจะนําเครือ
่ ง
บูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้า ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่อยูของเจ้
่
าทัว่ ไป
เครือ
่ งบูชาแกว่ง เทศกาลเพ็นเทคอสต์

15 เจ้าทัง
้ หลายจงนั บตัง้ แต่วนร
ั ุ่งขึ้นหลังวันสะบาโต

จากวันที่เจ้าทัง้ หลายได้นําฟ่อนข้าวแกว่งถวายครบ
เจ็ด วัน สะบาโต 16 นั บ ไปให้ ได้ ห้า สิบ วัน จนถึง วัน ถัด วัน สะบาโตที่ เจ ็ด แล้ว เจ้ าจงถวายธัญ ญบูชาใหม่ แด่
พระเยโฮวาห์ 17 จงนํา ขนมปังสองก้อนทําด้วยแป้ง สองในสิบ เอฟาห์จากที่ อาศัย ของเจ้ามาแกว่งถวาย ให้
ทํา ด้วยยอดแป้ง ใส่ เชื้อ ปิ้ ง เป็น ผลรุ น
่ แรกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 18 พร ้ อมกับ ขนมปัง นั ้น เจ้า จงนํา ลูก แกะ
เจ็ด ตัว อายุ หน ่งึ ขวบปราศจากตําหนิ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ สองตัว มาเป็น เครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ พร ้ อมกับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาอัน เป็น คู่ กัน ให้ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิน
่ พอพระทัย
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงถวายลูกแพะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และลูกแกะอายุหน่งึ ขวบสองตัว
เป็นเครือ
่ งสันติบูชา 20 ให้ปุโรหิตแกว่งไปแกว่งมาถวายพร้อมกับขนมปังซึ่งเป็นผลรุ น
่ แรกเป็นเครือ
่ งแกว่ง
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร้อมกับลูกแกะสองตัว จะเป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์สําหรับปุโรหิต
21 และในวันเดียวกันนั ้น เจ้าจงประกาศว่าเจ้าจงมีการประชุมบริสุ ทธิ์แก่เจ้า เจ้าอย่าทํางานหนั ก ทัง
้ นี้ เป็น
กฎเกณฑ์ถาวรทัว่ ไปในที่ อาศัยของเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้า 22 และเมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของเจ้า เจ้
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าอย่าเกี่ยวไปที่ขอบนาให้หมด และอย่าเก็บข้าวที่เกี่ยวตก เจ้าจงทิง้ ไว้ให้คนยากจน และคนต่างด้าว เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
เทศกาลเสียงแตร

23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

ในวันทีหน
่ ่งึ ของเดือนที่เจ็ด เจ้าทัง้ หลาย
จงถือเป็ นวันสะบาโต เป็ นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็ นที่ระลึกด้วยเสียงแตร 25 เจ้าอย่าทํางานหนั ก และ
เจ้าจงนําเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
วันทําการลบมลทิน

26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 27 “ในวันที ่สิ บของเดือนที่ เจ็ดนี้ เป็ นวันทําการลบมลทิน จะเป็ นวันประ
ชุมบริสุทธิ์แก่เจ้า และเจ้าต้องถ่อมใจลง และนําเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 28 ในวันเดียวกัน

นั ้น เจ้า อย่า ทํา งานใดๆ เพราะเป็ นว ัน ทําการลบมลทิน ที่ จะทําการลบมลทิน ของเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 29 ในวัน เดียวกัน นั ้น ผู้ ใดก็ตามไม่ ถ่อมใจลง ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลาง
ชนชาติ ของตน 30 และในวันเดียวกันนี้ ถ้าผู้ใดทํางานใดๆ เราจะทําลายผู้นั้นเสียจากท่ามกลางชนชาติ ของ
เขา 31 เจ้าอย่าทํางานสิง่ ใดเลย ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าทัว่ ไปในที่อาศัยของเจ้า 32 จะ
เป็ นวันสะบาโตสําหรับหยุดพักสงบแก่ เจ้า และเจ้าจงถ่อมใจลง เริม
่ แต่ เวลาเย็นในวันที ่เก้าของเดือน เจ้ า
ต้องรักษาวันสะบาโตจากเวลาเย็นถึงเวลาเย็น�
เทศกาลอยูเพิ
่ ง

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 34 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ในวั นที ่ สิ บห้า เดือนที่ เจ ็ด นี้ เป็ นว ัน
เทศกาลอยู่เพิงถวายแด่ พระเยโฮวาห์สิ ้นเจ็ดวัน 35 จะมี การประชุมบริสุทธิ์ในวันแรก เจ้ าอย่าทํางานหนั ก
36 ในเจ็ดวันเจ้าจงถวายบูชากระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และในวันทีแ
่ ปดจะเป็นวันประชุมอันบริสุทธิแก่
์
เจ้า และเจ้า จงถวายเครือ
่ งบูชากระทํา ด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น ประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์ และเจ้า ทัง้ หลาย
อย่าทํางานหนั ก 37 นี้ แหละเป็นเทศกาลเลี้ยงของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเจ้าต้องประกาศเป็นวันประชุมอันบริสุทธิ์
เพื่อให้นําถวายแด่พระเยโฮวาห์ซ่ึงเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชา ทัง้ เครือ
่ งสัตวบูชาและ
เครือ
่ งดื่มบูชาตามวันกําหนดนั ้นๆ 38 นอกเหนื อวันสะบาโตแห่งพระเยโฮวาห์ และนอกเหนื อของถวายของ
เจ้า และนอกเหนื อเครือ
่ งปฏิญาณทัง้ หลายของเจ้า และนอกเหนื อเครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัครทัง้ หลายของเจ้า
ซึ่งเจ้านํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 39 แล้วในวันที ่สิ บห้าของเดือนที่ เจ็ดเมื่อเจ้าได้ เก็บพืชผลที่ ได้ จากแผ่น
ดิน นั ้น เข้า มาแล้ว เจ้ าจงมี เทศกาลเลี้ยงแห่ง พระเยโฮวาห์ เจ ็ด วัน ในวัน แรกจะเป็ นว ัน สะบาโต และในวั
นที ่ แปดจะเป็ นว ัน สะบาโต 40 ในวัน แรกเจ้า จงนํา มาซึ่ง ผลจากต้น มะงัว่ ใบอินทผลัม กิง่ ไม้ ที่ มี ใบมาก กิง่
ต้น หลิว แห่ง ธารนํ้า และเจ้า จงปี ติ ยินดี อยู่ เจ ็ด วัน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 41 เจ้ าจงถือ
เป็นเทศกาลเลี้ยงปีละเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า เจ้าจงถือ
เทศกาลเลี้ยงนี้ ในเดือนที่ เจ็ด 42 เจ้ าจงอยู่ในเพิงเจ็ดวัน ทุกคนที่ เกิดในวงศ์ วานพวกอิสราเอลให้เข้าอยู่ใน
เพิง 43 เพื่อ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า จะได้ ทราบว่า เมื่อ เราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั้น เราได้ ให้
เขาอยู่ในเพิง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 44 ดังนี้ แหละโมเสสจึงได้ประกาศให้คนอิสราเอลทราบ
ถึงเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดของพระเยโฮวาห์
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การเตรียมนํ้ามันอย่างบริสุทธิ์เพื่อเติมประทีป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “เจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอลให้นํานํ้ามันอย่างบริสุ ทธิส
์ กัดจากมะกอก

เทศเพื่อ เติม ประทีป เพื่อ ให้ ตะเกียงลุก อยู่ เสมอ 3 ภายในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มข้างนอกม่านหีบ พระโอวาท
นั ้น ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตัง้ แต่ เวลาเย็นจนเวลาเช้าเสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ ให้
เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า 4 ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบอยูบ
่ นคันประทีปบริสุทธิ์เสมอ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
ปิ้ งขนมปังสิบสองก้อน แต่ละก้อนใช้แป้งสองในสิบเอฟาห์ 6 เจ้าจงจัดขนมปัง
นั ้นวางบนโต๊ะบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นสองแถวๆละหกก้อน 7 และเจ้าจงเอาเครือ
่ งกํายานบ
ริสุทธิ์ใส่ ไว้แต่ ละแถว เพื่อ จะคู่ กับขนมปังเป็น ส่วนที่ ระลึก เป็นเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ 8 ทุ กๆวัน สะบาโตให้อาโรนจัด ไว้ให้เป็น ระเบียบถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ ในนามของคน
อิสราเอลเป็น พันธสัญญาเนื องนิ ตย์ 9 ขนมปัง นี้ ตกเป็น ของอาโรนและบุตรชายของเขา ให้เขารับ ประทาน
ได้ ในที่ บริสุทธิ์ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์ที่ สุดที่ ได้ จากเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์เป็นกฎ
เกณฑ์เนื องนิ ตย์�
5 และเจ้าจงเอายอดแป้ ง

โทษสําหรับการหมิน
่ ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ

หนั งสือเลวีนิ ติ 24:10
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หนั งสือเลวีนิ ติ 25:26

10 ครัง
้ นั ้ นม ี ชายคนหนึ่ ง เป็น บุตรชายของหญิง คนอิสราเอล ซึ่ งบ ิ ดาเป็น ชาวอียป
ิ ต์ ออกไปท่ามกลางคน
อิสราเอล และบุตรชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะกับชายอิสราเอลคนหนึ่ งในค่าย 11 และบุตรชายหญิงอิส
ราเอลคนนั ้นได้เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์และได้แช่งด่า เขาจึงนําตัวมาให้โมเสส (มารดาของ
เขาชื่อ เชโลมิ ทบ ุต รสาวของดิบ รีคนตระกูล ดาน� 12 เขาจึง จองจํา ชายคนนั ้น ไว้จนกว่า นํ้า พระทัย ของพระ
เยโฮวาห์จะเป็ นที่กระจ่างต่อเขาทัง้ หลาย 13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 14 “จงนําผู้ที่แช่งด่านั ้นออกมา
จากค่าย ให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคําแช่งด่าเอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้บรรดาชุมนุมชนเอาหิน
ขว้างเขาให้ตาย 15 และจงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ใดแช่งด่าพระเจ้าของเขา ผู้นั ้นจะต้องได้ รบ
ั โทษบาป
16 ผู้ใดที่ เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์จะต้องถูกโทษถึงตายเป็ นแน่ และให้ชุมนุมชนทัง
้ หมดเอา
หินขว้างเขา คนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดี เมื่อเขาเหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกโทษถึง
ตาย 17 ผู้ที่ฆ่าคนตาย จะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ผู้ใดที่ฆ่าสัตว์ต้องชดใช้สิ่งนั ้น สัตว์แทนสัตว์ 19 ถ้าผู้
ใดกระทําให้เพื่อนบ้านเสียโฉม เขากระทําให้เสียโฉมอย่างไร ก็ให้กระทําแก่เขาอย่างนั ้น 20 กระดูกหักแทน
กระดูกหัก ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เขากระทําให้เสียโฉมอย่างไร เขาก็ต้องถูกทําให้เสียโฉมอย่างนั ้น 21 ผูใด
้
ที่ฆ่าสัตว์ต้องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดที่ฆ่าคนให้ผู้นั ้นถูกโทษถึงตาย 22 เจ้าจงมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกัน
สําหรับคนต่างด้าว และสําหรับชาวเมือง เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 23 โมเสสก็บอกแก่คน
อิสราเอลให้เขาพาคนที่แช่งด่านั ้นออกมาจากค่าย และเอาหินขว้างเขา คนอิสราเอลกระทําดังนี้ ตามที่พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

25
ปีสะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อน

1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสที่ ภู เขาซี นายว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายเข้า แผ่นดิ
นที ่เราให้เจ้ านั ้น จงให้แผ่นดินนั ้นถือสะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์ 3 เจ้ าจงหว่านพืชในนาของเจ้าหกปี และจง
ลิด แขนงสวนองุน
่ ของเจ้า และเก็บ ผลหกปี 4 แต่ ในปี ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น ปี สะบาโตแห่ง การหยุด พัก ผ่อนสําหรับ
แผ่นดิน เป็นปีสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ เจ้าอย่าหว่านพืชในนา หรือลิดแขนงสวนองุน
่ ของเจ้า 5 สิ่งใดที่งอก
ขึ้น มาเอง เจ้ าอย่า เก็บ เกี่ยว องุ ่นอ ัน เกิ ดอย ู่ ที่ เถาอัน เจ้า มิ ได้ ตกแต่ งก ็ อย่า เก็บ ให้เป็น ปี ที่ แผ่ นดิน หยุด พัก
สงบ 6 แผ่ นดิน ในปี สะบาโตนั ้น จะยัง พืช ผลให้แก่ เจ้ าทัง้ หลาย คือ แก่ ตัว เจ้า เอง แก่ ทาสชายทาสหญิง ของ
เจ้า แก่ ลูกจ้างของเจ้า และแก่ คนต่างด้าวที่ อยู่ กับ เจ้า 7 พืช ผลแห่ง แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ จะเป็น อาหารของสัตว์
เลี้ยงของเจ้า และของสัตว์ป่าที่อยูในแผ่
่
นดินของเจ้า
ทุกปีที่ห้าสิบคือปีเสียงแตร

8 เจ้ าจงนั บปี สะบาโตเจ็ดปี คือเจ็ดคูณเจ็ดปี

เวลาปี สะบาโตเจ็ดปี จึงเป็นสี่ สิ บเก้าปี แก่เจ้า 9 เจ้าจงให้เป่า
แตรดังสนั ่นในวันทีสิ
่ บเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าแตรทัว่ แผ่นดินในวันทําการลบมลทิน 10 เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบ
ไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยูท
่ ัว่ แผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงแตรแก่เจ้า
ให้ทุ กคนกลับไปยังภู มิ ลําเนาอันเป็น ทรัพย์สิ นของตน และกลับ ไปสู่ ครอบครัวของตน 11 ปี ที่ ห้าสิ บนัน
้ เป็น
ปี เสียงแตรของเจ้า ในปี นั้น เจ้า อย่า หว่านพืช หรือ เกี่ยวเก็บ ผลที่ เก ิด ขึ้น มาเอง หรือ เก็บ องุน
่ จากเถาที่ มิได้
ตกแต่ง 12 เพราะเป็นปี เสียงแตร จะเป็นปี บริสุทธิแก่
์ เจ้า เจ้ าจงรับประทานพืชผลที่ งอกมาจากนาในปี นั ้น
13 ในปี เสียงแตรนี้ ให้ ทุ กคนกลับ ไปสู่ ภู มิ ลําเนาอัน เป็ น ทรัพย์ สิ นของตน 14 ถ้า เจ้า ขายนาให้ เพื่อนบ้านก็ ดี
หรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ ดี เจ้ าอย่าโกงกัน 15 ตามจํานวนปี หลังจากปี เสียงแตร เจ้ าจงซื้อนาจากเพื่อนบ้าน
ของเจ้าและให้เขาขายแก่ เจ้ าตามจํานวนปี ที่ ปลูกพืชได้ 16 ถ้ามากปี ก็ ต้องเพิม
่ ราคาสูงขึ้น ถ้าน้ อยปี เจ้ าจง
ลดราคาให้ต่ําลง เพราะที่ เขาขายนั ้นเขาก็ ขายตามจํานวนปี ที่ ปลูกพืช 17 เจ้ าอย่าโกงกัน แต่ เจ้ าจงยําเกรง
พระเจ้าของเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 18 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และรักษาคําตัดสินของเราและปฏิบติ
ั ตาม ดังนั ้นเจ้าจะอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้นอย่างปลอดภัยได้ 19 แผ่
นดินจะอํานวยผลให้เจ้ าได้ รบ
ั ประทานอย่างอิม
่ หนํา และอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย 20 ถ้าเจ้าจะพูดว่า ‘ดู เถิด
ถ้าเราทัง้ หลายหว่านหรือเกี่ยวพืชผลของเราไม่ได้ ในปีที่เจ็ดเราจะเอาอะไรรับประทาน� 21 เราจะบัญชาพร
ของเราให้มีเหนื อเจ้าในปีที่หก เพื่อจะมีพืชผลพอสําหรับสามปี 22 เมื่อเจ้าหว่านในปีที่แปดเจ้าจะรับประทาน
ของเก่า ของเจ้า จนปี ที่ เก้า เมื่อ เจ้า ได้ พืช ผลใหม่ เข ้า มาเจ้า ก็ ยงั รับ ประทานพืช ผลเก่า ของเจ้า อยู่ 23 เจ้ าทัง้
หลายจะขายที่ ดิ นของเจ้า ให้ ขาดไม่ ได้ เพราะว่า ดิน นั ้น เป็น ของเรา เพราะเจ้า เป็น คนต่างด้าวและเป็น คน
อาศัยอยูก
่ ับเรา 24 ทัว่ ไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่ เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืน
การไถ่ถอนที่ดิน
ถ้า พี่ น้องของเจ้า ยากจนลงและขายที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ของเขา หากว่า มี ผู้ ใดในพี่ น้องของเขามาไถ่ถอน
ที่ นั ้น ก็ จงให้ เขาไถ่ถอนที่ ซ่ึง พี่ น้องของเขาขายไปนั ้น 26 ถ้า ชายคนนั ้น ไม่ มี ญาติ มาไถ่ถอนให้ และตัว เขา
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สามารถจะไถ่ถอนเอง 27 ก็จงให้คนทีจ
่ ะไถ่นับปีทัง้ หลายที่เขาขายไป และเงินทีเ่ หลือนั ้นจงคืนให้แก่คนทีเ่ ขา
ขายให้และคนไถ่ ก็เข้าอยู่ในที่ดินของเขาได้ 28 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่ จะไถ่ คืนมา ที่ ดินที ่เขาได้ขายไปจะคง
อยู่ในมือของผู้ซ้ ือจนถึงปี เสียงแตร และในปี เสียงแตรนี้ ที่ ดิ นจะออกไปและเขาจะได้ ที่ ดิ นของเขากลับคืน
29 ถ้า ผู้ ใดขายเรือนซึ่ง อยู่ ในเมืองที่ มี กําแพง เมื่อ ขายไปแล้ว ให้ เขาไถ่ถอนคืน ได้ ภายในหนึ่ ง ปี แรก ให้ เขามี
สิทธิในการไถ่
ถอนคืนได้ หน่งึ ปี เต็ม 30 ถ้าในเวลาหนึ่ งปี เต็มเขาไม่ทําการไถ่ ถอน ก็ ให้จัดการเสียให้เป็นการ
์
แน่ นอนว่า ผู้ ที่ ซื้อ ไปมี สิทธิเหนื
อ เรือนที่ อยู่ ในเมืองที่ มี กําแพงนั ้น สิทธิข
์
์ าดแล้ว ตลอดชัว่ อายุ ของเขา ในปี
เสียงแตรเขาก็ ไม่ ต้องคืนให้ 31 แต่ เรือนในชนบทที่ ไม่มี กําแพงล้อมให้ นับ เข้า เป็น พวกเดีย วกั บท ้ องนาใน
ประเทศนั ้น คือไถ่ถอนคืนได้ และจะต้องคืนกลับให้เจ้าของเดิมในปีเสียงแตร 32 แต่อย่างไรก็ตามเมืองของ
คนเลวี หรือบ ้านในเมืองที่ เขาถือ กรรมสิทธิ์ คนเลว ี จะไถ่ถอนคืน ได้ ทุก เวลา 33 ถ้า ผู้ ใดซื้อ ของจากคนเลวี
เรือนซึ่งถูกขายไปนั ้นกับเมืองที่เขาถือกรรมสิทธิต
์ ้องกลับคืนในปีเสียงแตร เพราะเรือนทัง้ หลายในหัวเมือง
ของพวกเลวีก็ เป็น กรรมสิทธิข
์ องเขาท่ามกลางพวกอิสราเอล 34 แต่ ทุ ่ง นาที่ ล้อมรอบหัว เมืองทัง้ หลายของ
พวกเขานั ้นจะขายไม่ได้ เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิถ
์ าวรของเขาทัง้ หลาย
ข้อยกเว้นต่างๆเรือ
่ งการไถ่ถอนที่ดิน

35 ถ้าพีน
่ ้ องของเจ้ายากจนลงและเลี้ยงตัวเองอยูก
่ ับเจ้าไม่ได้ เจ้าจะต้องชูกําลังเขา ถึงเขาเป็นคนต่างด้าว

หรือคนอาศัย เพื่อเขาจะอาศัยอยูก
่ ับเจ้า 36 อย่าเอาดอกเบี้ยหรือเงินเพิม
่ อะไรจากเขา แต่จงยําเกรงพระเจ้า
เพื่อว่าพี่น้องของเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าได้ 37 เจ้าอย่าให้เขายืมเงินด้วยคิดดอกเบี้ย หรืออย่าให้อาหารเพื่อ
เอากําไรจากเขา 38 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อยกแผ่นดินคา
นาอันให้แก่เจ้า และที่จะเป็นพระเจ้าของเจ้า 39 ถ้าพีน
่ ้ องที่อยูใกล้
่
ชิดกับเจ้ายากจนลง และขายตัวให้แก่เจ้า
เจ้าอย่าให้เขาทํางานเหมือนทาส 40 ให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างลูกจ้างหรือคนที่ อาศัยอยู่ด้วย ให้เขาปรนนิ บัติเจ้
าไปถึง ปี เสียงแตร 41 แล ้ว เขาและลูก หลานของเขาจะออกไปจากเจ้า กลับ ไปสู่ ครอบครัว ของเขา และกลับ
ไปอยู่ในที่ดินของบิดาของเขา 42 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นทาสของเราที่เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เขา
จะขายตัวเป็นทาสไม่ได้ 43 เจ้าอย่าข่มขีเ่ ขาให้ลําบาก แต่จงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า 44 ส่วนทาสชายหญิงซึ่ง
จะมีได้ นั ้น เจ้ าจะซื้อทาสชายหญิงจากท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ที่ อยู่ข้างเคียงเจ้าก็ ได้ 45 ยิง่ กว่านั ้นเจ้า
จะซื้อจากคนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ในหมู่ พวกเจ้าทัง้ ครอบครัวของเขาซึ่งเป็นคนเกิดในแผ่นดินของเจ้า และ
เขาจะตกเป็น ทรัพย์ สิ นของเจ้า ก็ ได้ 46 เจ้ าจะทํา พินัยกรรมยกเขาให้ แก่ ลูก หลานของเจ้า ให้ เป็น มรดกแก่
เขาเป็นกรรมสิทธิ์ เจ้าใช้เขาได้อย่างทาสเป็นนิ ตย์ก็ได้ แต่เจ้าทัง้ หลายอย่าปกครองพี่น้องคนอิสราเอลด้วย
ความรุ นแรง
การไถ่ถอนคนอิสราเอลที่เป็นทาส

47 ถ้า คนต่างด้าวหรือ คนที่ อาศัย อยู่กับ เจ้า มั งม
่ ีขึ้น

และพี่น้องของเจ้าที่ อยู่ใกล้ ชิดกับเขายากจนลง และ
ขายตัว ให้ แก่ คนต่างด้าวหรือ ผู้ ที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า นั ้น หรือ ขายให้ แก่ ญาติ คนหนึ่ ง คนใดของคนต่างด้าวนั ้น
48 เมื่อ เขาขายตัว แล้ วก ็ ให้มี การไถ่ ถอน คือ พี่ น้องคนหนึ่ ง คนใดของเขาทําการไถ่ถอนเขาได้ 49 หรือ ลุง หรือ
ลูกพี่ ลูก น้ องจะทําการไถ่ถอนเขาก็ ได้ หรือ ญาติ สน ิท ของครอบครัว ของเขาจะไถ่ถอนเขาก็ ได้ หรือ ถ้า เขามี
ความสามารถ เขาจะไถ่ถอนตัวเองก็ได้ 50 จงให้ผู้ที่ขายตัวนับปี ทัง้ หลายที่ขายตัวกับผู้ที่ซื้อตัวเขาไป ว่าเขา
ได้ ขายตั วก ี่ ปี จนถึง ปี เสียงแตร ค่าตัว ของเขาเป็น ค่า ตามจํานวนปี เหล่า นั ้น เวลาที่ เขาอยู่กับ เจ้าของตัว เขา
นั ้น คิด ตามเวลาของลูกจ้าง 51 ถ้า มี เวลาอีก หลายปี เขาต้องชําระเงิน คืน เท่า กับ เงินที ่ ถู กซื้อ มา นั บ เป็น ค่า
ไถ่ถอนตัวเขา 52 ถ้ายังเหลือน้ อยปีจะถึงปีเสียงแตร ก็ให้ผู้ขายตัวคิดกับผู้ซ้ ือตัวไว้เป็นราคาค่าไถ่ของเขานั ้น
และตามจํานวนปี เหล่านั ้น เขาจะคืนเงินให้กับผู้ซ้ ือตัว 53 ผู้ขายตัวนัน
้ จะต้องอยู่กับผู้ซ้ ือตัวดังลูกจ้างที่จ้าง
เป็นปี อย่าให้นายปกครองเขาอย่างกดขีใ่ นสายตาของเจ้า 54 ถ้าเขาไม่ไถ่ถอนตามที่กล่าวมานี้ ก็ให้ปล่อยเขา
ในปีเสียงแตร ทัง้ เขาพร้อมกับลูกของเขา 55 สําหรับเรา คนอิสราเอลเป็นทาสของเรา เขาเป็นทาสของเราที่
เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
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พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งวันสะบาโตและรู ปเคารพ

“เจ้ าทัง้ หลายอย่า กระทํา รู ป เคารพหรือ รู ป แกะสลัก สําหรับ ตัว หรือ ตัง้ เสาศั กด ิ์ สิทธิ์ และเจ้า ทัง้ หลาย
อย่าตัง้ สิง่ ใดๆที่ เป็ นรูปสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของเจ้า เพื่อแก่ การกราบไหว้ เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 2 เจ้าจงถือรักษาสะบาโตทัง้ หลายของเรา และคารวะต่อสถานบริสุทธิ์ของ
เรา เราคือพระเยโฮวาห์
1

พระพรสําหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม
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3 ถ้าเจ้าทัง
้ หลายดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทําตาม 4 เราจะประทาน
ฝนตามฤดู แก่ เจ้า และแผ่น ดิน จะเกิด พืช ผลและต้นไม้ ในทุ่ง จะบังเกิด ผล 5 และเวลานวดข้าวจะเนิ่ น นาน
ถึงฤดูเก็บผลองุน
่ และฤดูเก็บผลองุน
่ จะเนิ่ นนานไปถึงฤดูหว่าน และเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิม
่ หนํา
และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย 6 เราจะให้มีความสงบสุขในแผ่นดิน เจ้าทัง้ หลายจะนอนลง และ
ไม่ มี ผู้ ใดที่ จะทําให้เจ้ ากลัว เราจะกําจัด สัตว์รา้ ยจากแผ่น ดิน และดาบจะไม่ ผ่านแผ่น ดิน ของเจ้า เลย 7 เจ้ า
จะขับ ไล่ ศัตรู ของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะล้ม ลงต่อ หน้า เจ้า ด้วยดาบ 8 พวกเจ้า ห้า คนจะขับ ไล่ ศัตรู ร้อยคน
และพวกเจ้า ร้อยคนจะขับ ไล่ ศัตรู หมื่น คนให้ กระจัดกระจายไป และศั ตรู ของเจ้า จะล้ม ลงด้วยดาบต่อ หน้า
เจ้า 9 เพราะเราจะคิดถึง เจ้า จะกระทํา ให้ เจ้ ามี ลูก ดกและทวีมากขึ้น และตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับ เจ้า
10 เจ้ าจะได้ รบ
ั ประทานของที่ สะสมไว้นาน และเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพราะเหตุของใหม่นั ้น 11 และ
เราจะตัง้ พลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และจิตใจของเราจะไม่เกลียดเจ้า 12 เราจะดําเนิ นในหมู่
พวกเจ้า และจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า และเจ้า จะเป็น พลไพร่ของเรา 13 เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า
ผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเจ้าจะมิได้เป็นทาสของเขา เราได้หก
ั คานแอกของเจ้าออกเสีย เพื่อให้
เจ้ายืนตัวตรงได้

โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป
แต่ ถ้า เจ้า มิ ได้ เชื่อ ฟัง เรา และจะไม่ กระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ หมดเหล่า นี้ 15 ถ้า เจ้า ปฏิเสธกฎเกณฑ์ ของ
เรา และใจของเจ้าเกลียดชังต่อคําตัดสินของเรา เจ้าจึงไม่กระทําตามบัญญัติทัง้ สิน
้ ของเรา แต่ทําลายพันธ
สัญญาของเรา 16 เราก็ จะกระทํา ดังนี้ แก่ เจ้า คือ เราจะตัง้ ความหวาดกลัว ต่อ หน้า เจ้า ความผ่ายผอม และ
ความเจ็บไข้ ซึ่งทําให้นั ยน์ ตาทรุ ดโทรม และกระทําให้จิตใจเศร้าหมอง เจ้าทัง้ หลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่า
เพราะศั ตรู ของเจ้า จะมากิน 17 เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ เจ้า เจ้ าจะล้ม ตายต่อ หน้า ศั ตรู ของเจ้า ทัง้ หลาย
คนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่เหนื อเจ้า เจ้าจะหลบหนี ไปทัง้ ที่ไม่มีใครไล่ติดตาม 18 ถ้าเจ้าทัง้ หลายยังไม่
เชื่อ ฟัง เราเพราะสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เราจึง จะลงโทษเจ้า ทัง้ หลายให้ทวีขึ้ นอ ีก เจ็ด เท่า เพราะการบาปของเจ้า
19 เราจะทําลายความเห่อเหิม ในกําลัง อํานาจของเจ้า เราจะกระทํา ให้ ฟ้า สวรรค์ ของเจ้า เหมือนเหล็ก และ
พื้นดินของเจ้าเหมือนทองสัมฤทธิ์ 20 เจ้าทัง้ หลายจะเปลืองกําลังเสียเปล่าๆ เพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่
มี พืช ผล และต้นไม้ ในแผ่นดิ นก ็ จะไม่ บังเกิด ผล 21 ถ้า เจ้า ยัง ดําเนิ น ขัด แย้ง เราอยู่ และไม่ เชื่อ ฟัง เรา เราจะ
นําภัยพิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายังเจ้าตามการบาปทัง้ หลายของเจ้า 22 เราจะปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลาง
พวกเจ้า ด้วย มัน จะแย่ง ชิง ลูก หลานของเจ้า และทําลายสัตว์ใช้ งานของเจ้า และทําให้ เจ้ าเหลือ น้ อย และ
ถนนหลวงของเจ้าก็จะร้างเปล่าไป 23 และถ้าด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้ายังไม่หน
ั มาหาเรา และยังดําเนิ นการขัดแย้ง
เราอยู่ 24 แล ้ว เราจะดําเนิ น การขัด แย้ง เจ้า ทัง้ หลายด้วย และจะลงโทษแก่ เจ้ าให้ทวีอี กเจ็ด เท่า เพราะการ
บาปทัง้ หลายของเจ้า 25 เราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า ซึ่ง ลงโทษเจ้า ตามพันธสัญญา ถ้า เจ้า เข้า มารวมกัน อยู่
ในเมือง เราจะนําโรคร้ายมาในหมู่พวกเจ้า และเจ้าจะตกอยู่ในมือของศั ตรู 26 เมื่อเราทําลายเสบียงอาหาร
ของเจ้า ผู้หญิงสิบคนจะปิ้ งขนมของเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว แล้วเอาขนมมาชัง่ ให้เจ้า เจ้าจะรับประทานแต่
จะไม่ อิม
่ 27 แล ้ว ถ้า เป็น อย่างนี้ แล้ว เจ้ ายัง ไม่ เชื่อ ฟัง เรา แต่ ดําเนิ น การขัด แย้ง เรา 28 เราจะดําเนิ น การขัด
แย้งเจ้าอย่างรุ นแรง และเราเองจะลงโทษแก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 29 เจ้าจะ
กินเนื้ อบุตรชายของเจ้า และเจ้าจะกินเนื้ อบุตรสาวของเจ้า 30 เราจะทําลายปูชนียสถานสูงทัง้ หลายของเจ้า
และตัดทําลายรู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า และโยนศพของเจ้าลงเหนื อซากรู ปเคารพของเจ้า และจิตใจของ
เราจะเกลียดชังเจ้า 31 เราจะให้เมืองของเจ้าถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า และจะกระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องเจ้ารกร้าง
ไป และเราจะไม่ดมกลินอ
่ ันหอมหวานของเจ้า
14
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32 และเราจะนํา แผ่น ดิน นั ้น ไปสู่ การรกร้างและศั ตรู ของเจ้า ที่ อาศัย อยู่ ในนั ้น จะตกตะลึ งก ับ แผ่น ดิน นั ้น

และเราจะให้ พวกเจ้า กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ และเราจะชัก ดาบออกมาไล่ ตามเจ้า
และแผ่น ดิน ของเจ้า จะรกร้าง และเมืองของเจ้า จะถูก ทิง้ เสีย เปล่าๆ 34 แผ่ นดิน จะชื่นชมกับ สะบาโตเหล่า
นั ้นของมันตราบเท่าที่ แผ่นดินนั ้นยังว่างเปล่าอยู่ และเจ้าต้องไปอยู่ในแผ่นดินของศั ตรู ซึ่งขณะนั ้นแผ่นดิ
นก ็ จะได้ หยุด พัก และชื่นชมกับ สะบาโตเหล่า นั ้น ของมัน 35 ตราบเท่า ที่ แผ่ นดิน ยัง ว่างเปล่า อยู่ มั นก ็ จะได้
หยุดพัก เพราะมิได้หยุดพักในสะบาโตของพวกเจ้าขณะเมื่อเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 36 ส่วนพวกเจ้าทัง้
หลายที่ ยงั เหลือ อยู่เราจะให้เขามี ใจอ่อนแอในแผ่น ดิน ของศั ตรู จนเสียงใบไม้ ไหวจะไล่ ตามเขา และเขาจะ
หนี เหมือนคนหนี จากดาบ และเขาจะล้มลงทัง้ ที่ ไม่มีคนไล่ ติดตาม 37 และเขาทัง้ หลายจะล้มลงทั บกันและ
กัน เหมือนคนหนี ดาบทัง้ ที่ไม่มคนตามมา
ี
และเจ้าจะไม่มีกําลังต่อต้านศัตรูของเจ้า 38 เจ้าทัง้ หลายจะพินาศ
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และแผ่น ดิน ของศั ตรู ของเจ้า จะกิน เจ้า เสีย 39 ส่วนเจ้า ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ จะ
33
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ทรุ ดโทรมไปในแผ่นดินศัตรู ของเจ้านั ้นเพราะความชัว่ ช้าของตน และเพราะความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของ
ตน เขาจะต้องทรุ ดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย
พระเจ้าจะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม

40 แต่ ถ้า เขาทัง
้ หลายสารภาพความชัว่ ช้าของเขา

และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษ ซึ่งเขาทัง้ หลายกระทํา
การละเมิดต่อเรา ด้วยการละเมิดของเขานั ้น และที่ ได้ ดําเนิ นการขัดแย้งเราด้วย 41 และเราจึงดําเนิ นการ
ขัดแย้งเขาทัง้ หลายด้วย และได้นําเขาเข้าแผ่นดินแห่งศัตรู ของเขา ถ้าเมื่อนั ้นจิตใจอันนอกรีตของเขาถ่อม
ลงแล้ว และเขายอมรับโทษเพราะความชัว่ ช้าของเขาแล้ว 42 เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อ
ยาโคบ และพันธสัญญาของเราซึ่ งม ีต่ ออ ิ สอัค และพันธสัญญาของเราซึ่ งม ีต่ ออ ับ ราฮัม และเราจะระลึก
ถึงแผ่นดินนั ้น 43 แต่แผ่นดินจะต้องถูกละไว้จากเขาและจะได้ช่น
ื ชมกับสะบาโตเหล่านั ้นของมันขณะที่มัน
ยัง ว่างเปล่า อยู่ โดยไม่ มี พวกเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะยอมรับ การลงโทษในความชัว่ ช้า ของเขา เพราะ
เขาได้ รงั เกียจคําตัดสินของเรา และเพราะจิตใจของเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ ของเรา 44 ถึงเพียงนั ้ นก็ดี เมื่อ
เขาทัง้ หลายอยู่ในแผ่นดินศั ตรู ของเขา เราจะไม่ละทิง้ เขา เราจะไม่เกลียดชังเขาถึ งกับจะทําลายเขาเสียให้
หมดที เดียว และทําลายพันธสัญญาซึ่ งม ี กับ เขาเสีย เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 45 เพราะ
เห็น แก่ เขาเราจะรําลึก ถึง พันธสัญญาซึ่ งม ี ต่อ บรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ซึ่ง เราได้ พาเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์� 46 สิ ่ง
เหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์ และคําตัดสิน และพระราชบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําไว้ระหว่างพระองค์ กับ
ชนชาติอส
ิ ราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส
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พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ ใดปฏิญาณเป็น พิเศษไว้ บุ คคลผู้
ที่ ถู กปฏิญาณไว้นั้นเป็นของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของท่าน 3 ให้เจ้ ากําหนดราคาดังนี้ ผู้ชายอายุ ตัง้ แต่ ยี
่ สิ บถึง หกสิบ ปี จะเป็น ค่า เงิน ห้า สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 4 ถ้า ผู้ นั้น เป็น ผู้ หญิง ให้ เจ้ ากําหนด
ราคาเป็น ค่า เงิน สามสิ บเชเขล 5 ถ้า ผู้ นั้น อายุ หา้ ขวบถึง ยี่สิ บปี ให้เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็น ค่า เงิน ยี่ สิ บเช
เขล และผู้หญิงสิบเชเขล 6 ถ้าผู้นั้นอายุหน่ง
ึ เดือนถึงห้าขวบ ให้เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินห้าเชเขล
ให้ เจ้ ากําหนดราคาผู้ หญิง เป็น เงิน สามเชเขล 7 ถ้า เป็น บุคคลอายุ ตัง้ แต่ หกสิบ ปี ขึ้น ไป ให้ เจ้ ากําหนดราคา
ผู้ชายเป็นค่าเงินสิบห้าเชเขลและผู้หญิงเป็นสิบเชเขล 8 แต่ถ้าผู้นั้นเป็นคนจนมีน้อยกว่าค่าตัวก็ให้เขาไปหา
ปุโรหิต ให้ปุ โรหิตกําหนดราคาตามกําลัง ของผู้ ที่ ปฏิญาณ ปุ โรหิตจะกําหนดราคาของคนนั ้น 9 ถ้า เป็น สัตว์
อย่างที่ มนุษย์นํามาถวายพระเยโฮวาห์ สิ ่งใดๆที่ มนุษย์ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ 10 อย่า
ให้เขานําอะไรมาแทนหรือเปลี่ยน เอาดีมาเปลี่ยนไม่ดี หรือเอาไม่ดีมาเปลี่ยนดี ถ้าเขาทําการเปลี่ยนสัตว์ ทัง้
ตั วที่นํามาเปลี่ยนและตั วที่ถู กเปลี่ยนจะต้องบริสุทธิ์ 11 ถ้าเป็นสัตว์มลทินซึ่งไม่พึงนํามาถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ ให้ผูนั
้ ้นนําสัตว์ตัวนัน
้ ไปหาปุโรหิต 12 แลว
้ ปุโรหิตจะตีค่าว่าเป็นของดีของไม่ดี ท่านผูเ้ ป็นปุโรหิตกําหนด
ราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั ้น 13 แต่ถ้าเขาจะมาไถ่สัตว์นั ้นก็ให้เขาเพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าของราคาที่ตีไว้ 14 เมื่อคน
ใดถวายเรือนของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ปุโรหิตต้องกําหนดราคาตามดีไม่ดี ปุโรหิตกําหนด
ราคาเท่าใดก็ ให้เป็น เท่านั ้น 15 ถ้า ผู้ ที่ ถวายเรือนไว้ประสงค์ จะไถ่ เรือนของเขา ก็ ให้ผู้ นั ้น เพิม
่ เงินอ ีก หนึ่ ง ใน
ห้าของราคาเรือนที่ตีไว้ แล้วเรือนนั ้นจึงตกเป็นของเขาได้ 16 ถ้าผู้ใดถวายที่ดินส่วนหนึ่ งแด่พระเยโฮวาห์ซ่ึง
เป็นมรดกตกแก่เขา ให้เจ้ากําหนดราคาของที่ ดินตามจํานวนเมล็ดพืชที่ หว่านลงในดินนั ้น ถ้าที่ นาใช้เมล็ด
ข้าวบาร์เลย ์ หน่งึ โฮเมอร์ ให้กําหนดราคาเป็น เงินห้า สิบ เชเขล 17 ถ้า เขาถวายนาในปี เสียงแตร ก็ ให้คงเต็ม
ราคาที่ เจ้ ากําหนด 18 แต่ ถ้า เขาถวายที่ นาภายหลัง ปี เสียงแตร ก็ ให้ ปุ โรหิต คํานวณค่า เงิน ตามจํานวนปี ที่
เหลือ อยู่ กว่า จะถึง ปี เสียงแตร ให้หัก เสีย จากราคาที่ เจ้ ากําหนด 19 ถ้า ผู้ ที่ ถวายนาประสงค์ จะไถ่ นาน ั นก
้ ็ ให้
เขาเพิม
่ ค่าเงินอีกหนึ่ ง ในห้าของกําหนดราคาที่ ตี ไว้ แล้วนานั ้น จะเป็นของเขา 20 แต่ ถ้า เขาไม่ ประสงค์ ที่ จะ
ไถ่ นาหรือเขาได้ ขายนานั ้นให้แก่ อีกคนหนึ่ งแล้ว ก็ อย่าให้ไถ่ อีกเลย 21 แต่ นานัน
้ เมื่อออกไปในปี เสียงแตรก็
เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ดุจนาที่ตัง้ ถวายจึงเป็นของปุโรหิต 22 ถ้าคนใดซื้อนามาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนมรดกที่ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 23 ปุโรหิตจะคํานวณค่านานั บจนถึงปีเสียงแตร ในวันนั ้น
เจ้าของนาต้องถวายเงินเท่ากําหนดค่านาที่ตีไว้ เป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 24 พอถึงปี เสียงแตรนานั ้น
ต้องกลับไปตกแก่ ผู้ที่ ขายให้เขาซึ่งเป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกที่ ตกมาเป็นของเขา 25 การกําหนดราคาทุก
อย่างจะต้องเป็นไปตามค่าเงินเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ยี่สิบเก-ราห์เป็นหนึ่ งเชเขล
1

อย่าให้ใครขายลูกสัตว์หัวปีหรือสิง่ ที่ถวายแล้ว

หนั งสือเลวีนิ ติ 27:26

107

หนั งสือเลวีนิ ติ 27:34

26 แต่ ลูก สัตว์หัวปี นั ้น อย่า ให้ใครนํา มาถวาย เพราะที่ เป็ น สัตว์หัวปี ก็ ตกเป็ น ของพระเยโฮวาห์แล้ว วัวก ็ ดี
แกะก็ ดี เป็นของพระเยโฮวาห์ 27 ถ้าเป็นสัตว์มลทินจงให้เขาซื้อคืนตามกําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม
่ หนึ่ ง
ในห้าของกําหนดราคาที่ตีไว้ ถ้าเขาไม่ไถ่ก็ให้ขายเสียตามกําหนดราคาที่ตีไว้ 28 แต่สิ่งใดที่ถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ เป็นสิง่ ที่เขามีอยู่ ไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ หรือที่นาอันเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรือไถ่ไม่ได้เลย เพราะ
สิง่ ที่ ถวายแล้ว เป็น สิง่ บริสุทธิ์ ที่ สุด แด่ พระเยโฮวาห์ 29 ทุ กสิ่ ง ที่ ถู กถวายแล้ว คือ สิง่ ที่ ต้องทําลายเสีย จาก
มนุษย์ อย่าให้ไถ่ถอน แต่ต้องถูกฆ่าเสียแน่ นอน

สิบชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ เป็นของพระเยโฮวาห์

30 สิบชักหนึ่ งทัง
้ สินที
้ ่ได้จากแผ่นดิน เป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี เป็นของพระเยโฮ
วาห์ เป็นสิง่ บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ 31 ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่สิบชักหนึ่ งส่วนใดของเขา เขาต้องเพิมอ
่ ีกหนึ่ ง

ในห้าของสิบชักหนึ่ งนั ้น 32 และสิบชักหนึ่ งที่ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ คือสัตว์หน่งึ ในสิบตัวที่ลอดใต้
ไม้เท้าของผู้เลี้ยง จะเป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ 33 อย่าให้พิจารณาว่าดี หรือไม่ดี อย่าให้เขาสับเปลี่ยน
ถ้าเขาสับเปลี่ยน ทัง้ ตัวที่นํามาเปลี่ยนกับตัวที่ถูกเปลี่ยนเป็นของบริสุทธิ์ ไถ่ไม่ได้� 34 เหล่านี้ เป็นบทบัญญัติ
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญญัติไว้กับโมเสสสําหรับคนอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กันดารวิถี

เล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ สี ่ ในห้า เล่ มท ี่ โมเสสเขียนขึ้น ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่ มน ี้ เรียกว่า “กันดาร
วิถี� เพราะว่าการนั บ จํานวนคนของอิสราเอลได้ บันทึก ไว้ในเล่ มน ี้ อี กชื่อ หนึ่ ง สําหรับ เล่ มน ี้ ก็ คือ “หน ังสือ
เกี่ยวกับ การเดิน ทาง� เพราะว่า เล่ มน ี้ เริม
่ ต้น เมื่อ ประชาชนอิสราเอลอยู่ ที่ ภู เขาซี นาย แล ้ว สิน
้ สุด ลงเมื่อ
พวกเขาตัง้ ค่ายที่ เขตแดนฝ่ายเหนื อ ของประเทศโมอั บท ี่ แม่น ้าํ จอร์แดน และตอนนั ้น ชาวอิสราเอลกําลัง
วางแผนที่ จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนแล้ว เข้าไปอยู่ ในแผ่นดิ นที ่ พระเจ้า ทรงสัญญาไว้กับ พวกเขา ตามประวัติ
ศาสตร์เล่ มนี้ต่อจากหนั งสืออพยพ แล้วหนั งสือเลวีนิ ติซึ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ของพระเจ้า อยู่ระหว่าง
สองเล่มนี้
มี อยู่สองบทที่ บันทึก จํานวนคนของอิสราเอล คือ บทที่ 1 และ 26 ที่ เหลือบ ัน ทึก การเดิน ทางของชนชาติ
อิสราเอลจากภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร์แดน
การนั บบรรดาผู้ชายที่สามารถเข้าสงครามได้

1ณ

วันที่ หน่ง
ึ เดือนที่ สองปี ที่ สองตัง้ แต่ เขาทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ณ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายว่า 2 “เจ้ าจงนั บ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดตามครอบครัว
ตามเรือนบรรพบุรุษตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวทุกคน 3 ตัง้ แต่อายุได้ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปบรรดาคนที่ออกรบ
ได้ในกองทัพพวกอิสราเอล เจ้ากับอาโรนจงจัดตัง้ เขาทัง้ หลายไว้เป็นกองๆ 4 และจงมีคนอยูด
่ ้วยเจ้าจากทุก
ตระกูล ทุกคนนั ้นให้เป็นหัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา 5 และเหล่านี้ คือชื่อชายทัง้ ปวงที่จะยืนอยู่กับเจ้า
คือ เอลี ซู ร์บุตรชายเชเดเออร์ จากตระกูลรู เบน 6 เชลู มิเอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัย จากตระกูลสิเมโอน 7 นาโชน
บุตรชายอัม มี นาดับ จากตระกูล ยู ดาห์ 8 เนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์ จากตระกูล อิส สาคาร์ 9 เอลี อบ
ั บุตรชาย
เฮโลน จากตระกูล เศบู ลุ น 10 จากลูก หลานของโยเซฟ มี เอลี ชามาบุตรชายอัม มี ฮูด จากตระกูล เอฟราอิม
และกามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูร ์ จากตระกูล มนั ส เสห์ 11 อาบ ี ดัน บุตรชายกิเดโอนี จากตระกูล เบนยามิน
12 อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี ชด
ั ดัย จากตระกูลดาน 13 ปากี เอลบุตรชายโอคราน จากตระกูลอาเชอร์ 14 เอ
ลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล จากตระกูลกาด 15 อาหิราบุตรชายเอนั น จากตระกูลนัฟทาลี� 16 คนเหล่านี้ เป็น
คนที่ชุมนุมชนเลือกให้เป็นประมุขแห่งตระกูลของบรรพบุรุษของเขา เป็นหัวหน้าคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได้นําคนเหล่านี้ ที่ระบุชื่อมาแล้ว 18 และในวันทีหน
่ ่งึ เดือนที่สองคนเหล่านี้ ก็เรียกประชุม
ชนทัง้ หมด เข้ามาขึ้นทะเบียนตามครอบครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อเรียงตัวคนทัง้ ปวง
ที่ มีอายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ขึ้นไป 19 ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ โมเสสไว้ ท่านจึงนั บคนที่ ถิน
่ ทุรกันดารซี นายดังนี้
20 คนรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อผูช
้ ายเรียงตัวทุกคน ที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 21 จํานวนคนในตระกูลรูเบนเป็นสี่
22
หมื่นหกพันห้าร้อยคน คนสิเมโอน โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ทุกคนที่เขา
นั บ ตามจํานวนรายชื่อ ผู้ ชายเรียงตั วท ุกคน ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 23 จํานวนคนใน
ตระกูลสิ เมโอนเป็นห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน 24 คนกาด โดยพงศ์ พันธุ ของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 25 จํานวนคนในตระกูลกาด
เป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยห้า สิบ คน 26 คนยู ดาห์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 27 จํานวนคนในตระกูล ยู ดาห์ เป็น
เจ็ด หมื่น สี่ พัน หกร้อยคน 28 คนอิส สาคาร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 29 จํานวนคนในตระกูล อิส สาคาร์เป็น ห้า
หมื่น สี่ พัน สี่ รอ
้ ยคน 30 คนเศบู ลุ น โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 31 จํานวนคนในตระกูล เศบู ลุ นเป็น ห้า หมื่น เจ็ด
32
พันสี่ รอ
้ ยคน จากลูกหลานของโยเซฟ คือคนเอฟราอิม โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 33 จํานวนคนตระกูล เอฟ
34
ราอิมเป็นสี่หมื่นห้าร้อยคน คนมนั สเสห์ โดยพงศ์ พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 35 จํานวนคนในตระกูล มนั ส เสห์ เป็น สาม
หมื่น สองพันสองร้อยคน 36 คนเบนยามิน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อคนที่ มีอายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 37 จํานวนคนในตระกูลเบนยามินเป็นสาม
38
หมื่นห้าพันสี่รอ
้ ยคน คนดาน โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนราย
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ชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 39 จํานวนคนในตระกูลดานเป็นหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
คน 40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุ
ตัง้ แต่ ยี่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 41 จํานวนคนในตระกูล อาเชอร์เป็น สี่ หมื่น หนึ่ ง พัน ห้า ร้อยคน 42 คน
นั ฟ ทาลี โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่
สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 43 จํานวนคนในตระกู ลน ัฟ ทาลี เป็น ห้า หมื่น สามพัน สี่ รอ
้ ยคน 44 จํานวนคน
เหล่านี้ เป็นคนที่โมเสสกับอาโรน และประมุขทัง้ สิบสองคนของคนอิสราเอล ผู้แทนเรือนบรรพบุรุษของตน
ได้ นับ ไว้ 45 ฉะนั ้น จํานวนคนอิสราเอลทัง้ หมดที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บ
ปี ข้น
ึ ไปทุกคนในอิสราเอลซึ่งออกรบได้ 46 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับนัน
้ เป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน
47 แต่มิได้นั บคนเลวีตามตระกูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย 48 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
คนเลวีไม่ต้องเข้าสงคราม
“เฉพาะตระกูล เลวี เจ้ าอย่า นั บ และอย่า ทํา สํามะโนครัว ไว้ ในคนอิสราเอล 50 แต่ เจ้ าจงตัง้ คนเลวี ไว้
สําหรับ พลับพลาพระโอวาท สําหรับ บรรดาเครือ
่ งใช้ กั บท ุ กสิ่ ง ที่ เก ี่ยวข้องกับ พลับพลา ให้ เขาขนพลับพลา
และบรรดาเครือ
่ งใช้ กับปฏิบัติงานพลับพลานั ้นและตัง้ เต็นท์อยู่รอบพลับพลา 51 เมื่อจะยกพลับพลาไปคน
เลวีจะต้องรือ
้ พลับพลาลง และเมื่อ จะตัง้ พลับ พลาขึ้ นก ็ ให้ คนเลว ี เป็น ผู้ จัด ตัง้ ผู้ อื่น เข้า มาใกล้ พลับพลา ผู้
นั ้น ต้องถูก โทษถึง ตาย 52 ให้คนอิสราเอลตัง้ เต็นท์ ตามที่ ของตนแต่ละพวก และแต่ละคนตามค่ายของตน
และแต่ละคนตามธงตระกูล ของตน 53 แต่ ให้ คนเลว ี ตัง้ เต็นท์ รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่ อม ิ ให้ พระพิโรธ
เกิดเหนื อชุมนุมชนอิสราเอล ให้ตระกูลเลวีปฏิบัติงานพลับพลาพระโอวาท� 54 คนอิสราเอลก็กระทําดังนั ้น
เขาทัง้ หลายกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ
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2
การจัดค่ายและผู้นําให้แต่ละตระกูล

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “ให้คนอิสราเอลตัง
้ ค่ายอยูต
่ ามธงของตนทุกคน

ตามธงตรา
เรือนบรรพบุรุษ ของตน ให้ ตัง้ เต็นท์ หน
ั หน้า เข้าหาพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มท ุ กด ้าน 3 พวกที่ ตัง้ ค่ายด้านตะวัน
ออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น ให้เป็นของธงค่ายยูดาห์ตามกองของเขา นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับจะเป็นนายกอง
ของคนยูดาห์ 4 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน 5 ให้ตระกูลอิสสาคาร์ตัง้ ค่ายเรียงถัดมา เนธัน
เอลบุตรชายศุ อาร์จะเป็นนายกองของคนอิสสาคาร์ 6 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสี่พันสี่รอ
้ ยคน 7 ให้ตระกูล
8
เศบูลุนเรียงถัดยูดาห์ไป เอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลนจะเป็นนายกองของคนเศบูลุน พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่น
เจ็ดพันสี่ รอ
้ ยคน 9 จํานวนชนทัง้ หมดที่ นับเข้าในค่ายยูดาห์ตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนแปดหมื่นหกพัน
สี่ รอ
้ ยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะยกไปก่อน 10 ให้ธงค่ายของรู เบนตัง้ ทางทิศใต้ ตามกองของเขา เอลี ซู ร์
บุตรชายเชเดเออร์จะเป็นนายกองของคนรู เบน 11 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน 12 ให้ตระกูล
สิ เมโอนตัง้ ค่ายเรียงถัดมา เชลู มิ เอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัยจะเป็นนายกองของคนสิ เมโอน 13 พลโยธาที่ นับไว้
14
นี้ มี ห้า หมื่น เก้า พัน สามร้อยคน ให้ตระกูล กาดเรียงถัด รู เบนไป เอลี ยาสาฟบุตรชายเรอู เอลจะเป็น นายก
องของคนกาด 15 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีสี ่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน 16 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับเข้าในค่ายรู
เบนตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนห้าหมื่นหนึ่ งพันสี่รอ
้ ยห้าสิบคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่สอง
17 แล้วให้ยกพลับพลาแห่งชุ มนุมเดินตามไป ให้ค่ายคนเลวีอยู่กลางกระบวนค่าย เขาตัง
้ ค่ายอยู่อน
ั ดับใดก็
ให้ออกเดินไปตามอันดับนัน
้ ทุกค่ายตามอันดับตามธงตระกูลของตน 18 ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตัง้ ทางทิศ
ตะวันตกตามกองของเขา เอลีชามาบุตรชายอัมมีฮูดจะเป็นนายกองของคนเอฟราอิม 19 พลโยธาที่นับไว้นี้
มีสี่หมื่นห้าร้อยคน 20 ให้คนตระกูลมนั สเสห์เรียงถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรจ
์ ะเป็นนายกองของคน
มนั ส เสห์ 21 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี สามหมื่น สองพัน สองร้อยคน 22 ให้ตระกูล เบนยามิ น เรียงถัด เอฟราอิม ไป
อาบีดันบุตรชายกิเดโอนี จะเป็นนายกองของคนเบนยามิน 23 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีสามหมื่นห้าพันสี่ รอ
้ ยคน
24 จํานวนคนทัง
้ หมดที่นับเข้าในค่ายเอฟราอิมตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนแปดพันหนึ่ งร้อยคน เมื่อออก
เดิน คนเหล่า นี้ จะเป็น พวกที่ สาม 25 ให้ ธงค่ายของดานตัง้ ทางทิศ เหนื อ ตามกองของเขา อาหิเยเซอร์บุ ตร
ชายอัมมีชด
ั ดัยจะเป็นนายกองของคนดาน 26 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน 27 ให้ตระกูล
อาเชอร์ตัง้ ค่ายเรียงถัด มา ปากี เอลบุตรชายโอครานจะเป็น นายกองของคนอาเชอร์ 28 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้
มี สี ่ หมื่น หนึ่ ง พัน ห้า ร้อยคน 29 ให้ตระกู ลน ัฟ ทาลี เรียงถัด ดานไป อาหิราบ ุตรชายเอนั น จะเป็น นายกองของ
คนนั ฟทาลี 30 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มี ห้าหมื่นสามพันสี่ รอ
้ ยคน 31 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับเข้าในค่ายดาน เป็น
หนึ่ งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกสุดท้าย เดินตามธงตระกูลของตน�
32 คนเหล่า นี้ เป็ น ชนชาติ อส
ิ ราเอลที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ คนทัง้ หมดที่ อยู่ ในค่ายนั บ ตามกองมี หกแสน
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สามพันห้าร้อยห้าสิบคน 33 แต่มิได้นั บพวกเลวีรวมเข้าในคนอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34 คนอิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น เขาทัง
้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ตามธง และยกออกเดินไปทุกคนตามครอบครัวของ
ตน ตามเรือนบรรพบุรุษของตน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

3
พวกปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตัง้ ไว้

ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของอาโรนและโมเสสครัง้ เมื่อ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสบนภูเขาซี นาย 2 ชื่ อบ
ุตรชายของอาโรนมี ดังนี้ นาดับ บุตรหัวปี อาบ ีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์ 3 นี่ แหละเป็น ชื่ อบ ุตรชายของอา
โรนที่ได้เจิมไว้เป็นปุโรหิต เป็นผู้ที่ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิบัติในตําแหน่ งปุโรหิต 4 แต่นาดับและอาบีฮูตายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเขาเอาไฟที่ผิดรู ปแบบมาถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ถิน
่ ทุรกันดาร
ซีนาย และต่างก็ไม่มีบุตร ดังนั ้นเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงได้ปรนนิ บัติในตําแหน่ งปุโรหิตอยูใ่ นสายตาของ
อาโรนบิดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงนําตระกูลเลวีเข้ามาใกล้ และตัง้ เขาไว้ต่อหน้าอา
โรนปุโรหิต ให้เขาปรนนิ บติ
ั อาโรน 7 เขาจะปฏิบติ
ั หน้าที่แทนอาโรนและแทนชุมนุมชนทัง้ หมดหน้าพลับพลา
แห่ง ชุ มนุม ขณะเขาปฏิ บั ติ งานที่ พลับพลา 8 เขาจะดูแลบรรดาเครือ
่ งใช้ ของพลับพลาแห่ง ชุ มนุม และปฏิ
บัติ หน้าที่ แทนคนอิสราเอล เมื่อเขาปฏิ บัติ งานที่ พลับพลา 9 จงมอบคนเลวีไว้กับอาโรนและกับบุตรชายทัง้
หลายของอาโรน เขาทัง้ หลายรับ เลือกจากคนอิสราเอลมอบไว้กับ อาโรนแล้ว 10 เจ้ าจงแต่ง ตัง้ อาโรนและ
บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนให้ปฏิบัติงานตามตําแหน่ งปุโรหิต แต่ คนอื่นที ่เข้ามาใกล้ จะต้องถูก ลงโทษถึง
ตาย� 11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “ดู เถิด เราเองได้ เลือกคนเลวีจากคนอิสราเอลแทนบรรดา
บุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอลที่ คลอดจากครรภ์ มารดาก่อน คนเลว ี จะเป็น ของเรา 13 เพราะบรรดาบุตร
หัวปี เป็น ของเรา ในวันที ่ เราได้ ประหารชี ว ิตบ ุตรหัวปี ทัง้ หลายในประเทศอียป
ิ ต์ นั ้น เราได้ เลือกบรรดาบุตร
หัวปี ในอิสราเอล ทัง้ มนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉานไว้เป็น ของเรา ทัง้ หลายเหล่า นี้ ต้องเป็น ของเรา เราคือ พระ
เยโฮวาห์�
1

แต่ละครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายว่า 15 “จงนั บ คนเลวีตามเรือนบรรพบุรุษ และตาม
ครอบครัว คือท่านจงนั บผู้ชายทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่เดือนหนึ่ งขึ้นไป� 16 โมเสสจึงได้นับเขาทัง้ หลายตามพระ
ดํารัสของพระเยโฮวาห์ดังที่พระองค์ตรัสสัง่ ไว้ 17 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุตรชายของเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และ
เมรารี 18 ชื่อบุตรชายของเกอร์โชนตามครอบครัว คือลิบนีและชิเมอี 19 บุตรชายของโคฮาทตามครอบครัว
คื ออัม ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี เอล 20 และบุตรชายของเมรารีตามครอบครัว คือ มาลี และมู ชี นี่ เป็น
ครอบครัวคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษของเขา 21 วงศ์ เกอร์โชนมี ครอบครัวลิ บนีและครอบครัวชิเมอี เหล่า
นี้ เป็นครอบครัวเกอร์โชน 22 จํานวนคนทัง้ หลาย คือจํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่มีอายุตัง้ แต่เดือนหนึ่ งขึ้นไปเป็น
เจ็ด พัน ห้า ร้อยคน 23 ครอบครัว เกอร์โชนนั ้น จะต้องตัง้ ค่ายอยู่ ข้างหลัง พลับพลาด้านตะวัน ตก 24 มี เอลี ยา
สาฟบุตรชายลาเอลเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเกอร์โชน
14

การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครัวเลวี

25 งานที่วงศ์เกอร์โชนปฏิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุมมีงานพลับพลา

งานเต็นท์พร้อมกับเครือ
่ งคลุมเต็นท์
และม่านประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 26 ม่านบัง ลานและม่านประตู ลาน ซึ่ง อยู่ รอบพลับพลาและแท่ นบู ชา
รวมทัง้ เชือกโยงทัง้ งานสารพัด ที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ 27 วงศ์ โคฮาทมี ครอบครัวอ ัม ราม ครอบครัวอ ิส ฮาร์
ครอบครัว เฮโบรน ครอบครัวอ ุส ซี เอล เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว โคฮาท 28 ตามจํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่ มีอายุ
ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไปเป็น แปดพัน หกร้อยคน เป็น คนปฏิ บั ติ หน้าที่ สถานบริสุทธิ ์ 29 บรรดาครอบครัว ลูก
หลานของโคฮาทจะตัง้ ค่ายอยู่ทางด้านใต้ ของพลับพลา 30 มีเอลี ซาฟานบุตรชายอุสซีเอลเป็นหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษ ของครอบครัว โคฮาท 31 คนเหล่า นี้ มี หน้าที่ ดู แลหีบ พระโอวาท โต๊ะ คัน ประทีป แท่น บูชาทัง้ สอง
และเครือ
่ งใช้ ต่างๆของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ง ปุโรหิต ใช้ ปฏิบัติ งานและม่าน ทัง้ งานสารพัด ที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้
32 เอเลอาซาร์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหิต เป็ น นายใหญ่ เหนื อ หัวหน้า ของคนเลวีและตรวจตราผู้ ที่ มี หน้าที่
ปฏิบัติสถานบริสุทธิ์ 33 วงศ์เมรารีมีครอบครัวมาลี และครอบครัวมูชี เหล่านี้ เป็นครอบครัวเมรารี 34 จํานวน
คนทัง้ หลายคือ จํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ หน ่ง
ึ เดือนขึ้น ไปเป็น หกพัน สองร้อยคน 35 และศุ รี เอ
ลบุตรชายอาบีฮาอิลเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของครอบครัวเมรารี คนเหล่านี้ จะตัง้ ค่ายอยู่ด้านเหนื อของ
พลับพลา 36 งานที่ กําหนดให้ แก่ ลูก หลานเมรารีคือ งานดูแลไม้ กรอบพลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสา ฐานรอง
และเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด ทัง้ งานสารพัดที่เกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้ 37 และเสารอบลาน พรอ
้ มกับฐาน
รอง หลัก หมุด และเชือกโยง 38 และบุคคลที่ จะตัง้ ค่ายอยู่ หน ้า พลับพลาด้านตะวัน ออกหน้า พลับพลาแห่ง
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ชุ มนุ ม ด้านที่ ดวงอาทิตย์ ขึ้น มี โมเสสและอาโรนกั บลู กหลานของท่าน มี หน้าที่ ดู แลการปรนนิ บั ติ ภายใน
สถานบริสุทธิ์และบรรดากิจการที่ พึงกระทําเพื่อคนอิสราเอล และผู้ใดอื่นที ่เข้ามาใกล้ จะต้องถูกลงโทษถึง
ตาย 39 บรรดาคนที่นับเข้าในคนเลวี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เป็นบรรดา
ผู้ชายทัง้ หมดตามครอบครัวที่มีอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้นไปเป็นสองหมื่นสองพันคน
การไถ่ถอนบุตรหัวปี
และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง นั บ บุตร ชาย หัวปี ทัง้ หลาย ของ คน อิสราเอล ที่ มีอายุ ตัง้ แต่
หน ่งึ เดือนขึ้น ไป จงจดจํา นวนรายชื่อ ไว้ 41 เจ้ าจงกัน พวกเลวี ไว้ ให้ เรา (เราคือ พระเยโฮวาห์� ทัง้ นี้ เพื่อ
แทนบรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล และให้ สัตว์ทัง้ ปวงของคนเลวีแทนสัตว์หัวปี ทัง้ หลายของคน
อิสราเอล� 42 ดังนั ้นโมเสสจึงได้นับบรรดาบุตรหัวปีท่ามกลางคนอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ท่าน
43 บุ ตรชายหัวปี ทัง
้ หลายตามจํานวนชื่อ ที่ นับ ได้ ซึ่ งม ี อายุ ตัง้ แต่ หน ่งึ เดือนขึ้น ไป มี สองหมื่น สองพัน สอง
ร้อยเจ็ด สิบ สามคน 44 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปี ทัง้ หมดของคน
อิสราเอล และเอาสัตว์ทัง้ หลายของคนเลวีแทนสัตว์ของคนอิสราเอล คนเลว ี จะเป็น ของเรา เราคือ พระเย
โฮวาห์ 46 สําหรับเป็นค่าไถ่ บุ ตรหัวปี ของคนอิสราเอลจํานวนสองร้อยเจ็ดสิบสามคนที่ เกินจํานวนผู้ชายคน
เลวีนั ้น 47 เจ้ าจงเก็บ คนละห้า เชเขล คือ จงเก็บ ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ ์ (เชเขลหนึ่ งม ี ยี ่ สิ บเก-ราห์�
48 และมอบเงินซึ่งต้องเสียเป็ นค่าไถ่ของคนที่เกินเหล่านั ้นให้ไว้แก่อาโรนและลูกหลานของท่าน� 49 โมเสส
จึงเก็บเงินค่าไถ่ จากคนเหล่านั ้ นที ่เกินกว่าจํานวนคนที่ คนเลวีไถ่ ไว้ 50 คือท่านเก็บเงินจากบุตรหัวปี ของคน
อิสราเอล เป็น เงิน จํานวนหนึ่ ง พัน สามร้อยหกสิบ ห้า เชเขล นั บ ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 51 และโมเสส
ได้นําเอาเงินค่าไถ่ให้แก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ ดังที่พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้
40

4
คนโคฮาทรับผิดชอบต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส และ อา โร นว่า 2 “จง ทํา สํามะโนครัว ลูก หลาน โค ฮาท จาก คน เลวี ตาม
ครอบครัว และตามเรือนบรรพบุรุษ 3 จากคนที่ มีอายุ สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ ปี ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ
ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 4 นี่ เป็น งานที่ ลูก หลานโคฮาทจะกระทํา ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม คือ งานที่
กระทําต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 5 เมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายไป อาโรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไปข้างใน และปลด
ม่านกําบังออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว้ 6 แล้วเอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุม และเอาผ้าสี ฟ้าล้วนคลุมบน
นั ้น และสอดคานหาม 7 และเอาผ้า สี ฟ้า ปู ลงบนโต๊ะ สําหรับ ขนมปัง หน้า พระพักตร์แล ้ว วางจานและช้อน
อ่างนํ้าและคนโทที่รน
ิ เครือ
่ งดื่มบูชา และขนมปังหน้าพระพักตร์เป็นนิ ตย์ก็ให้วางอยูบ
่ นผ้าสีฟ้านั ้นด้วย 8 แล
้วเอาผ้าสี แดงคลุม บนนี้ เอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุ มอีก แล้วสอดคานหาม 9 แล้วให้เขาเอาผ้าสี ฟ้าคลุม
คันประทีปที่ใช้จุด คลุมตะเกียง ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ถาดใส่ตะไกร และบรรดาภาชนะใส่น้ํามันเติมตะเกียง
10 เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์หอ
่ ตะเกียงและเครือ
่ งประกอบทัง้ หมด แล ้ว ใส่ ไว้บนโครงหาม 11 ให้เขาเอาผ้า
สี ฟ้า มาคลุม แท่น ทองคํา เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม ไว้ แล ้ว สอดคานหาม 12 และให้เขาเอาผ้า สี ฟ้า ห่อ
ภาชนะเครือ
่ งใช้ ซ่ึง ใช้ อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์ และคลุม เสีย ด้วยหนั ง ของตัว แบดเจอร์ และใส่ ไว้ บนโครงหาม
13 ให้เอาขี้เถ้าออกจากแท่ นบู ชา เอาผ้าสี ม่วงคลุมแท่นเสีย 14 เอาภาชนะประจําแท่นทัง
้ หมดซึ่งเป็นเครือ
่ ง
ใช้ ประจํา แท่น มี กระถางไฟ ขอเกี่ยวเนื้ อ พล ัว่ ชาม และภาชนะประจํา แท่น ทัง้ สิน
้ วางไว้ ข้างบน แล ้ว เอา
หนั งของตัวแบดเจอร์คลุม และสอดคานหาม 15 เมื่ออาโรนและบุตรชายคลุมสถานบริสุทธิ์และคลุมบรรดา
เครือ
่ งใช้ ของสถานบริสุทธิ์ เสร็จ แล้ว เมื่อ ถึง เวลาเคลื่อนย้ายค่ายลูก หลานโคฮาทจึง จะเข้า มาหาม แต่ เขา
ต้องไม่ แตะต้องของบริสุทธิ์ เหล่ านั ้น เกลือกว่า เขาจะต้องตาย สิ ่ง เหล่า นี้ แหละที่ เป็น ของประจํา พลับพลา
แห่งชุ มนุมซึ่งลูกหลานของโคฮาทจะต้องหาม 16 แล้วเอเลอาซาร์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหิตจะต้องดู แลน
้ํา มัน สําหรับ ตะเกียง เครือ
่ งหอม เครือ
่ งธัญ ญบูชาประจํา วัน และนํ้ามัน เจิม และดูแลพลับพลาทัง้ หมดกับ
บรรดาสิง่ ของในพลับพลานั ้น คือ สถานบริสุทธิ ์ และเครือ
่ งประกอบด้วย� 17 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
18
และอาโรนว่า “อย่าตัดตระกูลครอบครัวคนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี 19 แต่จงกระทําแก่เขาเพื่อจะให้มี
ชีวิตและไม่ตาย เมื่อเขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ ของบริสุทธิ์ที่ สุดเหล่านั ้น คืออาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของ
อาโรนจะเข้าไปตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ตามงานและภาระของเขาทุกคน 20 แต่อย่าให้คนโคฮาทเข้าไปมองของบริ
สุทธิ์แม้แต่อึดใจเดียวเกลือกว่าเขาจะต้องตาย�
1

หน้าที่ต่างๆของคนเกอร์โชน

กันดารวิถี 4:21

112

กันดารวิถี 5:10

21 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 22 “จง ทํา สํามะโนครัว ลูก หลาน เกอร์ โชน ตาม เรือนบรรพบุรุษ ตาม
ครอบครัว ของเขาด้วย 23 เจ้ าจงนั บ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ ปี ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ
ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 24 ต่อ ไปนี้ เป็นการงานของครอบครัว เกอร์โชน คือ งานปรนนิ บั ติ และงาน
แบกภาระ 25 ให้เขาทัง้ หลายขนม่านพลับพลา และขนพลับพลาแห่ง ชุ มนุมพร้อมกับ ผ้า คลุม และหนั ง ของ
ตัว แบดเจอร์ที่ คลุม อยู่ ข้างบน และผ้า ม่านสําหรับ บัง ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 26 และม่านบัง ลาน และ
ม่านทางเข้าประตูลานซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยง และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ เขาจะต้อง
กระทํา งานที่ ควรกระทํา ทุก อย่างที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ 27 ให้ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนบัง คับ
บัญชาบุตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนเรือ
่ งทุกสิง่ ที่เขาจะต้องขน และงานทุกอย่างที่เขาจะต้องกระทํา และ
เจ้าจะต้องกําหนดทุกสิง่ ที่เขาจะต้องขน 28 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเกอร์โชนในพลับพลาแห่งชุมนุม
และอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตจะบังคับดูแลงานของคนเหล่านั ้น

หน้าที่ต่างๆของคนเมรารี

29 ฝ่ายคนเมรารีนั ้น

เจ้ าจงนั บ เขาตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ 30 เจ้ าจงนั บ คนที่ มีอายุ สามสิบ ปี
ขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบติ
ั งานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 31 และต่อไปนี้ เป็นสิง่ ที่กําหนด
ให้เขาขน งานทัง้ หมดของเขาในการปรนนิ บั ติ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม คือ ไม้ กรอบพลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสา
และฐานรอง 32 เสารอบลานพร้อมกับฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง เครือ
่ งใช้และเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่า
นี้ ทัง้ หมด เจ้าจงกําหนดชื่อสิง่ ของที่เขาต้องหาม 33 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเมรารี เป็นงานทัง้ หมด
ของเขาในการปรนนิ บัติพลับพลาแห่งชุมนุม ในบังคับบัญชาของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิต�
การสํารวจสํามะโนครัวของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
โมเสส และ อา โรน และ บรรดา หัวหน้า ของ ชุ มนุ ม ชน ได้ นั บ คน โค ฮาท ตาม ครอบครัว และ ตาม เรือน
บรรพบุรุษ 35 ทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบปี ข้น
ึ ไปถึงห้าสิบปี ที่เข้าปฏิบัติงานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแห่ง
ชุ มนุม 36 และจํานวนคนตามครอบครัว ของเขาเป็น สองพัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ คน 37 นี่ แหละเป็น จํานวนคนใน
ครอบครัวของโคฮาท บรรดาผู้ปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุมนุม ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามที่พระเย
โฮวาห์ตรัสสัง่ โดยโมเสส 38 จํานวนคนในลูกหลานเกอร์โชน ตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ 39 ทุกคนที่
มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้าสิบ ปี ที่ เข้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 40 จํานวนคน
ตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นสองพันหกร้อยสามสิบคน 41 นี่ เป็นจํานวนคนในครอบครัวคนเกอร์
โชน บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม ซึ่ง โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามพระดํารัส ของพระเยโฮ
วาห์ 42 จํานวนคนในครอบครัวคนเมรารี ตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ 43 ทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบ
ปีข้น
ึ ไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบติ
ั งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 44 จํานวนคนตามครอบครัวของเขา
เป็นสามพันสองร้อยคน 45 นี่ แหละเป็นจํานวนคนที่นับได้ในครอบครัวคนเมรารี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับ
ไว้ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โดยโมเสส 46 บรรดาคนเลวีที่ นั บ ได้ ผู้ ที่ โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้า
ของคนอิสราเอลได้ นับไว้ ตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ 47 ทุกคนที่ มีอายุตัง้ แต่ สามสิบปี ถึงห้าสิบปี ที่
เข ้า ปฏิ บั ติ งานและทํางานขนภาระได้ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 48 จํานวนคนที่ นับ ได้ นั้น เป็น แปดพัน ห้า ร้อย
แปดสิบ คน 49 เขาทัง้ หลายได้ ถู กนั บ ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ ทางโมเสส ให้ ทุ กคนทํางานปรนนิ บั ติ หรือ
งานขนของเขา ดังนี้ แหละโมเสสได้นับเขาไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34

5
คนโรคเรือ
้ นต้องไปนอกค่าย

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลให้สัง
่ บรรดาคนโรคเรือ
้ น

และทุกคนที่มีสิ่งไหล
ออก และคนใดที่ มลทิน เพราะการถูก ซากศพให้ไปนอกค่าย 3 เจ้ าจงสัง่ ทัง้ ผู้ชายและผู้ หญิง ให้ไปนอกค่าย
เพื่อมิให้เขากระทําให้ค่ายของเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลางนั ้นเป็นมลทิน� 4 และคนอิสราเอลก็ กระทําตาม
และสัง่ คนเหล่านั ้นให้ไปนอกค่าย พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสไว้ประการใด คนอิสราเอลก็กระทําตามอย่าง
นั ้น 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ผู้ชายก็ดีหรือผู้หญิงก็ดีกระทําบาปอย่าง
ที่มนุษย์กระทํา คือประพฤติการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และผู้นั้นมีความผิดแล้ว 7 ก็ให้ผู้นั ้นสารภาพความ
ผิดที่ เขาได้ กระทํา และให้เขาคืนสิง่ ที่ ละเมิดซึ่งเขาได้มานัน
้ เต็มตามเดิม ทัง้ เพิ่มอีกหนึ่ งในห้าส่วนให้แก่เจ้
าของเดิมผู้ที่เขาได้กระทําการละเมิดต่อนั ้น 8 แต่ถ้าคนนั ้นไม่มีพี่น้ องที่จะรับของคืนก็ให้ถวายของที่คืนนั ้น
แด่ พระเยโฮวาห์ ทางปุโรหิต รวมทัง้ แกะผู้ สําหรับ บูชาลบมลทิน บาป ซึ่ง เขาต้องบูชาลบมลทิน บาปของเขา
9 และของบริสุ ทธิ์ที่ คนอิสราเอลนํา มาถวายทุ กสิ่งอันนํา มาให้แก่ ปุ โรหิตก็ตกเป็ น ของปุโรหิต 10 สิ ่งบริสุ ทธิ์
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ของทุกคนให้ตกเป็นของปุโรหิตและทุกสิง่ ที่เขานําไปถวายปุโรหิตก็ต้องตกเป็นของปุโรหิต� 11 และพระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
การทดสอบผู้หญิงที่อาจเป็นชู้
“จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤติ นอกใจสามี 13 มี ชายอื่น มานอน
ร่วมกับ นางพ้น ตาสามี ของนาง แม้ นางได้ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน แล้ว แต่ ไม่มี ใครรู เห
้ ็น และยัง ไม่ มี พยาน
เพราะจับไม่ได้คาที่ 14 จิตหึงหวงก็มาสิงสามี เขาจึงหึงหวงภรรยาของเขา และภรรยาได้กระทําตัวให้มลทิน
หรือจิตหึงหวงมาสิงสามี เขาจึงหึงหวงภรรยาของเขา แม้ว่าภรรยามิได้กระทําตัวให้มลทิน 15 ก็ให้ชายผู้นั้น
พาภรรยาของตนไปหาปุโรหิต นํา เครือ
่ งบูชาสําหรับ ภรรยาไป มี แป ้ง ข้าวบาร์เลย ์ หน่งึ ในสิบ เอฟาห์ อย่า ให้
เขาเทนํ้ามันหรือใส่กํายานในแป้งนั ้น เพราะเป็นธัญญบูชาเรือ
่ งความหึงหวง เป็นธัญญบูชาแห่งความรําลึก
ฟื้ นให้ ระลึก ถึง ความชัว่ ช้า 16 และปุโรหิต จะนํา นางมาใกล้ ให้เข ้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ 17 และปุโรหิต จะเอานํ้า
บริสุทธิ์ที่ใส่ภาชนะดิน ปุโรหิตจะเอาผงคลีที่พื้นพลับพลาใส่ในนํ้านั ้น 18 และปุโรหิตจะให้นางเข้าเฝ้าพระเย
โฮวาห์ และแก้ มวยผมของนางออก และส่ง ธัญ ญบูชาแห่ง ความรําลึก ให้ นางถือ ไว้ อัน เป็น ธัญ ญบูชาแห่ง
ความหึง หวง แล ้ วปุ โรหิต จะถือ นํ้า แห่ง ความขมขื่ นที ่ นํา การสาปแช่ง นั ้น ไว้เอง 19 แล ้ วปุ โรหิต จะให้นางปฏิ
ญาณตัวว่า ‘ถ้าไม่มีชายใดมานอนกับเจ้า หรือเจ้าไม่หน
ั เหไปกระทํามลทิน เมื่อเจ้ายังอยู่ในอํานาจของสามี
ก็ ให้เจ้ าพ้น เสีย จากนํ้า แห่ง ความขมขื่ นที ่ นํา การสาปแช่ง นี้ 20 แต่ ถ้า เจ้า ได้ หลงไปแม้ เจ้ าอยู่ ในอํานาจของ
สามีและได้กระทําตัวเองให้เป็นมลทินและชายอื่นนอกจากสามีได้เข้านอนด้วยแล้ว� 21 ก็ให้ปุโรหิตกระทํา
ให้หญิง นั ้น กล่าวคํา ปฏิญาณสาปแช่ง และปุโรหิต จะกล่าวแก่ ผู้ หญิง นั ้ นว ่า ‘ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
เจ้าให้เป็นคําสาปแช่ง และเป็นคําปฏิญาณท่ามกลางชนชาติ ของเจ้า ในเมื่อพระเยโฮวาห์กระทําให้โคนขา
เจ้าลีบและกระทําท้องเจ้าให้ป่องแล้ว 22 ขอให้นํ้าแห่งคําสาปแช่งนี้ เข้าในตัวเจ้ากระทําให้ท้องเจ้าป่อง และ
กระทําให้โคนขาเจ้าลีบไป� และนางนั ้นจะต้องกล่าวว่า ‘เอเมน เอเมน� 23 แล้วปุโรหิตจะเขียนคําสาปนี้ ลง
ในหนั งสือ และลบความนั ้นออกเสียด้วยนํ้าแห่งความขมขื่น 24 แล้วให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ แห่งความขมขื่นที่นํา
การสาปแช่ง แลวน
้ ้าํ ที่นําการสาปแช่งนั ้นจะเข้าไปในตัวนางเป็นความเฝื่ อนฝาด 25 และปุโรหิตจะเอาธัญญ
บูชาแห่งความหึงหวงออกจากมือนาง แกว่งไปแกว่งมาถวายธัญญบูชานัน
้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล
้ วนํา ไปถวายที่ แท่น บูชา 26 และปุโรหิตจะหยิบ ธัญ ญบูชากํา มือ หนึ่ ง เป็น ส่วนที่ ระลึก แล ้ว เผาเสียบนแท่ นบู
ชา แล้วจึงให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ นั ้น 27 เมื่อให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ แล้ว ต่อมา ถ้านางกระทําตัวให้มลทินและประพฤติ
นอกใจสามี นํ้า ที่ นํา การสาปแช่ง นั ้น จะเข้า ในตัวนางเป็น ความเฝื่ อนฝาด ท้องจะป่องและโคนขาจะลีบ ไป
และหญิงนั ้นจะเป็นคําสาปแช่งท่ามกลางชนชาติของนาง 28 ถ้าหญิงนั ้นมิได้มีมลทิน แต่บริสุทธิ์ นางจะพ้น
ความผิดและตัง้ ครรภ์ 29 นี่ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งความหึงหวงเมื่อภรรยาแม้จะอยู่ในอํานาจของสามีได้
หลงไปกระทํา ตนให้มี มลทิน 30 หรือ เมื่อ จิต หึง หวงสิง ผู้ ชาย และเขาหึง หวงภรรยาของเขา แล ้ว เขาต้องให้
นางไปเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ และปุโรหิต จะปฏิ บั ติ ต่อ นางตามพระราชบัญญั ติ นี้ ทุ กประการ 31 ผู้ ชายจึง จะ
พ้นความชัว่ ช้า แต่ผู้หญิงจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง�
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6
คนที่ปฏิญาณเป็นนาศีร ์
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อผู้ชายก็ดี ผูหญิ
้ งกดี
็ ปลีกตัวด้วยการก
ระทํา สัตย์ ปฏิญาณ คือ ปฏิญาณเป็น นาศี ร ์ คือ ปลีก ตัว ออกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 3 ก็ ให้ ผู้ นั ้น ปลีก ตัว ออก
จากเหล้า องุน
่ และสุ รา เขาต้องไม่ ด่ ื มน้าํ ส้ มท ี่ ได้ จากเหล้า องุน
่ หรือ สุ รา ไม่ ดื่ มน้าํ 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 ศีรษะของ
เขา เขาต้องบริสุทธิ์จนกว่าจะสิน
้ กําหนดเวลาที่ เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไว้ผม
ยาว 6 ตลอดเวลาที่ เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาต้องไม่เข้าใกล้ ศพ 7 อย่าทําตัวให้มีมลทิน
ด้วยบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงที่ ตาย เพราะที่ เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเจ้านั ้นเป็นพันธนะของ
เขา 8 ตลอดเวลาที่ เขาปลีกตัวออกมา เขาต้องบริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ 9 และถ้ามีคนมาตายอยู่ใกล้ ตัวเขา
ปัจจุบันทันด่วน ศีรษะของเขาที่ชาํ ระให้บริสุทธิไว้
์ ก็เป็นมลทินเสียแล้ว เขาต้องโกนศีรษะของเขาในวันชําระ
ตัวคือในวันที่เจ็ดนั ้นเขาต้องโกนศีรษะ 10 ในวันที่แปดเขาต้องนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวไป
ให้ปุโรหิตที่ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม 11 และปุโรหิตจะถวายบูชาตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป อีกตัวหนึ่ ง
ถวายเป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ลบมลทิน ให้ เขา เพราะเขาได้ กระทํา ผิด เหตุ เรือ
่ งศพ และเขาต้องชําระศีรษะให้
บริสุทธิในวั
นนั ้นอีก 12 และให้เขาปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการปลีกตัวของเขา และนํา
์
ลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบมาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด แต่ เวลาก่อนนั ้นนั บไม่ ได้ เพราะการปฏิญาณปลีกตัว
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ของเขานั ้ นมีมลทินเสียแล้ว 13 เมื่อเวลาปลีกตัวของเขาครบแล้ว พระราชบัญญัติของพวกนาศี รมี
์ ดังนี้ ให้
นําเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 14 ให้เขาถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะผู้อายุขวบหนึ่ ง
ที่ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบูชา และลูกแกะเมียอายุขวบหนึ่ งที่ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
และแกะผูต
้ ัวหนึ่ งที่ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งสันติบูชา 15 และขนมปังไร้เชื้อกระจาดหนึ่ ง ขนมทําด้วยยอด
แป้งคลุกนํ้ามัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทานํ้ามันพร้อมกับเครือ
่ งธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน 16 และปุโรหิต
จะนํา ของเหล่า นี้ ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล ้ว ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบู ชา 17 และ
ปุโรหิตจะถวายแกะผู้ เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกับ ขนมปัง ไร้เชื้อ กระจาดหนึ่ ง ปุ โรหิต จะ
ถวายธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาที่ คู่ กัน ด้วย 18 และผู้ เป็น นาศี ร จ
์ ะโกนศีรษะแห่ง การปลีก ตั วน ั นที
้ ่ ประตู
พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม และนํา เอาผมที่ ศีรษะแห่ง การปลีก ตั วน น
ั ้ ไปใส่ไฟที่ อยู่ ใต้ เครือ
่ งสันติ บูชาเสีย 19 เมื่อ
ผู้ เป็น นาศี ร โ์ กนผมแห่ง การปลีก ตัว เสร็จ แล้ว ปุ โรหิต จะนํา เนื้ อ สัน ขาหน้า ของแกะตัวผู้ ที่ ต้ม แล้ว กับ ขนม
ไร้เชื้อก้อนหนึ่ งจากกระจาด และขนมแผ่นไร้เชื้อแผ่นหนึ่ งวางไว้ในมือทัง้ สองของผู้เป็นนาศี รนั
์ ้น 20 แล้วปุ
โรหิตจะนําของเหล่านั ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นส่วนบริ
สุทธิ์ที่ กันไว้สําหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้ ออกที่ แกว่งถวาย และเนื้ อโคนขาที่ ถวายแล้ว ต่อจากนี้ ผู้เป็นนาศี ร ์
ก็ ดื่ มน้าํ องุน
่ ได้ 21 นี่ เป็นพระราชบัญญัติ ของผู้เป็นนาศี รผู
์ ้ปฏิญาณ และเครือ
่ งบูชาของเขาที่ ถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจากสิ่งอ่น
ื ๆที่เขาถวายได้ ดังนั ้นแหละเขาต้องกระทําตามพระราชบัญญัติของ
การปลีกตัวออกไปเป็นนาศีร ์ ตามที่เขาได้ปฏิญาณไว้� 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่อา
โรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนว่า ท่านทัง้ หลายจงอวยพรแก่ คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือว่าแก่ เขาทัง้
หลายว่า 24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษร์ ก
ั ษาท่าน 25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระ
พักตร์ของพระองค์ ทอแสงแก่ ท่าน และทรงพระกรุ ณาท่าน 26 ขอพระเยโฮวาห์ทรงมี สี พระพักตร์แช่ มชื่น
ต่อท่านและประทานสันติสุขแก่ท่าน 27 ดังนั ้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนื อคนอิสราเอล และเราจะ
ได้อวยพรแก่เขาทัง้ หลาย�

7
การถวายสิง่ ของของบรรดาประมุขคนอิสราเอล
เมื่อ วันที ่ โมเสสจัด ตัง้ พลับพลาเสร็จ และได้ เจ ิม และได้ ชาํ ระพลับพลากับ บรรดาเครือ
่ งใช้สอยประจํา
พลับพลาให้บริสุทธิ์ และได้เจิมและชําระแท่นบูชากับภาชนะประจําทัง้ หมดให้บริสุทธิแล้
์ ว 2 บรรดาประมุข
ของคนอิสราเอล หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ คือ ประมุข ของตระกูล ต่างๆ ผู้ อยู่ เหนื อ ผู้ ที่ ขึ้น ทะเบียนไว้ ได้ เข ้า
มาถวายของ 3 และได้ นํา ของบูชามาถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ มี เกวียนประทุน หกเล่ม กับ วัว หกคู่
ประมุข สองคนนํา เกวียนเล่ม หนึ่ ง และวัว คนละตัว ถวายเสีย ที่ หน ้า พลับพลา 4 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า 5 “จงรับของเหล่านี้ ไว้จากเขาเพื่อจะได้ใช้ในการปรนนิ บัติที่พลับพลาแห่งชุมนุม จงมอบไว้กับคน
เลวีแก่ทุกคนตามงานปรนนิ บัติของเขา� 6 โมเสสจึงนําเกวียนและวัวไปมอบให้แก่คนเลวี 7 ท่านให้เกวียน
สองเล่ม กับ วัว สองคู่ แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนตามงานปรนนิ บั ติ ของเขา 8 ท่านมอบเกวียนสี่ เล่ม
และวัวสี่ คู่ ให้แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเมรารีตามงานปรนนิ บัติ ของเขา ซึ่งเป็นตามคําชีแ
้ จงของอิธามาร์บุ
ตรชายอาโรนปุโรหิต 9 แต่ท่านมิได้มอบอะไรให้แก่บุตรชายของโคฮาท เพราะงานปรนนิ บติ
ั ของเขาเป็นงาน
ที่ต้องหามสิง่ ของบริสุทธิบ
์ นบ่า 10 และบรรดาประมุขก็นําของบูชามาเพื่อแก่งานมอบถวายแท่นบูชาในวันที่
ทํา พิธีเจ ิม แท่ นบู ชาน ัน
้ และพวกประมุข ต่างก็ ถวายเครือ
่ งบูชาของตนหน้า แท่ นบู ชา 11 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า “ให้พวกประมุข มาถวายเครือ
่ งบูชาของเขาวันละคนในงานมอบถวายแท่ นบู ชา � 12 ผู้ ที่ ถวาย
เครือ
่ งบูชาในวัน แรกคือ นาโชนบุตรชายอัม มี นาดับ แห่ง ตระกูล ยู ดาห์ 13 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก
หนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล และชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะ
ทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 14 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอม
สําหรับเผาเต็ม 15 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 16 ลูกแพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 17 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ
บูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับ 18 วันที่สองเนธันเอลบุตรชายศุอาร์ประมุข
ของตระกูล อิส สาคาร์ถวายของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเป็น จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเช
เขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามัน
เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 20 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 21 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง
22
แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
23 และวัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะผูห้
้ า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวาย
1
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ของเนธันเอลบุตรชายของศุ อาร์ 24 วันที่สามเอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลนประมุขของคนเศบูลุนถวายของ 25 ของ
ถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 26 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั ก
สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 27 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น
เครือ
่ งเผาบูชา 28 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 29 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน
่ึงขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลี อบ
ั บุตรชายของเฮโลน 30 วันที่ สี ่เอลี ซู ร์บุ ตร
ชายของเชเดเออร์ประมุข ของคนรู เบนถวายของ 31 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสา
มสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุก
นํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบู ชา 32 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 33 วัวหนุ่ม
34
ตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่ บาป 35 วัวผู้สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่า นี้ เป็น ของ
ถวายของเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์ 36 วันที่ห้าเชลูมิเอลบุตรชายศุ รช
ิ ด
ั ดัยประมุขของคนสิเมโอนถวาย
ของ 37 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 38 ช้อนทองคํา
ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 39 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบ
40
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 41 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า
ลูก แกะอายุ หน่ง
ึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเชลู มิ เอลบุตรชายของศุ ร ช
ิ ด
ั ดัย
42 วันที่หกเอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลประมุขของคนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ ง
หนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้
มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 44 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผา
เต็ม 45 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา 46 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ ง
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 47 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง
เหล่านี้ เป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล 48 วันที่เจ็ดเอลีชามาบุตรชายอัมมีฮูดประมุขของ
คนเอฟราอิมถวายของ 49 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ ง
หนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบู
ชา 50 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 51 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
52
แกะอายุหน่ง
ึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 53 วัวผู้สองตัว แกะ
ผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลีชามาบุตรชาย
ของอัม มี ฮูด 54 วัน ที่ แปดกามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูร ป
์ ระมุข ของคนมนั ส เสห์ ถวายของ 55 ของถวายของ
เขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิ์ 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
่ งเผา
บู ชา 58 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 59 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า
เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของกามาลิ เอลบุตรชายของเปดาซูร ์ 60 วัน ที่ เก ้า อาบี ดัน บุตร
ชายกิเดโอนี ประมุข ของคนเบนยามิน ถวายของ 61 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสา
มสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุก
นํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบู ชา 62 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 63 วัวหนุ่ม
ตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา 64 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่ บาป 65 วัวผู้สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่า นี้ เป็น ของ
ถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี 66 วันที่สิบอาหิเยเซอร์บุตรชายอัมมีชด
ั ดัยประมุขของคนดานถวาย
ของ 67 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 68 ช้อนทองคํา
ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 69 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบ
70
ตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 71 วัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะผูห้
้ า ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์บุ ตรชายของอัมมีชด
ั ดัย
72 วัน ที่ สิ บเอ็ด ปากี เอลบุตรชายโอครานประมุข ของคนอาเชอร์ถวายของ 73 ของถวายของเขาคือ จานเงิน
ลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะ
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ทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 74 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอม
สําหรับเผาเต็ม 75 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 76 ลูกแพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 77 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ
บูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของปากีเอลบุตรชายของโอคราน 78 วันที่สิบสองอาหิราบุตรชายเอนั นประมุข
ของคนนั ฟ ทาลี ถวายของ 79 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก
หนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญ
ญบู ชา 80 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 81 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง
ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 82 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 83 วัว ผู้ สองตัว
แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของอาหิ ราบ ุตร
ชายของเอนั น 84 ต่อไปนี้ เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากประมุขของคนอิสราเอล ในวันที่มีพิธี
เจิมแท่ นบู ชานัน
้ คือจานเงินสิบสองลูก ชามเงินสิบสองลูก ช้อนทองคําสิบสองลูก 85 จานเงินลูกหนึ่ งหนั ก
หนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล และชามลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล เงินที่ทําภาชนะทัง้ หมดหนั กสองพันสี่รอ
้ ยเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 86 ช้อนทองคําสิบสองลูกมีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม หนกล
ั ก
ู ละสิบเชเขลตาม
เชเขลของสถานบริสุทธิ์ ทองคําที่ ทําช้อนทัง้ หมดหนั กหนึ่ งร้อยยี่สิ บเชเขล 87 สัตว์สําหรับเครือ
่ งเผาบู ชา มี
วัว ผู้ สิ บสองตัว แกะผู้ สิบ สอง ลูก แกะอายุ หน่ง
ึ ขวบสิบ สอง พร ้ อมกับ เครือ
่ งธัญ ญบูชาคู่ กัน และแพะผู้ สิ บ
สองตัวสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 88 สัตว์ทัง้ หมดที่ ถวายเป็นเครือ
่ งสันติ บูชา มีวัวผู้ยี่สิ บสี่ แกะผู้หกสิบ
แพะผูหกสิ
้
บ และลูกแกะอายุหน่งึ ขวบหกสิบ นี่ แหละเป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาเมื่อได้กระทํา
การเจิมแล้ว 89 เมื่อโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยน
ิ พระสุรเสียง
ตรัส กั บท ่า นมาจากพระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง อยู่บนหีบ พระโอวาทท่า มกลางเครู บท ัง้ สอง และพระสุรเสียงนั ้น ได้
สนทนากับท่าน

8

การตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสง
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนว่า เมื่อจะตัง
้ ตะเกียงให้ตะเกียงทัง้ เจ็ดส่องแสงข้าง
หน้า คัน ประทีป� 3 และอาโรนได้ กระทํา ดัง นั ้น ท่านได้ ตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสงออกด้านหน้า คัน ประทีป ตาม
ที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสังก
่ ับโมเสส 4 ฝีมือที่ ทําคันประทีปเป็นดังนี้ เป็นทองคําใช้ค้อนทุบ ตัง้ แต่ ฐานขึ้นไปถึง
ดอกเป็นฝีค้อน ตามแบบอย่างที่พระเยโฮวาห์สําแดงแก่โมเสส เขาจึงทําคันประทีปดังนั ้น
การสถาปนาคนเลวี

5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชําระเขาทัง
้ หลายเสีย 7 เจ้

าจงชําระเขาดังนี้ จงเอานํ้าชําระมาประพรมเขา ให้เขาโกนตลอดทัง้ ตัว ให้ซักเสื้อผ้าและชําระตัวให้สะอาด
8 แล ้ว ให้เขาทัง
้ หลายนํา วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง กับเครือ
่ งธัญญบูชาคู่ กัน คือยอดแป้งคลุก นํ้ามัน และเจ้าจงนํา วัว
หนุ่มอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 9 แล้วจงพาคนเลวีมาหน้าพลับพลาแห่งชุ มนุม และให้คนอิสราเอล
มาชุ มนุ มพร้อมกัน หมด 10 เมื่อ เจ้า นํา คนเลวี มากราบทูล ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้ คนอิสราเอลเอา
มือ ของเขาวางบนคนเลวี 11 และให้อาโรนถวายคนเลวีต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ให้เป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง
ถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อ เขาจะได้ ทํางานปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ 12 แล ้ว คนเลวีจะเอามือ ของตน
วางบนหั วว ัว ผู้ ทัง้ สอง เจ้ าจงเอาตัว หนึ่ ง มาถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และอีก ตัว หนึ่ ง ให้ เป็น เครือ
่ งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปของคนเลวี 13 เจ้าจงตัง้ คนเลวีให้คอยรับใช้อาโรนและบุตรชายทัง้
หลายของอาโรน และจงถวายเขาทัง้ หลายให้เป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 14 ฉะนี้ แหละเจ้า
จงแยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอล และคนเลวีจะเป็น ของเรา 15 ตัง้ แต่ นั ้น ไปคนเลวีจะเข้ าปฏิ บั ติ งานที่
พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม ในเมื่อ เจ้า ได้ ชาํ ระเขาและกระทํา เป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายเขาไว้แล้ว 16 เพราะเขา
ทัง้ หมดถูกแยกออกจากคนอิสราเอล และมอบไว้แก่ เรา เราได้ รบ
ั เขามาเป็นของเราแล้วแทนทุกคนที่ เกิด
จากครรภ์มารดาก่อนคือ แทนบุตรหัวปี ของประชาชนอิสราเอลทัง้ หมด 17 เพราะว่าลูกหัวปี ทัง้ หมดของคน
อิสราเอลเป็นของเรา ทัง้ คนและสัตว์ ในวันทีเ่ ราได้สังหารบรรดาลูกหัวปีในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เราได้เลือกเขาไว้
เป็นของเรา 18 และเราได้เลือกคนเลวีแทนบุตรหัวปีทัง้ หมดของคนอิสราเอล 19 และเราได้ให้คนเลวจ
ี ากคน
อิสราเอลไว้กับ อาโรนและบุตรชายของอาโรน ให้ ปฏิบัติ งานแทนคนอิสราเอลที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และ
ทําการลบมลทิน ให้คนอิสราเอล เพื่อ ว่า จะไม่ มี ภัย พิบัติ บังเกิด แก่ คนอิสราเอล เมื่อ คนอิสราเอลเข้า มาใกล้
สถานบริสุทธิ์� 20 โมเสสและอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้กระทําต่อคนเลวีดังนั ้น ตามที่พระเย
โฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสในเรือ
่ งคนเลวีทุกประการ คนอิสราเอลก็กระทําดังนั ้น 21 คนเลวีได้ชําระตนให้สิ้นบาป
และซักเสื้อผ้าของตน และอาโรนก็ ถวายเขาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอา
โรนทําการลบมลทินชําระเขา 22 แต่นั ้นมาคนเลวีก็เข้าไปปฏิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุม ในการรับใช้อาโรน
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และบุตรชายของอาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โมเสสเรือ
่ งคนเลวี เขาจึง ได้ กระทํา อย่างนั ้น แก่ เขาทัง้
หลาย 23 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 24 “เรือ
่ งนี้ เก ี่ย วกับ คนเลวี ให้คนเลว ี ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี่ สิ บห้า ปี ขึ้น ไป
เข้าไปปฏิ บัติ งานในพลับพลาแห่งชุ มนุม 25 พออายุได้ ห้าสิบปี ให้เขาหยุดปฏิ บัติ ไม่ต้องทํางานต่อไป 26 แต่
ให้เขาช่วยพี่น้องในพลับพลาแห่งชุมนุมดูแลการงาน ไม่ต้องลงมือทําเอง เจ้าจงกระทําเช่นนี้ แก่คนเลวีเมื่อ
กําหนดงานให้เขา�

9

คําสัง่ สอนเรือ
่ งเทศกาลปัสกา
1 ในเดือนที่ หน่ง
ึ ปี ที่ สองตัง้ แต่เขาทัง้ หลายออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ ถิน
่ ทุรก
ันดารซีนายว่า 2 “ให้คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กําหนดไว้ 3 คือเดือนนี้ ในวันขึ้นสิบสี่คํ่า เวลา
เย็น เจ้ าทัง้ หลายจงถือ เทศกาลปัส กาตามเวลาที่ กําหนดนั ้น เจ้ าจงกระทํา ตามกฎเกณฑ์ และพิธีต่างๆทัง้
สิน
้ ของเทศกาลนั ้น� 4 โมเสสจึง บอกคนอิสราเอลให้ ถือ เทศกาลปัส กา 5 เขาทัง้ หลายได้ ถือ เทศกาลปัส กา
ในเดือนที่ หน ่ง
ึ วัน ขึ้น สิบ สี่ ค่ํา เวลาเย็ นที ่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย ที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โมเสสทุก ประการ คน
อิสราเอลก็กระทําตามอย่างนั ้น 6 และมีผู้ชายบางคนที่มีมลทินเพราะถูกต้องศพ จึงถือปัสกาในวันนั ้นไม่ได้
เขาจึงมาอยู่ต่อหน้าโมเสสและอาโรนในวันนั ้น 7 เขาเหล่านั ้นกล่าวแก่ท่านว่า “เรามีมลทินเพราะได้ถูกต้อง
ศพ ทําไมจึง ห้ามมิ ให้ เราถวายเครือ
่ งบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามวัน กําหนดท่ามกลางคนอิสราเอล� 8 และ
โมเสสบอกเขาว่า “จงคอยอยู่ ก่อนเพื่อ เราจะฟั งด ู ว่า พระเยโฮวาห์ จะตรัสส ั ่งอย่างไรเรือ
่ งท่าน� 9 พระเย
โฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ผู้ ใดในพวกเจ้า หรือ ในเชื้อ สายของเจ้า มี มลทิน
เพราะถูกต้องศพ หรือไปทางไกลก็ให้ผูนั
้ ้นถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ 11 ให้ถือปัสกาในเดือนที่สองวันขึ้นสิบสี่
คํ่าเวลาเย็น ให้เขากินขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม 12 เขาทัง้ หลายต้องไม่ให้อะไรเหลือจนวันรุ่งขึ้น และไม่หก
ั
กระดูก แกะปัส กา ให้กระทํา ตามกฎในเรือ
่ งถือ เทศกาลปัส กาทุก ประการ 13 แต่ คนที ่ สะอาดและมิ ได้ อยู่ใน
ระหว่างการเดินทางแต่งดไม่ถือเทศกาลปัสกา ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะ
เขามิ ได้ นํา เครือ
่ งบูชาของพระเยโฮวาห์ มาถวายตามกําหนดเวลา ผู้ นั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษบาปของเขาเอง
14 ถ้าคนต่างด้าวมาอาศัยอยูท
่ ่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย ใคร่จะถือเทศกาลปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ตามกฎของเท
ศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ให้เขาถือได้ เจ้าจงมีกฎอย่างเดียวสําหรับทง
ั ้ คนต่างด้าวและชาวเมือง�
เมฆของพระเจ้าจะนําทางคนอิสราเอล

15 ในวันทีจ
่ ัดตัง้ พลับพลานั ้นมเี มฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือเต็นท์พระโอวาท เวลาเย็นเมฆนั ้นกอยู
็ เหนื
่
อ

พลับพลาปรากฏเหมือนเพลิง จนรุ ง่ เช้า 16 เป็น อย่างนั ้น เสมอมา มี เมฆคลุม กลางวัน แต่ กลางคืน ปรากฏ
เหมือนเพลิง 17 เมื่อไรเมฆลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลังนั ้นพวกอิสราเอลก็ยกเดินไป ครัน
้ เมฆนั ้นลอยหยุ
ดอยที
ู่ ่ใด คนอิสราเอลก็ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่นั่น 18 คนอิสราเอลออกเดินตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ และเขาตัง้
ค่ายตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆพักอยู่เหนื อพลับพลาเขาก็ยงั ตัง้ ค่ายอยู่ 19 แม้เมื่อเมฆ
อยู่เหนื อพลับพลานานหลายวัน คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ไม่ยกเดินไป 20 เมื่อ
เมฆอยู่เหนื อพลับพลาน้ อยวัน ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เขาก็ ยงั อยู่ในค่าย แล้วตามพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห์เขาก็ ยกออกเดินทาง 21 เมื่อเมฆคงอยู่ตัง้ แต่ เย็นจนเช้า ครัน
้ เมฆลอยขึ้นในตอนเช้าเขาก็ ยก
ออกเดิน ไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อเมฆลอยขึ้นเขาก็ยกออกเดิน 22 ไม่ว่าเมฆจะคงอยูเ่ หนื อ
พลับพลาสองวัน หรือเดือนหนึ่ งหรือปี หนึ่ ง คนอิสราเอลก็อยู่ในค่ายนานเท่านั ้น มิได้ยกออกไป แต่เมื่อเมฆ
ลอยขึ้น เมื่อ ใด เขาก็ ยกออกไปเมื่อ นั ้น 23 เขาตัง้ ค่ายอยู่ ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ และเขายกออก
เดินตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ ปฏิบัติงานของพระเยโฮวาห์ ตามพระดํารัสที่ พระเยโฮ
วาห์ตรัสสง
ั ่ โมเสส

10

แตรเงินสองคัน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงทําแตรเงินสองคันด้วยใช้ค้อนทุบ

เจ้าจงใช้แตรนั ้นเรียกชุมนุมและ
ใช้ รอ
้ื ย้ายค่าย 3 เมื่อ เป่า แตรทัง้ สองนั ้ นก ็ ให้ ชุ มนุ มชนทัง้ หมดมาประชุม พร้อมกั นก ับ เจ้า ที่ ประตู พล ับ พลา
แห่ง ชุ มนุ ม 4 ถ้า เป่า แตรคัน เดียวให้ พวกประมุข ผู้ เป็น หัวหน้า คนอิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆมาประชุม กับ เจ้า
5 เมื่อ เป่ า แตรปลุก ให้ บรรดาค่ายที่ ตัง
้ อยู่ด้านตะวัน ออกยกออกเดิน 6 เมื่อ เป่า แตรปลุก หนที่ สองให้บรรดา
ค่ายที่ อยู่ด้านใต้ ยกออกเดิน เมื่อ ใดจะให้ยกออกเดิ นก ็ ให้เป่า แตรปลุก 7 แต่ เมื่อ จะให้คนทัง้ ปวงมาประชุม
พร้อมกัน จงเป่าแตร แต่อย่าทําเสียงปลุก 8 ให้บุตรชายของอาโรนคือปุโรหิตเป็นคนเป่าแตร แตรนี้ จะเป็น
กฎถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า 9 และเมื่อเจ้าทัง้ หลายจะไปทําศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ศัตรู ผู้มาบีบบังคับเจ้า
ก็ ให้เป่า แตรทํา เสียงปลุก และเจ้า จะเป็ นที ่ ระลึก ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า และเจ้า จะได้
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พ้นจากศัตรู ของเจ้า 10 ในวันที่เจ้าทัง้ หลายมีความยินดี และในงานเทศกาลและในวันต้นเดือนของเจ้า เจ้า
จงเป่าแตรเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาและเหนื อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติบูชา เป็ นที่ให้พระเจ้าของเจ้าระลึกถึง
เจ้า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
การเดินทางจากถิน
่ ทุรกันดารซีนายไปถึงถิน
่ ทุรกันดารปาราน

11 ต่อมาวันที่ยี่สิบเดือนที่สองปี ที่สองทรงให้เมฆนั ้นขึ้นจากพลับพลาพระโอวาท 12 คนอิสราเอลก็ยกเดิน

ทางไปจากถิน
่ ทุรกันดารซีนาย และเมฆนั ้นมายัง้ อยู่ที่ถิน
่ ทุรกันดารปาราน 13 เขาทัง้ หลายได้ยกออกเดินไป
เป็ นครัง้ แรกตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ที่ ตรัสสง
ั ่ โมเสส 14 ธงค่ายของคนยูดาห์ออกเดินไปเป็นกองๆ
ก่อน มีนาโชนบุตรชายอัมมีนาดับเป็นผู้นําพลโยธา 15 เนธันเอลบุตรชายศุ อาร์นําพลโยธาตระกูลคนอิสสา
คาร์ 16 และเอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลนนําพลโยธาตระกูลคนเศบูลุน 17 เมื่อรือ
้ พลับพลาลงแล้ว บรรดาบุตรชาย
ของเกอร์โชนและบุตรชายของเมรารีผู้ แบกหามพลับ พลานั ้ นก ็ ยกเดิน ไป 18 ธงค่ายของคนรู เบนออกเดิน
ไปเป็น กองๆ เอลี ซู ร์บุ ตรชายเชเดเออร์เป็น ผู้นํา พลโยธา 19 เชลู มิ เอลบุตรชายศุ รีชัด ดัย นํา พลโยธาตระกูล
คนสิ เมโอน 20 เอลี ยาสาฟบุตรชายเดอูเอลนําพลโยธาตระกูลคนกาด 21 แล้วคนโคฮาทก็ ยกออกเดินแบก
หามสถานบริสุทธิ์ ก่อนที่ พวกนี้ ไปถึง เขาก็ ตัง้ พลับพลาเสร็จ แล้ว 22 ธงค่ายคนเอฟราอิ มออกเดิน ไปเป็น
กองๆ มีเอลีชามาบุตรชายอัมมีฮูดนําพลโยธา 23 กาเมลิเอลบุตรชายเปดาซูรน
์ ําพลโยธาตระกูลคนมนั สเสห์
24 อาบ ี ดัน บุตรชายกิเดโอนี นํา พลโยธาตระกูล คนเบนยามิน 25 แล ้ว ธงค่ายคนดานเป็ น พวกระวัง ท้ายของ
ค่ายทัง้ หมด ได้ยกออกเดินไปเป็นกองๆ มีอาหิเยเซอร์บุตรชายอัมมีชด
ั ดัยนําพลโยธา 26 ปากีเอลบุตรชายโอ
ครานนําพลโยธาตระกูลคนอาเชอร์ 27 อาหิราบุตรชายเอนั นนําพลโยธาตระกูลคนนั ฟทาลี 28 นี่ เป็ นอันดับ
การเดิน ทางของคนอิสราเอลตามเหล่า พลโยธาของเขา เมื่อ เขายกออกเดิน ไป 29 โมเสสพู ดก ับ โฮบับ บุตร
ชายเรอูเอลคนมีเดียนพ่อตาของโมเสสว่า “เราทัง้ หลายออกเดินไปสู่ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้ว่า ‘เราจะยก
ให้แก่ เจ้ าทัง้ หลาย� เชิญ ไปกับ เราเถิด และเราทัง้ หลายจะทํา ดี แก่ ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาให้
ของดี แก่ คนอิสราเอล� 30 แต่ เขาตอบโมเสสว่า “เราจะไม่ ไป เราจะกลับ ไปเมืองของเรา ยัง วงศ์ ญาติ ของ
เรา� 31 และโมเสสว่า “ขออย่าพรากจากเราไปเลย ท่านทราบอยูแล
่ ้วว่า เราต้องตัง้ ค่ายอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
และท่านจะได้เป็นดังนั ยน์ ตาของเรา 32 ถ้าท่านไปกับเราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงกระทําดีอะไรแก่เรา เรา
จะกระทําอย่างนั ้นแก่ท่าน� 33 เขาทัง้ หลายก็ออกเดินจากภูเขาของพระเยโฮวาห์ระยะทางสามวัน หีบพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์นํา หน้า เขาไปสามวัน เพื่อ หาที่พัก ให้เขา 34 เขาทัง้ หลายยกค่ายไปเมื่อไร เมฆของ
พระเยโฮวาห์ก็อยู่เหนื อเขาในกลางวันเมื่อนั ้น 35 ต่อมาเมื่อหีบยกออกเดินเมื่อไร โมเสสกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น เถิด ให้ ศัตรู ทัง้ หลายของพระองค์ กระจัดกระจายไป ให้ ผู้ ที่ ชัง พระองค์ หลีก หนี
พระองค์ ไป� 36 เมื่อหีบยับยัง้ ท่านกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่ คนอิสราเอลที่ นับ
เป็นพันๆเถิด�

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขีบ่
้ น
เมื่อ ประชาชนบ่น พระเยโฮวาห์ ทรงไม่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ แล้ว ทรงพระพิโรธ มี ไฟของ
พระเยโฮวาห์ มาไหม้ อยู่ ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสีย บ้าง 2 แล ้ว คนทัง้ หลายจึง ร้องต่อ โมเสส และ
เมื่อ โมเสสได้ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ไฟก็ ดับ 3 เขาจึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า ทาเบราห์ เพราะไฟของพระ
เยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 4 คนที ่ปะปนมากับเขาทัง้ หลายเป็นคนโลภมาก ทัง้ คนอิสราเอล
ก็ ร้องไห้ ครํา่ ครวญอี กว่า “ผู้ ใดจะให้ เนื้ อ เรากิน 5 เราระลึก ถึง ปลาที่ เราเคยกิน ในอียป
ิ ต์ โดยไม่ ต้องซื้อ ทัง้
แตงกวา แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หัวกระเที ยม 6 บัดนี้ จิ ตใจของเราก็ เหี่ยวแห้งลง ไม่มีอะไรให้เราดู
เลยนอกจากมานานี้ � 7 มานานั ้น เหมือนเมล็ด ผักชี สี เหมือนยางไม้ หอม 8 ประชาชนก็ เท ี่ย วออกไปเก็บ มา
โม่หรือตําในครกและใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสนํ้ามันสด 9 กลางคืนเมื่อนํ้าค้างตกมาเหนื อ
ค่าย มานาก็ตกมาด้วย
1

โมเสสบ่นเรือ
่ งภาระของท่าน
โมเสสได้ยน
ิ ประชาชนร้องไห้ ไปทัว่ ครอบครัวท ัง้ หลาย ต่างคนต่างอยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ของตน พระเยโฮ
วาห์ ทรงกริว้ ยิง่ นั ก โมเสสก็ ไม่ พอใจด้วย 11 โมเสสจึง กราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ไฉนพระองค์ จึง ให้ ผู้รบ
ั
ใช้ ของพระองค์ ลําบากลํา บนเช่น นี้ เหตุ ใดข้า พระองค์ ไม่ เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
พระองค์ จึง ทรงวางภาระของชนชาติ ทัง้ หมดนี้ ลงบนข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ ตัง้ ครรภ์ คนเหล่า นี้ มาหรือ
ข้า พระองค์ ยงั คนเหล่า นี้ ให้ เก ิ ดมาหรือ พระองค์ จึง ตรัส แก่ ข้า พระองค์ ว่า ‘จงอุม
้ เขาไว้ในอกของเจ้า อย่าง
พ่ อบ ุญ ธรรมอุ้ มล ูก แดงนํา มาสู่ แผ่ นดิ นที ่ พระองค์ ปฏิญาณจะให้แก่ บรรพบุรุษ ของเขา� 13 ข้า พระองค์ จะ
ได้ เนื้ อ มาจากไหนให้ คนทัง้ หมดนี้ เพราะเขาร้องไห้ ต่อ ข้า พระองค์ ว่า ‘ขอเนื้ อ ให้ เรากิน� 14 ข้า พระองค์ ไม่
สามารถหอบอุม
้ คนเหล่านี้ แต่ลําพังได้ เป็นภาระหนั กเกินแก่ข้าพระองค์ 15 ถ้าพระองค์จะทรงปฏิบัติแก่ข้า
10
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พระองค์อย่างนี้ แล้ว ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ถ้าข้าพระองค์เป็นทีโ่ ปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์ ขอทรงประหารข้าพระองค์เสียทั นที เถิด อย่าให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลย
�
ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน

“จงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เราเจ็ดสิบคน เป็นคนที่เจ้าทราบ
ว่า เป็น คนผู้ ใหญ่ ในประชาชนและเป็น เจ้า หน้าที่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย จงพาเขามาที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มให้
เขายืนอยู่พร้อมกับเจ้าที่ นั ่น 17 เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่ นั ่น และเราจะเอาวิญญาณที่ มีอยู่บนเจ้ามาใส่
บนคนเหล่า นั ้น เสีย บ้าง ให้ เขาทัง้ หลายแบกภาระของชนชาติ นี้ ด้วยกั นก ับ เจ้า เพื่อ เจ้า จะมิ ได้ ทนแบกอยู่
แต่ ลําพัง 18 และจงกล่าวแก่ คนทัง้ ปวงว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์สําหรับ พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ รบ
ั
ประทานเนื้ อ เพราะท่านร้องไห้ต่อพระกรรณของพระเยโฮวาห์ว่า “ผู้ใดจะให้เนื้ อเรากิน เมื่อเราอยู่ในอียป
ิ ต์
เราก็สุขสบาย� เพราะเหตุนี้พระเยโฮวาห์จะทรงประทานเนื้ อให้ท่านทัง้ หลายรับประทาน 19 ท่านจะมิได้รับ
ประทานวันเดียว หรือสองวัน หรือห้าวัน หรือสิบวัน หรือยี่สิบวัน 20 แต่หน่ง
ึ เดือนเต็ม จนเนื้ อจะล้นออกมา
ทางรู จม ูก ของท่าน จนท่านเอื อม เพราะท่านได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ อยู่ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และได้
ร้องไห้ต่อพระองค์กล่าวว่า “ไฉนเราจึงได้ออกมาจากอียป
ิ ต์� ’ ” 21 แต่โมเสสกราบทูลว่า “คนที่ข้าพระองค์
อยู่ท่ามกลางเขานั ้นเป็นทหารราบหกแสนคน และพระองค์ตรัสว่า ‘เราจะให้เนื้ อเขาทัง้ หลายกินครบเดือน
หนึ่ ง� 22 จะเอาฝูงแพะแกะฝูงวัวมาฆ่าให้เขาให้พอเขากินหรือ จะรวบรวมปลาทัง้ หมดในทะเลให้เขาให้พอ
เขากินหรือ� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์สัน
้ ไปหรือ บัดนี้ เจ้าจะเห็นว่าคํา
ของเราจะสําเร็จ เพื่อ เจ้า จริง หรือ ไม่� 24 โมเสสก็ ออกไปบอกแก่ คนทัง้ ปวงถึง พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์
และท่านได้ รวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ในประชาชนได้ เจ ็ด สิบ คน แต่ งตัง้ เขาไว้ให้ยืน รอบพลับพลา 25 แล ้ว พระเย
โฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆและตรัสกับโมเสส และเอาวิญญาณที่ มีอยู่บนโมเสสบ้างใส่ บนพวกผู้ใหญ่เจ็ดสิบ
คนนั ้น และต่อ มาเมื่อ วิญญาณอยู่บนเขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ พยากรณ์ แต่ เขาทัง้ หลายก็ ไม่ ทํา อีก
26 ยังมีสองคนที่ อยู่ในค่าย คนหนึ่ งชื่อเอลดาด อีกคนหนึ่ งชื่อเมดาด และวิญญาณอยู่บนเขา เขาเป็ นคนที่
ได้ ลงทะเบียนไว้ แต่ ไม่ได้ มาที่ พลับพลา เขาพยากรณ์ ในค่าย 27 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งวิง่ มาบอกโมเสสว่า “เอ
ลดาดและเมดาดกําลังพยากรณ์ อยู่ในค่าย� 28 และโยชู วาบุตรชายนูนเป็นผู้รับใช้ของโมเสส เป็นคนหนุ่ม
มากล่าวว่า “โมเสสเจ้า นายของข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย� 29 แต่ โมเสสบอกเขาว่า “ท่านเจ็บ ร้อนแทนเรา
หรือ เราใคร่ให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์เป็น ผู้ พยากรณ์ ทุก คน และใคร่ให้พระเยโฮวาห์ทรงใส่ วญ
ิ ญาณ
ของพระองค์ไว้บนเขาเหล่านั ้น� 30 โมเสสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็กลับไปค่าย
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฝูงนกคุ่มและภัยพิบติ
ั มาสู่ประชาชนขี้บ่น

31 มี ลมพัด มาจากพระเยโฮวาห์พาฝูง นกคุ่ม มาจากทะเล

ให้มาตกอยู่ที่ ข้างค่ายรอบค่ายทุกทิศห่างออก
ไปเป็นหนทางเดินวันหนึ่ ง สูงพ้นพื้นดินประมาณสองศอก 32 วันนั ้นประชาชนก็ลุกขึ้นเที่ยวจับนกคุ่มทง
ั ้ วัน
และคืนและตลอดวันรุ่งขึ้นด้วย คนที่จับได้น้ อยที่สุดได้ถึงสิบโฮเมอร์ แล้วเขาเอามาวางตากทัว่ ค่าย 33 เมื่อ
เนื้ อยังติดฟันเขาทัง้ หลายอยู่ ยังรับประทานไม่ทันหมด พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ประชาชนยิง่ นั ก พระเยโฮวาห์
ก็ ทรงประหารประชาชนเสีย ด้วยภัย พิบั ติ อย่างร้ายแรง 34 เขาจึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า ขิบ โรทหัทธาอาวาห์
เพราะที่ นั่นเขาฝังศพคนทัง้ ปวงที่ โลภมาก 35 ประชาชนได้ ยกเดินจากขิบโรทหัทธาอาวาห์ถึงฮาเซโรทและ
ยับยัง้ ที่ฮาเซโรท

12

อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
1 มิ เรียมและอาโรนได้ พู ดติ โมเสส เหตุ หญิง คนเอธิโอเปี ย ที่ ท่านได้ แต่ งงานด้วย เพราะโมเสสได้ แต่ งงา
นกับหญิงคนเอธิโอเปียคนหนึ่ ง 2 เขาทัง้ สองกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั ้นจริงหรือ
พระองค์ ไม่ ตรัส ทางเราบ้างหรือ� พระเยโฮวาห์ทรงได้ ยิน 3 (โมเสสเป็น คนถ่อมใจมากยิง่ กว่า คนทัง้ ปวงที่
พื้นแผ่นดิน� 4 ทันใดนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่า “เจ้าทัง้ สามจงออกมาที่ พลับ
พลาแห่งชุ มนุม� เขาทัง้ สามก็ ออกมา 5 พระเยโฮวาห์ก็ เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับยืนที ่ประตู พลับพลา
แห่ง ชุ มนุ ม ทรงเรียกอาโรนและมิ เรียม เขาทัง้ สองก็ มาข้างหน้า 6 พระองค์ ตรัสว ่า “จงฟัง ถ้อยคํา ของเรา
ถ้าจะมีผู้พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย เราพระเยโฮวาห์จะสําแดงตัวแก่ผู้นั ้นเป็นนิ มิต เราจะพูดกับเขา
ทางฝัน 7 สําหรับ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราก็ ไม่ เป็น เช่น นั ้น ในวงศ์ วานทัง้ หมดของเราเขาสัตย์ ซื่อ 8 เราพู ดก ับ
เขาปากต่อปากอย่างชัดเจน ไม่พู ดเร้นลับ และเขาเห็นสัณฐานของพระเยโฮวาห์ ไฉนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดติ
โมเสสผู้รับใช้ของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ เขามาก แล้วเสด็จไปเสีย 10 เมื่อเมฆลอยพ้นพลับพลาไป ดู
เถิด มิ เรียมก็เป็นโรคเรือ
้ น ขาวดุจหิมะ อาโรนหันไปดู มิ เรียมและดู เถิด นางเป็นโรคเรือ
้ น 11 และอาโรนพู
ดกับโมเสสว่า “ข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้า อนิ จจาเอ๋ย ขออย่าลงโทษบาปเราทัง้ สองที่ได้กระทําความเขลา
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และบาปเช่น นี้ 12 ขออย่า ให้ มิ เรียมเป็น เหมือนคนที่ ตายแล้ว ดุ จคนที่ คลอดจากครรภ์ มารดามี เนื้ อก ุด ไป
ครึง่ หนึ่ ง� 13 และโมเสสได้รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงรักษานาง ข้าพระองค์
ทูล วิงวอนต่อ พระองค์� 14 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ถ้า พ่อ ของนางถ่ มน ้าํ ลายรดหน้า นาง นาง
จะละอายอยู่ เจ ็ดวันม ิ ใช่ หรือ จงกัก นางไว้นอกค่ายเจ็ด วัน ภายหลัง จึง ให้ กล ับ เข้า มาได้� 15 ดัง นั ้ นม ิ เรียม
จึง ถู กก ัก อยู่ นอกค่ายเจ็ด วัน และประชาชนก็ มิได้ ยกเดิน ไปจนกว่า มิ เรียมกลับ เข้า มาอีก 16 แล ้ว ภายหลัง
ประชาชนก็ยกเดินจากตําบลฮาเซโรทไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ถิน
่ ทุรกันดารปาราน

13
สิบสองคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอัน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงส่งคนไปสอดแนมดู ที่ แผ่นดินคานาอันที ่เราให้แก่ คนอิสราเอลนั ้น

จงส่ง คนจากตระกูล ของบรรพบุรุษ ตระกูล ละคน ให้ ทุ กคนเป็น หัวหน้า ในตระกู ลน ัน
้ � 3 โมเสสจึง ใช้ เขาไป
จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารปารานตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ทุ กคนเป็น หัวหน้า ในคนอิสราเอล 4 ต่อ ไปนี้ เป็น
ชื่อของคนเหล่านั ้น ชัมมุวาบุตรชายศักเกอร์เป็นตระกูลรู เบน 5 ชาฟัทบุตรชายโฮรีเป็นตระกูลสิเมโอน 6 คา
เลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นตระกูลยูดาห์ 7 อิกาลบุตรชายโยเซฟเป็นตระกูลอิสสาคาร์ 8 โฮเชยาบุตรชายนูน
เป็นตระกูลเอฟราอิม 9 ปัลทีบุตรชายราฟูเป็นตระกูลเบนยามิน 10 กัดเดียลบุตรชายโสดีเป็นตระกูลเศบูลุน
11 ตระกูลโยเซฟคือตระกูลมนั สเสห์มีกัดดีบุตรชายสุ สี 12 อัมมีเอลบุตรชายเกมัลลี เป็ นตระกูลดาน 13 เสธูร ์
บุตรชายมีคาเอลเป็นตระกูลอาเชอร์ 14 นาบีบุตรชายโวฟสีเป็นตระกูลนัฟทาลี 15 เกอูเอลบุตรชายมาคีเป็น
ตระกูล กาด 16 ชื่อ เหล่า นี้ เป็น ชื่อ คนที่ โมเสสใช้ ไปสอดแนมที่ แผ่ นดิน นั ้น และโมเสสเรียกชื่อ โฮเชยาบุตร
ชายนูนว่า โยชูวา 17 โมเสสใช้เขาทัง้ หลายไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอัน และสัง่ เขาทัง้ หลายว่า “จงขึ้นไป
ทางใต้นี้ แล้วขึ้นไปตามภูเขา 18 ตรวจดูแผ่นดินนั ้นว่าเป็นอย่างไร และว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั ้นมีกําลังแข็ง
แรงหรืออ่อนแอ มีคนน้ อยหรือมาก 19 ดูว่าแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไรบ้าง เป็นแผ่นดินที่ดีหรือเลว
อย่างไร และบ้านเมืองที่ เขาอาศัย อยู่ เป็น อย่างไร เป็น เต็นท์ หรือ เป็น ป้อมปราการที่ เข้ม แข็ง 20 ดู ว่า แผ่นดิ
นอ ุ ดมหรือ จืด มี ป่า ไม้ หรือ เปล่า ท่านทัง้ หลายจงมี ใจกล้า หาญ และนํา ผลไม้ ที่ เมืองนั ้น กลับ มาบ้างด้วย�
เวลานั ้นเป็นฤดูผลองุน
่ สุ กรุ ่นแรก 21 คนเหล่านั ้นจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดิน ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกันดารศิน จนถึง
เรโหบ ที่ ทางเข้า เมืองฮามั ท 22 เขาขึ้น ไปทางใต้ ถึง เมืองเฮโบรน และอาหิมาน เชชัย และทั ลม ัย คือ คนอา
นาคอยู่ที่ นั่น (เมืองเฮโบรนนี้ เขาสร้างมาก่อนเมืองโศอันในอียป
ิ ต์ ได้ เจ็ดปี� 23 เขาทัง้ หลายมาถึงลําธารเอ
ชโคล์ ที่นั ่นเขาตัดองุ่นกง
ิ่ หนึ่ งมีองุน
่ พวงหนึ่ ง สองคนใช้ไม้คานหามมา เขาเก็บผลทับทิมและมะเดื่อมาบ้าง
24 เขาเรียกที่ นั่ นว ่า ห้วยเอชโคล์ เพราะพวงผลองุน
่ ซึ่งคนอิสราเอลได้ ตัดมาจากที่ นั ่น 25 ล่วงมาสี่ สิ บวันเขา
ทัง้ หลายก็กลับมาจากการไปสอดแนมที่แผ่นดินนั ้น 26 เขาทัง้ หลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึง
ชุ มนุมชนอิสราเอลในถิน
่ งให้ท่านทัง้ สองและบรรดาคนอิสราเอลฟัง
่ ทุ รกันดารปารานที่ คาเดช เขาเล่าเรือ
และให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั ้น 27 เขาทัง้ หลายเล่าให้โมเสสฟังว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่าน
ใช้ไป มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณที
์ ่นั ่นจริง และนี่ เป็นผลไม้ของเมืองนั ้น 28 แต่คนทีอยู
่ ในเมื
่
องนั ้นมก
ี ําลัง
มากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกําแพงล้อมรอบ นอกจากนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายยังเห็นคนอานาคที่ นั่นด้วย
29 คนอามาเลขอยู่ ในแผ่น ดิน ทางใต้ คนฮิต ไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์ อยู่ บนภู เขา คนคานาอัน อาศัย
อยู่ ที่ ริม ทะเล และตามฝั่ งแม่ น้ํา จอร์แดน � 30 แต่ คาเลบได้ ให้ คนทัง้ ปวงเงียบต่อ หน้า โมเสสกล่าวว่า “ให้
เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั ้น เพราะพวกเรามีกําลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้� 31 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ข้น
ึ ไป
สอดแนมด้วยกันกล่าวว่า “เราไม่สามารถสู้คนเหล่านั ้นได้ เพราะเขามีกําลังมากกว่าเรา� 32 และเขาได้กล
่าวร้ายเรือ
่ งแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า “แผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนัน
้
เป็นแผ่นดินทีก
่ ินคนซึ่งอยูใ่ นนั ้น บรรดาชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรู ปร่างใหญ่โต 33 ที่นั ่นเราเห็นพวกมนุษย์
ยักษ์ คื อบุตรของคนอานาคซึ่งมาจากพวกมนุษย์ยักษ์ เราเป็นเหมือนตัก
๊ แตนในสายตาของเรา ในสายตา
ของเขาก็เหมือนกัน�

14
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปแผ่นดินคานาอัน
แล ้ว บรรดาชุ มนุ มชนนั ้ นก ็ รอ
้ งลัน
่ ขึ้น มา ประชาชนร้องไห้ ในคื นว ัน นั ้น 2 บรรดาคนอิสราเอลได้ บ่ นว ่า
โมเสสและอาโรน ชุ มนุมชนทัง้ หมดกล่าวแก่ ท่านว่า “ให้เราตายเสียที่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ หรือให้เราตายเสียที่
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารนี้ ก็ดี กว่า 3 พระเยโฮวาห์ นํา เราเข้า มาในประเทศนี้ ให้ ตายด้วยดาบทําไมเล่า ลูก เมีย ของเรา
ต้องตกเป็น เหยื่อ ที่ เราจะกลับ ไปอียป
ิ ต์ ไม่ ดี กว่าหรือ� 4 เขาพูด แก่ กัน และกั นว ่า “ให้เราตัง้ คนหนึ่ ง ขึ้น เป็น
5
หัวหน้า แล้วกลับ ไปยังอ ียป
ิ ต์ เถิด � โมเสสกับ อาโรนได้ ซบหน้า ลงถึง พื้น ดิน ต่อ หน้าที่ ประชุ มท ัง้ หมดของชุ
1
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มนุมชนอิสราเอล 6 และโยชู วาบุตรชายนูนกับคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็นผู้ที่ ได้ ร่วมไปสอดแนมที่ แผ่น
ดินนั ้น ได้ฉี กเสื้อผ้าของตน 7 และกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า “แผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดู
ตลอดนั ้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน 8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยในพวกเรา พระองค์จะทรงนําเราเข้าไปใน
แผ่นดินนี้ และทรงประทานแก่เรา เป็นแผ่นดินทีมี
่ น้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 9 ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏ
ต่อพระเยโฮวาห์เท่านั ้น อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิข
์ องเขาก็
สูญไปแล้ว พระเยโฮวาห์สถิตฝ่ายเรา อย่ากลัวเขาเลย� 10 แต่ชุมนุมชนทัง้ หมดนั ้นพูดกันว่าให้เอาก้อนหิน
ขว้างเขาเสีย ขณะนั ้นสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏที่พลับพลาแห่งชุมนุมต่อหน้าบรรดาคนอิสราเอล
โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้า

11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ชนชาตินี้ จะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่าเราได้กระทําหมาย
สําคัญต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้ หลายจะไม่เชื่อเรานานเท่าใด 12 เราจะประหารเขาเสียด้วยโรคร้าย

และตัด เขาเสีย จากการสืบ มรดก เราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็น ประเทศใหญ่ โตและแข็ง แรงกว่า เขาอีก� 13 แต่
โมเสสได้ กราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ชาวอียป
ิ ต์ จะได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ (เพราะพระองค์ ทรงพาชาติ นี้ ออกมาจาก
ท่ามกลางเขาด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์� 14 ชาวอียป
ิ ต์ จะเล่า ความนั ้น แก่ ชาวประเทศนี้ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ เขาทัง้ หลายได้ยินว่าพระองค์สถิตท่ามกลางชนชาตินี้ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาได้เห็นพระพักตร์ของ
พระองค์ เมฆของพระองค์ตัง้ อยู่เหนื อเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงนําเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และใน
กลางคืนด้วยเสาเพลิง 15 บัดนี้ ถ้าพระองค์จะทรงประหารชนชาตินี้ ดุจคนๆเดียว ประเทศทัง้ หลายที่ได้ยินก
ิตติศัพท์ถึงพระองค์จะพูดกนว
ั ่า 16 ‘เพราะพระเยโฮวาห์ไม่สามารถพาชนชาตินี้ ไปถึงแผ่นดินทีพระองค์
่
ทรง
ปฏิญาณไว้แก่เขานั ้นไม่ได้ พระองค์จึงทรงประหารเขาเสียที่ในถิน
่ ทุรกันดาร� 17 บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอน
ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ฤทธิอํ
์ านาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ใหญ่ยิงด
่ ังพระสัญญาที่ว่า 18 ‘พระเยโฮวาห์
ทรงพระพิโรธช้า ทรงอุดมในความเมตตา ทรงโปรดยกโทษความชัว่ ช้าและให้อภัยการละเมิด แต่ ถือว่าไม่
มีโทษหามิได้ ให้โทษเพราะความชัว่ ช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชัว่ สี่ชัว่ อายุ� 19 ขอทรงประทาน
อภัย ความชัว่ ช้า ของชนชาติ นี้ ตามความยิง่ ใหญ่ แห่ งความเมตตาของพระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงประทาน
อภัยชนชาตินี้ ตัง้ แต่อียป
ิ ต์จนบัดนี้ �
ทรงพยากรณ์ ถึงการพเนจรอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี
แล ้ว พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว ่า “เราให้ อภัย ตามคํา ของเจ้า 21 แต่ แท้จริง เรามี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด และ
บรรดาโลกจะเต็ม ไปด้วยสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์แน่ ฉั นใด 22 คนทัง้ หลายที่ ได้ เห ็น สง่า ราศี ของเรา และ
ได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ต่างๆที่ เราได้ กระทํา ในอียป
ิ ต์ และในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และยัง ได้ ทดลองเรามาตัง้ สิบ ครัง้
และยังมิได้ฟังเสียงของเรา 23 คนเหล่านี้ จะมิได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับปู่ยาตายายของเขาฉั นนั ้น
คนทัง้ ปวงที่ สบประมาทเราจะไม่ได้ เห็นแผ่นดินนั ้นสักคนเดียว 24 แต่ ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรา เพราะมีจิ
ตใจต่างกันและได้ ตามเรามาอย่างเต็ มที่ เราก็ จะได้ นําเขาไปถึงแผ่นดิ นที ่เขาได้ ไปมาและเชื้อสายของเขา
จะได้กรรมสิทธิเมื
์ องนั ้น 25 (พวกอามาเลขและพวกคานาอันอยู่ที่หว่างเขา� พรุ ง่ นี้ เจ้าจงกลับไปในถิน
่ ทุรก
ันดารตามทางถึงทะเลแดง� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 27 “เราจะทนชุ มนุมชนชัว่ ร้ายนี้
บ่นต่อเรานานสักเท่าใด เราได้ยน
ิ เสียงบ่นของคนอิสราเอลซึ่งเขาบ่นว่าเรา 28 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า ‘เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะกระทําสิง่ ที่เจ้าทัง้ หลายบ่นให้เราได้ยน
ิ แก่เจ้าฉั นนั ้น 29 ซากศพ
ของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่ นถิน
่ บปีขึ้นไป ผูใดที
้
่บนว
่ ่าเรา
่ ทุรกันดารนี้ จํานวนคนทัง้ หมดของเจ้านั บตัง้ แต่อายุยีสิ
30 จะไม่ มี สัก คนหนึ่ ง ที่มาถึง แผ่นดิ นที ่ เราปฏิญาณว่า จะให้ เจ้ าอาศัย อยู่ เว้น แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์
และโยชู วาบุตรชายนูน 31 แต่ ลูกเล็กที่ เจ้ าทัง้ หลายว่าจะเป็นเหยื่อนั ้นเราจะพาเขาทัง้ หลายเข้าไป และเขา
จะรูจ
้ ักแผ่นดินทีเจ้
่ าทัง้ หลายได้สบประมาท 32 ส่วนเจ้าทัง้ หลาย ศพของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารนี้
33 ลูกหลานของเจ้าทัง
้ หลายจะพเนจรอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี เขาจะทนโทษการเล่นชู้ของเจ้า จนกว่า
จํานวนซากศพของเจ้าจะอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารนี้ ครบ 34 ตามจํานวนวันที ่เจ้าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั ้นซึ่
งมีสี ่สิ บวัน วันหนึ่ งจะเป็นปี หนึ่ ง เจ้ าทัง้ หลายจะรับโทษความชัว่ ช้าของเจ้าอยู่สี ่สิ บปี เจ้ าทัง้ หลายจะทราบ
ถึง การฝ่าฝืน คํา สัญญาของเรา 35 เราผู้ เป็น พระเยโฮวาห์ ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว เราจะกระทํา ดัง นั ้น แก่ บรรดาชุ
มนุมชนที่ชว
ั ่ ร้ายซึ่งร่วมกันคิดต่อสู้เรา เขาจะสิน
้ สุดลงในถิน
่ ทุรกันดาร เขาจะตายอยู่ที่นั่น� 36 คนที่โมเสส
ใช้ไปสอดแนมที่ แผ่นดิน ผู้ที่กลับมาเล่าความใส่รา้ ยแผ่นดินนั ้น ซึ่งกระทําให้บรรดาชุมนุมชนบ่นว่าโมเสส
37 คนที ่ มารายงานความร้ายเรือ
่ งแผ่นดินนั ้นได้ ตายเสียด้วยโรคภัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 38 แต่ โยชู
วาบ ุตรชายนูน และคาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ในหมู่ คนที ่ ไปสอดแนมที่ แผ่ นดิน ยังม ี ชีวิตอยู่ 39 และโมเสส
เล่า ข้อความนี้ ให้ คนอิสราเอลทัง้ หมดฟัง ประชาชนก็ ร้องไห้ โศกเศร้า ยิง่ นั ก 40 และคนทัง้ ปวงได้ ลุ กขึ้น แต่
เช้า ขึ้นไปยังที่ สูงบนภูเขากล่าวว่า “ดูเถิด เราทัง้ หลายมาอยู่ที่ นี่แล้ว เราจะเข้าไปยังที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
สัญญาไว้ เพราะเราได้ กระทํา ผิด แล้ว� 41 แต่ โมเสสกล่าวว่า “เหตุ ไฉนท่านขัดขืน พระดํารัส ของพระเยโฮ
20
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วาห์ การนี้ จะไม่สําเร็จ 42 อย่าขึ้นไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์มิได้ อยู่ท่ามกลางท่าน เกลือกว่าท่านทัง้ หลาย
จะล้ม ตายอยู่ ต่อ หน้า ศั ตรู 43 เพราะคนอามาเลขและคนคานาอัน อยู่ ข้างหน้า ท่าน ท่านจะล้ม ลงด้วยดาบ
เพราะท่านได้หน
ั กลับจากการตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่สถิตท่ามกลางท่านทัง้ หลาย� 44 แต่เขา
ทัง้ หลายยังบังอาจขึ้นไปที่ ยงั ที่ สูงบนเนิ นเขา แต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์และโมเสสมิได้ออกจาก
ค่าย 45 แล้วคนอามาเลขและคนคานาอันที ่อยู่บนเนิ นเขานั ้นได้ ลงมาขับไล่ เขาให้พ่ายแพ้จนไปถึงตําบลโฮ
รมาห์

15

คําสัง่ สอนเรือ
่ งการถวายเครือ
่ งบูชา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง
้ หลายจะเข้าในแผ่นดินที่เจ้าจะ
เข้าอาศัยอยู่ ซึ่งเราให้แก่เจ้านั ้น 3 ถ้าผู้ใดจะนําเครือ
่ งบูชาจากฝูงวัวหรือจากฝูงแพะแกะไปถวายพระเยโฮ
วาห์เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ คือเครือ
่ งเผาบูชา หรือเครือ
่ งสัตวบูชาทําตามคําปฏิญาณ หรือเป็นเครือ
่ งบูชาด
้วยใจสมัคร หรือในการเลี้ยงตามกําหนด กระทําให้มี กลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ 4 ก็ ให้ผู้ที่ นําเครือ
่ ง
บูชานน
ั ้ นําธัญญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มันหนึ่ งในสี่ฮน
ิ 5 และ
เจ้าจงจัดนํ้าองุน
่ หนึ่ งในสี่ ฮน
ิ สําหรับลู กแกะทุกตัว เป็นเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กับเครือ
่ งเผาบูชาคู่ กับเครือ
่ งสัตวบู
ชา 6 หรือสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งเจ้าจงจัดธัญญบูชาด้วยยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกนํ้ามันหนึ่ งในสามฮิน
7 และสําหรับ เป็ น เครือ
่ งดื่ม บู ชา เจ้ าจงถวายนํ้า องุน
่ หนึ่ ง ในสามฮิน ให้ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮ
วาห์ 8 เมื่อ เจ้า จัด วัว ผู้ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา หรือ เป็น เครือ
่ งสัตวบูชาทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ หรือให้เป็น สันติ บูชา
แด่พระเยโฮวาห์ 9 ก็ให้นําธัญญบูชามียอดแป้งสามในสิบเอฟาห์คลุกนํ้ามันคร่งึ ฮินมาบูชาพร้อมกับวัวผู้นั ้น
10 และให้ นํา เครือ
่ งดื่ม บู ชาม ี น้ํา องุ ่นคร ่งึ ฮิน ให้ เป็น การบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์
11 จงกระทํา อย่างนี้ สําหรับวัว ผู้ หรือ แกะผู้ ทุ กตัว หรือ สํา หรับลู กแกะหรือ ลูก แพะทุก ตัว 12 ตามจํานวนสัตว์
ที่ จัดมา จงกระทําตามส่วนนี้ แก่ สัตว์ทุ กๆตัว 13 บรรดาชาวพื้นเมืองต้องกระทําอย่างนี้ ทุกคน เมื่อจะถวาย
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 14 ถ้าคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยูก
่ ับเจ้า หรือคนหนึ่ ง
่ พ
คนใดท่ามกลางเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้าใคร่จะถวายเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮ
วาห์ ก็ ให้ เขาทัง้ หลายกระทํา เหมือนเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา นั ้น 15 จะต้องมี กฎอย่างเดียวกัน สําหรับ ชุ มนุ ม
ชนและสําหรับ คนต่างด้าวผู้ มาอาศัย อยู่ กับ เจ้า เป็น กฎถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า คือ เจ้า เป็น อย่างใด คน
ต่างด้าวก็ เป็น อย่างนั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมี พระราชบัญญัติ อย่างเดียวกัน และลักษณะ
อย่างเดียวกัน สําหรับ เจ้า และสําหรับ คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่ กับ เจ้า� 17 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
18 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง
้ หลายมาถึงแผ่นดิ นที ่เราจะพาเจ้าไป 19 และเมื่อเจ้ารับประทาน
อาหารแห่งแผ่นดินนั ้น เจ้าจงนําเครือ
่ งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 20 จงเอาแป้งเปียกผลแรกทําขนมก้อน
หนึ่ งถวายเป็นเครือ
่ งบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาที่ได้จากลานนวดข้าว เจ้าจงถวายเช่นว่านี้ 21 จงเอาแป้งเปียกผล
แรกถวายเป็นเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุของเจ้า 22 ถ้าเจ้าทัง้ หลายได้ประพฤติผิดมิได้รักษา
พระบัญญัติเหล่านี้ ทุกประการ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ แก่โมเสส 23 ทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ไว้ทางโมเสส ตัง้ แต่วันที่พระเยโฮวาห์ประทานพระบัญชาแก่โมเสส และต่อๆไปตลอดชัว่ อายุของเจ้า 24 แล
้ว ถ้า ประชาชนได้ กระทํา ผิด โดยไม่ เจตนา โดยที่ ชุ มนุ มชนไม่ รู ้เห็น ชุ มนุ มชนทัง้ หมดต้องถวายวัว หนุ่ม ตัว
หนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบู ชา ให้เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ พร้อมกับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่
กันตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 25 และให้ปุโรหิตทําการลบมลทินบาปให้
แก่ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั อภัยโทษ เพราะเป็นการผิดโดยไม่ เจตนา และเขา
จะนําเครือ
่ งบูชาของเขามาถวายด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ เพราะความผิดโดยไม่เจตนาของเขา 26 และชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจะได้รบ
ั อภัยโทษ พร้อมกับ
คนต่างด้าวผู้อยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะว่าพลเมืองทัง้ หมดเกี่ยวพันกับความผิดนั ้นอันเกิดขึ้นโดยไม่
เจตนา 27 ถ้าบุคคลคนหนึ่ งคนใดกระทําผิดโดยไม่รู ต
้ ัว ก็ให้ผู้นั ้นเอาแพะเมียอายุขวบหนึ่ งไปเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่ บาป 28 และให้ปุ โรหิตกระทําการลบมลทินบาปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ให้บุ คคลนั ้น ผู้กระทําผิดเมื่อ
เขากระทํา บาปโดยไม่ รู ต
้ ัว เพื่อ ทําการลบมลทิน บาปเขาเสีย และเขาจะได้ รบ
ั อภัยโทษ 29 ให้ เจ้ ามี พระราช
บัญญัติอย่างเดียวสําหรับผู้กระทําผิดโดยไม่รู ต
้ ัว คือคนอิสราเอลผู้เป็นชาวพื้นเมืองและผู้เป็นคนต่างด้าว
ที่ อยู่ท่ามกลางเขา 30 แต่ บุ คคลที่ บังอาจกระทําการใดๆโดยพลการ ไม่ ว่าเขาจะเกิดในแผ่นดินนั ้นหรือเป็น
คนต่างด้าวก็ ดี ผู้นั ้นเหยียดหยามพระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติ ของตน 31 เพราะเขาได้
สบประมาทพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ และละเมิด พระบัญญั ติ ของพระองค์ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดอย่าง
สิน
้ เชิง ให้เขารับโทษความชัว่ ช้าของตน�
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พระเจ้าทรงพิพากษาคนที่ไม่รักษาวันสะบาโต
เขาพบคนหนึ่ งไปเก็บฟืนในวันสะบาโต 33 ผู้ที่ พบเขาเก็บฟื
นก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุ มนุมชนทัง้ หมด 34 เขาจึงจําคนนั ้นไว้ เพราะยังไม่แจ้งว่าจะ
กระทํา อย่างไรแก่ เขา 35 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ชายผู้ นั้น ต้องถูก โทษถึง ตายเป็น แน่ ชุ มนุ ม
ชนทัง้ หมดต้องเอาหินขว้างเขาที่นอกค่าย� 36 และชุมนุมชนทัง้ หมดจึงพาเขามานอกค่าย และเอาหินขว้าง
เขาจนตาย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
32 ขณะเมื่อ คนอิสราเอลอยู่ ในถิน
่ ทุ รกันดาร

ด้ายสีฟ้า

37 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 38 “จงพูดกับคนอิสราเอลและสัง
่ เขาให้ทําพู่ที่มุมชายเสื้อตลอดชัว่ อายุ

ของเขา ให้เอาด้ายสีฟ้าติดพูที
่ ่มุมทก
ุ มุม 39 เพื่อเจ้าจะมองดูพูนั
่ ้น และจดจําพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
วาห์ และปฏิ บัติ ตาม เพื่อเจ้าจะไม่ กระทําอะไรตามความพอใจพอตาของเจ้าซึ่งเจ้ามักหลงตามนั ้น 40 เพื่อ
ว่าเจ้าจะจดจําและกระทําตามบัญญัติทัง้ สิน
์ พระเจ้าของเจ้า 41 เราคือพระเย
้ ของเรา และเป็นคนบริสุทธิแด่
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า�

16
การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรม
ั

1 โคราห์

บุ ตรชายอิส ฮาร์ ผู้ เป็น บุตรชายโคฮาท ผู้ เป็น บุตรชายเลวี กับ ดาธานและอาบี รม
ั บุ ตรชายเอลี
อับ กับโอนบุตรชายเปเลท บุตรชายรูเบน พาคนไป 2 และไปยืนต่อหน้าโมเสส พรอ
้ มกับคนอิสราเอลจํานวน
หนึ่ ง เป็นเจ้านายของชุ มนุมชนมีสองร้อยห้าสิบคนที่ เลือกมาจากที่ ประชุม เป็นคนมีชื่อ 3 และเขาทัง้ หลาย
มาประชุม กัน ต่อ โมเสสต่อ อาโรน กล ่าวแก่ ท่านทัง้ สองว่า “ท่านทํา เกิน เหตุ ไป เพราะว่า ชุ มนุ มชนทัง้ หมด
ก็ บริสุทธิทุ
์ กๆคน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุ ใดท่านจึงผยองขึ้นเหนื อชุ มนุมชนของพระ
เยโฮวาห์� 4 ครัน
้ โมเสสได้ ยิ นก ็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน 5 ท่านจึง พู ดก ับ โคราห์ และพรรคพวกทัง้ หมดของเขาว่า
“พรุ ง่ นี้ เช้า พระเยโฮวาห์จะทรงสําแดงให้เห ็ นว ่า ผู้ ใดเป็น ของพระองค์ และใครเป็น คนบริสุทธิ์ และจะทรง
ให้ ผู้ นั ้น เข้า ใกล้ พระองค์ ผู้ ใดที่ พระองค์ ทรงเลื อก พระองค์ จะทรงให้ เข ้า ไปใกล้ พระองค์ 6 จงกระทํา อย่าง
นี้ ให้ โคราห์ และพรรคพวกทัง้ หมดของเขานํา กระถางไฟมา 7 จงเอาไฟใส่ และใส่ เครือ
่ งหอมต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ในวัน พรุ ง่ นี้ ผู้ ใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกก็ จะเป็น คนบริสุทธิ์ บุ ตรชายของเลวีเอ๋ย ท่านทัง้
หลายได้กระทําเกินเหตุไป� 8 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลวีจงฟัง 9 เป็นการ
เล็ก น้ อยสํา หรับท ่า นอยู่หรือ ซึ่ง พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลได้ แยกท่านออกจากชุ มนุมชนอิสราเอล เพื่อ นํา ท่าน
ให้ มาใกล้ พระองค์ ให้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และยืน อยู่ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนเพื่อ ปรนนิ บั ติ
เขา 10 และพระองค์ ทรงนํา ท่านมาใกล้ พระองค์ รวมทัง้ พี่ น้องทัง้ สิน
้ ของท่าน คือ ลูก หลานของเลวี ท่านทัง้
หลายแสวงหาตําแหน่ ง ปุ โรหิตด ้วยหรือ 11 เพราะฉะนั ้ นที ่ ท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านได้ ประชุ มกั
นก ็ เป็นการต่อ สู้ พระเยโฮวาห์ ส่วนอาโรนเป็น อะไรเล่า ที่ ท่านได้ บ่ นว ่า เขา� 12 โมเสสใช้ ให้ ไปเรียกดาธาน
และอาบีรม
ั บุตรชายเอลีอับ เขาทัง้ สองว่า “เราจะไม่ขึ้นไป 13 เป็นการเล็กน้ อยอยู่หรือที่ท่านนําพวกเราจาก
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เพื่อจะฆ่าพวกเราเสียในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้ตัง้ ตัวขึ้นเป็น
เจ้านายเหนื อพวกเราด้วย 14 ยิง่ กว่านั ้ นอีกท่านมิได้ นําพวกเราเข้าไปยังแผ่นดิ นที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบ
ริบูรณ์ มิได้ให้พวกเรารับทน
ี่ าหรือสวนองุน
่ เป็นมรดก ท่านจะควักตาคนเหล่านี้ ออกเสียหรือ เราจะไม่ขึ้นไป�
15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ขออย่าทรงโปรดปรานเครือ
่ งบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์
มิได้ เอาลาของเขามาสัก ตัว หนึ่ ง และข้า พระองค์ มิได้ ทํา อันตรายเขาสัก คนเดียว� 16 และโมเสสพู ดก ับ โค
ราห์ว่า “ตั วท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในวันพรุ ง่ นี้ ทัง้ ตั วท่าน พรรคพวก
ของท่านและอาโรน 17 ให้ทุกคนนํากระถางไฟของตนไป ใส่เครือ
่ งหอมในนั ้น ให้ทุกคนนํากระถางไฟเข้าเฝ้า
พระเยโฮวาห์ มีกระถางไฟสองร้อยห้าสิบด้วยกัน ตัวท่านด้วย และอาโรน ต่างจงเอากระถางไฟของตนไป�
18 ดัง นั ้น ทุก คนจึง นํา กระถางไฟของเขา ต่างเอาไฟใส่ และเอาเครือ
่ งหอมใส่ และเข้าไปยืน อยู่ ที่ ประตู พล ับ
พลาแห่ง ชุ มนุ มพร้อมกับ โมเสสและอาโรน 19 โคราห์ ก็ ร่วมชุ มนุ มชนทัง้ หมดที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
ประจัญ หน้า เขาทัง้ สอง และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏต่อ บรรดาชุ มนุ มชน 20 พระเยโฮวาห์ ตรัส
กับ โมเสสและอาโรนว่า 21 “จงแยกตัว ออกเสีย จากชุ มนุมชนนี้ เพื่อ เราจะผลาญเขาเสีย ในพริบ ตาเดียว�
22 เขาทัง
้ สองซบหน้าลงถึงดินกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์
ทัง้ สิน
้ เมื่อคนเดียวกระทําผิด พระองค์จะทรงพระพิโรธแก่ชุมนุมชนทัง้ หมดหรือ�
แผ่นธรณี ก็อ้าปากออกกลืนพวกกบฏ
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23 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่ ชุ มนุมชนว่า จงออกไปให้หา
่ งจากเต็นท์ ของโคราห์ ดา
ธาน และอาบีรม
ั � 25 แล้วโมเสสลุกขึ้นไปหาดาธานและอาบีรม
ั และพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็ตามท่านไป
26 โมเสสจึงกล่าวแก่ ชุมนุมชนนั ้ นว่า “ท่านทัง
้ หลายออกไปเสียให้หา่ งจากเต็นท์ของคนชัว่ เหล่านี้ อย่าแตะ
ต้องอะไรของเขาเลย เกล ื อกว่า ท่านทัง้ หลายจะต้องถูก กวาดไปกับ บรรดาการบาปของเขาด้วย� 27 ดัง นั ้น
เขาทัง้ หลายก็ ออกไปให้หา่ งจากเต็นท์ ของโคราห์ ดาธาน และอาบีรม
ั และดาธานกับอาบีรม
ั ออกมายืนอยู่
ที่ ประตู เต็นท์ ของตน พร ้ อมกับ ภรรยา บุ ตรชายและลูก เล็กๆของเขา 28 และโมเสสพูด ว่า “ดังนี้ แหละท่าน
ทัง้ หลายจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้ามากระทําการทัง้ สิน
้ นี้ ข้ามิได้กระทําตามอําเภอใจข้าเอง 29 ถ้า
คนเหล่านี้ ตายอย่างคนธรรมดาทัง้ ปวง หรือเหตุการณ์ อย่างคนธรรมดามาเยีย
่ มเยียนเขา ก็หมายว่าพระเย
โฮวาห์มิได้ทรงใช้ข้ามา 30 แต่ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่นธรณี อา้ ปากกลืนคนเหล่านี้
เข้าไปพร้อมกับข้าวของทัง้ หมดของเขา และเขาทัง้ หลายลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น ท่านทัง้ หลายจงทราบ
เถิดว่า คนเหล่านี้ ได้สบประมาทพระเยโฮวาห์� 31 ต่อมาเมื่อท่านกล่าวบรรดาคําเหล่านี้ จบ แผ่นดินใต้ที่เขา
เหล่านั ้นยืนอยู่ก็แยกออก 32 และแผ่นธรณี ก็อ้าปากออกกลืนเขาทัง้ หลายกับครอบครัว และบรรดาคนของ
โคราห์และข้าวของทัง้ หมดของเขา 33 ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายพร้อมกับข้าวของทัง้ หมดของเขาลงไปสู่ แดนคน
ตายทัง้ เป็น และแผ่นดินกง็ บ
ั เขาไว้และเขาทัง้ หลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางที่ประชุม 34 อิสราเอลทัง้ หมด
ที่ อยู่รอบเขาได้ยน
ิ เสียงร้องของเขาก็ หนี ไป เพราะเขากล่าวว่า “เกล ื อกว่า ธรณี จะกลืน เราเสีย� 35 และไฟ
ออกมาจากพระเยโฮวาห์ เผาผลาญคนทัง้ สองร้อยห้าสิบที่ได้ถวายเครือ
่ งหอมนั ้นเสีย 36 แล้วพระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสว่า 37 “จงบอกเอเลอาซาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต ให้ เอากระถางไฟออกเสีย จากเปลวเพลิง
และเจ้า จงกระจายก้อนไฟออกห่างๆกัน เพราะกระถางไฟเหล่า นั ้น บริสุทธิ ์ 38 คือ กระถางไฟของคนเหล่า
นี้ ที่ ได้ กระทํา บาปจนถึง เสีย ชี ว ิตน ัน
้ จงตี แผ่ ทํา เป็น แผ่น คลุม แท่ นบู ชา เพราะได้ ถวายกระถางเหล่า นั ้น ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จึงเป็นสิง่ บริสุทธิ์ ดังนั ้นสิง่ เหล่านี้ จะเป็นหมายสําคัญแก่ คนอิสราเอล� 39 ดังนั ้น
เอเลอาซาร์ปุโรหิตจึงนํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ที่ถูกไฟเผานําไปบูชา มาตีแผ่ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบู
ชา 40 ให้เป็นเครือ
่ งเตือนใจคนอิสราเอล เพื่อว่าคนสามัญผู้ที่ มิใช่เป็นเชื้อสายของอาโรน จะมิได้ เข้าไปเผา
เครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกลือกว่าจะเป็นอย่างโคราห์และพรรคพวกของเขา ดังที่ พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับ เอเลอาซาร์ทางโมเสส 41 พอรุ ง่ ขึ้น บรรดาชุ มนุมชนอิสราเอลก็ บ่ นว่า โมเสสและอาโรนว่า
“ท่านได้ประหารชีวต
ิ คนของพระเยโฮวาห์เสีย� 42 ต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอา
โรน เขาหัน หน้า มาสู่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และดู เถิด เมฆมาคลุม พลับพลานั ้น และสง่า ราศี ของพระเยโฮ
วาห์ก็ปรากฏ 43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม

การอ้อนวอนของโมเสสช่วยคนอิสราเอลให้รอด

44 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงออกไปเสีย จากท่ามกลางประชุม ชนนี้

เพื่อเราจะผลาญเขา
ทัง้ หลายเสียในพริบตาเดียว� และท่านทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน 46 โมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเอากระถาง
ไฟ เอาไฟจากแท่นบูชาใส่ ไว้ แล้วใส่ เครือ
่ งหอมรีบนําไปที่ ชุมนุมชน ทําการลบมลทินบาปของชุ มนุมชนนั ้น
เสีย เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์แล้ว ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้น� 47 อาโรนจึงนํากระถางไฟดัง
ที่ โมเสสบอกวิง่ เข้าไปท่ามกลางที่ ประชุม และดู เถิด ภัย พิบัติ ได้ บังเกิด ขึ้น แก่ ประชาชนแล้ว และท่านได้ ใส่
เครือ
่ งหอมและทําการลบมลทินบาปของประชาชน 48 ท่านได้ยน
ื อยูร่ ะหว่างคนตายกับคนเป็น และภัยพิบติ
ั
นั ้นกถู
็ กระงับแล้ว 49 บรรดาคนที่ตายด้วยภัยพิบติ
ั มีหน่ง
ึ หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคน ไม่นั บคนที่ตายด้วยเรือ
่ งของ
โคราห์ 50 เมื่อภัยพิบติ
ั ถูกระงับแล้ว อาโรนก็กลับไปหาโมเสสที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

17
ไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบาน

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงพู ดก ับ คนอิสราเอลและเอาไม้ เท ้า มาจากเขา เรือนบรรพบุรุษ ละ
อัน จากประมุข ทุก คนตามเรือนบรรพบุรุษ เป็น ไม้ เท ้า สิบ สองอัน เข ียนชื่อ ชายเจ้าของไม้ ไว้บนไม้ เท ้าทุ กอ
ัน 3 เข ียนชื่อ ของอาโรนไว้บนไม้ เท ้า ของคนเลวี เพราะจะมี ไม้ เท ้า อัน เดียวสําหรับ หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ
หนึ่ ง 4 จงวางไม้เท้าเหล่านั ้นไว้ในพลับพลาแห่งชุ มนุม ต่อหน้าพระโอวาทที่ ที่ เราพบกับเจ้าทัง้ หลาย 5 และ
ต่อ มาไม้ เท ้า ของชายผู้ ที่ เราโปรดเลือกนั ้น จะงอก เช่น นี้ เราจะกระทํา ให้ เสียงบ่น ของคนอิสราเอล ซึ่ง เขา
บ่นต่อเจ้าสงบลงเสียจากเรา� 6 โมเสสจึงสัง่ คนอิสราเอล และประมุขของท่านทุกคนก็ มอบไม้เท้าแก่ ท่าน
คนละอันตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นไม้เท้าสิบสองอัน และไม้เท้าของอาโรนก็อยูในไม้
่
เท้าเหล่านั ้นด้วย 7 และ
8
โมเสสวางไม้เท้าเหล่านั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ในพลับพลาพระโอวาท อยูมาวั
่
นรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้า
ไปในพลับพลาพระโอวาท ดู เถิด ไม้ เท้าของอาโรนสําหรับวงศ์ วานเลวีได้ งอก มี ดอกตูมและดอกบาน และ
1
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เกิดผลอัลมันด์ สุกบ้าง 9 แล้วโมเสสนําไม้เท้าทัง้ หมดจากที่ ตรงพระพักตร์พระเยโฮวาห์มายังคนอิสราเอล
ทัง้ หมด เขาได้ ตรวจดู และทุกคนก็นําไม้เท้าของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําไม้เท้าของ
อาโรนกลับ ไปวางไว้ต่อ หน้า พระโอวาท เก ็บ ไว้เป็น หมายสําคัญ สําหรับ เตือนพวกกบฏ เพื่อ เจ้า จะให้เขาทัง้
หลายยุ ติ การบ่ นว ่า เรา เพื่อ เขาจะไม่ ต้องตาย� 11 โมเสสก็ กระทํา เช่น นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั ่ ท่านอย่างไร
ท่านก็ กระทํา อย่างนั ้น 12 และคนอิสราเอลพู ดก ับ โมเสสว่า “ดู เถิด เราพินาศ เราถึง หายนะ เราถึง หายนะ
หมดแล้ว 13 ผู้ใดที่มาใกล้พลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ต้องตาย เราจะต้องตายหมดหรือ�

18
คําสัง่ สอนและคําบัญชาสําหรับอาโรนและคนเลวี
“เจ้าและบุตรชายของเจ้า และวงศ์วานบิดาของเจ้าจะต้องรับโทษ
ความชัว่ ช้าเนื่ องด้วยสถานบริสุทธิ์ ทัง้ เจ้าและบุตรชายของเจ้าจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าเนื่ องด้วยหน้าที่ปุ
โรหิตของเจ้า 2 และจงนําพี่น้องของเจ้ามาใกล้เจ้า ซึ่งเป็นตระกูลเลวี ตระกูลบิดาของเจ้า เพื่อเขาจะสมทบ
กับเจ้า และปรนนิ บัติเจ้า ขณะที่เจ้าและบุตรชายปรนนิ บัติอยูต่
่ อหน้าพลับพลาพระโอวาท 3 เขาทัง้ หลายจะ
คอยรับใช้เจ้า และรับใช้บรรดาหน้าที่ ต่างๆของพลับพลา แต่ อย่าให้เข้าใกล้ เครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์หรือ
แท่ นบู ชา เกล ื อกว่า เขาทัง้ หลายและเจ้า จะต้องตาย 4 เขาทัง้ หลายจะสมทบกับ พวกเจ้า และคอยรับ ใช้ อยู่
ที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม ในงานปรนนิ บั ติ ทัง้ สิน
้ ของพลับพลา และอย่า ให้ ผู้ อื่น ใดมาใกล้ เจ้า 5 พวกเจ้า ต้อง
คอยรับใช้ในหน้าที่ของสถานบริสุทธิ์ และหน้าที่ของแท่นบูชา เพื่อพระพิโรธจะไม่เกิดขึ้นแก่คนอิสราเอลอีก
6 และดูเถิด เราได้เลือกคนเลวีพี่น้ องของเจ้าออกจากคนอิสราเอล เป็ นของประทานแก่เจ้าถวายแด่พระเย
โฮวาห์ เพื่อ ให้ปฏิบัติ งานของพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 7 ทัง้ เจ้า และบุตรชายจงคอยรับ ใช้ ในหน้าที่ ปุ โรหิต เพื่อ
งานทุก อย่างที่ เก ี่ยวข้องกับ แท่น บูชาและสิง่ ที่ อยู่ภายในม่าน เจ้ าต้องอยู่ปฏิบัติ งาน เราให้ตําแหน่ ง ปุโรหิต
แก่ เจ้ าเป็น ของประทานสําหรับ งานปฏิ บั ติ และผู้ ใดอื่ นที ่ เข ้า มาใกล้ ต้องให้ ถึงแก่ ความตาย � 8 แล ้ว พระ
เยโฮวาห์ตรัส กับ อาโรนว่า “ดู เถิด เราได้ ให้เครือ
่ งบูชาของเราส่วนหนึ่ ง แก่ เจ้า คือ บรรดาของถวายของคน
อิสราเอล เราให้แก่เจ้าส่วนหนึ่ งและแก่ลูกหลานของเจ้าเป็นกฎถาวรเพราะเหตุพวกเจ้าได้รบ
ั การเจิมแล้ว
9 ในบรรดาของบริสุ ทธิ์ ที่ สุ ด ส่วนซึ่ง ไม่ ได้ เผาไฟที่ เป็ น ของของเจ้า มี ดังนี้ บรรดาของถวายของเขา บรรดา
ธัญญบูชาของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดของเขา ซึ่งเขาถวายแก่
เรา จะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าและแก่ลูกหลานของเจ้า 10 เจ้าจงรับประทานสิง่ เหล่านี้ ในที่บริสุทธิที
์ ่สุด
ผู้ ชายทุก คนรับ ประทานได้ เป็น ของบริสุทธิ ์ แก่ เจ้า 11 สิ ่ง ต่อ ไปนี้ ก็ เป็น ของเจ้า ด้วย คือ ของให้ ที่ เขาถวาย
บรรดาเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายของคนอิสราเอล เราได้ ให้ไว้แก่เจ้าและแก่บุ ตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้าเป็นกฎ
เกณฑ์ ถาวร ทุ กคนที่ สะอาดอยู่ในครอบครัวของเจ้ารับประทานได้ 12 นํ้า มั นที ่ดี ที่ สุดทัง้ หมด และนํ้า องุ ่นที ่
ดีที่สุด และเมล็ดพืชทัง้ หมด และผลรุ น
่ แรกที่เขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให้แก่เจ้า 13 ผลสุ กรุ ่นแรกของ
ของทุกอย่างซึ่งอยูใ่ นแผ่นดิน ที่เขานํามาถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า ทุกคนที่สะอาดอยูใ่ นครอบครัว
ของเจ้ารับประทานได้ 14 บรรดาของมอบถวายในอิสราเอลจะเป็นของเจ้า 15 บรรดาเนื้ อหนั งที่เบิกครรภ์ ไม่
ว่า มนุษย์ หรือ สัตว์ ซึ่ง เขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จะเป็น ของเจ้า แต่ อย่างไรก็ตาม บุ ตรหัวปี ของมนุษย์ เจ้ า
จะต้องไถ่ ไว้ เจ้ าต้องไถ่ ลูกหัวปี ของบรรดาสัตว์ทัง้ ปวงที่ มลทินด้วย 16 และค่าไถ่ พออายุ ได้ หน่ง
ึ เดือนเจ้าก็
ต้องไถ่ ให้เจ้ากําหนดว่าเป็นเงินห้าเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นยีสิ
่ บเก-ราห์ 17 แต่ลูกหัวปีของ
วัว หรือลู กหัวปี ของแกะ หรือลู กหัวปี ของแพะ เจ้ าไม่ต้องไถ่ เพราะเป็นของบริสุทธิ์ เจ้ าจงเอาเลือดของมัน
พรมบนแท่นบูชา และเอาไขมันของมันเผาเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
18 แต่เนื้ อของมันจะเป็ นของเจ้า เช่นเดียวกับเนื้ ออกที่แกว่งถวายหรือเนื้ อโคนขาขวาเป็ นของเจ้า 19 บรรดา
เครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์ ที่ คนอิสราเอลมอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้ แก่ เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิง ซึ่ง อยู่ กับ
เจ้า เป็นกฎเกณฑ์ถาวร เป็นพันธสัญญาเกลือเป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สําหรับเจ้า และเชื้อสาย
ของเจ้า ด้วย� 20 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ อาโรนว่า “เจ้ าจะไม่ ได้ รับ มรดกในแผ่น ดิน ของเขา ทัง้ เจ้า จะไม่
มีส่วนอันใดกับเขาเลย เราเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล 21 ดูเถิด เรา
ให้บรรดาสิบชักหนึ่ งในอิสราเอลแก่ คนเลวีเป็นมรดก เป็นค่าตอบแทนงานที่ เขาปฏิ บัติ คืองานปฏิบัติที่ พล
ับ พลาแห่ง ชุ มนุม 22 ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไปคนอิสราเอลจะมิ ได้ เข ้า มาใกล้ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม เกล ื อกว่า เขาจะรับ
โทษบาปและจะต้องตาย 23 แต่ คนเลว ี จะต้องปฏิ บั ติ งานของพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และเขาจะต้องรับ โทษ
ความชัว่ ช้าของเขา จะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า เขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล
24 เพราะว่า ส่วนสิบ ชัก หนึ่ ง ของคนอิสราเอล ซึ่ง นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราได้ ให้แก่ คนเลว ี เป็ น มรดก
เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ บอกเขาว่า ‘เขาจะไม่ มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล� ” 25 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ
โมเสสว่า 26 “ยิง่ กว่านั ้น เจ้าจงกล่าวแก่คนเลวีว่า ‘เมื่อพวกเจ้ารับสิบชักหนึ่ งจากคนอิสราเอล ซึ่งเราให้แก่
1 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า
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เจ้าอันมาจากเขาเป็นมรดกของเจ้านั ้น เจ้าจงนําสิบชักหนึ่ งของสิบชักหนึ่ งที่เจ้าได้มานน
ั ้ ถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ 27 และส่วนถวายของเจ้านั ้นจะนั บเหมือนหนึ่ งเป็นพืชที่ ได้ มาจากลานนวดข้าว และเหมือนส่วนที่ เต็ม
เปี่ ยมจากบ่อยํ่าองุน
่ 28 เพราะฉะนั ้นเจ้าต้องนําของบูชาจากสิบชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ ของเจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์
คือ สิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เจ้ ารับ จากคนอิสราเอลนั ้น จากส่วนได้ นี้ พวกเจ้า จงมอบของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ แด่ อา
โรนปุโรหิต 29 จากบรรดาของที่พวกเจ้าได้รับ เจ้าจงนําเครือ
่ งถวายทุกสิง่ ที่ต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ จาก
บรรดาของดีที่สุดนั ้นคือส่วนของที่บริสุทธิ�
์ 30 ฉะนั ้นเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘เมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดแล้ว
ให้คนเลวน
ี ั บส่วนที่เหลืออยูเป็
่ นเหมือนหนึ่ งพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าวและเป็นผลได้จากบ่อยํ่าองุน
่ 31 และ
เจ้าจะรับประทานส่วนนั ้น ณ ที่ ใดๆก็ได้ ทัง้ ตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้า เพราะว่าเป็นรางวัลตอบแทนงาน
ปฏิบติ
ั ของเจ้าในพลับพลาแห่งชุมนุม 32 เมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดแล้วเจ้าจะหามีโทษบาปโดยของถวาย
นั ้นไม่ และเจ้าอย่าทําสิง่ บริสุทธิ์ของคนอิสราเอลให้มลทินเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย� ”
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วัวตัวเมียสีแดงกับขีเถ้
้ า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ต่อ ไปนี้ เป็น กฎพระราชบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
บัญชาว่า จงบอกคนอิสราเอลให้นําวัวตัวเมียสีแดงไม่พิการซึ่งไม่มีตําหนิ และยังไม่เคยเข้าเทียมแอก 3 และ
เจ้า จงให้ วัวน น
ั ้ แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และให้ เอาวัวน น
ั ้ ไปนอกค่ายฆ่า เสีย ต่อ หน้า เขา 4 และเอเลอาซาร์ปุ
โรหิต จะเอานิว
้ มือ จุ่ม เลือดวัว พรมที่ ข้างหน้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มเจ็ด ครัง้ 5 และให้ มี คนเผาวัว ตัว เมีย นั ้น
เสียในสายตาของเขา คือเขาจะต้องเผาหนั ง เนื้ อ และเลื อด กับมูลของมันเสียให้หมด 6 และปุโรหิตจะเอา
ไม้ สนสี ดาร์ ไม้ หุ สบกั บด ้ายสี แดงโยนเข้าไปในไฟที่ เผาวัว ตัว เมีย นั ้น 7 แล ้ วปุ โรหิต จะซัก เสื้อผ้า ของตน
และชําระร่างกายเสียในนํ้า ภายหลังจึง เข้าไปในค่ายและปุ โรหิตนน
ั ้ จึงเป็น มลทิน อยู่จนถึง เวลาเย็น 8 ผู้ใด
ที่ทําการเผาวัวตัวเมียต้องซักเสื้อผ้าและชําระร่างกายของตนเสียในนํ้า และเขาจะเป็นมลทินอยูจ
่ นถึงเวลา
เย็น 9 ให้ชายคนที่ สะอาดเก็บขี้เถ้าวัวตัวเมียนั ้น นําไปไว้นอกค่ายในที่ สะอาด และให้เก็บขี้เถ้านั ้นไว้ทําเป็น
นํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้สําหรับที่ชุมนุมชนอิสราเอลเพื่อเป็นการชําระล้างบาปออกเสีย 10 และคนที่ เก็บขี้เถ้า
ของวัวตัวเมียต้องซักเสื้อผ้าของตน และเขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น จะเป็นอย่างนี้ แก่คนอิสราเอล
และแก่ คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เป็นกฎเกณฑ์ ถาวร 11 ผู้ที่ แตะต้องศพของผู้ใดก็ตามต้องเป็น
มลทินอยู่เจ็ดวัน 12 ในวันที ่สามเขาต้องชําระตัวด้วยนํ้า แล้วในวันที ่เจ็ดเขาจะสะอาด แต่ถ้าเขาไม่ชาํ ระตัว
ในวันทีสาม
่
ในวันทีเจ
่ ็ดเขาจะสะอาดไม่ได้ 13 ผูใดก็
้
ตามแตะต้องคนตาย คือร่างกายของคนที่ตายแล้ว และ
มิ ได้ ชําระตนให้ บริสุทธิ์ ผู้ นั ้ นก ็ กระทํา ให้ พล ับ พลาของพระเยโฮวาห์ มี มลทิน คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจาก
อิสราเอล เพราะนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ไม่ได้พรมถูกตัวเขา เขาจะเป็นมลทิน มลทินยังค้างอยู่ที่เขา 14 ต่อไป
นี้ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งคนตายในเต็นท์ ทุกคนที่เข้ามาในเต็นท์ และสารพัดที่อยู่ในเต็นท์ จะเป็นมลทิน
ไปเจ็ด วัน 15 ภาชนะทุ กล ูก ที่ ไม่มี ฝาปิด ต้องเป็น มลทิน 16 คนใดที่ อยู่ในพื้น ทุ่ง ไปแตะต้องคนที่ ถู กดาบตาย
หรือแตะต้องศพ หรือกระดูกคน หรือหลุมศพ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน 17 สําหรับคนที่ เป็นมลทินนี้ จงเอาขี้
เถ้า จากการเผาวัว ตัว เมีย ในการบูชาไถ่ บาป และเอานํ้า ที่ ไหลเติม เข้าไปปนในภาชนะ 18 ให้ คนสะอาดเอา
กิง่ หุสบจุ่มน้าํ นั ้นประพรมที่เต็นท์และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ และบนตัวคนที่อยู่ที่นั ่นและบนตัวคนที่แตะต้อง
กระดูก หรือ คนถูก ฆ่า หรือ คนตายหรือ หลุม ศพ 19 ให้ คนสะอาดประพรมคนที่ เป็น มลทิน ในวันที ่ สามและวั
นที่เจ็ด อย่างนี้ พอวันที่เจ็ดเขาจะทําให้คนนั ้นสะอาด และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า พอถึงเวลาเย็นเขา
จะสะอาด 20 แต่ คนที ่ เป็น มลทิน และไม่ ชาํ ระตัว ให้บริสุทธิ์ คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลางที่ ชุมนุม
เพราะเขาได้กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน คือว่านํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ไม่ได้พรมถูกตัว
เขา เขาจึงเป็นมลทิน 21 และให้เป็นกฎเกณฑ์แก่พวกเขาอยู่เนื องนิ ตย์ ผู้ที่ประพรมนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะ
ต้องซักเสื้อผ้าของตน และผู้ที่ แตะต้องนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น 22 และสิง่ ใดที่ ผู้
เป็นมลทินแตะต้อง สิ่งนั ้นจะเป็นมลทิน และผูที
้ ่แตะต้องสิง่ นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น�
1
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มิเรียมสิน
ิ ประชาชนกระหายนํ้า
้ ชีวต

1 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดของคนอิสราเอลเข้ามาในถิน
่ ทุรกันดารศินในเดือนที่ หนึ่ ง

ประชาชนพักอยู่ในคาเดช
มิ เรียมก ็ สิ ้น ชีวต
ิ และฝัง ไว้ที่ นั่น 2 ครัง้ นั ้น ชุ มนุมชนไม่ มีน้าํ เขาประชุ มกั นว ่า โมเสสและอาโรน 3 ประชาชน
ตัดพ้อต่อว่าโมเสสว่า “เมื่อพี่น้องเราตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์นั ้น เราตายเสียด้วยก็ดี 4 ท่านพาชุมนุ
มชนของพระเยโฮวาห์มาในถิน
่ ทุรกันดารนี้ ให้ตายเสียที่ นี่ ทัง้ ตัวเราและสัตว์ของเราทําไม 5 และทําไมท่าน
จึงให้เราออกจากอียป
ิ ต์ นําเรามายังที่เลวทรามนี้ เป็ นที่ซ่ึงไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ องุน
่ หรือทับทิม และไม่มีน้าํ
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ดื่ม� 6 แล้วโมเสสและอาโรนออกจากที่ ประชุมไปที่ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุมและซบหน้าลง และสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่เขา
นํ้าไหลออกจากหิน โมเสสทําบาป

7 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 8 “จงเอาไม้ เท ้า และเรียกประชุม ชุ มนุมชน

ทัง้ เจ้าและอาโรนพี่ชายของ
เจ้า และบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้หน
ิ หลัง่ นํ้า ดังนั ้นเจ้าจะเอานํ้าออกจากหินให้เขา ดังนั ้นแหละเจ้า
จะให้น้ําแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่ม� 9 โมเสสก็นําไม้เท้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่พระองค์ทรง
บัญชา 10 โมเสสกับอาโรนก็ เรียกชุ มนุมชนให้ไปพร้อมกั นที ่หิน โมเสสกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าผู้กบฏจงฟัง ณ
บัดนี้ จะให้เราเอานํ้าออกจากหินนี้ ให้พวกเจ้าดื่มหรือ� 11 และโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหน
ิ นั ้นสองครังด
้ ้วยไม้เท้า
และนํ้าก็ไหลออกมามากมาย ชุมนุมชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้าํ 12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโร
นว่า “เพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้กระทําให้เราเป็นที่บริสุทธิในสายตาของคนอิ
สราเอล เพราะฉะนั ้นเจ้าจึง
์
จะมิได้นําชุมนุมชนนี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขา� 13 นํ้านั ้นคือนํ้าเมรีบาห์ เพราะว่าคนอิสราเอลได้
ต่อว่าพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสําแดงความบริสุทธิ์ท่ามกลางเขา
คนเอโดมไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา

“พี่ น้ องซึ่ง เป็น คนอิสราเอลกล่าวดังนี้ ว่า
ท่านก็ ทราบถึง บรรดาความทุกข์ ยากที่ เก ิด ขึ้น แก่ เราแล้ว 15 ว่า บรรพบุรุษ ของเราลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ และเรา
อยู่ในอียป
ิ ต์ ช้านาน และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ข่มเหงเราและบรรพบุรุษของเรา 16 และเมื่อเราร้องทูลพระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงสดับเสียงของเรา และได้ส่งทูตสวรรค์องค์หน่งึ นําเราออกจากอียป
ิ ต์ และดูเถิด เรามาอยูใ่ นคา
เดชเป็น เมืองที่ อยู่ชิดพรมแดนของท่าน 17 ขอให้เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่ ผ่านไร่นาหรือสวน
องุน
่ ของท่าน เราจะไม่ด่ ืมน้าํ จากบ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวง เราจะไม่หน
ั ไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือ
จนกว่าเราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่าน� 18 แต่เอโดมกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านจะยกผ่านไปไม่ได้เกลอ
ื กว่าเรา
จะยกออกมาสู้ท่านด้วยดาบ� 19 และคนอิสราเอลพูดกับกษั ตริย์แห่งเอโดมว่า “เราจะขึ้นไปตามทางหลวง
ถ้าเราดื่ มน้าํ ของท่านไม่ วา่ ตัวเราหรือสัตว์ เราจะชําระเงินให้ ขอให้เราเดินผ่านไป เราไม่ ต้องการอะไรอีก�
20 แต่ ท่านตอบว่า “เจ้ าจะยกผ่านไปไม่ ได้ � แล ้ว เอโดมก็ ยกพลเป็ นอ ัน มากมาต่อสู้ เขาทัง
้ หลายด้วยมืออัน
เข้มแข็ง 21 เช่นนี้ แหละเอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน ดังนั ้นอิสราเอลจึงหันไปจาก
ท่าน 22 และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเดินทางจากคาเดชมาถึงภูเขาโฮร์
14 โมเสสได้ ส่ง ผู้ ส่ ือสารจากคาเดชไปถึง กษั ตริย์ แห่ งเอโดมว่า

อาโรนสิน
ิ
้ ชีวต
ที่ ภู เขาโฮร์นี้ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนริม เขตแดนแผ่น ดิน เอโดมว่า 24 “อาโรนจะต้อง
ถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่ได้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่ คนอิสราเอล เพราะเจ้าทัง้
สองกบฏต่อ คํา สัง่ ของเราที่ น้ํา เมรีบาห์ 25 จงนํา อาโรนและเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา นํา เขาขึ้น มาบนภู
เขาโฮร์ 26 จงถอดเสื้อของอาโรนสวมให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนจะถูกรวบไปอยู่กับพวก
ของเขา เขาจะตายที่ นั ่น � 27 โมเสสก็ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ ข้น
ึ ไปบนภู เขา
โฮร์ท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทัง้ หมด 28 และโมเสสถอดเสื้อผ้าของอาโรน และสวมให้แก่เอเลอาซาร์
บุตรชายของเขา และอาโรนก็สิ ้นชีวต
ิ อยู่ที่ ยอดภูเขานั ้น แล้วโมเสสและเอเลอาซาร์ลงมาจากภูเขา 29 เมื่อ
บรรดาชุมนุมชนเห็นว่าอาโรนสิน
ิ เสียแล้ว วงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยูส
่ ามสิบ
้ ชีวต
วัน
23

21

กษั ตริยเมื
์ องอาราดกับชาวคานาอันถูกทําลาย

เมื่อ กษั ตริย์ เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ อยู่ ทางภาคใต้ ได้ ยิ นว ่า อิสราเอลกําลัง ยกมาตามทางที่ พวก
สอดแนมใช้นั ้น ท่านต่อสู้ กับคนอิสราเอลและจับไปเป็นเชลยได้ บ้าง 2 และคนอิสราเอลปฏิญาณไว้กับพระ
เยโฮวาห์ ว่า “ถ้า พระองค์ จะทรงมอบชนชาติ นี้ ไว้ในมือ ข้า พระองค์ แน่ แล้ว ข้า พระองค์ จะทําลายบ้านเมือง
เขาเสียให้สิน
้ � 3 และพระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอันไว้ เขาก็ทําลายชาว
คานาอันและบ้านเมืองของเขาเสียสิน
้ จึงได้ เรียกชื่อตําบลนั ้ นว่าโฮรมาห์ 4 เขาทัง้ หลายออกเดินจากภู เขา
โฮร์ตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุหนทาง
1

งูแมวเซากับงูทองเหลือง
และประชาชนก็ บ่ นว ่า พระเจ้า และว่า โมเสสว่า “ทําไมพาเราออกจากอียป
ิ ต์ มาตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
เพราะไม่ มี อาหารและไม่ มีน ้าํ เราเบื่อ อาหารอัน ไร้ค่า นี้ � 6 และพระเยโฮวาห์ ก็ ทรงให้ งู แมวเซามาในหมู่
ประชาชน งูก็กัดประชาชน และคนอิสราเอลตายมาก 7 และประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่า “เราทัง้ หลายได้
กระทําบาปเพราะเราทัง้ หลายได้บ่นว่าพระเยโฮวาห์และบ่นว่าท่าน ขอทูลแด่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรง
5
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นํา งู ไปจากเราเสีย� ดัง นั ้น โมเสสจึง อธิษฐานเพื่อ ประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงทํา งู
แมวเซาตัวหนึ่ งติดไว้ที่ เสา และต่อมาทุกคนที่ ถู กงูกัดเมื่อเขามองดู เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ � 9 ดังนั ้นโมเสส
จึงทํางูทองสัมฤทธิตั
์ วหนึ่ ง และติดไว้ที่เสา แล้วต่อมาถ้างูกัดคนใด ถ้าเขามองดูงูทองสัมฤทธินั
์ ้น เขาก็มีชีวิ
ตอยู่ได้ 10 และคนอิสราเอลก็ยกออกเดินไปตัง้ ค่ายอยู่ที่ โอโบท 11 และเขาออกเดินจากโอโบทไปตัง้ ค่ายอยู่
ที่ อิเยอาบาริม อยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ตรงข้ามโมอับ ทางทิศ ตะวัน ขึ้น 12 เขายกออกจากที่ นั่น มาตัง้ ค่ายอยู่ที่
หุบเขาเศเรด 13 เขายกออกจากที่นั่นไปตัง้ อยูฟ
่ ากแม่น้ําอารโนนข้างโน้ น ซึ่งอยูใ่ นถิน
ื มาจาก
่ ทุรกันดารที่ยด
พรมแดนของคนอาโมไรต์ เพราะว่า แม่ น้ํา อารโนนเป็น พรมแดนของโมอับ ระหว่างโมอั บก ับ คนอาโมไรต์
14 ดัง นั ้น ในหนั งสือ สงครามของพระเยโฮวาห์จึงม ี ว่า “พระองค์ ทรงชนะที่ ทะเลแดง และลุ่ม แม่ น้ํา อารโนน
15 และที่เชิงลาดของที่ลุ่มเหล่านั ้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตัง
้ เมืองอาร์ และพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอับ� 16 จากที่
นั ่นเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อนํ้าที่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมประชาชน
เข้าด้วยกัน เราจะให้น้ําแก่ เขา� 17 แล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ ว่า “โอ บ่อน้าํ เอ๋ย จงมีน้ําพลุ่งขึ้นมา ให้เรา
มาร้องเพลงกัน 18 เป็น บ่อนํ้า ที่ เจ้ านายได้ ขุด ไว้ เป็น บ่อ ที่ ขุนนางของประชาชนเจาะไว้ ด้วยคทาและไม้ เท ้า
ของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ� และจากถิน
่ ทุรกันดารนั ้นไป เขาก็มาถึงมัทธานาห์ 19 และจากมัทธานาห์ถึง
ตําบลนาหะลี เอล และจากนาหะลี เอลถึง ตําบลบาโมท 20 และจากบาโมทถึง หุบเขาซึ่ง อยู่ ในท้องถิน
่ โมอับ
ข้างยอดเขาปิสกาห์ซ่ึงมองลงมาเห็นเยชิโมน
คนอาโมไรต์ไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา อิสราเอลจึงยึดเอาแผ่นดินของเขา
แล ้ วอ ิส ราเอลส่ง ผู้ ส่ ือสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ กล่าวว่า 22 “ขอให้ ข้าพเจ้า ผ่านแผ่น ดิน
ของท่าน พวกเราจะไม่เลี้ยวเข้าไปในนาหรือในสวนองุน
่ เราจะไม่ด่ ืมน้าํ จากบ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวง
จนเราได้ ผ่านพรมแดนเมืองของท่าน� 23 แต่ สิ โหนไม่ ยอมให้ อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน สิ โหน
รวบรวมพลทัง้ หมดของท่านยกออกสู้รบกับอิสราเอลในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านมาถึงยาฮาสรบกับอิสราเอล
ที่ นั ่น 24 และอิสราเอลได้ ประหารท่านเสีย ด้วยคมดาบ ยึด เอาแผ่น ดิน ของท่านจากแม่ น้ํา อารโนนจนถึง
แถวยับ บอก ไกลไปจนถึง แดนคนอัม โมนเพราะว่า พรมแดนของคนอัม โมนเข้ม แข็ง 25 และอิสราเอลยึด
เมืองเหล่านี้ ทัง้ หมด และอิสราเอลเข้าตัง้ อยู่ในบรรดาหัวเมืองของคนอาโมไรต์ ในเฮชโบน และตามชนบท
ทัง้ หมด 26 เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ ผู้ที่ต่อสู้กับกษั ตริย์ชาวโมอับ
องค์ ก่อน และยึด ได้ แผ่ นดิน ของท่านทัง้ สิน
้ ไกลไปถึง แม่ น้ํา อารโนน 27 เพราะฉะนั ้น นั กร ้ องบทสุภาษิ ต จึง
ร้องว่า “มาที่ เฮชโบน ให้สร้างและสถาปนาเมืองแห่งสิ โหนขึ้น 28 เพราะว่ามีไฟออกไปจากเฮชโบน มีเปลว
ไฟออกไปจากเมืองแห่งสิโหน ได้ทําลายเมืองอาร์ของโมอับ เจ้าของแห่งปูชนียสถานสูงของแม่น้ําอารโนน
29 โมอับ เอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้า โอ ชนชาติ แห่ งพระเคโมชเอ๋ย เจ้ าต้องพินาศ พระเคโมชได้ มอบทั ้งบ ุตรชายของ
ตนที่หลบภัยแล้วกับบุตรสาวของตน ให้เป็นเชลยของสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ 30 เราทัง้ หลายได้ยงิ เขาทัง้
ปวง เฮชโบนพินาศจนถึงดีโบน เราได้กวาดล้างถึงโนฟาห์เสียคือถึงเมเดบา� 31 ดังนั ้นอิสราเอลได้อาศัยอยู่
ในแผ่นดินคนอาโมไรต์
21

อิสราเอลยึดแผ่นดินของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทัง
้ หลายได้ยด
ึ ชนบทของเมืองนั ้น และขับไล่คนอา
โมไรต์ที่อยูที
่ ่นั ่นเสีย 33 แล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชานก็ออกมา

ทัง้ ตั วท ่า นกับ พลไพร่ทัง้ สิน
้ ของท่าน เพื่อ สู้ รบกับ เขาที่ เอเดรอี 34 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “อย่า
กลัวเขาเลย เพราะเราได้ มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว ทัง้ บรรดาพลไพร่ของเขา และแผ่นดินของเขา และ
เจ้าจะกระทําแก่เขาอย่างเจ้าได้กระทําแก่สิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่ เฮชโบน� 35 ดังนั ้นเขาทัง้ หลาย
จึงฆ่าโอกและโอรสของท่านเสีย ทัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่มีเหลือให้ท่านสักคนเดียว และเขาทัง้ หลาย
ก็เข้ายึดแผ่นดินของท่าน

22

กษั ตริยเมื
์ องโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
ณ ที่ ราบโมอับซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ใกล้ เมืองเยรีโค
2 ฝ่ายบาลาคบุตรชายศิป โปร์ได้ เห ็ นการทัง
้ ปวงซึ่ งอ ิส ราเอลได้ กระทํา ต่อ คนอาโมไรต์ 3 ทัง้ โมอั บก ็ครันคร
่
้ามต่อ ชนชาติ นั้น นั กหนา เพราะเขามี คนมากด้วยกัน โมอับ กลัว คนอิสราเอลลานที เดียว 4 โมอับ จึง พู ดก ับ
พวกผูใหญ่
้
ของเมืองมีเดียนว่า “คนเหล่านี้ จะมาเลียกินสารพัดที่ล้อมรอบเราอยูหมด
่
เหมือนวัวเลียกินหญ้า
ในนา� บาลาคบุตรชายศิปโปร์เป็นกษั ตริย์เมืองโมอับในเวลานั ้น 5 ท่านใช้ผู้สื่อสารไปยังบาลาอัมบุตรชาย
เบโอร์ที่ เปโธร์ใกล้ แม่น้าํ ในแผ่นดิ นอ ัน เป็น บ้านเกิด เมืองนอนของท่าน โดยกล่าวว่า “ดู เถิด ชนชาติ หน่ึ งอ
อกมาจากอียป
ิ ต์ ดู เถิด เขาทัง้ หลายเข้า แผ่ คลุม พื้น แผ่น ดิน โลก กําลัง พัก อยู่ ตรงข้ามข้าพเจ้า 6 ฉะนั ้น ขอ
เชิญมาเถิด บัดนี้ ขอสาปแช่งชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะเขาเข้มแข็งกว่าข้าพเจ้ามาก ชะรอยข้าพเจ้าจะ
1 แล ้ว คนอิสราเอลก็ ยกออกไปตัง
้ ค่ายอยู่
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สามารถรบชนะเขาและขับ ไล่ เขาออกไปจากแผ่น ดิน ได้ เพราะข้าพเจ้า ทราบอยู่ ว่า ถ้า ท่านอวยพรแก่ ผู้ ใด
ผู้นั ้นจะเป็นไปตามพรนั ้น และท่านสาปแช่งผู้ใด ผู้นั ้ นก็ถู กสาปแช่ง� 7 ดังนั ้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองโมอับก
ับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมี เดียนก็ ถือค่า การทําอาถรรพ์นั้นออกไป ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงบาลาอัม ก็ บอกคํา
ของบาลาคแก่ เขา 8 บาลาอัม กล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า “คืน นี้ จงค้างที่ นี่ ก่อน เมื่อ พระเยโฮวาห์ตรัสอย ่างไร
แก่ ข้า แล้ว ข้า จึง จะนํา คํา นั ้น มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลาย� ดัง นั ้น เจ้า เมืองแห่ง โมอับ จึง ยับยัง้ อยู่ กับ บาลาอัม
9 และพระเจ้า เสด็จ มาหาบาลาอัม ตรัสว ่า “คนที ่ มาอยู่ กับ เจ้า คือ ผู้ ใด � 10 บาลาอั มท ูล พระเจ้า ว่า “บาลา
คบุตรชายศิป โปร์กษั ตริย์เมืองโมอับ ได้ ใช้ เขาทัง้ หลายมาแจ้ง แก่ ข้า พระองค์ ว่า 11 ‘ดู เถิด ชนชาติ หน่ึ งออก
จากอียป
ิ ต์มาแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก ขอเชิญมาเถิด ขอสาปแช่งเขาทัง้ หลายให้แก่ข้าพเจ้า ชะรอยข้าพเจ้า
จะรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปได้� ” 12 พระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า “เจ้าอย่าไปกับเขาทัง้ หลาย เจ้าอย่า
แช่งชนชาตินั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนที่ได้รับพร� 13 รุ ง่ เช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้นกล่าวแก่เจ้านายของบาลา
คว่า “จงกลับ ไปแผ่น ดิน ของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธมิ ให้ เราไปกั บท ่าน� 14 เพราะฉะนั ้น
เจ้า นายแห่ง โมอั บก ็ ลุ กขึ้น กลับ ไปหาบาลาคกล่าวว่า “บาลาอัม ปฏิเสธไม่ ยอมมากับ เรา� 15 บาลาคได้ ส่ง
พวกเจ้านายไปอีกครัง้ หนึ่ ง มี จํานวนมากกว่า และมี เกียรติ ยศมากกว่ารุ นก
่ ่อน 16 เขาทัง้ หลายมาถึงบาลา
อัมกล่าวแก่ ท่านว่า “บาลาคบุตรชายศิปโปร์กล่าวดังนี้ ว่า ‘ขออย่าให้มี อะไรขัดขวางท่านที่ จะไปหาข้าพเจ้า
เลย 17 เพราะข้าพเจ้า จะให้เกียรติ แก่ ท่านอย่างสูง แน่ ท่านจะให้ข้าพเจ้า ทํา อะไรให้ ข้าพเจ้า จะกระทํา ตาม
ขอเชิญมาสาปแช่งชนชาติ นี้ ให้แก่ ข้าพเจ้า� ” 18 แต่ บาลาอัมได้ ตอบคนใช้ของบาลาคว่า “แม้ว่าบาลาคจะ
ให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเรือนของท่านแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนื อพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ไม่ ได้ ไม่ ว่า เล็ก หรือ ใหญ่ 19 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านยับยัง้ อยู่ ที่ นี่ สั กค ืน หนึ่ งก ่อน
ด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จะตรัสเพิม
่ เติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง� 20 และพระเจ้าเสด็จ
มาหาบาลาอัมในกลางคืนตรัสแก่ เขาว่า “ถ้ามีผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ้นไปกับเขา แต่ เจ้ าจงกระทําตามที่
เราสัง่ เจ้า เท่านั ้น� 21 ดัง นั ้ นร ุ่ง เช้า บาลาอัม ก็ ลุ กขึ้น ผูก อานลา ไปกับ เจ้า นายแห่ง โมอับ 22 แต่ พระเจ้า ทรง
กริว้ ต่อ บาลาอัม เพราะเขาไป ดัง นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ มาย ืน เป็น ผู้ สกัด ทางบาลาอัม ไว้ ฝ่ายบา
ลาอัม ขี่ ลาม ี คนใช้ สองคนไปกับ เขา 23 เมื่อ ลานั ้น เห็น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ถือ ดาบยืน อยู่ ในหนทาง
ลาก ็ เลี้ยวออกนอกทาง เข ้า ไปในทุ่ง นา บาลาอัม จึง ตี ลาให้กล ับ ไปทางเดิม 24 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์มายืนอยู่ในทางแคบระหว่างสวนองุน
่ มี กําแพงทัง้ สองข้างทาง 25 เมื่อ ลาเห็นทูตสวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์มั นก ็ ดัน ไปติด กําแพง หนี บเท้า ของบาลาอัม เข้า กับ กําแพง บาลาอัม ก็ ตี ลาอีก 26 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห์ ก็ เดิน ไปข้างหน้า ยืน อยู่ ในที่ แคบ ไม่มี ทางที่ จะหลีก ไปข้างขวาหรือ ข้างซ้าย 27 เมื่อ ลาเห็น ทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มั นก ็ หมอบลง บาลาอัมยัง คงนั ่ง อยู่บนหลัง บาลาอัม ก็ โกรธ จึง เอาไม้ เท ้า ของเขา
ตี ลา 28 แล ้ว พระเยโฮวาห์เปิด ปากลา มัน จึง พู ดก ับ บาลาอัม ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา อะไรแก่ ท่าน ท่านจึง ได้
ตี ข้าพเจ้า ถึง สามครัง้ � 29 บาลาอัมพู ดกับลาว่า “เพราะเจ้า ได้ แกล้งเรา เราอยากจะมี ดาบอยู่ในมือ เดีย
๋ วนี้
เราจะได้ฆ่าเจ้าเสีย� 30 ลาก็พูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่านที่ท่านขับขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวต
ิ จน
บัดนี้ ดอกหรือ ข้าพเจ้า ได้ เคยกระทํา เช่น นี้ แก่ ท่านหรือ� บาลาอัม ก็ บอกว่า “ไม่ เคย � 31 แล ้ว พระเยโฮวาห์
ทรงเบิกตาบาลาอัม เขาจึงเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่ในหนทาง บาลาอัมก็ก้มศีรษะซบ
หน้าลงกราบ 32 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า “ทําไมเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครัง้ ดู
เถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการประพฤติของเจ้าขัดขืนเรา 33 ลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสามครัง้
ถ้า มั นม ิ ได้ หลี กไปจากเรา เราจะได้ ฆ่า เจ้า เสีย แล้ว เมื่อ ตะกี้ นี้ แน่ และให้ลารอดตายไป� 34 แล ้ว บาลาอัม พู
ดกับทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําบาป เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ในหนทาง
กัน
้ ข้าพเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ถ้าท่านไม่เห็นชอบ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย� 35 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดก
ับบาลาอัมว่า “จงไปกับชายเหล่านั ้นเถิด แต่เจ้าจงพูดเฉพาะคําที่เราให้เจ้าพูด� ดังนั ้นบาลาอัมก็ไปกับเจ้า
นายของบาลาคต่อ ไป 36 เมื่อ บาลาคได้ ยินว ่า บาลาอัมมาแล้ว ท่านจึง ออกไปรับบาลาอัมท ี่ เมืองโมอับท ี่ สุด
ปลายพรมแดนซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม่น้ําอารโนน 37 บาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราได้อุตส่าห์ใช้คนไปเชิญท่าน
มามิใช่หรือ เหตุไฉนท่านไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถที่จะให้เกียรติแก่ท่านหรือ� 38 บาลาอัมพูดกับบาลา
คว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้เล่า คําซึ่งพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ต้องกล่าว� 39 แล้วบาลาอัมไปกับบาลาคถึงตําบลคีรย
ิ าทหุโซท 40 ณ ที่นั ่นบาลาคเอาวัวและแกะถวายบูชา
แล้วส่งไปให้บาลาอัมและเจ้านายที่ อยู่กับเขาบ้าง 41 ต่อมารุ ง่ ขึ้นบาลาคก็พาบาลาอัมขึ้นไปยังปูชนียสถาน
สูงของพระบาอัล จากที่นั่นก็ได้เห็นประชาชนส่วนที่อยูใกล้
่
ที่สุด
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1 บาลาอัม พู ดก ับ บาลาคว่า “ท่านจงสร้างแท่น บูชาให้ข้าพเจ้า ที่ นี่ เจ ็ด แท่น และจัด วัว ผู้ เจ ็ด ตัว แกะผู้ เจ
็ดตัวให้ข้าพเจ้า� 2 บาลาคก็ กระทําตามคําของบาลาอัม บาลาคและบาลาอัมเอาวัวผู้ตัวหนึ่ งแกะผู้ตัวหนึ่ ง
กระทําบูชาที่ แท่นบูชาทุกแท่น 3 แล้วบาลาอัมพู ดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ใกล้ เครือ
่ งเผาบูชาของท่านแล้ว
ข้าพเจ้า จะไป ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะเสด็จ มาหาข้าพเจ้า และสิง่ ใดที่ พระองค์ สําแดงแก่ 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 ู ชาอยู่ ทุ กแท่น� 5 พระเยโฮวาห์
ทรงใส่ถ้อยคําในปากของบาลาอัมและตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาคแล้วจงพูดอย่างนั ้น� 6 บาลาอัมจึงกลับ
ไปหาบาลาค และดูเถิด บาลาคกับบรรดาเจ้านายแห่งโมอับยืนอยู่ที่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน 7 บาลาอัม
ได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “บาลาคได้ พาข้าพเจ้า มาจากอารัม ท่า นกษั ตริย์ ของโมอับ ได้ พาข้าพเจ้า
มาจากภูเขาทางตะวัน ออก กล่าวว่า ‘มาเถิด มาแช่ง ยาโคบเพื่อ ข้าพเจ้า มาเถิด มาประณามอิสราเอล�
8 ข้าพเจ้า จะแช่ง ผู้ ที่ พระเจ้า ไม่ ทรงแช่ง ได้ อย่างไร ข้าพเจ้า จะประณามผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ไม่ ทรงประณามได้
อย่างไร 9 เพราะข้าพเจ้าได้ดูเขาจากยอดผา จากเนิ นสูงข้าพเจ้าได้เห็นเขาแน่ ะ ดูเถิด ชนชาติหน่ึงอยูล
่ ําพัง
และมิได้ นั บเข้าในหมู่ประชาชาติ 10 ใครจะนั บผงคลี ดิ นของยาโคบได้ หรือนั บหนึ่ งในสี่ ของอิสราเอลได้ ขอ
ให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรม และขอให้สุดปลายชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขา� 11 แล้วบาลาค
พู ดกับบาลาอัมว่า “ท่านได้ กระทําอะไรแก่ เราเล่า เราเชิญท่านให้มาแช่งพวกศั ตรู ของเรา ดู เถิด ท่านไม่ได้
กระทํา อะไรแก่ เขานอกจากอวยพรเขา� 12 เขาจึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้องระวัง ที่ จะกล่าวคํา ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ใส่ ในปากข้าพเจ้าหรือ� 13 บาลาคพู ดกับเขาว่า “เชิญท่านไปอีกที่ หน่ึงกับข้าพเจ้าเถิด ซึ่งท่านจะดู เขา
จากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นเพียงส่วนที่ใกล้ที่สุด และจะไม่เห็นคนทัง้ หมด จากที่นั่นท่านจงแช่งเขาทัง้ หลายให้
ข้าพเจ้าเถิด� 14 แล้วบาลาคก็พาบาลาอัมมาถึงนาของโศฟิม ขึ้นถึงยอดเขาปิสกาห์ สร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น
และจัดวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบูชาอยู่บนทุกแท่น 15 บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครือ
่ ง
เผาบูชาของท่านเถิด ขณะที่ข้าพเจ้าไปพบพระเยโฮวาห์ตรงโน้ น� 16 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอัมและ
ทรงใส่ถ้อยคําในปากของเขาตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาค และจงพูดอย่างนั ้น� 17 บาลาอัมก็กลับมาหาบา
ลาค ดู เถิด เขายืน อยู่ ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน มี เจ้ านายแห่ง โมอับ ยืน อยู่ กั บท ่าน บาลาคจึง ถามเขาว่า
“พระเยโฮวาห์ตรัสว่ากระไร� 18 บาลาอัมก็ได้กล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “บาลาค ลุกขึ้นเถิดและคอยฟัง
บุตรชายของศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้าเถิด 19 พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่
ต้องกลับใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระทําตามหรือ ที่พระองค์ทรงลัน
่ วาจาแล้ว จะไม่ทรง
กระทําให้สําเร็จหรือ 20 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระบัญชาให้อวยพร พระองค์ได้ทรงอํานวยพร และข้าพเจ้าจะ
เรียกกลับ ไม่ ได้ 21 พระองค์ ได้ ทอดพระเนตรว่า ไม่ มี ความชัว่ ช้า ในยาโคบ และทรงเห็นว ่า ไม่ มี ความชัว่ ร้าย
ในอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยูก
่ ับเขา และเสียงโห่รอ
้ งถวายพรพระมหากษั ตริย์อยูท่
่ ามกลาง
เขา 22 พระเจ้า ทรงนํา พวกเขาออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ ทรงเป็น เสมือนพลัง แห่งม ้า ยู นิ คอน 23 ไม่มี การถือ
ลางต่อต้านยาโคบ ไม่มีการทํานายต่อต้านอิสราเอล ถึงเวลาแล้วยาโคบและอิสราเอลก็ จะได้ รบ
ั คําบอกว่า
‘พระเจ้าจะทรงกระทําอะไร� 24 ดูเถิด ชนชาติหน่งึ ซึ่งลุกขึ้นอย่างสิงโตผู้ยิง่ ใหญ่ และยืนขึ้นอย่างสิงโตหนุ่ม
ไม่ยอมนอนจนกว่าจะกินเหยื่อเสีย และดื่มเลือดของสิง่ ที่ ฆ่าตาย� 25 แล้วบาลาคจึงพู ดกับบาลาอัม “อย่า
แช่งเขาเลย ทัง้ อย่าอวยพรแก่เขา� 26 แต่บาลาอัมตอบบาลาคว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้วหรือว่า ‘ทุกสิ่
งที่พระเยโฮวาห์ตรัส ข้าพเจ้าจะต้องกระทําตาม� ” 27 บาลาคจึงพูดกับบาลาอัมว่า “มาเถิด ข้าพเจ้าจะพา
ท่านไปอีกที่หนึ่ ง ชะรอยพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านแช่งเขาเพื่อข้าพเจ้าจากที่นั ่น� 28 บาลาคก็พาบาลาอัม
ไปถึงยอดเขาเปโอร์ ซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมน 29 แล้วบาลาอัมบอกกับบาลาคว่า “จงสร้างแท่นบูชาที่นี่ เจ็ด
แท่นให้ข้าพเจ้า จัดวัวผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวให้ข้าพเจ้าที่นี่ � 30 บาลาคจึงกระทําตามที่บาลาอัมได้บอก
และถวายบูชาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบนแท่นทุกแท่น
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1 เมื่อบาลาอัมเห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยที่ จะให้อวยพรแก่อิสราเอล บาลาอัมก็หาได้ไปแสวงหา
ลางอย่างครังก
้ ่อนๆไม่ แต่ มุ ่ง หน้า ตรงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 บาลาอัม เงยหน้า ดู เห ็ นอ ิส ราเอลอยู่ เป็น ค่ายๆ
ตามตระกูล แล้วพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยูบ
่ นเขา 3 เขาจึงกล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “คําพยากรณ์
ของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ คํา พยากรณ์ ของชายที่ หู ตาแจ้ง 4 คํา พยากรณ์ ของผู้ ที่ ได้ ยิน พระวจนะของ
พระเจ้า ผู้ เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ได้ ล้ม ลงจนเกิด ความมึนงง แต่ ตาไม่ มี สิ ่ง ใดบัง 5 โอ ยา
โคบเอ๋ย เต็นท์ ของท่านช่างงามเหลือเกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย ค่ายของท่านก็ งาม 6 เหมือนหุบเขาที่ ยด
ื ไปไกล
เหมือนสวนซึ่ง อยู่ ข้างแม่ นํ้า เหมือนต้น กฤษณาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปลูก ไว้ เหมือนต้นสนสี ดาร์ที่ อยู่ ข้าง
ลํานํ้า 7 นํ้า จะไหลออกจากถัง ของเขา และเชื้อ สายของเขาจะมี อยู่ ตามลํา นํ้า เป็ นอ ัน มาก กษั ตริย์ ของเขา
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จะสู งกว่ากษั ตริย์อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะรุ ง่ เรือง 8 พระเจ้าผู้ทรงนําเขาออกมาจากอียป
ิ ต์ ทรงเป็น
เสมือนพลังแห่งม้ายูนิคอน เขาจะกินประชาชาติซ่ึงเป็นศัตรู เสีย และหักกระดูกของศัตรู เหล่านั ้น และแทง
เขาทัง้ หลายทะลุ ด้วยลูก ศร 9 เขาหมอบลงและนอนลงอย่างสิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ ใครเล่า จะมา
ปลุก ให้ เขาลุก ขึ้น ผู้ ใดที่ อวยพรแก่ ท่าน ขอให้ เขาได้ รบ
ั พร ผู้ ใดที่ แช่ งท่าน ขอให้ เขาได้ รบ
ั คํา แช่ง� 10 บา
ลาคก็ โกรธบาลาอัม จึง ตบมือ แล ้ว บาลาคพู ดก ับ บาลาอัม ว่า “เราเชิญ ท่านมาให้ แช่ งศั ตรู ของเรา และดู
เถิด ท่านได้ อวยพรแก่ เขาถึงสามครัง้ 11 ฉะนั ้นบัดนี้ จงหนี ไปยังที่ อยู่ของท่านเถิด เราได้ กล่าวว่า เราจะให้
เกียรติ แก่ ท่านแน่ แท้ แต่ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงขัด ขวางมิ ให้ท่านได้ รบ
ั เกียรติ� 12 แต่ บาลาอัมพู ดก ับ บา
ลาคว่า “ข้าพเจ้ามิได้ บอกผู้ส่ ือสารซึ่งท่านใช้ให้ไปหาข้าพเจ้านั ้นแล้วหรือว่า 13 ‘แม้ว่าบาลาคจะให้เงินและ
ทองเต็มบ้านเต็มเรือนของเขาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนื อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่
ได้ ที่ จะทํา ตามใจข้าพเจ้า ไม่ วา่ ดี หรือ ชัว่ พระเยโฮวาห์ ตรัส ประการใด ข้าพเจ้า จะพู ดอย ่างนั ้น� 14 ดู เถิด
บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ ชนชาติ ของข้าพเจ้า มาเถิด ข้าพเจ้าจะสําแดงให้ท่านทราบว่า ชนชาติ นี้ จะกระทํา
ประการใดแก่ ชนชาติ ของท่านในวัน ข้างหน้า� 15 เขาก็ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบา
ลาอัมบุตรชายเบโอร์ คําพยากรณ์ ของชายผู้ที่หูตาแจ้ง 16 คําพยากรณ์ ของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า
และทราบถึง พระปัญญาของพระองค์ ผู้ สูงสุด ผู้ เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ ล้ม ลงจนเกิด ความ
มึนงง แต่ตาไม่มีสิ่งใดบัง 17 ข้าพเจ้าจะเห็นเขา แต่ไม่ใช่อย่างเดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้าจะดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้
ดาวดวงหนึ่ งจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่ งจะขึ้นมาจากอิสราเอล จะตี เขตแดนของโม
อับและทําลายบรรดาลูกหลานของเชท 18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคนอื่น เสอีรจ
์ ะตกเป็นของศัตรู ของเขา
ด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้ แสดงวีรกรรมแล้ว 19 ผู้ หน่งึ ที่ ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมืองที่ รอด
ตาย ผู้นั ้นจะทําลายเสีย� 20 แล้วบาลาอัมมองดูคนอามาเลข และกล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “อามาเลข
เป็นประชาชาติที่หนึ่ ง แต่ในที่สุดจะถึงซึ่งการทําลายอันถาวร� 21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าวกลอน
ภาษิ ต ของเขาว่า “ที่ อาศัย ของท่านเข้ม แข็ง มาก และรัง ของท่านก็ วางอยู่ ในศิ ลา 22 แต่ อย่างไรก็ ตามคน
เคไนต์ ก็ ต้องถูกกวาดล้าง อีกนานเท่าใดเล่า พวกอัสชู รจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลย� 23 และบาลาอัมกล่าว
กลอนภาษิ ตของเขาว่า “อนิ จจาเอ๋ย เมื่อพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้ ใครจะมีชีวิตอยู่ได้ 24 แต่กําปั่ นจะมาจาก
เขตแดนเมืองคิทธิมทําลายอัสชูรและเอเบอร์ และเขาจะถูกทําลายอันถาวรด้วย� 25 แล้วบาลาอัมก็ลุกขึ้น
กลับไปที่อยูของเขา
่
และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย

25
อิสราเอลไหว้รู ปเคารพและเล่นชูก
้ ับหญิงชาวโมอับ
เมื่ ออ ิส ราเอลพัก อยู่ ในเมืองชิ ทธิ ม ประชาชนก็ ได้ เริม
่ เล่น ชู้ กับ หญิง ชาวโมอับ 2 หญิง เหล่า นี้ ก็ เชิญ
ประชาชนให้ ไปกระทําบู ชาต ่อ พระของนาง ประชาชนก็ รบ
ั ประทานและกราบไหว้พระของนาง 3 ดัง นั ้ นอ ิส
ราเอลก็ เข ้า ถือ พระบาอัล แห่ง เปโอร์ และพระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธต่ ออ ิส ราเอล 4 และพระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนํา หัวหน้า ทัง้ หลายของประชาชนแขวนตากแดดไว้ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อ
ว่า พระพิโรธอัน เกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์ จะหันเหไปจากอิสราเอลเสีย� 5 และโมเสสบอกพวกผู้ วิน
ิจฉั ยของอิสราเอลว่า “ท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่ เข้าถือพระบาอัลแห่งเปโอร์เสีย� 6 และดู เถิด มีชาย
อิสราเอลคนหนึ่ งพาหญิงคนมีเดียนคนหนึ่ งเข้ามาในหมู่พี่น้ องของเขาต่อสายตาของโมเสส และท่ามกลาง
สายตาของชุ มนุ มชนทัง้ หมดของคนอิสราเอล ซึ่ง กําลัง ร้องไห้ อยู่ หน ้า ประตู พล ับ พลาแห่ง ที่ ชุมนุม 7 ครัน
้
ฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ บุ ตรชายของอาโรนปุโรหิตเห็นดังนั ้ นก็ลุ กขึ้นไปจากชุ มนุมชน มือถือทวน 8 ติ
ดตามชายอิสราเอลคนนั ้นเข้าไปในเต็นท์ และแทงทะลุ เขาทัง้ คู่ ทัง้ ชายอิสราเอลและหญิงคนนั ้น ท้องของ
นางก็ทะลุ แล้วภัยพิบัติในคนอิสราเอลก็สงบ 9 แต่อย่างไรก็ตาม คนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีสองหมื่นสี่พันคน
10 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 11 “ฟี เนหัส บุ ตรชายเอเลอาซาร์ บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต ได้ ยับยัง
้ ความ
กริว้ ของเราต่อ คนอิสราเอล ในการที่ เขามี ความกระตือรือร้น เพราะเห็น แก่ เราในท่ามกลางประชาชน ดัง
นั ้น เราจึ งม ิ ได้ เผาผลาญคนอิสราเอลเสีย ด้วยความหึง หวงของเรา 12 ดัง นั ้น จงกล่าวว่า ‘ดู เถิด เราให้พันธ
สัญญาสันติสุขแก่เขา 13 พันธสัญญานั ้นจะเป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา เป็นพันธ
สัญญาแห่ง ตําแหน่ ง ปุ โรหิตอ ัน ถาวร เพราะเขามี ความกระตือรือร้น เพื่อ พระเจ้า ของเขา และได้ ทําการลบ
มลทินบาปคนอิสราเอล� ” 14 ชื่อของชายอิสราเอลคนที่ถูกฆ่าร่วมกับหญิงชาวมีเดียนคนนั ้น ชื่อศิ มรี บุตร
ชายของสาลู เจ้ านายของครอบครัว สําคัญ ในตระกูล สิ เมโอน 15 และชื่อ ของหญิง ชาวมี เดีย นผู้ ถู กฆ่า คือ ค
สบี บุ ตรสาวของศูร ์ ผู้เป็นหัวหน้าตระกูลและครอบครัวสําคัญในมี เดียน 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
17 “จงรบกวนคนมีเดียน และสู้รบกับเขา 18 เพราะเขารบกวนเจ้าด้วยอุบาย ซึ่งเขาล่อเจ้าในเรือ
่ งเปโอร์ และ
1
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ในเรือ
่ งนางคสบี บุ ตรสาวเจ้านายแห่งมีเดียน ผู้เป็นน้ องสาวของพวกเขา ผู้ที่ ถู กฆ่าตายในวันที ่บังเกิดภัย
พิบัติด้วยเรือ
่ งเปโอร์�

26
การทําสํามะโนครัวคนอิสราเอลเป็นครง
ั ้ ที่สอง

1 ต่อ มาภายหลัง ภัย พิบั ติ นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสและเอเลอาซาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต ว่า 2 “จง

ทํา สํามะโนครัว ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมด อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หมดใน
อิสราเอล ผู้ที่จะเข้าสงครามได้� 3 โมเสสกับเอเลอาซาร์ปุโรหิต ปราศรัยกับเขาทัง้ หลาย ณ ที่ราบโมอับ ริม
แม่น้ําจอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโคว่า 4 “จงทําสํามะโนครัวประชาชน อายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ขึ้นไป� ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสและคนอิสราเอล ผู้ที่ออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์คือ 5 รู เบน บุตรชายหัวปี ของอิสราเอล บุ
ตรของรู เบน คือฮาโนค คนครอบครัวฮาโนค ปัลลู คนครอบครัวปัลลู 6 เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน คารมี
คนครอบครัวคารมี 7 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนรู เบน มีจํานวนสี่ หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบคน 8 และ
บุตรชายของปัลลู คือ เอลี อับ 9 บุ ตรชายของเอลี อบ
ั คือ เนม ูเอล ดาธาน และอาบี รม
ั นี่ คือ ดาธานและอาบี
รัมท ี่ เลือกจากชุ มนุ มชน เป็น ผู้ ขัด ขวางโมเสสและอาโรนในพรรคพวกโคราห์ เมื่อ เขาขัด ขวางพระเยโฮ
วาห์ 10 และแผ่น ธรณี ได้ อ้า ปากออกกลืน เขาพร้อมกับ โคราห์ เมื่อ พรรคพวกนั ้น ถึง ตาย เมื่อ ไฟเผาผลาญ
เสียสองร้อยห้าสิบคนและเขาทัง้ หลายเป็นเรือ
่ งเตือนใจ 11 แต่ บุ ตรของโคราห์นั้นหาได้ ตายไม่ 12 บุ ตรชาย
ของสิเมโอนตามครอบครัวของเขา คือเนมูเอล คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน คนครอบครัวยามีน ยาคีน คน
ครอบครัวยาคีน 13 เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-ราห์ ชาอูล คนครอบครัวชาอูล 14 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคน
สิเมโอน มีจํานวนสองหมื่นสองพันสองร้อยคน 15 บุตรของกาด ตามครอบครัวของเขา คือเศโฟน คนครอบ
ครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัวฮักกี ชูนี คนครอบครัวชูนี 16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี เอรี คนครอบครัวเอรี
17 อาโรด คนครอบครัว อาโรด อาเรลี คนครอบครัว อาเรลี 18 เหล่า นี้ เป็ น ครอบครัว ของบุตรของกาด ตาม
จํานวนของเขามีสี่หมื่นห้าร้อยคน 19 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์และโอนั น เอร์กับโอนั นตายเสียในแผ่นดิน
คานาอัน 20 และบุตรชายของยูดาห์ตามครอบครัวของเขา คือเช-ลาห์ คนครอบครัวเช-ลาห์ เปเรศ คนครอบ
ครัวเปเรศ เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-ราห์ 21 และบุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน ฮามูล
คนครอบครัวฮามูล 22 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของยูดาห์ ตามจํานวนของเขามีเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยคน 23 บุ
ตรชายของอิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา คือ โทลา คนครอบครัว โทลา ปู วาห์ คนครอบครัว ปู วาห์ 24 ยา
ชูบ คนครอบครัวยาชูบ ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน 25 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของอิสสาคาร์ ตามจํานวนของ
เขามี หกหมื่น สี่ พัน สามร้อยคน 26 บุ ตรชายของเศบู ลุ นตามครอบครัว ของเขา คือ เสเรด คนครอบครัว เส
เรด เอโลน คนครอบครัว เอโลน ยาเลเอล คนครอบครัว ยาเลเอล 27 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของคนเศบู ลุ น
ตามจํานวนของเขามี หกหมื่น ห้า ร้อยคน 28 บุ ตรชายของโยเซฟตามครอบครัว ของเขา คือ มนั ส เสห์และเอ
ฟราอิม 29 บุ ตรชายของมนั ส เสห์ คือ มาคีร ์ คนครอบครัว มาคีร ์ มาคีร ์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ อก ิ เลอาด กิ เลอาด
คนครอบครัวกิเลอาด 30 บุตรชายของกิเลอาด คืออีเยเซอร์ คนครอบครัวอีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบครัวเฮ
เลค 31 และอัสรีเอล คนครอบครัวอัสรีเอล เชเคม คนครอบครัวเชเคม 32 และเชมิดา คนครอบครัวเชมิดา
เฮเฟอร์ คนครอบครัว เฮเฟอร์ 33 ส่วนเศโลเฟหัด บุตรชายเฮเฟอร์ไม่มี บุ ตรชายมี แต่ บุตรสาว ชื่ อบ ุต รสาว
ของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์และทีรซาห์ 34 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของมนั สเสห์ และ
จํานวนของเขามีหา้ หมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน 35 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาคือ
ชูเธลาห์ คนครอบครัวชูเธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครัวเบเคอร์ ทาหาน คนครอบครัวทาหาน 36 บุตรชายของ
ชูเธลาห์คือ เอราน คนครอบครัวเอราน 37 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรชายเอฟราอิม ตามจํานวนของเขา
มี สามหมื่น สองพัน ห้า ร้อยคน เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของโยเซฟตามครอบครัว ของเขา 38 บุ ตรชายของเบน
ยามินตามครอบครัว ของเขา คือ เบลา คนครอบครัว เบลา อัชเบล คนครอบครัวอ ัชเบล อาหิ รม
ั คนครอบ
ครัว อาหิ รม
ั 39 เชฟู ฟาม คนครอบครัว เชฟู ฟาม หุ ฟาม คนครอบครัว หุ ฟาม 40 และบุตรชายของเบลา คือ
อาร์ด และนาอามาน อาร์ด คนครอบครัว อาร์ด นาอามาน คนครอบครัว นาอามาน 41 เหล่า นี้ เป็น บุตรชาย
ของเบนยามินตามครอบครัว ของเขา และจํานวนของเขาเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยคน 42 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตร
ชายของดานตามครอบครัวของเขา คือชูฮัม คนครอบครัวชูฮัม นี่ เป็นครอบครัวของดานตามครอบครัวของ
เขา 43 ครอบครัวทัง้ หมดของคนชู ฮม
ั ตามจํานวนของเขา มีหกหมื่นสี่ พันสี่ รอ
้ ยคน 44 บุตรของอาเชอร์ตาม
ครอบครัวของเขา คื ออิมนาห์ คนครอบครัวอิมนาห์ อิชวี คนครอบครัวอิชวี เบรียาห์ คนครอบครัวเบรียาห์
45 บุ ตรชายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์ คนครอบครัว เฮเบอร์ มัล คี เอล คนครอบครัว มัล คี เอล 46 บุ ตรสาวของ
อาเชอร์ คือเสราห์ 47 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรชายอาเชอร์ตามจํานวนของเขา มีห้าหมื่นสามพันสี่รอ
้ ย
คน 48 บุ ตรชายของนั ฟทาลี ตามครอบครัวของเขา คือยาเซเอล คนครอบครัวยาเซเอล กูนี คนครอบครัวก
ูนี 49 เยเซอร์ คนครอบครัว เยเซอร์ ชิ ลเลม คนครอบครัว ชิลเลม 50 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของนั ฟ ทาลี ตาม
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ครอบครัว ของเขา และตามจํานวนของเขามี สี ่ หมื่น ห้า พัน สี่ รอ
้ ยคน 51 จํานวนคนอิสราเอล มี หกแสนหนึ่ ง
พันเจ็ดร้อยสามสิบคน 52 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 53 “ให้แบ่งแผ่นดินนั ้นเป็นมรดกแก่คนเหล่านี้ ตาม
จํานวนรายชื่อ 54 มรดกส่วนใหญ่ ก็ ให้ แบ ่ง แก่ คนตระกูล ใหญ่ และมรดกส่วนน้ อยก็ ให้ แบ ่ง แก่ คนตระกูล ย่
อม ทุ กตระกูลจะได้ รบ
ั ส่วนมรดกตามจํานวนคน 55 แต่ ให้จับ สลากแบ่งแผ่นดิน นั ้น ให้เขาได้ รบ
ั มรดกตาม
รายชื่อตระกูลของบรรพบุรุษของเขา 56 ให้จับสลากแบ่งมรดกของเขานั ้นตามส่วนตระกูลใหญ่และตระกูล
ย่ อม � 57 ต่อ ไปนี้ เป็น คนเลวีที่ นั บ ตามครอบครัว ของเขา คือ เกอร์โชน คนครอบครัว เกอร์โชน โคฮาท คน
ครอบครัว โคฮาท เมรารี คนครอบครัว เมรารี 58 ต่อ ไปนี้ เป็น ครอบครัว ของเลวี คือ คนครอบครัว ลิ บน ี คน
ครอบครัวเฮโบรน คนครอบครัวมาลี คนครอบครัวมูชี คนครอบครัวโคราห์ และโคฮาทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัม
ราม 59 ภรรยาของอัมรามคือโยเคเบดบุตรสาวของเลวีเกิดแก่เลวีที่อียป
ิ ต์ และนางคลอดบุตรให้อม
ั รามชื่อ
อาโรนและโมเสส และมิเรียมพี่สาวของเขาทัง้ สอง 60 และอาโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์
และอิธามาร์ 61 แต่ นาดับและอาบีฮูนั้นได้ เสียชีวต
ิ เมื่อเขาบู ชาด้วยไฟที่ ผิดรู ปแบบต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 62 และจํานวนของเขาเป็นสองหมื่นสามพันคน เป็นผู้ชายทุกคนอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้นไป เพราะเขา
มิได้นั บรวมไว้ในคนอิสราเอล เพราะไม่มีมรดกให้แก่เขาท่ามกลางคนอิสราเอล 63 จํานวนคนเหล่านี้ โมเสส
และเอเลอาซาร์ปุ โรหิตได้ นับไว้ ครัง้ เมื่อนั บคนอิสราเอล ณ ที่ ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค
64 แต่ ตามรายชื่อเหล่านี้ ไม่มีชายสักคนหนึ่ งซึ่งโมเสสและอาโรนปุโรหิตได้นับไว้ครัง
้ เมื่อนั บคนอิสราเอลใน
ถิน
่ งเขาเหล่านั ้ นว ่า “เขาจะต้องตายแน่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย 65 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัส เรือ
่ ทุ รก ัน ดาร�
ไม่มีชายสักคนหนึ่ งเหลืออยูน
่ อกจากคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายนูน

27
พระราชบัญญัติเรือ
่ งการได้รับมรดก
1 ครัง
้ นั ้น บุตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหัด บุตรชายของเฮเฟอร์ ผู้ เป็น บุตรชายของกิ เลอาด ผู้ เป็น บุตร
ชายของมาคีร ์ ผู้เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ จากครอบครัวต่างๆของมนั สเสห์บุตรชายของโยเซฟเข้ามาใกล้
ชื่อบุตรสาวทัง้ หลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์ 2 และเขาทัง้ หลายมายืนอยูต
่ ่อ
หน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนที่ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุม กล่าวว่า 3 “บิดาของเราตายเสียในถิน
่ ทุรกันดาร ท่านมิได้อยู่ในพวกที่ส้องสุมกันต่อสู้พระเยโฮ
วาห์ในพรรคพวกโคราห์ แต่ ท่านเสียชีวต
ิ เพราะบาปของตน และท่านไม่มีบุ ตรชายเลย 4 เหตุ ใดจึงลบชื่อบิ
ดาของเราจากครอบครัวของท่าน เพราะเหตุที่ท่านไม่มีบุตรชายเลย ขอให้เรามีกรรมสิทธิที
์ ่ดินท่ามกลางพี่
น้ องบิดาของเราด้วย� 5 โมเสสได้ นําเรือ
่ งของเขากราบทูล ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 และพระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสว่า 7 “บุ ตรสาวของเศโลเฟหัด พูด ถูก ต้องแล้ว เจ้ าจงให้กรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นเป็น มรดกท่ามกลาง
พี่น้องบิดาของเขา และกระทําให้มรดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา 8 เจ้ าจงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘ถ้า
ผู้ชายคนหนึ่ งตายและไม่มีบุตรชาย เจ้ าจงให้มรดกของเขาตกไปยังบุตรสาวของเขา 9 และถ้าเขาไม่มีบุตร
สาว เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้ องของเขา 10 และถ้าเขาไม่มีพี่น้อง เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้ องบิดา
ของเขา 11 และถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้อง เจ้ าจงให้มรดกของเขาแก่ ญาติ ถัดตัวเขาไปในครอบครัวของเขา
ให้ผู้นั ้นถือกรรมสิทธิได้
์ ให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคําตัดสินแก่ประชาชนอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสสไว้� ”
โมเสสจะสิน
ิ
้ ชีวต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงขึ้น ไปบนภูเขาอาบาริมน ี้ และมองดู แผ่ นดิน ซึ่ง เรามอบให้ แก่ คน
อิสราเอล 13 และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้าจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเจ้า อย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าได้
ถูกรวบไปนั ้น 14 เพราะว่าเจ้าทัง้ สองกบฏต่อบัญชาของเราในถิน
่ ทุรกันดารศินระหว่างที่ชุมนุมชนได้โต้แย้ง
ขึ้น เจ้ามิได้นั บถือเราต่อหน้าต่อตาเขาทัง้ หลายที่น้ํานั ้น� นี่ คือนํ้าเมรีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกันดารศิน
12

โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอิสราเอลแทนโมเสส

โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า 16 “ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง จิต วิญญาณมนุษย์ ทัง้ ปวงทรงแต่ง
ตัง้ ชายผู้ หน่งึ ไว้เหนื อ ชุ มนุมชนนี้ 17 ผู้ ซึ่ง จะเข้า นอกออกในต่อ หน้า เขา ผู้ ซึ่ง จะนํา เขาเข้า ออก เพื่อ ว่า ชุ มนุ
มชนของพระเยโฮวาห์ จะมิ ได้ เหมือนกับ ฝูง แกะที่ ไม่มี ผู้ เลี้ยง � 18 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จง
นําโยชู วาบุตรชายนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในเขามา จงเอามือของเจ้าวางบนเขา 19 ตัง้ เขาไว้ต่อหน้าเอ
เลอาซาร์ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทัง้ หมด และเจ้าจงกําชับเขาท่ามกลางสายตาของชุมนุมชน 20 เจ้าจง
ให้เกียรติ ยศอย่างของเจ้า แก่ เขาบ้าง เพื่อ ให้ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเชื่อ ฟัง เขา 21 และเขาจะยืน อยู่ต่อ
หน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต ผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูรม
ิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และคน
ทัง้ ปวงจะออกไปและเข้า มาตามคํา ของปุโรหิต ทัง้ เขากับ คนทัง้ ปวงในอิสราเอลนั ้น คือ ชุ มนุมชนทัง้ หมด�
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22 และโมเสสกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน ท่านจึงนําโยชูวาให้มายืนต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต

และต่อ หน้า ชุ มนุ มชนทัง้ หมด
ทางโมเสส
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และท่านเอามือ วางบนโยชู วา และกําชับ เขา ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั่

28
คําสัง่ สอนเรือ
่ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ

1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลและกล่าวแก่ เขาว่า ของบูชาของเรา อาหาร
ของเราซึ่งเป็นของบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัย เจ้าทัง้ หลายจงเอาใจใส่ที่จะถวายบูชาแก่เราตามกาล
กําหนด 3 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทัง้ หลายควรถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ
ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สองตัว เป็นเครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์ทุกวัน 4 เจ้าจงถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชา
ในตอนเช้าตัวหนึ่ ง และลูกแกะอีกตัวหนึ่ งนั ้นเจ้าจงถวายบูชาเวลาเย็น 5 และยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์เป็น
ธัญญบูชา คลุกกบน
ั ้าํ มันสกัดหนึ่ งในสี่ฮน
ิ 6 เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งได้บัญชาตัง้ ไว้ที่ภูเขาซีนายเป็น
กลินที
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 ส่วนเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้นให้ถวายหนึ่ งใน
่ ่พอพระทัย เป็นเครือ
สี่ฮนก
ิ ับแกะตัวหนึ่ ง ในที่บริสุทธิเจ้
่ งดื่มบูชาซึ่งเป็นเหล้าองุน
่ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 8 ลูกแกะอีก
์ าจงเทเครือ
ตัวหนึ่ งเจ้าจงถวายบูชาเวลาเย็น เจ้าจงถวายบูชาด้วยไฟเช่นเดียวกับธัญญบูชาของเวลาเช้า และเช่นเดียว
กับเครือ
่ งดื่มบูชาที่ คู่ กัน เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ 9 ในวันสะบาโตลูกแกะอายุ หน่ง
ึ ขวบสองตั วที่
ไม่มีตําหนิ และยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มันให้เป็นธัญญบูชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 10 นี่ เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาทุก วัน สะบาโตนอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 11 เวลาต้น เดือน
ทุกเดือน เจ้าทัง้ หลายจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสองตัว แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะหนึ่ ง
ขวบไม่ มี ตําหนิ เจ ็ด ตัว 12 สําหรับ วัว ตัว หนึ่ ง จงเอายอดแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน้าํ มัน สําหรับ เป็น ธัญ
ญบูชา และสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งนั ้นจงเอายอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มันเป็นธัญญบูชา 13 สําหรั
บลูกแกะทุกตัวจงเอายอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มันเป็นธัญญบูชา ให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเป็นกลิ่
นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 14 ส่วนเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว ผู้ ตัว
หนึ่ ง จงเอานํ้า องุ ่นคร่ง
ึ ฮิน สําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง ในสามฮิน สํา หรับลู กแกะตัว หนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง ใน
สี่ฮน
ิ นี่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาประจําเดือน ทุกเดือนตลอดปี 15 และเอาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้นํามาบูชานอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 16 เดือนที่หน
่งึ วันทีสิ
่ บสี่เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์ 17 และวันทีสิ
่ บห้าของเดือนนี้ เป็นวันการเลี้ยง จงรับประทานขนมปัง
ไร้เชื้อเจ็ดวัน 18 ในวันต้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลายอย่ากระทํางานหนั กในวันนั ้น 19 แต่ จงถวาย
บู ชาด้วยไฟ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ คือเอาวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง และลูกแกะอายุหน่งึ
ขวบเจ็ดตัว ดูให้ดีว่าไม่มีตําหนิ 20 และเอายอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี้ สําหรับวัวผูต
้ ัว
หนึ่ งเจ้าจงถวายสามในสิบเอฟาห์ และสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งสองในสิบเอฟาห์ 21 สําหรับลูกแกะตัวหนึ่ งๆใน
ลูก แกะเจ็ด ตั วน น
ั ้ จงเอาแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 22 และเอาแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อ ทําการ
ลบมลทิน บาปของเจ้า 23 เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาตอนเช้า ซึ่ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาเนื องนิ ตย์นั ้น 24 ในทํานองเดียวกัน เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาทุกวันตลอดทัง้ เจ็ดวัน คือถวายอาหารเป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และ
่ ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ จงถวายบูชานอกเหนื อเครือ
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 25 และในวันทีเจ
่ ็ดพวกเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั กในวันนั ้น 26 ในวัน
ถวายผลรุ น
่ แรก เมื่อ เจ้า เอาข้าวใหม่ มาเป็น ธัญ ญบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในเทศกาลสัปดาห์นั ้น เจ้ าจง
มี การประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าอย่าทํางานหนั กในวันนั ้น 27 แต่ จงถวายเครือ
่ งเผาบูชาให้เป็นกลิน
่ พอพระทัยแด่
พระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว 28 และถวายยอดแป้งคลุก
นํ้ามันเป็นธัญญบูชา คือสําหรับวัวตัวหนึ่ งถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผู้หน่ง
ึ ตัวนัน
้ สองในสิบเอ
ฟาห์ 29 สําหรับลู กแกะเจ็ดตัวๆละหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 30 พร้อมกั บลู กแพะผู้ตัวหนึ่ งสําหรับลบมลทินของเจ้า
31 นอกจากเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และธัญ ญบูชาคู่ กัน นั ้น เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ และเครือ
่ งดื่ม
บูชาคู่กันด้วย (ดูให้ดีว่าให้ปราศจากตําหนิ �”
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เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบริสุทธิ์

1 “ในวันที่หน่ง
ึ เดือนที่เจ็ดเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์

2 เจ้ าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา

เจ้าอย่าทํางานหนั ก เป็ นวันให้เจ้าทัง้ หลายเป่าแตร
เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูก
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แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบไม่ มี ตําหนิ เจ ็ด ตัว 3 และถวายยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบู ชา คือ สําหรับ วัว ผู้ นั้น จง
ถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผู้ตัวนัน
้ สองในสิบเอฟาห์ 4 ลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์
5 และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เพื่อ ลบมลทิน บาปของเจ้า 6 นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชา
ในวันข้างขึ้นและธัญญบูชาคู่ กันและเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันคู่ กับธัญญบู ชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน ตาม
ลักษณะเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 ในวันที่สิบ
เดือนที่เจ็ดนี้ เจ้าทัง้ หลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าต้องถ่อมใจลง อย่าทําการงานสิง่ ใด 8 แต่เจ้าจงถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ให้เป็นกลินที
่ ่พอพระทัย คือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุ
หน่ง
ึ ขวบเจ็ดตัว เจ้าอย่าให้มีตําหนิ 9 และยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชา สําหรับวัวตัวนน
ั ้ ถวายแป้งสาม
ในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งนั ้นสองในสิบเอฟาห์ 10 สําหรับลูกแกะเจ็ดตัวนัน
้ ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์
11 และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบมลทิน และเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ซ่ึงคู่ กับธัญญบู ชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 12 ในวันที ่สิ บห้าเดือนที่ เจ็ดเจ้าทัง้ หลายจงมี การ
ประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก และเจ้าจงมีการเลี้ยงเจ็ดวันแด่พระเยโฮวาห์ 13 เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผา
บูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสิบสามตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ
หน่ง
ึ ขวบสิบสี่ตัว สัตว์เหล่านี้ อย่าให้มีตําหนิ 14 และถวายยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาคู่กัน สําหรับวัว
สิบ สามตัว ตัว หนึ่ ง ถวายแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ สําหรับ แกะผู้ สองตัว ตัว ละสองในสิบ เอฟาห์ 15 สํา หรับลู ก
แกะสิบสี่ ตัว ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 16 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อเครือ
่ ง
เผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 17 ในวันที่สองจงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะ
ผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 18 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้นสําหรับวัว แกะ
ผู้ และลูกแกะนั ้นตามจํานวนตามลักษณะ 19 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ
เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 20 ในวั นที ่ สามจงถวายวัว สิบ เอ็ด ตัว
แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 21 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ
วัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 22 และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอก
เหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กันธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 23 ในวันที่สี่จงถวายวัวสิบตัว แกะ
ผูส
้ องตัว ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 24 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะ
ผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 25 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อ
เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 26 ในวันที ่ หา้ จงถวายวัว เก้า ตัว แกะผู้
สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 27 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 28 และถวายแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ ง
เผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 29 ในวันที่หกจงถวายวัวแปดตัว แกะผู้สองตัว
ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 30 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และ
ลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 31 และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 32 ในวันที่เจ็ดเจ้าจงถวายวัวเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว
ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 33 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และ
ลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 34 และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 35 ในวันทีแ
่ ปดเจ้าจงมีการประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ เจ้า
อย่าทํางานหนั ก 36 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยพระเยโฮวาห์ คือ
่ พ
วัวผู้ตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 37 และถวายธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชา
คู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และลูก แกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 38 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 39 สิ ่ง เหล่า นี้ เจ้
าทัง้ หลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม
่ เข้ากับการถวายตามคําปฏิญาณของ
เจ้า และการถวายด้วยใจสมัครของเจ้า เป็นเครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า เครือ
่ งธัญญบูชาของเจ้า เครือ
่ งดื่มบูชา
ของเจ้า และเครือ
่ งสันติ บูชาของเจ้า� 40 และโมเสสได้ บอกคนอิสราเอลตามที่ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชา
ท่านไว้ทุกประการ

30
พระราชบัญญัติเรือ
่ งการปฏิญาณไว้กับพระเจ้า

“นี่ เป็นสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชา 2 เมื่อชาย
ผู้ใดปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ หรือให้สัตย์ปฏิญาณผูกมัดตัวไว้ด้วยคําสัญญาวิรต
ั อย่างหนึ่ งอย่างใด อย่า
1 โมเสสได้พูดกับหัวหน้าตระกูลเกี่ยวกับคนอิสราเอลว่า
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ให้เขาเสีย วาจา เขาต้องกระทํา ตามคํา ที่ ออกจากปากของเขาทัง้ สิน
้ 3 หรือ เมื่อ สตรีคนหนึ่ ง คนใดปฏิญาณ
ไว้แด่ พระเยโฮวาห์ และผูกมัด ตัว เองไว้ด้วยคํา สัญญาวิรัต เมื่อ เธอยัง สาวอยู่ ในเรือนของบิดา 4 และบิดา
ของเธอได้ยน
ิ คํา ที่ เธอปฏิญาณไว้และคํา สัญญาวิรต
ั ที่ เธอผูกมัด ตัว เอง แต่ มิได้ พู ดอะไรกับ เธอ ก็ ให้ คํา ที่
ปฏิญาณไว้นั้น ทัง้ สิน
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้นั้น ทุก อย่างคงอยู่ 5 แต่ ถ้า บิดาของเธอคัด
้ คงอยู่ และให้คํา สัญญาวิรต
ค้านในวันที่เขาได้ยน
ิ นั ้น การที่เธอปฏิญาณไว้ก็ดี คําสัญญาวิรต
ั ที่ผูกมัดเธอไว้ก็ดี ย่อมไม่คงอยู่ และพระเย
โฮวาห์จะทรงอภัยให้แก่เธอ เพราะบิดาของเธอได้คัดค้านเธอไว้ 6 และถ้านางแต่งงานมีสามีแล้ว สิ่งที่ นาง
ปฏิญาณไว้หรือกล่าวด้วยริมฝีปากที่ ไม่ ทัน คิดซึ่ง ผูกมัด นาง 7 ฝ่ายสามี ก็ได้ ยินแล้ว และในวันที ่ได้ ยินเขาก็
มิได้ พู ดอะไรกับนาง สิ ่งที่ นางปฏิญาณไว้นั้นและคําสัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัดนางย่อมคงอยู่ด้วย 8 แต่ ถ้าในวันนั ้
นที่สามีมาได้ยน
ิ นางและเขาคัดค้าน ก็ทําให้คําที่นางปฏิญาณไว้นั้นเป็นโมฆะ ทัง้ คํากล่าวด้วยริมฝีปากที่ไม่
ทันคิดของนาง ซึ่งผูกมัดนางนั ้นก็เป็นโมฆะด้วย และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให้แก่นาง 9 แต่คําปฏิญาณที่
แม่ม่ายหรือแม่รา้ งกระทําไว้หรือคําใดที่ นางพูดผูกมัดตนเอง คําพูดนั ้นย่อมคงอยู่ 10 และถ้านางปฏิญาณ
ไว้ในบ้านสามีของนาง หรือให้สัญญาวิรตด
ั ้วยสัตย์ปฏิญาณผูกมัดตนเองไว้ 11 และสามีของนางได้ยน
ิ แล้ว
แต่ไม่ว่าอะไรแก่นาง และไม่คัดค้านนาง คําปฏิญาณของนางทัง้ สิน
ั ทุกอย่าง
้ ย่อมคงอยู่ และคําสัญญาวิรต
ซึ่ง นางผูกมัด ตัว เองย่อมคงอยู่ 12 แต่ ถ้า สามี ของนางได้ กระทํา ให้ ไม่ คงอยู่ หรือ เป็น โมฆะในวันที ่ เขาได้ยน
ิ
แล้ว สิ่งใดที่ออกจากริมฝีปากของนางเกี่ยวด้วยคําปฏิญาณหรือเกี่ยวด้วยคําสัญญาวิรต
ั ของนางย่อมไม่คง
อยู่ สามี ของนางได้ กระทํา ให้เป็น โมฆะ และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัย ให้แก่ นาง 13 คํา ปฏิญาณหรือ คํา สัตย์
ปฏิญาณทัง้ สินที
่ าให้นางถ่อมใจเอง สามีของนางย่อมให้คงอยูหรื
่ อให้เป็นโมฆะได้ 14 แต่ถ้าสามีของนางไม่
้ ทํ
กล่าวสิง่ ใดแก่ นางวันแล้ ววันเล่า เขาย่อมกระทําให้คําปฏิญาณและคําสัญญาวิรต
ั ทัง้ สิน
้ ของนาง ซึ่งจะตก
แก่นางให้คงอยู่ เพราะเขาไม่พูดสิง่ ใดในวันที ่เขาได้ยิน เขาจึงกระทําให้คงอยู่ 15 แต่ถ้าภายหลังที่ เขาได้ยน
ิ
แล้ว มากระทําให้ ไม่ คงอยู่ หรือ เป็น โมฆะ เขาย่อมต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของนาง� 16 ข้อความเหล่า นี้ เป็น
กฎเกณฑ์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็นเรือ
่ งระหว่างชายกับภรรยาของเขา เรือ
่ งระหว่างบิดากับ
บุตรสาว ขณะเมื่อเธอยังสาวอยู่ ยังอยูใ่ นเรือนบิดาของเธอ

31
การแก้แค้นคนมีเดียน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงแก้ แค้น คนมี เดีย นเพื่อ คนอิสราเอล แล ้ว ภายหลัง เจ้า จะถูก รวบ
ให้ ไปอยู่ กับ ประชาชนของเจ้า� 3 และโมเสสกล่าวกับ ประชาชนว่า “จงเตรียมคนบางคนในพวกเจ้า ให้ พร
้ อมด้วยอาวุธ เพื่อ ทํา สงคราม แล ้ว ยกไปสู้ พวกมี เดีย นเพื่อ กระทํา การแก้ แค้น ของพระเยโฮวาห์ ต่อ คนมี
เดีย น 4 เจ้ าจงส่ง คนจากตระกูล อิสราเอลทัง้ หมดตระกูล ละพัน คนเข้า ทํา สงคราม� 5 ดัง นั ้น เขาจึง จัด คน
จากอิสราเอลที่ นับ พันๆนั ้น ตระกูล ละพัน คน เป็น คนหมื่น สองพัน สรรพด้วยอาวุธ เพื่อ เข้า สงคราม 6 และ
โมเสสส่งคนตระกูลละพันคนออกไปทําสงคราม ทัง้ คนเหล่านั ้นกับฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิตไปทํา
สงคราม พร้อมกับเครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ และมีแตรปลุกอยูใ่ นมือ 7 เขาทําสงครามต่อสู้คนมีเดียนดังที่พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและได้ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน 8 เขาได้ประหารชีวต
ิ บรรดากษั ตริย์คนมีเดียนพร้อมกับ
คนอื่นที่เขาฆ่าเสีย มีเอวี เรเคม ศูร ์ เฮอร์ และเรบา กษั ตริย์ทัง้ ห้าแห่งคนมีเดียน และได้ประหารชีวต
ิ บาลา
อัมบุตรชายเบโอร์เสียด้วยดาบ 9 และคนอิสราเอลได้จับสตรีชาวมีเดียนทัง้ หมดมาเป็นเชลย พร้อมกับพวก
เด็กเล็กทัง้ หลาย และกวาดเอาฝูงวัวฝูงแพะแกะและข้าวของทัง้ ปวงไปสิน
้ เป็นทรัพย์ที่ ปล้นได้ 10 และเอา
11
ไฟเผาบรรดาเมืองที่ อาศัย ของเขา และเผาค่ายทัง้ สิน
ของเขาเสี
ย
ด้
ว
ย
แล ้ว เก็บ บรรดาของที่ รบ
ิ ได้ และ
้
ทรัพย์ที่ ปล้น ได้ ทัง้ คนและสัตว์ไปเสีย สิน
ิ ได้ ทัง้ หมด
้ 12 แล ้ว เขานํา เชลยและทรัพย์สิ นที ่ ปล้น ได้ กับ ของที่ รบ
มายัง โมเสส และเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และชุ มนุ มชนอิสราเอลที่ ค่าย ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้
เมืองเยรีโค 13 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และบรรดาประมุข แห่ง ชุ มนุมชนออกไปต้อนรับ เขานอกค่าย
14 และโมเสสโกรธพวกนายทหาร คือ นายพัน และนายร้อยผู้ กล ับ จากการทํา สงคราม 15 โมเสสพู ดก ับ เขา
ทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ไว้ชีวิตพวกผูห
้ ญิงทัง้ หมดหรือ 16 ดูเถิด โดยคําปรึกษาของบาลาอัม หญิงเหล่า
นี้ ได้ กระทํา ให้คนอิสราเอลหลงกระทํา การละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ในเรือ
่ งเปโอร์ และภัย พิบั ติ จึง ได้ เก ิด ขึ้น
ท่ามกลางชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะนั ้น บัดนี้ จงประหารชีวต
ิ เด็ก ผู้ ชายเล ็ก เสีย ทุก คน และประหาร
ชีวต
ิ ผู้หญิงซึ่งได้เคยนอนร่วมกับชายเสียทุกคน 18 แต่จงไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงที่ยงั ไม่เคยนอนร่วมกับชายไว้สํา
หรับท่านทัง้ หลายเอง 19 จงอยูภ
่ ายนอกค่ายเจ็ดวัน ท่านผู้ใดที่ได้ฆ่าคน และท่านผูใ้ ดที่ได้แตะต้องผู้ที่ถูกฆ่า
จงชําระตัว และเชลยของตัว ในวันที ่ สามและวันที ่ เจ็ด 20 ท่านต้องชําระเครือ
่ งแต่ง กายทุก ชิน
่ งหนั ง
้ เครือ
สัตว์ทุกชิน
่ งขนแพะทัง้ หมดและเครือ
่ งที่ทําด้วยไม้ทุกชิน
้ และเครือ
้ � 21 และเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้กล่าวแก่
ทหารผู้ ออกไปทํา สงครามว่า “นี่ เป็น กฎพระราชบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ บัญชาโมเสส 22 เฉพาะทองคํา
1
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เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก และตะกัว่ 23 ทุกสิง่ ที่ทนไฟได้ เจ้าทัง้ หลายจงลนเสียด้วยไฟ แลว
้ จะสะอาด ถึง
อย่างไรก็จะต้องชําระล้างให้บริสุทธิด้
์ วยนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ และทุกสิง่ ที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องให้ผ่านนํ้านั ้น
24 ท่านต้องซัก เสื้อผ้า ของท่านในวันที ่ เจ็ด และท่านจะสะอาด ภายหลัง ท่านจึง จะเข้า มาในค่ายได้� 25 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 26 “เจ้าและเอเลอาซาร์ปุโรหิตกับบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชน จงนั บสิง่ ของที่ได้
มาทัง้ คนและสัตว์ 27 และแบ่งสิง่ ของเหล่านั ้นออกเป็นสองส่วน ให้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่ ง และ
ให้บรรดาชุมนุมชนนี้ อีกส่วนหนึ่ ง 28 และจงชักส่วนหนึ่ งจากทหารที่ออกไปทําสงครามเป็นของถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ ห้าร้อยชักหนึ่ ง ทัง้ คนและวัว และลาและฝูงแพะแกะ 29 จงเอาจากครึง่ ส่วนของเขา มอบให้แก่เอ
เลอาซาร์ปุ โรหิต เป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น เจ้ าจงนํา ห้า สิบ
ชักหนึ่ งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว์ทัง้ หมด มอบให้แก่ คนเลวีผู้ดูแลพลับพลาของพระ
เยโฮวาห์� 31 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 32 บรรดา
ทรัพย์ ที่ ปล้น ได้ อน
ั เหลือ จากสิง่ ที่ ทหารริบ มาได้ นั ้น คือ แกะหกแสนเจ็ด หมื่น ห้า พัน ตัว 33 วัว เจ็ด หมื่น สอง
พัน ตัว 34 ลาหกหมื่น หนึ่ ง พัน ตัว 35 และคน คือ ผู้ หญิง ที่ ยงั ไม่ เคยนอนร่วมกับ ชาย ทัง้ หมดมี สามหมื่น สอง
พันคน 36 และในครึง่ ส่วนได้ของคนที่ออกไปทําสงคราม มีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว 37 และ
ส่วนแกะที่ เป็น ของพระเยโฮวาห์มี หกร้อยเจ็ด สิบ ห้าตัว 38 มี วัวสามหมื่น หกพัน ตัว วัวอ ัน เป็น ส่วนของพระ
เยโฮวาห์เจ็ดสิบสองตัว 39 มีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์หกสิบเอ็ดตัว 40 ส่วนคนนั ้
นมีหน่งึ หมื่นหกพัน ซึ่งเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์สามสิบสองคน 41 โมเสสได้ มอบส่วนที่ ชก
ั มาซึ่งเป็นของ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นแก่เอเลอาซาร์ปุโรหิตตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส 42 จากครึง่ ส่วน
ของคนอิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบ่งมาจากส่วนที่ ทหารไปทําสงครามได้มานน
ั ้ 43 (ครึ่งส่วนของชุมนุมชน คือ
แกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว 44 วัวสามหมื่นหกพันตัว 45 ลาสามหมื่นห้าร้อยตัว 46 และคนหนึ่ ง
หมื่น หกพัน คน� 47 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น โมเสสได้ เอาส่วนห้า สิบ ชัก หนึ่ ง ทัง้ คนและสัตว์ มอบ
ให้แก่ คนเลว ี ผู้ ดู แลพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 48 แล ้ วนายทหารผู้
บังคับกองพันทัง้ ปวง คือนายพันนายร้อยได้ เข้ามาใกล้ โมเสส 49 และกล่าวแก่ โมเสสว่า “คนใช้ของท่านได้
ตรวจนั บ ทหารผู้ อยู่ใต้ บังคับ บัญชาของข้าพเจ้า ทัง้ หลายแล้ว ไม่ มี คนหายไปสัก คนเดียว 50 และข้าพเจ้า ทัง้
หลายได้ นํา ส่วนที่ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง ต่างคนต่างได้ มา คือ สิ ่ง ที่ ทํา ด้วยทองคํา มี กําไลขาและสร้อย
คอ แหวนตรา ตุ้มหู และกําไล เพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกเราทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์�
51 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตก็รบ
ั บรรดาสิง่ ของที่ทําด้วยทองคําจากเขา 52 และทองคําทัง้ สิน
่ ง
้ จากเครือ
ถวายซึ่ง เขาได้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากนายพัน และนายร้อย มีน ้าํ หนั ก หนึ่ ง หมื่น หกพัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ
เชเขล 53 (ทหารเหล่า นั ้น ต่างคนต่างได้ เก ็บ ข้าวของของข้าศึก มา� 54 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิต ได้ รบ
ั
ทองคําจากนายพันนายร้อย นํามาในพลับพลาแห่งชุมนุม เป็ นที่ระลึกแก่คนอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์

32
ตระกูล รู เบน ตระกูล กาดและครึง่ หนึ่ ง ของตระกูล มนั ส เสห์ จะได้ รบ
ั แผ่น ดิน ด้านตะวัน ออกของแม่ น้ํา
จอร์แดน
1 คนรู เบนและคนกาดมีฝูงวัวเป็ นอันมาก เขาได้เห็นแผ่นดินยาเซอร์และแผ่นดินกิเลอาด ดูเถิด ที่นั ่นเป็
นที ่เหมาะแก่ ฝูงสัตว์ 2 ดังนั ้นคนกาดและคนรู เบนจึงมาหาโมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิตและประมุขของชุ
มนุมชนกล่าวว่า 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
หลายคนใช้ของท่านมี ฝูงวัว� 5 และเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของท่าน ขอมอบแผ่นดินนี้ เป็นกรรมสิทธิแก่
์ คนใช้ของท่าน ขออย่าพาข้าพเจ้าทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ไปเลย� 6 แต่ โมเสสพู ดก ับ คนกาดและคนรู เบนว่า “ควรให้พี่ น้ องของท่านไปทํา สงคราม ฝ่ายพวกท่านจะ
ยับยัง้ อยู่ ที่ นี่ อย่างนั ้น หรือ 7 ทําไมท่านทัง้ หลายกระทํา ให้ จิ ตใจของคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกข้ามไปยัง
แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงประทานแก่เขา 8 บิดาของท่านทัง้ หลายได้กระทําเช่นนี้ เมื่อเราใช้เขาไปจาก
คาเดชบารเนี ยให้สอดแนมดูแผ่นดินนั ้น 9 เมื่อเขาขึ้นไปยังหุบเขาเอชโคล์ และได้เห็นแผ่นดินนั ้นแล้ว เขา
ก็ กระทําให้จิ ตใจคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงประทานแก่ เขา 10 ใน
วัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ เขานั ก พระองค์ ทรงตัง้ สัตย์ ปฏิญาณไว้ ว่า 11 ‘แน่ ที เดียวที่ ทุ กคนซึ่ง ยกออก
จากอียป
ิ ต์ อายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ขึ้นไป จะมิได้ เห็นแผ่นดินซึ่งเราได้ ตัง้ สัตย์ปฏิญาณที่ จะมอบให้อับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ เพราะเขาทัง้ หลายมิ ได้ ตามเราด้วยใจจริง 12 เว้น แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ คนเคนั สและ
โยชู วาบุตรชายนูน เพราะว่าเขาทัง้ สองตามพระเยโฮวาห์ด้วยใจจริง� 13 และความกริว้ โกรธของพระเยโฮ
วาห์ก็ พลุ ่งขึ้นต่ ออิสราเอล พระองค์ จึงทรงให้เขาเร่รอ
่ นอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารสี่ สิ บปี จนชัว่ อายุที่ กระทําชัว่ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ถู กผลาญไปหมดสิน
้ 14 และดู เถิด ท่านได้ เติบโตขึ้น มาแทนบิดาของท่าน
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เป็น เชื้อ สายคนบาปที่ จะทวี พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ต่ ออ ิส ราเอลให้ มากยิง่ ขึ้น 15 เพราะว่า ถ้า ท่านทัง้
หลายหัน จากการตามพระองค์ พระองค์ จะทรงทอดทิง้ เขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุ รก ัน ดารอีก และท่านทัง้ หลาย
จะทําลายชนชาติทัง้ หมดนี้ เสีย� 16 แล้วเขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะสร้างคอก
สําหรับ ฝูง แพะแกะที่ นี่ และสร้างเมืองสํา หรับลู กเด็ก เล็กๆทัง้ หลาย 17 แต่ เราทัง้ หลายจะถือ อาวุธ พร้อมที่
จะไปข้างหน้า คนอิสราเอล จนกว่า เราทัง้ หลายจะนํา เขาไปถึงที่ ของเขา เด็ก เล็ก ของเราจะได้ อยู่ ในเมืองที่
มีกําแพงล้อมรอบเพราะกลัวชาวแผ่นดินนี้ 18 เราทัง้ หลายจะไม่ยอมกลับบ้านจนกว่าคนอิสราเอลจะได้รบ
ั
มรดกของเขาทุก คน 19 เพราะเราจะมิ ได้ รับ มรดกกับ เขาซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น และนอกออก
ไป เพราะว่ามรดกที่ ตกทอดมาถึงเราอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างตะวันออกนี้ � 20 โมเสสจึงกล่าวแก่ เขาทัง้
หลายว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะกระทําเช่นนี้ คือหยิบอาวุธขึ้นเข้าสู่สงครามต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 21 และ
คนของท่านที่ ถือ อาวุธ ทุก คนจะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนกว่า พระองค์ จะทรง
ขับไล่ ศัตรู ให้พ้นพระองค์ 22 และแผ่นดินนั ้นจะพ่ายแพ้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว ภายหลังท่านจึงจะ
กลับ และพ้น จากพันธะที่ มีต ่อ พระเยโฮวาห์ และอิสราเอล และแผ่น ดิน นี้ จะตกเป็น กรรมสิทธิ์ของท่านต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้ กระทําเช่นนี้ ดู เถิด ท่านทัง้ หลายได้ กระทําบาปต่อพระ
เยโฮวาห์ จงรู แน่
้ เถิดว่า บาปของท่านก็ จะตามทัน 24 จงสร้างเมืองสําหรับเด็กเล็กๆทัง้ หลายของท่าน และ
สร้างคอกสําหรับแพะแกะของท่าน และกระทําตามคําที่ออกจากปากของท่าน� 25 และคนกาดกับคนรู เบน
กล่าวแก่ โมเสสว่า “คนใช้ ของท่านจะกระทํา ดัง ที่ เจ้ านายของข้าพเจ้า บัญชา 26 เด็ก เล็กๆทัง้ หลาย ภรรยา
ทัง้ หลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้ทัง้ หมดของเรา จะอยู่ที่นี่ในเมืองกิเลอาด 27 แต่คนใช้ของท่านทุกคนผู้มีอาวุธ
ทําสงครามจะข้ามไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่เจ้านายของข้าพเจ้าสัง่ � 28 เกี่ยวกับเรือ
่ งเขา
ทัง้ หลายนี้ โมเสสจึงออกคําสัง่ แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิตและแก่ โยชู วาบุตรชายนูน และแก่ หว
ั หน้าตระกูลของ
คนอิสราเอล 29 และโมเสสกล่าวแก่เขาว่า “ถ้าคนกาดและคนรู เบน ทุกคนผู้มีอาวุธที่จะทําสงครามต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ จะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปพร้อมกับท่านทัง้ หลาย และแผ่นดินนั ้นจะพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน
แล้ว ท่านจงมอบแผ่นดินกเิ ลอาดให้เป็นกรรมสิทธิแก่
์ เขา 30 แต่ถ้าเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปกับท่าน เขาจะต้อง
ได้ ส่วนแผ่นดินคานาอันร่วมกั บท่านเป็นกรรมสิทธิ�
์ 31 คนกาดกับคนรู เบนตอบว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
คนใช้ของท่านอย่างไร เราทัง้ หลายจะกระทําอย่างนั ้น 32 เราจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สู่
แผ่นดินคานาอัน และที่ ดิ นมรดกของเรานั ้นจะคงอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ � 33 โมเสสได้ มอบดินแดน
เหล่านี้ แก่คนกาด และแก่คนรู เบน และแก่ครึ่งหนึ่ งของตระกูลมนั สเสห์บุตรชายโยเซฟ คืออาณาจักรของ
สิ โหนกษั ตริย์แห่งคนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษั ตริย์แห่งบาชาน ทัง้ แผ่น ดิน และหัว เมืองตลอด
พรมแดน คือหัวเมืองใหญ่ในแผ่นดินนี้ ตลอดประเทศ 34 และคนกาดก็ สร้างเมืองดี โบน อาทาโรท อาโรเอ
อร์ 35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์ 36 เบธนิ มราห์ และเบธฮาราน ให้เป็นเมืองมีกําแพงล้อมรอบ และ
สร้างคอกให้ แกะ 37 และคนรู เบนก็ สร้างเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คี ร ย
ิ าธาอิม 38 เนโบ และบาอัล เมโอน
(ชื่อเหล่านี้ ต้องเปลี่ยนใหม่� และสิบมาห์ และตัง้ ชื่อใหม่ให้แก่ เมืองที่ เขาสร้างขึ้นนั ้น 39 และคนมรคีรบุ
์ ตร
ชายมนั สเสห์เข้าไปยึดเมืองกิเลอาด และขับไล่ พวกอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ในเมืองนั ้น 40 และโมเสสยกกิเลอาดให้
แก่มาคีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์และเขาก็เข้าตัง้ อยูใ่ นเมืองนั ้น 41 และยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ยกไปยึดเมืองเล็กๆ
ของเขาเหล่านั ้น และเรียกชื่อว่าฮาโวทยาอีร ์ 42 และโนบาห์ไปยึดเคนาทและชนบทของเมืองนี้ และเรียกว่า
เมืองโนบาห์ตามชื่อของเขา

33

การทบทวนการเดินทางจากอียป
ิ ต์
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น เรือ
่ งระยะทางเดิน ของคนอิสราเอล เมื่อ เขาออกเดิน จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เป็น หมวดหมู่ ภาย
ใต้การนําของโมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้จดสถานที่ที่เขาออกเดินทีละระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮ
วาห์ ต่อไปนี้ เป็นระยะตามสถานที่ ที่ เขาออกเดิน 3 เขาทัง้ หลายพากันเดินจากราเมเสสในเดือนต้น ในวันที ่
สิบห้าของเดือนต้นนั ้น ถัดวันปัสกาไปวันหนึ่ งคนอิสราเอลก็ออกเดินด้วยชูมือแห่งชัยชนะท่ามกลางสายตา
ของชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
ิ ต์ กําลัง ฝัง ศพลู กห ัว ปี ทัง้ หลายของตน เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
้ 4 ขณะนั ้น ชาวอียป
ประหารชีวต
ิ ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระทัง้ หลายของเขาด้วย 5 ดังนั ้นคนอิสราเอลจึง
ยกเดิน จากราเมเสส และตัง้ ค่ายที่ สุ คคท 6 และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากสุ คคท และตัง้ ค่ายที่ เอธามซึ่ง อยู่
ชายถิน
่ รงหน้าบาอัลเซโฟน
่ ทุรกันดาร 7 และเขาทัง้ หลายยกเดินจากเอธาม หันกลับไปยังปีหะหิโรท ซึ่งอยูต
และเขาตัง้ ค่ายที่ หน้าเมืองมิกดล 8 และเขาทัง้ หลายยกเดินจากหน้าปี หะหิโรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน
่
ทุรกันดาร และเขาทัง้ หลายเดินในถิน
่ ทุรกันดารเอธามระยะทางสามวัน และมาตัง้ ค่ายที่มาราห์ 9 และเขา
ยกเดินจากมาราห์มาถึงเอลิม ที่ เอลิ มมีนํ้าพุ สิ บสองแห่งและต้ นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และเขาตัง้ ค่ายที่ นั ่น
10 เขายกเดินจากเอลิ มมาตัง
้ ค่ายที่ ทะเลแดง 11 และเขายกเดินจากทะเลแดงมาตัง้ ค่ายอยู่ในถิน
่ ทุรกันดา
12
รสีน และเขายกเดิน จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารสี นมาตัง้ ค่ายที่ โดฟคาห์ 13 และเขายกเดิน จากโดฟคาห์ และตัง้
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ค่ายที่ อาลูช 14 และเขายกเดิน จากอาลูช และตัง้ ค่ายที่ เรฟี ดิ ม ที่ นั ่น ไม่ มีน้าํ ให้ ประชาชนดื่ม 15 และเขายก
เดิน จากเรฟี ดิ มและตัง้ ค่ายในถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย 16 และเขายกเดิน จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายมาตัง้ ค่ายที่
ขิบ โรทหัทธาอาวาห์ 17 และเขาออกเดิน จากขิบ โรทหัทธาอาวาห์ มาตัง้ ค่ายที่ ฮาเซโรท 18 และเขายกเดิน
จากฮาเซโรท และตัง้ ค่ายที่รท
ิ มาห์ 19 และเขายกเดินจากริทมาห์ และตัง้ ค่ายที่รม
ิ โมนเปเรศ 20 และเขายก
เดินจากริมโมนเปเรศ และตัง้ ค่ายที่ลิบนาห์ 21 และเขายกเดินจากลิบนาห์ และตัง้ ค่ายที่รส
ิ สาห์ 22 และเขา
ยกเดินจากริสสาห์ และตัง้ ค่ายที่ เคเฮลาธาห์ 23 และเขายกเดินจากเคเฮลาธาห์และตัง้ ค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์
24 และเขายกเดิน จากภู เขาเชเฟอร์ และตัง
้ ค่ายที่ ฮาราดาห์ 25 และเขายกเดินจากฮาราดาห์ และตัง้ ค่ายที่
มัก เฮโลท 26 และเขายกเดิน จากมัก เฮโลทและตัง้ ค่ายที่ ทาหัท 27 และเขายกเดิน จากทาหัท และตัง้ ค่ายที่
เทราห์ 28 และเขายกเดิน จากเทราห์ และตัง้ ค่ายที่ มิ ทคาห์ 29 และเขายกเดิน จากมิท คาห์และตัง้ ค่ายที่ ฮช
ั
โมเนาห์ 30 และเขายกเดิน จากฮัช โมเนาห์ และตัง้ ค่ายที่ โมเสโรท 31 และเขายกเดิน จากโมเสโรท และตัง้
ค่ายที่เบเนยาอะคัน 32 และเขายกเดินจากเบเนยาอะคันและตัง้ ค่ายที่โฮร์ฮกก
ั ีดกาด 33 และเขายกเดินจาก
โฮร์ฮักกีดกาด และตัง้ ค่ายที่ โยทบาธาห์ 34 และเขายกเดินจากโยทบาธาห์ และตัง้ ค่ายที่ อบ
ั โรนาห์ 35 และ
เขายกเดินจากอับโรนาห์ และตัง้ ค่ายที่ เอซีโอนเกเบอร์ 36 และเขายกเดินจากเอซีโอนเกเบอร์ และตัง้ ค่าย
ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิน คือ คาเดช 37 และยกเดิน จากคาเดชและตัง้ ค่ายที่ ภู เขาโฮร์ ริม แผ่น ดิน เอโดม 38 และ
อาโรนปุโรหิตได้ข้น
ึ บนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิน
ิ ที่ นั ่น ในวันที่หน่ง
ึ เดือนที่หา้ ปี
้ ชีวต
ที่สี่สิบนับตัง้ แต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 39 เมื่ออาโรนสิน
ิ ที่ภูเขาโฮร์นั ้น มีอายุหน่งึ
้ ชีวต
ร้อยยี่สิ บสามปี 40 และกษั ตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ที่ อยู่ทางภาคใต้ ในแผ่นดินคานาอัน ได้ ยินข่าว
ว่าคนอิสราเอลยกมา 41 และเขายกเดินจากภู เขาโฮร์และตัง้ ค่ายที่ ศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดินจากศัลโม
นาห์ และตัง้ ค่ายที่ปูโนน 43 และเขายกเดินจากปูโนน และตัง้ ค่ายที่โอโบท 44 และเขายกเดินจากโอโบท มา
ตัง้ ค่ายที่ อิ เยอาบาริม ในดิน แดนโมอับ 45 และเขาออกเดิน จากไอยิม และตัง้ ค่ายที่ ดี โบนกาด 46 และเขา
ยกเดินจากดี โบนกาด และตัง้ ค่ายที่ อล
ั โมนดิบ ลาธาอิม 47 และเขายกเดิน จากอัลโมนดิบ ลาธาอิม และตัง้
ค่ายในภูเขาอาบาริม หน้า เนโบ 48 และเขายกเดิน จากภูเขาอาบาริม และตัง้ ค่าย ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา
จอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค 49 เขาตัง้ ค่ายอยูร่ ม
ิ แม่น้ําจอร์แดนตัง้ แต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม ณ
ที่ราบโมอับ 50 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 51 “จง
กล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าข้ามแม่น้ําจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 52 เจ้ าจงขับไล่ ชาวเมืองนั ้น
ออกเสีย ทัง้ หมดให้พ้น หน้า เจ้า และทําลายศิลารู ป แกะสลัก ของเขาเสีย ให้สิน
้ และทําลายรู ป เคารพที่ หล่อ
ของเขาเสียให้สิน
้ และทําลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาเสีย 53 และเจ้าจงขับชาวแผ่นดินนั ้นออก และ
เข้าไปตัง้ อยู่ในนั ้น เพราะเราได้ให้แผ่นดินนั ้นให้เจ้าถือกรรมสิทธิ์ 54 เจ้าทัง้ หลายจงจับสลากมรดกที่ดินนั ้น
ตามครอบครัวของเจ้า ครอบครัวที่ใหญ่เจ้ าจงให้มรดกส่วนใหญ่ ครอบครัวที่ยอ
่ มเจ้าจงให้มรดกส่วนน้ อย
ดิ นผืนใดที่ สลากตกแก่ คนใดก็ เป็นของคนนั ้น เจ้ าจงรับมรดกตามตระกูลของบรรพบุรุษของเจ้า 55 แต่ ถ้า
เจ้าทัง้ หลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั ้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้า ต่อมาผูที
้ ่เจ้าให้เหลืออยูนั
่ ้นกจ
็ ะเป็นอย่างเสี้ยนใน
นั ยน์ ตาของเจ้า และเป็นอย่างหนามอยู่ที่ สี ข้างของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดิ นที ่เจ้ าเข้า
อาศัยอยูนั
่ ้น 56 และต่อมาเราจะกระทําแก่เจ้าทัง้ หลายดังที่เราคิดจะกระทําแก่เขาทัง้ หลายนั ้น�
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1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลว่า

เมื่อเจ้า เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน (อันเป็น
แผ่นดินที่เราให้แก่เจ้าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอันตามเขตพรมแดนทัง้ หมด� นั ้น 3 เขตด้านใต้ของเจ้า
นั บจากถิน
่ ทุรกันดารศินตามด้านเอโดม และอาณาเขตด้านใต้ของเจ้านั ้นนั บจากปลายทะเลเกลือทางด้าน
ตะวัน ออก 4 และอาณาเขตของเจ้า จะเลี้ยวไปทางใต้ เนิ น สูง อาครับ บิม ข้ามไปยัง ศิน ไปสุด ลงที่ ด้านใต้ คา
เดชบารเนี ย เรือ
่ ยไปถึง ฮาซารัด ดาร์ผ่านเรือ
่ ยไปถึ งอ ัส โมน 5 และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัส โมนถึง แม่น้ํา
อียป
ิ ต์ ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 6 อาณาเขตตะวัน ตกเจ้า จะได้ ทะเลใหญ่ และฝั่ งทะเลนั ้น นี่ จะเป็น เขตด้านตะวัน
ตกของเจ้า 7 ต่อ ไปนี้ เป็น อาณาเขตด้านเหนื อ ของเจ้า คือ จากทะเลใหญ่ เจ้ าจงทํา เครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปถึง ภู
เขาโฮร์ 8 จากภู เขาโฮร์เจ้ าจงทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท และปลายสุดของอาณาเขต
ด้านนี้ คือ เศดัด 9 แล ้ วอาณาเขตจะยื่น ไปถึง ศิโฟรน ไปสิน
้ สุด ที่ ฮาซาเรนั น นี่ เป็น อาณาเขตด้านเหนื อ ของ
เจ้า 10 เจ้าจงทําเครือ
่ งหมายอาณาเขตด้านตะวันออกของเจ้าจากฮาซาเรนั นถึงเชฟาม 11 และอาณาเขตจะ
ลงมาจากเชฟามถึงริบลาห์ข้างตะวันออกของเมืองอายิน และอาณาเขตจะลงมาถึงไหล่ทะเลคินเนเรททาง
ด้านตะวัน ออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถึง แม่น้ํา จอร์แดนสุด ลงที่ ทะเลเกลือ นี่ เป็น แผ่น ดิน ของเจ้า ตาม
อาณาเขตโดยรอบ� 13 โมเสสบัญชาคนอิสราเอลกล่าวว่า “นี่ เป็น แผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้ หลายจะได้ จับ สลากรับ
เป็นมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า ให้ยกให้แก่ทัง้ เก้าตระกูลกับอีกครึง่ ตระกูล 14 เพราะว่าตระกูลคน
รู เบนตามเรือนบรรพบุรุษ และตระกูล คนกาดตามเรือนบรรพบุรุษ ได้ รบ
ั มรดกของเขาแล้ว คนครึง่ ตระกูล
มนั สเสห์ก็ได้รับมรดกของเขาแล้วด้วย 15 ทัง้ สองตระกูลและครึง่ ตระกูลนน
ั ้ ได้รบ
ั มรดกของเขาที่ฟากแม่น้ํา
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จอร์แดนข้างนี้ ใกล้เมืองเยรีโคด้านตะวันออก ทางดวงอาทิตย์ขึ้น� 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อ
ไปนี้ เป็น ชื่อบ ุคคลที่ จะแบ่ งด ิน แดนแก่ เจ้ าทัง้ หลาย คือ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และโยชู วาบ ุตรชายนูน 18 ท่าน
จงนําประมุขของคนทุกตระกูลไป แบ่งดินแดนเพื่อเป็นมรดก 19 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของประมุขเหล่านั ้น คาเลบ
บุตรชายเยฟุน เนห์ จากตระกูล ยู ดาห์ 20 เชมู เอลบุตรชายอัม มี ฮูด จากตระกูล คนสิ เมโอน 21 เอลี ดาดบุตร
ชายคิส โลน จากตระกูล เบนยามิน 22 จากตระกูล คนดานมี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่ อบ ุ คค ี บุ ตรชายโยกลี 23 จาก
ลูกหลานของโยเซฟ จากตระกูลคนมนั สเสห์ มีประมุขชื่อฮันนี เอลบุตรชายเอโฟด 24 และจากตระกูลคนเอ
ฟราอิม มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เคมู เอลบุตรชายชิฟ ทาน 25 จากตระกูล คนเศบู ลุ นม ี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เอลี ซา
ฟานบุตรชายปารนาค 26 จากตระกูลคนอิสสาคาร์ มีประมุขคนหนึ่ งชื่อปัลทีเอลบุตรชายอัสซาน 27 และจาก
ตระกูลคนอาเชอร์มีประมุขคนหนึ่ งชื่ออาหิฮูดบุตรชายเชโลมี 28 จากตระกูลคนนั ฟทาลีมีประมุขคนหนึ่ งชื่อ
เปดาเฮลบุตรชายอัมมีฮูด� 29 บุคคลเหล่านี้ เป็นคนที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้แบ่งมรดกให้คนอิสราเอล
ในแผ่นดินคานาอัน

35
เมืองลี้ภัย
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ณ ที่ ราบ โม อับ ริม แม่น้ํา จอร์แดน ใกล้ เมือง เย รี โค ว่า 2 “จง บัญชา คน
อิสราเอล ให้เขายกเมืองให้คนเลวีได้อาศัยอยูจ
่ ากมรดกที่เขาได้รบน
ั ัน
้ บ้าง และยกทุ่งหญ้ารอบๆเมืองนั ้นให้
คนเลว ี ด้วย 3 ให้เมืองนั ้น เป็น ของเขาเพื่อ จะได้ อาศัย อยู่ ให้ทุ ่ง หญ้า เพื่อ ฝูง สัตว์และทรัพย์สิ ่ง ของและสัตว์
ทัง้ สิน
้ ของเขา 4 ทุ่งหญ้าของเมืองที่เจ้ายกให้แก่คนเลวีนั้นให้มีเขตจากกําแพงเมืองและห่างออกไปหนึ่ งพัน
ศอกโดยรอบ 5 และเจ้า จงวัด ภายนอกเมืองสองพัน ศอกเป็น ด้านตะวัน ออก สองพัน ศอกเป็น ด้านใต้ สอง
พันศอกเป็นด้านตะวันตก สองพันศอกเป็นด้านเหนื อ ให้ตัวเมืองอยู่กลาง นี่ เป็นทุ่งหญ้าประจําเมืองเหล่า
นั ้น 6 เมืองซึ่ง เจ้า จะยกให้ แก่ คนเลว ี คือ เมืองลี้ ภัย หกเมือง ซึ่ง เจ้า จะอนุญาตให้ คนฆ่า คนหนี ไปอยู่ และ
เจ้า จงเพิม
่ ให้เขาอีก สี่ สิ บสองเมือง 7 เมืองทัง้ หมดที่ เจ้ ายกให้คนเลว ี เป็น สี่ สิ บแปดหัว เมือง มี ทุ ่ง หญ้า ตาม
เมืองด้วย 8 และหัว เมืองที่ เจ้ าจะให้ เขาจากกรรมสิทธิข
์ องคนอิสราเอลนั ้น จากตระกูล ใหญ่ เจ้ าก็ เอาเมือง
มากหน่ อย จากตระกูลย่อมเจ้าก็เอาเมืองน้ อยหน่ อย ทุกตระกูลตามส่วนของมรดกซึ่งเขาได้รับ ให้ยกให้แก่
คนเลว ี� 9 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายข้ามแม่ น้ํา จอร์
แดน เข ้า ในแผ่น ดิน คานาอัน 11 เจ้ าจงเลือกเมืองให้ เป็น เมืองลี้ ภัย สําหรับ เจ้า เพื่อ คนที่ ได้ ฆ่า คนด้วยมิ ได้
เจตนาจะหลบหนี ไปอยู่ที่นั ่นก็ได้ 12 ให้เมืองเหล่านั ้นเป็นเมืองลี้ภัยจากผู้ที่อาฆาต เพื่อมิให้คนฆ่าคนจะต้อง
ตายก่อนที่ เขาจะยืน ต่อ หน้า ชุ มนุมชนเพื่อ รับ การพิพากษา 13 และเมืองที่ เจ้ ายกไว้นั้น ให้เป็น เมืองลี้ ภัย หก
เมือง 14 เจ้าจงให้ทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ สามเมือง และอีกสามเมืองในแผ่นดินคานาอัน ให้เป็นเมือง
ลี้ ภัย 15 ทัง้ หกเมืองนี้ ให้ เป็น เมืองลี้ ภัย ของคนอิสราเอลและสําหรับ คนต่างด้าว และสําหรับ คนที่ อาศัย อยู่
ท่ามกลางเขา เพื่อคนหนึ่ งคนใดที่ ได้ ฆ่าเขาโดยมิได้ เจตนาจะได้ หลบหนี ไปที่ นั ่น 16 ถ้าผู้ใดตี เขาด้วยเครือ
่ ง
มือ เหล็ก จนคนนั ้น ถึง ตาย ผู้ นั ้น เป็น ฆาตกร ให้ ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย เป็น แน่ 17 ผู้ ใดทุบ เขาให้ ล้ม ลง
ด้วยก้อนหิน ในมือ ขนาดฆ่า คนได้ และเขาถึง ตาย ผู้ นั ้น เป็น ฆาตกร ให้ ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย เป็น แน่
18 หรือ ผู้ ใดใช้ อาว ุธ ไม้ ที่ อยู่ ในมือ ขนาดฆ่า คนได้ ตี เขาล้ม ลงและคนนั ้น ถึง ตาย ผู้ นั ้น เป็ น ฆาตกร ให้ประหาร
ชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 19 ให้ผู้อาฆาตโลหิตเองเป็นผู้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น ถ้าผู้อาฆาตพบเขาเมื่อใด
ก็ให้ประหารชีวต
ิ เสีย 20 แต่ถ้าผู้ใดแทงเขาด้วยความเกลียดชัง หรือซุ่มคอยขว้างเขาจนเขาตาย 21 หรือเพ
ราะเป็น ศั ตรู กัน ชกเขาล้ม ลง จนเขาตาย ให้ ประหารชีวต
ิ ผู้ ที่ ชกเขานั ้น เสีย เป็น แน่ ด้วยว่า เขาเป็น ฆาตกร
เมื่อผู้อาฆาตโลหิตพบเขาเมื่อใด ก็ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสีย 22 แต่ถ้าผู้ใดโดยมิได้เป็นศัตรู กันแทงเขา
ทั นที หรือ เอาอะไรขว้างเขาโดยมิ ได้ คอยซุ่ มด ัก อยู่ 23 หรือ ใช้ ก้อนหิน ขนาดฆ่า คนได้ ขว้างถูก เขาเข้า โดยมิ
ได้เห็น และเขาถึงตาย และเขามิได้เป็นศั ตรู และมิได้มุ ่งทําร้ายเขา 24 ก็ให้ชุมนุมชนตัดสินความระหว่างผู้
ฆ่าและผู้อาฆาตโลหิตตามคําตัดสินนี้ 25 ให้ชุมนุมชนช่วยผู้ฆ่าให้พ้นจากมือผู้อาฆาตโลหิต ให้ชุมนุมชนพา
ตัวเขากลับไปถึงเมืองลี้ ภัยซึ่งเขาได้ หนี ไปอยู่นั ้น ให้เขาอยู่ที่ นั ่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้ได้ ถู กเจิมไว้ด้วยนํ้ามัน
บริสุทธิ์ ถึงแก่ ความตาย 26 แต่ ถ้า ผู้ ฆ่า คนออกไปพ้น เขตเมืองลี้ ภัย ซึ่ง เขาหนี เข ้า ไปอยู่ในเวลาใด 27 และผู้
อาฆาตโลหิตพบเขานอกเขตเมืองลี้ภัย และผู้อาฆาตโลหิตได้ฆ่าผู้ฆ่าคนนั ้นเสีย ผู้อาฆาตโลหิตจะไม่มีความ
ผิดเนื่ องด้วยโลหิตตกของเขา 28 เพราะว่าชายผู้นั้นต้องอยู่ในเขตเมืองลี้ภัยจนมหาปุโรหิตถึงแก่ความตาย
ภายหลัง เมื่อ มหาปุโรหิต ถึงแก่ ความตายแล้ว ผู้ ฆ่า คนนั ้น จะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เขาถือ กรรมสิทธิ์อยู่ ก็ได้
29 สิ ่ง เหล่า นี้ ควรเป็ น กฎเกณฑ์ แห่ งคํา ตัดสิน ของเจ้า ตลอดชัว
่ อายุ ของเจ้า ในที่ อาศัย ทัง้ ปวงของเจ้า 30 ผู้
ใดฆ่า เขาตาย ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย ตามปากของพยาน แต่ อย่าประหารชีวต
ิ ผู้ใดด้วยมี พยานปาก
เดียว 31 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เจ้ าอย่ารับค่าไถ่ ชีวิตของฆาตกรผู้มีความผิดถึงตายนั ้น แต่ เขาต้องตายแน่ 32 และ
1
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เจ้าอย่ารับค่าไถ่คนที่หลบหนี ไปยังเมืองลี้ภัยเพื่อให้กลับมาอยู่ในแผ่นดินของเขาก่อนที่มหาปุโรหิตสิน
ิ
้ ชีวต
33 ดังนั ้นเจ้าจึงไม่กระทําให้แผ่นดินที่เจ้าทัง
้ หลายอาศัยอยู่มีมลทิน เพราะว่าโลหิตทําให้แผ่นดินเป็นมลทิน
และไม่มีสิ่งใดที่จะชําระแผ่นดินให้หมดมลทินที่เกิดขึ้นเพราะโลหิตตกในแผ่นดินนั ้นได้ นอกจากโลหิตของ
ผู้ที่ทําให้โลหิตตก 34 เจ้าอย่ากระทําให้เกิดมลทินในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ ที่เราอยู่ท่ามกลาง เพราะว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์อยูท่
่ ามกลางคนอิสราเอล�

36
กฎต่างๆเรือ
่ งมรดก
1 หัวหน้าครอบครัวคนกิ เลอาด บุ ตรชายของมาคีร ์ ผู้เป็ นบุตรชายของมนั สเสห์ ครอบครัวต่างๆของบุตร
ชายโยเซฟ เข้ามาใกล้ และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าประมุข คือบรรดาหัวหน้าคนอิสราเอล 2 เขาพูดว่า
“พระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาเจ้า นายของข้าพเจ้า ให้ จับ สลากยกแผ่น ดิน ให้ เป็น มรดกแก่ คนอิสราเอล และเจ้า
นายของข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชาจากพระเยโฮวาห์ให้ยกมรดกของเศโลเฟหัดพี่น้องของเราแก่บุตรสาวของเขา
3 ถ้า เธอทัง
้ หลายแต่งงานกับ บุตรชายทัง้ หลายของคนอิสราเอลตระกูล อื่น แล้ว ส่วนมรดกของบรรพบุรุษ
ของเราจะเพิม
่ ให้ กับ มรดกของคนตระกูล ที่ เธอไปอยู่ ด้วย เพราะฉะนั ้น จึง เป็นการที่ นํา มรดกไปจากส่วนที่
เป็นของเรา 4 และเมื่อถึงปีเสียงแตรของคนอิสราเอล มรดกที่เป็นส่วนของเธอก็จะถูกยกไปเพิม
่ เข้ากับส่วน
ของตระกูล ที่ เธอไปอยู่ ด้วย จึง เป็นการที่ นํา ส่วนมรดกของเธอไปจากส่วนมรดกของตระกู ลบ ิ ดาของเรา�
5 และโมเสสบัญชาคนอิสราเอลตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ว่า “ตระกูล คนโยเซฟพูด ถูก ต้องแล้ว 6 นี่
คือสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรสาวของเศโลเฟหัด ซึ่งว่า ‘จงให้เธอแต่งงานกับใครที่เธอพอใจ
แต่ เธอต้องแต่งงานกับ คนภายในครอบครัว ตระกู ลบ ิ ดาของเธอ 7 ดังนี้ แหละส่วนมรดกของคนอิสราเอล
จะไม่ ถู กโยกย้ายจากตระกูล หนึ่ ง ไปให้ อี กตระกูล หนึ่ ง คนอิสราเอลทุก คนต้องอยู่ ในที่ มรดกแห่ง ตระกูล
บรรพบุรุษของตน 8 และบุตรสาวทุกคนผู้รบ
ั กรรมสิทธิม
์ รดกในตระกูลคนอิสราเอลตระกูลใด ให้เป็นภรรยา
ของคนใดคนหนึ่ งในครอบครัวในตระกูลบด
ิ าของตน เพื่อคนอิสราเอลทุกคนจะถือกรรมสิทธิม
์ รดกของบิดา
ของเขา 9 ดังนั ้นจะไม่มีมรดกที่ถูกโยกย้ายจากตระกูลหนึ่ งไปยังอีกตระกูลหนึ่ ง เพราะว่าคนอิสราเอลแต่ละ
ตระกูล ควรคงอยู่ ในที่ มรดกของตน� ” 10 พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสอย่างไร บุ ตรสาวทัง้ หลายของ
เศโลเฟหัดก็กระทําอย่างนั ้น 11 เพราะว่ามาลาห์ ทีรซาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์ บุตรสาวของเศโลเฟ
หัด ได้แต่งงานกับบุตรชายทัง้ หลายของพี่น้องแห่งบิดาของตน 12 เธอได้แต่งงานกับครอบครัวคนมนั สเสห์
บุ ตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของเธอก็ คงอยู่ในตระกูล แห่ง ครอบครัว บิดาของเธอ 13 ข้อความเหล่า
นี้ เป็นบทบัญญัติ และคําตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาทางโมเสสแก่ คนอิสราเอล ณ ที่ ราบโมอับ ริม
แม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
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เล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ หา้ ในห้า เล่ มท ี่ โมเสสเขียนขึ้น ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่ มน ี้ ได้ บัน ทึก พระ
บัญญั ติ สิ บประการของพระเจ้า ไว้เป็ นคร ัง้ ที่ สอง คือ ครัง้ แรกอยู่ ในหนั งสือ อพยพ บทที่ 20 และครัง้ ที่ สอง
อยู่ ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ บทที่ 5 หน ังสือ พระราชบัญญั ติ ส่วนใหญ่ ได้ บันทึก และอธิบายข้อ กล่าวจาก
หนั งสืออพยพ หนังสือเลวีนิ ติ และหนั งสือกันดารวิถีซํ้า
เล่มนี้บันทึกการปรึกษาของโมเสส และวิจารณ์ ถึงการเดินทางของชาวอิสราเอลและคําสัง่ ของพระเจ้าต่
ออิสราเอล หนังสือพระราชบัญญัติกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าทรงทําสัญญาไมตรีไว้กับอิสราเอลเป็นครง
ั ้ ที่สอง
ที่ราบของโมอับซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ อส
ิ ราเอลจะเข้าแผ่นดินที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ โมเสส ซึ่งตอนนี้ อายุ 120
ปี ได้กล่าวคําอําลาแก่ประชาชน ชีวิตของโมเสสได้ประสบความสําเร็จอย่างดี เขาอาศัยอยู่ในพระราชวังขอ
งกษั ตริย์ฟาโรห์เป็นเวลา 40 ปี แล้วเขาอาศัยอยู่ที่ แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลา 40 ปี และอีก 40 ปี เขานําพวก
อิสราเอลในป่าซีนาย คือเขาได้นําสามล้านคนให้ยา้ ยจากประเทศอียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินอิสราเอล
พระคัมภีรใหม่
์
อ้างถึงหนั งสือพระราชบัญญัติมากกว่า 80 ครัง้
“บางข้อ ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ แสดงความหมายอย่างลึก ซึ้ งด ี กว่า คํา เขียนของเดมอสแตนี ส์ ซี ซี โร
พิท หรือเวบเสตอร์� (จาก Halley's Bible Handbook, หน้า 150)
โมเสสทบทวนเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดารกับคนอิสราเอล

1 ข้อความต่อไปนี้ เป็ นคําที่ โมเสสกล่าวแก่ คนอิสราเอลทัง
้ ปวงที่ ในถิน
่ ทุรกันดารฟากแม่น้ําจอร์แดนข้าง

นี้ คือในที่ราบข้างหน้าทะเลแดงระหว่างปารานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซโรท และดีซาหับ 2 (หนทางจากโฮ
เรบตามทางภูเขาเสอีรจ
์ นถึงคาเดชบารเนี ยนั ้นเป็นทางเดินสิบเอ็ดวัน� 3 อยู่มาในวันที่หน่ง
ึ เดือนที่สิบเอ็ด
ปี ที่ สี่สิบโมเสสได้กล่าวแก่คนอิสราเอล ตามบรรดาพระดํารัสที่ พระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ท่าน เป็นพระ
บัญญัติ ให้แก่เขาทัง้ หลาย 4 หลังจากที่ ท่านได้ฆ่าสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ที่ อยู่เมืองเฮชโบน และโอกกษั
ตริย์ เมืองบาชาน ผู้ ซึ่ง อยู่ ในอัช ทาโรท ณ ตําบลเอเดรอี นั้น แล้ว 5 โมเสสได้ เริม
่ อธิบายพระราชบัญญั ติ นี้ ที่
ในแผ่นดินโมอับฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ว่า 6 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสัง่ เราทัง้ หลายที่โฮเรบ
ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายได้ พัก ที่ ภู เขานี้ นานพอแล้ว 7 เจ้ าทัง้ หลายจงหัน ไปเดิน ตามทางที่ ไปยัง แดนเทือกเขาของ
คนอาโมไรต์ และที่ ใกล้ เคียงกันในที่ ราบ และในแดนเทือกเขา และในหุบเขา ในทางใต้ และที่ ฝั่ งทะเล แผ่
นดินของคนคานาอัน และที่ เลบานอน จนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส 8 ดูเถิด เราได้ตัง้ แผ่นดินนั ้นไว้
ตรงหน้าเจ้าทัง้ หลาย เจ้าทัง้ หลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของ
เจ้า คื ออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้แก่ เขาทัง้ หลายและแก่ เชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาด้วย�
9 ครัง
้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้า ผู้ เดียวแบกพวกท่านทัง้ หลายไม่ ไหว 10 พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านได้ ทรงให้ ท่านทัง้ หลายทวีมากขึ้น และดู เถิด ทุก วัน นี้ พวกท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากดุจ
ดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า 11 (ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทัง้ หลายทรงกระทําให้ท่าน
ทัง้ หลายทวี ข้น
ึ พัน เท่า และทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้ แก่ ท่านทัง้ หลายแล้
วนน
ั ้ � 12 ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทัง้ หลายผู้เป็นภาระและเป็นความยากลําบากและการทุ่มเถียงของ
ท่านทัง้ หลายอย่างไรได้ 13 จงเลือกคนที่มีปัญญา มีความเข้าใจและมีช่อ
ื ตามตระกูลของท่านทัง้ หลาย และ
ข้าพเจ้าจะตัง้ เขาให้เป็นหัวหน้าของท่านทัง้ หลาย� 14 ท่านทัง้ หลายได้ตอบข้าพเจ้าว่า ‘สิ่งที่ท่านกล่าวนั ้นดี
แล้ว ควรที่ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะกระทํา� 15 ข้าพเจ้าจึงได้เลือกหัวหน้าจากทุกตระกูล ซึ่งเป็นคนมีปัญญาและ
มีชื่อ ตัง้ ไว้เป็นใหญ่เหนื อท่านทัง้ หลาย ให้เป็นนายพัน นายร้อย นายห้าสิบ นายสิบ และพนั กงานต่างๆตาม
ตระกูล ของท่าน 16 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ กล ่า วกําชับ พวกตุลาการของท่านทัง้ หลายว่า ‘จงพิจารณาคดี ของพี่
น้ องและตัดสิน ความตามยุ ติ ธรรมระหว่างชายคนหนึ่ ง และพี่ น้องของตน หรือ คนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ กั บท
่าน 17 ท่านทัง้ หลายอย่าลําเอียงในการพิพากษา จงฟังผูน
้ ้ อยและผูใหญ่
้
ให้เหมือนกัน ท่านทัง้ หลายอย่ากลัว
หน้ามนุษย์เลย เพราะการพิพากษานั ้นเป็นการของพระเจ้า และคดี ใดที่ ยากเกินไปสําหรับท่านจงนํามาให้
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะพิจารณาเอง� 18 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ ท่านทัง้ หลายถึง บรรดาสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายควร
กระทํา 19 เราได้ออกไปจากโฮเรบเดินทะลุถิน
ั เป็ นที่น่ากลัวตามที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นนั ้น
่ ทุรกันดารใหญ่อน
เดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสง
ั ่ เราไว้ และเรามาถึง
คาเดชบารเนี ย 20 และข้าพเจ้าได้ กล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ‘ท่านทัง้ หลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอาโม
ไรต์ แล้ว เป็ นที ่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่ เราทัง้ หลาย 21 ดู เถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวกท่านได้ ทรงตัง้ แผ่นดิน นั ้นไว้ตรงหน้า ท่านแล้ว จงขึ้นไปยึดแผ่นดินนั ้น ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
บรรพบุรุษ ของพวกท่านได้ ตรัสส ัง่ ไว้ อย่า กลัว หรือ อย่า ตกใจไปเลย� 22 แล ้ วท ่า นทัง้ หลายทุก คนได้ เข ้า มา
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หาข้าพเจ้าพูดว่า ‘ให้เราทัง้ หลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดูแผ่นดินนั ้นแทนเรา นําข่าวเรือ
่ งทางที่เรา
จะต้องขึ้น ไป และเรือ
่ งหัว เมืองที่ เราจะไปนั ้น มาให้ เรา � 23 เรือ
่ งนั ้น ข้าพเจ้า เห็นดี ด้วย ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือก
สิบสองคนมาจากท่านทัง้ หลายตระกูลละคน 24 แล้วคนเหล่านั ้นได้ หน
ั ไปขึ้นแดนเทือกเขา มาถึงหุบเขาเอ
ชโคล์ และสอดแนมดู ที่ นั่น 25 เขาทัง้ หลายได้ เก ็บ ผลไม้ เมืองนั ้น ติ ดม ื อมาให้เราทัง้ หลายและนํา ข่าวมาให้
เราว่า ‘ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราประทานแก่ เรานั ้น เป็น แผ่นดิ นที ่ ดี � 26 แต่ กระนั ้น ท่านทัง้ หลาย
ก็ ไม่ ยอมขึ้น ไป กล ับ ขัดขืน พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย 27 และท่านทัง้ หลายได้
บ่น อยู่ในเต็นท์ ของตน และว่า ‘เพราะพระเยโฮวาห์ทรงชัง พวกเรา พระองค์ จึง ทรงพาเราทัง้ หลายออกมา
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะได้ มอบเราไว้ในมือ คนอาโมไรต์ เพื่อ จะทําลายเราเสีย 28 เราทัง้ หลายจะขึ้น ไปที่ไหน
เล่า พวกพี่ น้องของเราได้ ทํา อกใจของเราให้ ฝ่อ ท้อถอยไปโดยที่ ว่า “คนเหล่า นั ้น ใหญ่ กว่า และสูง กว่า พวก
เราอีก เมืองเหล่านั ้ นก ็ ใหญ่ มี กําแพงสูง เทียมฟ้า และยิง่ กว่า นั ้น เราได้ เห ็ นพวกคนอานาคอยู่ ที่ นั ่น ด้วย� ’
29 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ได้ พู ดก ั บท ่า นทัง
้ หลายว่า ‘อย่า ครันคร
่
้ามหรือ กลัว เขาเลย 30 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านผู้นําหน้าท่านทัง้ หลาย พระองค์จะทรงต่อสู้เผื่อท่านทัง้ หลาย ดังที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้แก่ท่านทัง้
หลายในอียป
ิ ต์ต่อหน้าต่อตาท่านทัง้ หลาย 31 และในถิน
่ ทุรกันดาร ซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงอุม
้ ชู พวกท่าน ดังพ่ออุ้มลูกชายของตน ตลอดทางที่ ท่านได้ ไปนั ้น จนท่านทัง้ หลายได้
มาถึงที่ นี่ � 32 แต่ อย่างไรก็ตาม ท่านทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย 33 ผู้ ได้ ทรง
นําทางข้างหน้า ท่าน เพื่อ จะหาที่ ให้ท่านทัง้ หลายตัง้ เต็นท์ ของท่าน เป็น ไฟในกลางคืน เพื่อ โปรดให้ท่านทัง้
หลายเห็นทางที่ควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวัน 34 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสดับเสียงคําพูดของท่านทัง้ หลาย
จึง ทรงกริว้ และปฏิญาณว่า 35 ‘แท้ จร ิง จะไม่ มี ผู้ ใดในยุค ที่ ชั ่วน ี้ สัก คนเดียวที่ จะได้ เห ็น แผ่น ดิน ดี นั ้น ที่ เรา
ได้ ปฏิญาณว่าจะให้แก่ บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย 36 เว้นแต่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เขาจะเห็นแผ่นดิน
นั ้น และเราจะให้ แผ่ นดิ นที ่ เขาได้ เหย ีย บนั ้น แก่ เขาและแก่ ลูก หลาน เพราะเขาได้ ตามพระเยโฮวาห์ อย่าง
สุดใจ� 37 เพราะเหตุ ท่านทัง้ หลายพระเยโฮวาห์ก็ ทรงพิโรธเราด้วย ตรัสว่า ‘เจ้ าจะไม่ได้ เข้าไปในที่ นั้นด้วย
เหมือนกัน 38 แต่ โยชู วาบ ุตรชายนูน ผู้ ยน
ื อยู่ ตรงหน้า เจ้า จะได้ เข้าไป จงสนั บสนุน เขาเพราะเขาจะพาคน
อิสราเอลไปถือกรรมสิทธิพ
ื ดินนั ้น 39 ยิง่ กว่านั ้นเด็กเล็กของเจ้าทัง้ หลายที่ เจ้าทัง้ หลายว่าจะตกเป็นเหยื่อ
์ ้น
และบุตรของเจ้า ที่ ในวัน นี้ ยัง ไม่ รู จั
้ ก ผิด และชอบ จะได้ เข ้า ไปที่ นั ่น เราจะให้ แผ่ นดิน นั ้น แก่ เขา และเขาจะ
ถือ กรรมสิทธิอยู
์ ่ ที่ นั่น 40 แต่ ฝ่ายเจ้า ทัง้ หลายจงกลับ เดิน เข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ตามทางที่ ไปสู่ ทะเลแดงเถิด�
41 ครัง
้ นั ้นท่านทัง้ หลายได้ ตอบข้าพเจ้าว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว เราทัง้ หลายจะ
ขึ้น ไปสู้ รบตามบรรดาพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายได้ ตรัสส ง
ั ่ นั ้น� และท่านทัง้ หลาย
ได้ คาดอาวุธ เตรียมตัว ไว้ทุก คน คิด ว่าที่ จะขึ้น ไปยัง แดนเทือกเขานั ้น เป็น เรือ
่ งง่าย 42 พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั่
ข้าพเจ้าว่า ‘จงกล่าวแก่คนทัง้ หลายนั ้นว่า อย่าขึ้นไปสู้รบเลย เกรงว่าเจ้าทัง้ หลายจะแพ้ศัตรู เพราะเรามิได้
อยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย� 43 ข้าพเจ้า จึง ได้ กล ่าวแก่ ท่านดัง นั ้น และท่านทัง้ หลายไม่ ฟัง แต่ ได้ ขัดขืน พระ
บัญชาของพระเยโฮวาห์ มีใจองอาจและได้ ข้น
ึ ไปที่ แดนเทือกเขานั ้น 44 และคนอาโมไรต์ ที่ อยู่ในแดนเทือก
เขานั ้น ได้ออกมาต่อสู้และไล่ตีท่านทัง้ หลายดุจฝูงผึ้งไล่ และได้ฆ่าท่านทัง้ หลายในตําบลเสอีรจ
์ นถึงโฮรมาห์
45 และท่านทัง
้ หลายกลับ มาร้องไห้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่ พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงฟัง เสียงร้องหรือ
เงีย
่ พระกรรณสดับท่านทัง้ หลาย 46 ท่านทัง้ หลายจึงพักอยูที
่ ่คาเดชหลายวันตามวันทีท
่ ่านทัง้ หลายได้อยูนั
่ ้น
�
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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 าทัง้
หลายได้ เดิน เวียนที่ แดนเทือกเขานี้ นานพอแล้ว จงหัน ไปเดิน ทางทิศ เหนื อ เถิด 4 และจงบัญชาคนทัง้ ปวง
ว่า เจ้ าทัง้ หลายจวนจะเดิน ผ่านเขตแดนเมืองพี่ น้องของเจ้า คือ ลูก หลานของเอซาวที่ อยู่ ตําบลเสอีร แล้
์ ว
และเขาทัง้ หลายจะกลัว พวกเจ้า ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงระวัง ตัว 5 อย่า ต่อสู้ เขา เพราะเราจะไม่ ให้ที่ ของเขา
แก่ เจ้ าเลย จะไม่ ให้ที่ ดิ นแม้ เพียงฝ่าเท้า เหยียบได้ ด้วยว่า ภูเขาเสอีร น
์ ั ้น เราได้ ให้เอซาวยึด ครองแล้ว 6 เจ้ า
ทัง้ หลายจงเอาเงินซื้อเสบียงอาหารจากเขาเพื่อจะได้กิน และจงเอาเงินซื้อนํ้าจากเขาด้วยเพื่อจะได้ดื่ม 7 เพ
ราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเจ้า ได้ อาํ นวยพระพรแก่ บรรดาการที่ มือ ของพวกเจ้า ได้ กระทํา พระองค์
ทรงทราบทางที่เจ้าได้เดินในถิน
่ ทุรกันดารใหญ่นี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้อยู่กับเจ้าสี่สิบปี นี้ มา
แล้ว พวกเจ้ามิได้ขัดสนสิง่ ใดเลย� 8 แล้วเราทัง้ หลายได้เดินเลยไปจากพี่น้องของเราพวกลูกหลานเอซาวผู้
อยู่ที่เสอีร ์ ไปจากทางที่ราบจากเอลัทและจากเอซีโอนเกเบอร์ และเราได้เลี้ยวไปเดินตามทางถิน
่ ทุรกันดาร
โมอับ 9 และพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายอย่าราวีพวกโมอับหรือสู้ รบกับเขาเลย เพราะ
1
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เราจะไม่ให้ที่ของเขาแก่เจ้าเพื่อยึดครอง ด้วยเราได้ให้ที่ตําบลอาร์นั้นแก่ลูกหลานของโลทให้ปกครองแล้ว�
10 แต่ก่อนคนเอมิมอยูที
่ ่นั ่นเป็นชนชาติใหญ่และมากและสูงอย่างคนอานาค 11 คนเหล่านี้ ได้นั บว่าเป็นพวก
มนุษย์ ยักษ์ เหมือนคนอานาค แต่ คนโมอับ เรียกชื่อ พวกนี้ ว่า เอมิม 12 เมื่ อก ่อ นพวกโฮรีได้ อยู่ ที่ เสอีร ด้
์ วย
แต่ ลูก หลานเอซาวได้ มาอยู่ แทนเขา และได้ ทําลายเขาเสีย ให้พ้น หน้า และได้ อาศัย อยู่ ในที่ ของเขาเหมือน
พวกอิสราเอลได้กระทําแก่เมืองที่พระเยโฮวาห์ประทานให้เขายึดครองนั ้น 13 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทัง้
หลายจงยกเดินข้ามลําธารเศเรด� เราทัง้ หลายจึงข้ามลําธารเศเรด 14 และนั บตัง้ แต่เรามาจากคาเดชบาร
เนี ย จนถึงได้ข้ามลําธารเศเรดนั ้นได้สามสิบแปดปีจนสิน
ั ้ คือคนทัง้ หลายที่จะออกทัพได้นั้นตายหมด
้ ยุคนน
จากท่ามกลางค่าย ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาไว้ 15 แท้ จริงพระหัตถ์ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงต่อสู้
เขา เพื่อทรงทําลายเขาจากท่ามกลางค่ายจนเขาทัง้ หลายสูญเสียหมด 16 ต่อมาเมื่อคนที่ออกทัพได้มาตาย
เสียหมดจากท่ามกลางคนเหล่า นั ้น แล้ว 17 พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ ข้าพเจ้า ว่า 18 ‘วันนี้ เจ้ าทัง้ หลายจะเดิน
ข้ามตําบลอาร์เขตแดนของคนโมอับ 19 และเมื่อเข้าใกล้ แนวหน้าของคนอัมโมนอย่าราวีหรือรบกับเขาเลย
เพราะเราจะไม่ ให้ ที่ อยู่ ของลูก หลานคนอัม โมนแก่ เจ้ าให้ ยด
ึ ครองเลย ด้วยเราได้ ให้ ที่ นั ่น แก่ ลูก หลานของ
โลทเป็นผู้ยด
ึ ครองแล้ว� 20 (ทัง้ ที่ นั ่ นก็นับว่าเป็นแผ่นดินของพวกมนุษย์ยักษ์ แต่ ก่อนมนุษย์ยักษ์ ได้ อยู่ใน
นั ้น แต่ คนอัม โมนได้ เรียกชื่อ ของเขาว่า ศัมซุม มิม 21 คนเหล่า นั ้น ใหญ่ และมากและสูง อย่างคนอานาค แต่
22 เหมือน
พระเยโฮวาห์ได้ทรงทําลายเขาเสียให้พ้นหน้า และพวกอัมโมนได้เข้ายึดที่ของเขาและตัง้ อยูแทน
่
พระองค์ได้ทรงกระทําให้แก่พวกลูกหลานเอซาวผูอยู
้ ที
่ ่เสอีร ์ เมื่อพระองค์ทรงทําลายพวกโฮรีเสียให้พ้นหน้า
และเขาได้ ยด
ึ ที่ ของพวกโฮรีแล ้ว ตัง้ อยู่แทนจนทุก วัน นี้ 23 ส่วนชาวอิฟ วาห์ที่ อยู่ ในเฮเซริม จนถึง กาซา คน
คัฟ โทร์ซ่ึง มาจากตําบลคัฟ โทร์ ก็ได้ ทําลายเขาและตัง้ อยู่แทน) 24 ‘พวกเจ้า จงลุก เดิน ทางไปข้ามลุ่ม แม่ น้ํา
อารโนน ดูเถิด เราได้มอบสิโหนชาวอาโมไรต์ผู้เป็นกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และเมืองของเขาไว้ในมือของพวก
เจ้า เจ้ าทัง้ หลายจงตัง้ ต้น ยึด เมืองนั ้น และสู้ รบกับ เขา 25 ตัง้ แต่ วัน นี้ ไปเราจะให้ ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ ใต้ ฟ้า
ครันคร
่
้ามต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งเจ้าจะกลัวตัวสัน
่ และมีความระทมเพราะ
เจ้า� 26 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ใช้ ผู้ สื่อสารจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารเคเดโมทไปเฝ้า สิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบนนั ้น ทูล
ถ้อยคําอันสันติว่า 27 ‘ขอให้ข้าพเจ้าเดินข้ามแผ่นดินของท่าน ข้าพเจ้าจะเดินไปตามทางหลวง จะไม่เลี้ยวไป
ทางขวามือหรือซ้ายมือเลย 28 ขอท่านได้ขายเสบียงเอาเงินของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้กิน และขอขายนํ้า
เอาเงินของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดื่ม ขอให้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่านั ้น 29 (ดุจพวกลูก
หลานเอซาวที่อยูตํ
่ าบลเสอีร ์ และพวกโมอับทอยู
ี่ ตํ
่ าบลอาร์ ได้กระทําแก่ข้าพเจ้านั ้น� จนข้าพเจ้าข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า� 30 แต่สิ
โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน ไม่ยอมให้เราทัง้ หลายข้ามประเทศของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านได้ทรงกระทําจิตใจของสิโหนให้กระด้าง กระทําใจของท่านให้แข็งไป เพื่อจะได้ทรงมอบเขาไว้ในมือของ
พวกท่าน ดัง เป็น อยู่ทุก วัน นี้ 31 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ดู เถิด เราได้ เริม
่ มอบสิ โหนและเมือง
ของเขาไว้กับเจ้า จงตัง้ ต้นเข้ายึดครองที่ นั่นเพื่อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์ 32 แล้วสิ โหนยก
ออกมาต่อสู้ กับเรา ทัง้ ท่านและพลโยธาทัง้ หลายของท่านที่ ตําบลยาฮาส 33 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราทัง้ หลายได้ ทรงมอบท่านไว้ต่อ หน้า เรา และเราได้ ตี ทําลายท่านกับ โอรสและพลโยธาทัง้ หลายของท่าน
เสีย 34 ครัง้ นั ้น เราได้ ยด
ึ เมืองทัง้ ปวงของท่าน และเราได้ ทําลายเสีย สิน
้ คือ ผู้ชายผู้ หญิง และเด็ก ทัง้ หลาย
ในทุกเมือง ไม่ ให้มี เหลือเลย 35 แต่ ฝูงสัตว์เราได้ ยด
ึ มาเป็นของเรา ทัง้ ของริบได้ ในเมืองเหล่านั ้ นที ่เราตี มา
36 ตัง
้ แต่ อาโรเออร์ที่ อยู่ริมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนนและตัง้ แต่ เมืองที่ อยู่ในลุ่ม แม่น้ํา นั ้น จนถึง เมือ งกิ เลอาด ไม่มี
เมืองใดที่ ต่อ ต้านเราได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราได้ ทรงมอบทัง้ หมดไว้แก่ เรา 37 แต่ ท่านทัง้ หลายมิ ได้
เข้า ใกล้ แผ่ นดิน คนอัม โมน คือ ฝั่ งแม่น้ํา ยับ บอกและเมืองที่ อยู่บนภู เขา และที่ ใดๆซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราตรัสห้ามเรานั ้น�
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อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน
“เราทัง้ หลายจึง ได้ หน
ั ไปขึ้น ทางสู่ เมืองบาชาน แล ้ว โอกกษั ตริย์ เมืองบาชานก็ ออกมาสู้ รบกับ เรา ตัว
โอกเองและพลโยธาทัง้ หมดของท่านมารบกับเราที่ ตําบลเอเดรอี 2 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้
าอย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทัง้ หมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้า เจ้
าจะกระทําแก่ เขาเหมือนเจ้าได้ กระทําแก่ สิ โหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ตําบลเฮชโบนนั ้น� 3 พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราจึงได้ทรงมอบไว้ในมือของเรา ทัง้ โอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และพลโยธาทัง้ หลายของ
ท่าน และเราทัง้ หลายได้ ฆ่า ตี เขาจนไม่ มี เหลือ 4 ครัง้ นั ้น เราทัง้ หลายได้ ตี เอาบ้านเมืองทัง้ หลายของเขาจน
ไม่ มี เหลือ สัก เมืองเดียวซึ่ง เราไม่ ได้ ยึด มารวมหกสิบ เมือง ดิ นแดนอารโกบทัง้ หมด ซึ่ง เป็น ราชอาณาจักร
ของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน 5 บรรดาเมืองเหล่านี้ เป็นเมืองที่มีกําแพงสูงโดยรอบ มีประตู มีดาลประตู และ
ยั งม ี เมืองอีก มากที่ ไม่มี กําแพง 6 เราได้ ตี ทําลายสิน
้ ได้ ทํา ลายทุกๆเมืองเสีย สิน
้ รวมทัง้ ผู้ชายผู้ หญิง และ
เด็กทัง้ หลาย เหมือนเราได้ กระทํากับสิ โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบนนั ้น 7 แต่ ฝูงสัตว์ทัง้ หมด และของริบได้ ใน
1
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เมืองเหล่านั ้นเราได้ ยด
ึ มาเป็นของเรา 8 ครัง้ นั ้นเราได้ ยด
ึ แผ่นดินเสียจากมือของกษั ตริย์ทัง้ สองของคนอา
โมไรต์ ผู้ อยู่ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ตัง้ แต่ ลุ ่ม แม่ น้ํา อารโนนถึง ภูเขาเฮอร์โมน 9 (ภู เขาเฮอร์โมนนั ้น ชาว
ไซดอนเรียกชื่อ ว่า สี รีออน และชาวอาโมไรต์ เรียกชื่อ ว่า เสนี ร�
์ 10 คือ เมืองทัง้ หลายในที่ราบสูง และกิ เลอ
าดทัง้ หมด และบาชานทัง้ หมด จนถึงสาเลคาห์และเอเดรอี ซึ่งเป็นหัวเมืองแห่งราชอาณาจักรโอกในเมือง
บาชาน 11 ด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกกษั ตริย์เมืองบาชานซึ่งเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ดูเถิด เตียงนอนของท่านทํา
ด้วยเหล็ก เตียงนอนนั ้นไม่อยูที
่ ่เมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมนดอกหรือ ยาวตัง้ เก้าศอก กว้างสี่ศอกขนาดศอก
คนเรา 12 แผ่นดินนี้ ที่เรายึดครองได้ครัง้ นั ้น คือตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่รมล
ิ ุ่มแม่น้ําอารโนน และแดนเทือก
เขากิ เลอาดครึง่ หนึ่ ง กับหัวเมืองทัง้ หลายเหล่านั ้น เราก็ ได้ ให้แก่ คนรู เบนและคนกาด 13 ส่วนกิ เลอาดที่ ยงั
เหลืออยู่กับเมืองบาชานทัง้ หมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอก คือดินแดนอารโกบทัง้ หมด เราก็ได้ให้ไว้กับ
ครึง่ หนึ่ ง ของคนตระกูล มนั ส เสห์ ทัง้ หมดเมืองบาชานนั ้น เรียกว่าดิน แดนของพวกมนุษย์ยักษ์ 14 ยาอีร ค
์ น
มนั สเสห์ก็ ตี ได้ ดิ นแดนอารโกบทัง้ หมด จนถึงเขตแดนเมืองชาวเกชูร ์ และเมืองมาอาคาห์ และได้ เรียกชื่อ
เมืองเหล่านั ้นตามชื่อของตนว่า บาชานฮาโวทยาอีร ์ จนถึงทุกวันนี้ 15 เมืองกิเลอาดนั ้นเราให้แก่มาคีร ์ 16 แก่
คนรู เบนและคนกาดนั ้น เราให้ตําบลตัง้ แต่ กิ เลอาดถึง ลุ่ม แม่ น้ํา อารโนน ถือ เอากลางลุ่ มน้าํ เป็น แดนเรือ
่ ย
มาถึงแม่น้ํายับบอกอันเป็นแดนของคนอัมโมน 17 ทัง้ แถบที่ราบด้วย มีแม่น้าํ จอร์แดนเป็นพรมแดน ตัง้ แต่
ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที่ ราบ คือทะเลเค็ม ที่ อัชโดดปิ สกาห์ ซึ่งอยู่ทิศตะวันออก 18 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทัง้ หลายยึดครองแผ่นดินนี้ ทแกล้ว
ทหารทัง้ สิน
้ ของท่าน จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่าน 19 แต่ ภรรยาของท่าน บุ
ตรเล็กๆทัง้ หลายของท่านกับฝูงสัตว์ของท่าน (เพราะข้าพเจ้าทราบอยูแล
่ วว
้ ่า ท่านทัง้ หลายมีฝูงสัตว์เป็นอัน
มาก) จงอยู่ในเขตเมืองที่เรายกให้นั้นก่อน 20 กว่าพระเยโฮวาห์จะโปรดให้พี่น้ องของท่านได้หยุดพักเหมือน
ได้ ประทานแก่ ท่านแล้ว จนเขาทัง้ หลายจะยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่
เขาที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น แล้ว ท่านทัง้ หลายต่างจึง จะกลับ มายัง ที่ อยู่ ของตน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ให้ แก่
ท่านทัง้ หลาย� 21 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ โยชู วาว ่า ‘นั ยน์ ตาของท่านได้ เห ็ นบรรดากิจการซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านได้ ทรงกระทํา แก่ กษั ตริย์ ทัง้ สองนั ้น แล้ว ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา แก่ อาณาจักร
ทัง้ ปวงซึ่ง ท่านจะข้ามไปอยู่ เช่น เดียวกัน 22 ท่านอย่า ได้ กล ัว เขาเลย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
พระองค์ นั ้น ทรงสู้ รบเพื่อ ท่าน� 23 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้ ออ
้ นวอนพระเยโฮวาห์ว่า 24 ‘โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า พระองค์เพิง่ ทรงสําแดงอานุภาพและฤทธิพ
ั ใช้ของพระองค์ เพราะ
์ ระหัตถ์ของพระองค์แก่ผู้รบ
มีพระเจ้าองค์ ไหนเล่าในสวรรค์ หรือในแผ่นดินโลกซึ่งสามารถกระทําตามการสําคัญ และการอิทธิฤทธิดั
์ ง
พระองค์ ได้ 25 ขอพระองค์ ทรงโปรดอนุญาตให้ ข้า พระองค์ ข้ามไปดู แผ่ นดิ นอ ันดี ที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ น ดูแดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย� 26 แต่พระเยโฮวาห์ได้พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่าน
ทัง้ หลายเป็น เหตุ พระองค์ จึ งม ิ ได้ ทรงโปรดฟัง ข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พอแล้ว เจ้ า
อย่าได้ พู ดกับเราด้วยเรือ
่ งนี้ ต่อไปเลย 27 เจ้ าจงขึ้นไปถึงยอดเขาปิ สกาห์ และเพ่งตาของเจ้าดู ทิศตะวันตก
ทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก และดู แผ่นดินนั ้นด้วยนั ยน์ ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ําจอร์แดน
นี้ ไปไม่ ได้ เลย 28 แต่ เจ้ าจงกําชับ โยชู วา จงสนั บสนุน และชูใจของเขาให้ เข้ม แข็ง เพราะเขาจะต้องนํา หน้า
ชนชาตินี้ ข้ามไป และจะให้เขาทัง้ หลายเข้าถือกรรมสิทธิใ์ นแผ่นดินที่เจ้าแลเห็นนั ้น� 29 ฉะนั ้นเราทัง้ หลาย
จึงยับยัง้ อยูใ่ นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์�

4
คําสัง่ สอนและคําตักเตือน
“ฉะนั ้น บัดนี้ โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย จงฟัง กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า สอนท่านทัง้ หลาย จง
ประพฤติ ตาม เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ มี ชี วิ ตอ ยู่ และ เข้าไป ยึด ครอง แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่ ท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอย่าเสริมเติมคําที่ ข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านไว้และอย่าตัด
ออก เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะรักษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน
3 นั ยน์ ตาของท่านทัง
้ หลายได้ เห ็ นการซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา เพราะเหตุ พระบาอัลเปโอร์แล้ว ด้วยว่า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายได้ ทรงทําลายบรรดาคนที่ ติ ดตามพระบาอัลเปโอร์จากท่ามกลาง
ท่าน
1

ชื่อของเมืองลี้ภัยต่างๆ

แต่ ท่านทัง้ หลายผู้ ได้ ยึด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายมัน
่ คงอยู่ ทุ กคนได้ มี ชี วิ ตอยู่ ถึง วัน
นี้ 5 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 ครองนั ้น
4

หนั งสือพระราชบัญญัติ 4:6

146

หนั งสือพระราชบัญญัติ 4:34

จงรักษากฎเหล่า นั ้น และกระทํา ตาม เพราะนี่ เป็น สติ ปัญญาของท่านทัง้ หลายและความเข้าใจของท่าน
ทัง้ 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 ใดเล่า ซึ่ งม
ี พระเจ้า อยู่ ใกล้ ตน อย่างกับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกเราทรงอยู่ ใกล้ เราในสิง่ สารพัด เมื่อ เราร้องทูล
ต่อพระองค์ 8 และมีประชาชาติ ใหญ่ชาติ ใดเล่า ซึ่งมีกฎเกณฑ์ และคําตัดสิ นอันชอบธรรมอย่างกับพระราช
บัญญั ติ ทัง้ หมดนี้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ 9 แต่ จงระวัง ตัว และรักษาจิต วิญญาณ
ของตัวให้ดี เกรงว่าพวกท่านจะลื มสิ ่งซึ่งนั ยน์ ตาได้ เห็นนั ้น และเกรงว่าสิง่ เหล่านั ้นจะหันไปเสียจากใจของ
ท่านตลอดวันคืนแห่งชีวต
ิ ของพวกท่าน จงสอนเรือ
่ งเหล่านี้ ให้แก่ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่าน
ว่า 10 ในวัน นั ้ นที ่ พวกท่านได้ ยน
ื อยู่ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกท่านที่ โฮเรบ พระเยโฮวาห์
ตรัสกับ ข้าพเจ้าว่า ‘จงรวบรวมประชาชนให้เข้ามาต่อหน้า เรา เพื่อเราจะให้เขาได้ยน
ิ คําของเรา เพื่อ เขาทัง้
หลายจะได้ ฝึกตนที่ จะยําเกรงเราตลอดวันคื นที ่เขามีชีวิตอยู่ในโลก และเพื่อว่าเขาจะได้ สอนลูกหลานของ
เขาด้วย� 11 ท่านทัง้ หลายได้ เข้ามาใกล้ ยน
ื อยู่ที่ เชิงภู เขา และภู เขานั ้ นมีเพลิงลุกขึ้นถึงท้องฟ้า มี ความมืด
เมฆ และความมืดคลุ้มคลุมอยู่ 12 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านทัง้ หลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่าน
ทัง้ หลายได้ยน
ิ สําเนี ยงพระวจนะ แต่ไม่เห็นรูปสัณฐาน มีแต่ได้ยินพระสุรเสียงเท่านั ้น 13 และพระองค์ทรง
ประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทัง้ หลายปฏิบติ
ั ตามคือ พระบัญญัติ
สิบประการ และพระองค์ทรงจารึกพระบัญญัตินั ้นไว้บนศิลาสองแผ่น 14 ในครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ให้ ข้าพเจ้า สัง่ สอนกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน แก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ กระทํา ตามในแผ่น ดิน
ซึ่ง ท่านกําลัง จะข้ามไปยึด ครองนั ้น 15 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง ตัว ให้ดี เพราะในวัน นั ้น พวกท่านไม่
เห ็น สัณฐานอัน ใด เมื่อ พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายที่ โฮเรบจากท่ามกลางเพลิง 16 เกรงว่า ท่านทัง้
หลายจะหลงทํารู ปเคารพแกะสลักสําหรับตัวท่านทัง้ หลายเป็นสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใด เป็นรูปตัวผูห
้ รือตัวเมีย
17 เหมือนสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดในโลก เหมือนนกที่ มี ปี กบ ิน ไปในอากาศ 18 เหมือนสิง
่ ใดๆที่ คลานอยู่บน
ดิน เหมือนปลาอย่างใดที่อยู่ในนํ้าใต้แผ่นดินโลก 19 เกรงว่าพวกท่านเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเมื่อท่านเห็น
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว คือ บริวารของท้องฟ้า พวกท่านจะถูก เหนี่ ยวรัง้ ให้ นม ัส การและปรน
นิ บั ติ สิ ่ง เหล่า นั ้น เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกท่านทรงแบ่ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้
20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกท่านทัง
้ หลายและนําท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือจากอียป
ิ ต์ ให้เป็นประชาชน
ในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ อย่างที่ เป็น อยู่ทุก วันนี้ 21 ยิง่ กว่านั ้น เพราะท่านทัง้ หลายเป็น เหตุ พระเยโฮวาห์
ทรงพระพิโรธต่อ ข้าพเจ้า และทรงปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน และข้าพเจ้า จะไม่ ได้ เข
้า ไปในแผ่น ดิน ดี ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายประทานแก่ ท่านให้เป็น มรดก 22 แต่ ข้าพเจ้า จะ
ตายเสีย ในแผ่น ดิน นี้ ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน แต่ ท่านทัง้ หลายจะได้ ข้ามไป และถือ แผ่น ดิน ดี
นั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ 23 จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าท่านทัง้ หลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้ หลาย ซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้แก่ท่าน และสร้างรู ปเคารพสลักเป็นสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงห้ามไว้นั ้น 24 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น เพลิง ที่ เผา
ผลาญ เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน 25 เมื่อพวกท่านมีลูกและมีหลานและได้อยูในแผ่
่
นดินนั ้นมาช้านาน และ
ท่านกระทํา ตัว ให้เสื่อมทรามโดยการทํา รู ป เคารพสลัก เป็น สัญ ฐานสิง่ ใด และกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรพ
ระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 26 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ ฟ้า
และดิน มาเป็น พยานกล่าวโทษท่านในวัน นี้ ว่า ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่างสิน
้ เชิง จากแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้
หลายกําลัง จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปยึด ครองนั ้น ท่านจะไม่ ได้ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น นาน แต่ ท่านจะถูก ทําลาย
อย่างสิน
้ เชิง 27 และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้
หลาย และท่านทัง้ หลายจะเหลือจํานวนน้ อยในท่ามกลางประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ให้ท่านเข้าไป
อยู่นั ้น 28 ณ ที่ นั ่น ท่านทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระที่ ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา เป็น งานที่ มือ คนทํา ไว้ ซึ่ง ไม่ ดู ไม่ ฟัง
ไม่ รับ ประทาน ไม่ ดมกลิน
่ 29 แต่ ณ ที่ นั ่น แหละท่านทัง้ หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ถ้า
พวกท่านค้นหาพระองค์ ด้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เมื่อพวกท่านมี ความทุกข์ลําบาก
ซึ่ง สิง่ สารพัด เหล่า นี้ มาถึง ท่าน ในกาลภายหลัง ถ้า พวกท่านจะกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 31 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเป็นพระเจ้าผู้ทรง
กอปรด้วยพระเมตตา� พระองค์ จะไม่ ทรงละทิง้ หรือ ทําลายท่านทัง้ หลาย หรือ ลืม พันธสัญญาซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านโดยการปฏิ ญาณ 32 เพราะบัดนี้ จงถามดูเถอะว่า ในกาลวันที ่ ล่วงมา
แล้ วนัน
้ คือวันที ่อยู่ก่อนท่านทัง้ หลาย ตัง้ แต่ วันที่ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไว้บนโลก และถามดู จากฟ้าข้าง
นี้ ถึง ฟ้า ข้างโน้ นว ่า เคยมี เรือ
่ งใหญ่ โตอย่างนี้ เก ิด ขึ้น บ้างหรือ หรือ เคยได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งอย่างนี้ บ้างหรือ 33 มี
ชนชาติ ใดได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเจ้า ตรัส ออกมาจากท่ามกลางเพลิง ดัง ที่ ท่านได้ ยน
ิ และยั งม ี ชี วิตอยู่
ได้ 34 หรือม ี พระเจ้า องค์ ใดได้ ทรงเพียรพยายามไปนํา ประชาชาติ หน่ง
ึ จากท่ามกลางอีก ประชาชาติ หน่ึ งด ้ว
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ยการลองใจ ด้วยการทําหมายสําคัญ ด้วยการมหัศจรรย์ ด้วยการสงคราม ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ และด้วย
พระกรที่ ทรงเหยียดออก และด้วยเหตุ น่ากลัวยิง่ ตามสิง่ สารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
ทรงกระทําเพื่อท่านในอียป
ิ ต์ต่อหน้าต่อตาท่าน 35 ที่ได้ทรงสําแดงแก่ท่านทัง้ หลายนั ้นกเ็ พื่อท่านจะได้ทราบ
ว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็น พระเจ้า นอกจากพระองค์ แล้ว ไม่มี พระเจ้า อื่น ใดอีก เลย 36 พระองค์ ทรงโปรดให้
พวกท่านได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์จากฟ้าสวรรค์ เพื่อว่าท่านจะอยูใ่ นวินัยปกครอง พระองค์ทรงโปรด
ให้ท่านเห็นเพลิงใหญ่ของพระองค์ ในโลก และพวกท่านได้ยน
ิ พระวจนะของพระองค์ จากกองเพลิง 37 และ
เพราะพระองค์ ทรงรัก บรรพบุรุษ ของพวกท่าน จึง ทรงเลือกเชื้อ สายของเขาที่มาภายหลัง เขา และทรงพา
ท่านออกจากอียป
ิ ต์ท่ามกลางสายพระเนตรของพระองค์ ด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 38 ทรงขับไล่
ประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าพวกท่านเสียให้พ้นหน้าท่าน และนําท่านเข้ามา และทรงประทาน
แผ่น ดิน ของเขาให้ แก่ ท่านเป็น มรดกดัง ทุก วัน นี้ 39 เหตุ ฉะนั ้น จงทราบเสีย ในวัน นี้ และตรึก ตรองอยู่ ในใจ
ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ เบื้องบนและบนแผ่น ดิน เบื้องล่าง หาม ี พระเจ้า อื่น ใดอีก ไม่
เลย 40 เพราะฉะนั ้น พวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์ และพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาแก่ ท่าน
ในวันนี้ เพื่อ ท่านและลูกหลานที่ เกิดมาภายหลังท่านจะไปดี มาดี และวันคืน ของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่น
ดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิ ตย์นั ้น� 41 แล้วโมเสสกําหนดหัวเมืองทาง
ดวงอาทิตย์ ข้น
ึ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ สามหัว เมือง 42 เพื่อ ผู้ ใดที่ ฆ่า คนจะได้ หลบหนี ไปอยู่ ที่ นั่น คือ ผู้ ที่
ฆ่าเพื่อนบ้านโดยมิได้ เจตนา โดยมิได้ เกลียดชังเขาแต่ ก่อน และเมื่อหนี ไปอยู่ในเมืองนี้ เมืองใดเมืองหนึ่ งก็
จะรอดชีวต
ิ 43 หัวเมืองเหล่านี้ คือเมืองเบเซอร์อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารบนที่ราบสูงสําหรับคนรู เบน และเมืองรา
โมทที่ กิเลอาดสําหรับคนกาด และเมืองโกลานในบาชานสําหรับคนมนั สเสห์ 44 ต่อ ไปนี้ เป็นพระราชบัญญั
ติที่โมเสสได้ตัง้ ไว้ต่อหน้าคนอิสราเอล 45 เหล่านี้ เป็นพระโอวาท เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งโมเสสกล่าว
แก่คนอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์แล้ว 46 ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ที่หุบเขาตรงข้ามเบธเปโอร์ ในแผ่น
ดินของสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้อยู่ที่เฮชโบนซึ่งโมเสสและคนอิสราเอลได้ตีพ่ายไปครัง้ เมื่อออกมาจาก
อียป
ิ ต์ แล้ว 47 คนอิสราเอลได้ เข้ายึดแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน เป็นกษั ตริ
ย์สององค์ ของคนอาโมไรต์ ผู้อยู่ทางดวงอาทิตย์ข้น
ึ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 48 ตัง้ แต่อาโรเออร์ที่ อยู่ริมล
ุ่มแม่น้ําอารโนน ไปจนถึงภูเขาสีออน คือเฮอร์โมน 49 รวมกับที่ราบทัง้ หมด ซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ํา
จอร์แดนข้างนี้ จนถึงทะเลแห่งที่ราบ ที่นํ้าพุแห่งปิสกาห์

5
พันธสัญญาที่โฮเรบ

โมเสสได้ เรียกคนอิสราเอลทัง้ หมดเข้า มาแล้ว กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย จง
ฟัง กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวให้เข้าหูของท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เรียน
รู ้ รักษาไว้และกระทํา ตาม 2 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทรงกระทํา พันธสัญญากับ เราทัง้ หลายที่ โฮเรบ
3 มิใช่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา พันธสัญญานี้ กับ บรรพบุรุษ ของเราทัง
้ หลาย แต่ ทรงกระทํากับเรา คือเรา
ทัง้ หลายผู้ มี ชีวิตอยู่ที่ นี่ ในวัน นี้ 4 พระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายที่ ภู เขานั ้น จากท่ามกลางเพลิง หน้า ต่อ
หน้า 5 (ครัง้ นั ้นข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเยโฮวาห์กับท่านทัง้ หลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์แก่ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านทัง้ หลายกลัวเพลิง จึงมิได้ขึ้นไปบนภูเขา) พระองค์ตรัสว่า 6 ‘เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผูได้
้ นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ออกจากเรือนทาส
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อย่า มี พระอื่น ใดนอกเหนื อ จากเรา 8 อย่า ทํา รู ป เคารพสลัก สําหรับ ตนเป็ นร ูป สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด ซึ่ งม ี อยู่ ใน
ฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ที่ แผ่ นดิน เบื้องล่าง หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ในนํ้า ใต้ แผ่น ดิน 9 อย่า กราบไหว้หรือ ปรนนิ บั ติ รู
ปเหล่านั ้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่ หวงแหน ให้โทษเพราะความชัว่ ช้าของ
บิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ ชังเราจนถึงสามชัว่ สี่ ชัว่ อายุคน 10 แต่ แสดงความเมตตาต่อคนที่รก
ั เรา
และรักษาบัญญั ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน 11 อย่า ออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า อย่างไร้
ประโยชน์ เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์ นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้
12 จงถือ วัน สะบาโต ถือ เป็ นว ัน บริสุ ทธิ์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ทรงบัญชาไว้แก่ เจ้า 13 จงทําการ
งานทัง้ สิน
้ ของเจ้า หกวัน 14 แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น สะบาโตของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ในวัน นั ้น อย่า
กระทําการงานใดๆ ไม่ ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุ ตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสี ของเจ้า หรือวัวของเจ้า หรือ
ลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุด
พักอย่างเจ้า 15 จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้า
ออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่เหยียดออก เหตุฉะนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
7
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เจ้า ได้ ทรงบัญชาให้เจ้ ารักษาวัน สะบาโต 16 จงให้เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของเจ้า ดัง ที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ทรงบัญชาเจ้า ไว้ เพื่อ เจ้า จะมี ชี วิต ยืนนาน และเจ้า จะไปดี มาด ี ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้าประทานให้แก่ เจ้า 17 อย่าฆ่าคน 18 อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา 19 อย่าลักทรัพย์ 20 อย่าเป็นพยาน
เท็จ ใส่ รา้ ยเพื่อนบ้าน 21 อย่า อยากได้ ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอย่า โลภครัว เรือนของเพื่อนบ้าน คือ ไร่นา
ของเขา หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิง่ ใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน� 22 พระวจนะเหล่านี้
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ชุมนุมชนทัง้ ปวงของท่านที่ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดคลุ้ม
หนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอัน ดัง และมิ ได้ ทรงเพิม
่ เติ มสิ ่ง ใดอีก และพระองค์ ทรงจารึก ไว้บนแผ่น ศิลาสอง
แผ่น และประทานแก่ ข้าพเจ้า 23 ต่อ มาเมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืด
นั ้น (ขณะเมื่อ ภู เขานั ้ นม ี เพล ิง ลุก อยู�
่ ท่านทัง้ หลายเข้า มาใกล้ ข้าพเจ้า คือ หัวหน้า ตระกูล ของท่านทัง้ หมด
และพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน 24 และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ดู เถิด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราได้ ทรงสําแดง
สง่าราศี และความใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และเราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์จากท่ามกลางเพลิง ในวันนี้
เราได้เหน
็ พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ และมนุษย์ยงั คงชีวต
ิ อยูได้
่ 25 ฉะนั ้นบัดนี้ เราทัง้ หลายจะต้องตายเสียทําไม
เพราะเพลิง ใหญ่ ยงิ่ นี้ จะเผาผลาญเรา ถ้า เราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราอีก เราก็
จะต้องตาย 26 เพราะในบรรดามนุษย์ทัง้ หลายใครเล่า ผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ตรัส
ออกมาจากท่ามกลางเพลิงอย่างที่เราได้ยน
ิ และยังมีชีวิตอยูได้
่ 27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟังทุกสิง่ ซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราตรัส และนําพระวจนะทัง้ สิ้นที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสแก่ ท่านนั ้นมากล่าว
แก่ เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายจะฟัง และกระทํา ตาม� 28 เมื่อ ท่านทัง้ หลายพู ดก ับ ข้าพเจ้า นั ้น พระเยโฮ
วาห์ทรงสดับ เสียงแห่ง ถ้อยคํา ของท่านทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงแห่ง
ถ้อยคําของชนชาติซ่ึงเขาพูดกับเจ้าแล้ว สารพัดซึ่งเขาพูดกับเจ้าเช่นนั ้ นก็ดีอยู่ 29 โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี้
อยู่เสมอไปหนอ คือ ที่ จะยําเกรงเราและรักษาบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของเรา เขาทัง้ หลายก็ จะสุข เจริญ อยู่ตลอดชัว่
ลูก หลานของเขาเป็น นิ ตย์ 30 จงกลับ ไปบอกแก่ เขาว่า “เจ้ าจงกลับ ไปเต็นท์ ของเจ้า ทุก คนเถิด� 31 แต่ ตัว
เจ้า จงยืน อยู่ที่ นี่ ใกล้ เรา และเราจะบอกข้ อบ ัญญั ติ และกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ แก่ เจ้า ซึ่ง เจ้า จะต้อง
สอนเขาทัง้ หลายเพื่อเขาทัง้ หลายจะกระทําตามในแผ่นดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั ้น� 32 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้
หลายจงระวังที่ จะกระทําดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายได้ ทรงบัญชาไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายอย่า
หัน ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้ายเลย 33 ท่านจงดําเนิ น ตามวิถี ทางทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านได้
ทรงบัญชาท่านไว้ เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดีมาดี และมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านจะ
ยึดครองนั ้น�

6

พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น พระบัญญั ติ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายทรงบัญชา
ให้สอนท่าน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั ้น 2 เพื่อว่าพวกท่านจะ
ได้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้า
บัญชาท่าน ทัง้ ตัวท่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวันคืนแห่งชีวต
ิ ของท่านเพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้
ยืนยาว 3 โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย เหตุฉะนั ้นขอจงฟัง และจงระวังที่จะกระทําตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี
และเพื่อท่านทัง้ หลายจะทวีมากยิง่ นั กในแผ่นดินทีมี
่ น้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่าน 4 โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้
หลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว 5 พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผูเป็
้ นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
และด้วยสิน
้ สุดกําลังของท่าน
จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน
และจงให้ ถ้อยคํา ที่ ข้าพเจ้า บัญชาพวกท่านในวัน นี้ อยู่ ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงอุตส่าห์ สอน
ถ้อยคําเหล่านี้ แก่ ลูกหลานของท่าน เมื่อท่านนั ่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูด
ถึงถ้อยคํานี้ 8 จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญ และจงเป็นดังเครือ
่ งหมายระหว่าง
นั ยน์ ตาของท่าน 9 และเขียนไว้ที่ เสาประตูเรือน และที่ ประตูของท่าน 10 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ ว่าจะให้แก่ท่าน มีหัวเมืองใหญ่โตและดีซ่ึงท่านไม่ได้สร้าง 11 และเรือนที่ มีของดีเต็ม ซึ่งพวกท่านมิ
ได้สะสมไว้ และบ่อขังนํ้า ที่ท่านมิได้ขุด และสวนองุนก
่ ับต้นมะกอกเทศ ซึ่งท่านมิได้ปลูกไว้ และเมื่อท่านได้
รับ ประทานก็ อิม
่ หนํา 12 แล ้ว จงระวัง กลั วว ่า พวกท่านจะลืม พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ออกจากเรือนทาสนั ้น 13 พวกท่านจงยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิ บัติพระองค์
และปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์ 14 ท่านทัง้ หลายอย่า ติดตามพระอื่น ซึ่ง เป็น พระของชนชาติ
6
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ทัง้ หลายที่ อยู่ล้อมรอบท่าน 15 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงสถิตท่ามกลางท่าน เป็น
พระเจ้าหวงแหน� กลัวว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน และทําลายท่านเสียจาก
พื้น แผ่น ดิน โลก 16 อย่า ทดลองพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ ได้ ทดลองพระองค์ ที่ มัส สาห์
17 ท่านทัง
้ หลายจงอุตส่าห์รก
ั ษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองค์
และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ 18 พวกท่านจงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องและที่ประเสริฐ
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ เพื่อพวกท่านจะมีสวัสดิภาพ และเพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที
่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 19 โดยขับไล่ ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของท่านออกไปให้พ้นหน้า
พวกท่าน ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ 20 เมื่อเวลาต่อไปบุตรชายของท่านจะถามท่านว่า ‘พระโอวาท กฎ
เกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย ได้ บัญชาท่านทัง้ หลายไว้นั้นมีความหมายว่า
กระไร� 21 แล ้ วท ่านจะตอบบุตรชายของท่านว่า ‘เราเป็น ทาสของฟาโรห์อยู่ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์ได้
ทรงพาเราออกมาจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ 22 และพระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงหมายสําคัญ และ
การมหัศจรรย์ ทัง้ ที่ ใหญ่ โตและที่ รา้ ยเหนื ออ ียป
ิ ต์ และเหนื อ ฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ ราชวงศ์ ของท่าน ต่อ หน้า
ต่อตาเราทัง้ หลาย 23 แล ้ว พระองค์ ได้ ทรงพาเราออกมาจากที่ นั ่น เพื่อ จะทรงนํา เราเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง
พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินนั ้นแก่เรา 24 พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ คือให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เพื่อเป็นผล
ดี แก่ เราเสมอ เพื่อ พระองค์ จะทรงรักษาชีวต
ิ ของเราไว้ให้คงอยู่ ดัง ทุก วัน นี้ 25 ถ้า เราทัง้ หลายจะระวัง ที่ จะ
กระทําตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้ นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ดังที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ ก็
จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทัง้ หลาย� ”

7
ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ

1 “เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายจะทรงพาท่านเข้าในแผ่นดินซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะเข้า

ยึดครอง และกวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้ออกไปพ้นหน้าท่าน คือคนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์
คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส เป็นเจ็ดประชาชาติ ซ่ึงใหญ่โตกว่าและมี กําลังมากกว่าท่าน
2 และเมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงมอบเขาทัง
้ หลายไว้ต่อ หน้า ท่าน พวกท่านจะต้องตี เขาให้
พ่ายแพ้ไปนั ้น และทําลายเขาให้สิ้นทีเดียว อย่าได้กระทําพันธสัญญาใดๆกับเขาเลยและอย่ามีความเมตตา
ต่อเขาด้วย 3 พวกท่านอย่าทําการแต่งงานกับพวกเขา อย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขา หรือ
รับบุตรสาวของเขามาให้แก่บุตรชายของท่าน 4 เพราะว่าพวกเขาจะทําให้บุตรชายของพวกเจ้าหันเหไปจาก
การติดตามเรา ไปปฏิ บั ติ พระอื่นๆ พระเยโฮวาห์ จะทรงพระพิโรธต่อ ท่านทัง้ หลายและจะทรงทําลายท่าน
เสียโดยเร็ว 5 แต่ จงกระทําแก่เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ท่านทัง้ หลายจงทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย และหักทํา
ลายเสาศั กด ิ์สิทธิของเขาเสี
ย จงโค่น เสารู ป เคารพของเขาลงเสีย และเผารู ป เคารพแกะสลัก ของเขาเสีย
์
ด้วยไฟ 6 เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิสํ
์ าหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทัง้ หลายที่อยูบนพื
่
้นโลก ให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์
7 ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทัง
้ หลายนั ้น มิใช่เพราะท่านทัง้ หลายมีจํานวนมากกว่าประชาชน
ชาติ อื่น ด้วยว่า ในบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย ท่านเป็น จํานวนน้ อยที่ สุด 8 แต่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรัก ท่าน
ทัง้ หลาย และพระองค์ ทรงรักษาคํา ปฏิญาณซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลาย
พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทัง้ หลายออกมาด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายให้พ้นจาก
เรือนทาส จากหัตถ์ฟาโรห์กษั ตริย์อียป
ิ ต์ 9 เหตุฉะนี้ พึงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็น
พระเจ้า เป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อ ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อ บรรดาผู้ ที่ รักพระองค์ และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชัว่ อายุคน 10 และทรงตอบแทนผูที
้ ่เกลียดชังพระองค์ต่อหน้าตัวเขาเองด้วย
ทรงทําลายเขาเสีย พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้า
ตัวเขาเอง 11 เหตุ ฉะนี้ พวกท่านจงระวังที่ จะกระทําตามพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งข้าพเจ้าได้
บัญชาท่านในวันนี้
ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชย
ั และรับพระพร
ต่อ มาถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง คํา ตัดสิน เหล่า นี้ รักษาและกระทํา ตาม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวก
ท่านจะทรงกระทําตามพันธสัญญาและความเมตตากั บท่าน ซึ่งพระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของ
ท่าน 13 พระองค์ จะทรงรัก ท่าน อวยพระพรแก่ ท่านให้ จําเริญ ยิง่ ทวี ขึ้น พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรผู้
บังเกิดจากครรภ์ของพวกท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ทัง้ ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามันของท่านทัง้ หลาย ให้
ลูกวัวและลูกแพะแกะของท่านทวีข้น
ึ ในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่
ท่าน 14 ท่านทัง้ หลายจะได้ รบ
ั พระพรเหนื อ ชนชาติ ทัง้ หลายหมด จะไม่ มี ชายหรือ หญิง เป็น หมัน ท่ามกลาง
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ท่าน หรือในหมูสั
่ ตว์เลี้ยงของท่านด้วย 15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บไข้ทัง้ สิน
้ ไปเสียจากพวกท่าน
และโรคร้ายอย่างในอียป
ิ ต์ซ่ึงท่านได้ทราบนั ้น พระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่าน แต่จะทรงให้เกิดแก่ทุกคน
ที่ เกล ียดชัง พวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลายชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะทรง
มอบให้ท่าน อย่า ให้นั ยน์ ตาของท่านมี เมตตาต่อ เขาเลย พวกท่านอย่า ปฏิ บั ติ พระของเขา เพราะการอย่าง
นั ้นจะเป็นบ่วงดักท่านทัง้ หลาย 17 ถ้าท่านทัง้ หลายจะนึ กในใจว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้ โตกว่าเรา เราจะขับไล่
เขาอย่างไรได้� 18 ท่านทัง้ หลายอย่ากลัวเขาเลย แต่จงระลึกถึงการที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทํา
ต่อฟาโรห์และต่อชาวอียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ นั ้น 19 การทดลองใหญ่ยงิ่ ซึ่งนั ยน์ ตาท่านได้เห็นแล้ว ทัง้ หมายสําคัญ การ
มหัศจรรย์ พระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และพระกรที่ เหย ียดออก ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงใช้ พาท ่า
นทัง้ หลายออกมา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะทรงกระทําต่อชนชาติทัง้ หลายที่ท่านกลัวอย่าง
นั ้น แหละ 20 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงใช้ ฝูง ต่อ มาท่ามกลางเขา จนกว่า
ผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวหลบจากท่านจะถูกทําลายสิน
้ 21 พวกท่านอย่าวิตกเพราะเขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกท่านอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิง่ ใหญ่ที่ น่ากลัว 22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านจะกวาดไล่ประชาชาติเหล่านี้ ให้พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้ อย ท่านอย่ากําจัดเขาเสียทันที กลัวว่าสัตว์
ทุ่งจะเพิม
่ แก่ ท่านขึ้นมากไป 23 แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทัง้ หลาย และจะ
กระทําให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาทัง้ หลายจะพินาศ 24 และพระองค์จะทรงมอบกษั ตริย์ของเขาไว้ในมือ
ของท่าน และท่านทัง้ หลายจะกระทํา ให้ ช่อ
ื ของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า จะไม่ มี ผู้ ใดต่อ ต้านท่านทัง้ หลายได้
จนกว่าท่านจะทําลายเขาเสีย 25 ท่านทัง้ หลายจงเผารู ปแกะสลักอันเป็นรูปพระทัง้ หลายของเขาเสียด้วยไฟ
ท่านทัง้ หลายอย่าปรารถนาอยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรู ปพระอยูนั
่ ้น หรือนําไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะ
ติดกับดักอยู่ภายในนั ้นเอง เพราะว่านั ่นเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 26 พวก
ท่านอย่านําสิง่ พึงรังเกียจเข้าไปในเรือนของท่าน กลัวว่าท่านจะเป็ นที ่ต้องห้ามเหมือนของนั ้น พวกท่านจง
รังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยเป็นของที่ต้องห้าม�
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คําตักเตือนและคําเตือนใจ
“บัญญัติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ นั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง กระทํา ตาม เพื่อ ท่านทัง้ หลาย
จะมี ชี วิต และทวีมากขึ้น และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของท่าน
2 ท่านทัง
้ หลายจงระลึก ถึง ทางซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงนํา ท่านอยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง สี่ สิ บปี
เพื่อ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านถ่อมใจและทดลองให้ ทราบว่า จิตใจของท่านเป็น อย่างไร ดู ว่า ท่านจะ
รักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ หรือไม่ 3 พระองค์ ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยง
ท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่าน
ตระหนั ก แก่ ใจว่า มนุษย์ จะบํารุ ง ชี ว ิตด ้ว ยอาหารสิง่ เดียวก็ หามิได้ แต่ มนุษย์ จะมี ชี วิตอยู่ ได้ ด้วยพระวจนะ
ทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ 4 ในเวลาสี่ สิ บปี นั ้น เสื้อผ้า ของท่านก็ ไม่ ขาดวิน
่ และเท้า
ของท่านก็ ไม่ บวม 5 ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาอยู่ ในใจเถอะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรง
ตี สอนท่าน เหมือนกับ บิดาตี สอนบุตรของตนเช่ นก ัน 6 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงรักษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน โดยดําเนิ นตามพระมรรคาของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ 7 เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ ดี เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ธารนํ้า นํ้าพุ และนํ้า บาดาลไหลออก
มากลางหุบเขาและเนิ นเขา 8 แผ่นดินทีมี
่ ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ ต้นทับทิม เป็นแผ่นดิ
นที ่มีน้าํ มันมะกอกเทศและนํ้าผึ้ง 9 เป็นแผ่นดิ นที ่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมซึ่งท่านจะไม่ขาดสิง่
ใดเลย เป็น แผ่นดิ นที ่ ศิลาเป็น เหล็ก และท่านจะขุด ทองสัมฤทธิได้
ั ประทานอิม
์ จากภู เขา 10 เมื่อ ท่านได้ รบ
่
หนําแล้ว ท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านในเรือ
่ งแผ่นดินอันดี ซึ่งพระองค์ประทานแก่
ท่านนั ้น 11 ท่านทัง้ หลายจงระวัง ตัว อย่า ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ด้วยไม่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ และ
คําตัดสินและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านในวันนี้ 12 เกรงว่าเมื่อท่านได้ รบ
ั ประทานอิม
่
หนํา ได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยูใ่ นนั ้น 13 และเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้น มีเงินทอง
มากขึ้น และบรรดาซึ่งท่านมี อยู่ก็ ทวีขึ้น 14 จิ ตใจของท่านทัง้ หลายจะผยองขึ้น และท่านทัง้ หลายก็ ลืมพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย ผู้ ทรงนํา ท่านทัง้ หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส 15 ผู้
ทรงนํา ท่านมาตลอดถิน
่ ทุ รก ัน ดารใหญ่ น่า กลัว ซึ่ งม ี งู แมวเซาและแมลงป่อง และดิน แห้ง แล้ง ไม่ มีน ้าํ ผู้
ทรงประทานนํ้าจากหินแข็งให้แก่ท่าน 16 ผู้ทรงเลี้ยงท่านทัง้ หลายด้วยมานาในถิน
่ ทุรกันดาร ซึ่งบรรพบุรุษ
ของท่านไม่ทราบ เพื่อว่าพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน เพื่อกระทําให้เกิดประโยชน์
แก่ท่านในบัน
้ ปลาย 17 เกรงว่าท่านจะนึ กในใจว่า ‘กําลังและเรีย
่ วแรงของข้านําทรัพย์มีค่านี้ มาให้� 18 ท่าน
ทัง้ หลายจงจํา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ให้ กําลัง แก่ ท่านที่ จะได้
1
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ทรัพย์ สมบัติ นี้ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงดํารงพันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา โดยปฏิญาณต่อ บรรพบุรุษ
ของท่าน ดังวันนี้ 19 และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ไปดําเนิ นตามพระอื่นและปฏิบติ
ั นมัสการ
พระเหล่านั ้น ข้าพเจ้าขอเตือนท่านจริงๆในวันนี้ วา่ ท่านจะต้องพินาศเป็นแน่ 20 อย่างกับบรรดาประชาชาติ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้พินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่างนั ้นแหละ เพราะท่านไม่เชื่อ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย�

9
รู ปวัวทองคําและแผ่นศิลาที่แตก
1 “โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด ท่านกําลังจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปในวันนี้ เพื่อจะเข้าไปยึดครองประชาชาติ
ที่ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน ทัง้ เมืองที่ใหญ่มีกําแพงสูงเทียมฟ้า 2 ประชาชนที่สูงใหญ่ เป็นลูกหลาน

ของคนอานาค ผู้ที่ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักแล้ว และผู้ที่ท่านได้ยน
ิ เขาพูดว่า ‘ใครจะยืนหยัดต่อสู้กับลูกหลานของ
อานาคได้� 3 วัน นี้ ท่านทัง้ หลายจงเข้าใจเถอะว่า ผู้ ที่ ไปข้างหน้า ท่านนั ้น คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
พระองค์ จะทรงทําลายเขาดัง เพลิง เผาผลาญและทรงกระทํา ให้ เขาพ่ายแพ้ ต่อ หน้า ท่าน ดัง นั ้น ท่านจะได้
ขับ ไล่ เขาออกไป กระทํา ให้ เขาพินาศโดยเร็ว ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงตรัส ไว้กั บท ่า นทัง้ หลายแล้ วน ัน
้ 4 เมื่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ขับ ไล่ เขาออกไปต่อ หน้า ท่านทัง้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายอย่า นึ ก ในใจว่า
‘เพราะความชอบธรรมของข้า พระเยโฮวาห์จึง ทรงนํา ข้า มาให้ยด
ึ ครองแผ่น ดิน นี้ � แต่ เพราะความชัว่ ของ
ประชาชาติเหล่านี้ พระเยโฮวาห์จึงทรงขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่าน 5 ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังเข้าไปยึดครอง
แผ่น ดิน นี้ นั ้น มิใช่ เพราะความชอบธรรมของท่านหรือ ความสัตย์ ธรรมในใจของท่าน แต่ เป็น เพราะความ
ชัว่ ของประชาชาติ นี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต้องขับไล่ เขาออกเสียต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และเพื่อ
ว่าพระองค์ จะทรงให้เป็น จริงตามพระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน คือ ต่ ออับ
ราฮัม ต่ ออ ิ สอัค และต่อ ยาโคบ 6 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงเข้าใจเถิด ว่า ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านประทานแผ่นดินดีนี้ ให้ท่านยึดครองนั ้น มิใช่เพราะความชอบธรรมของท่าน เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็น
ชนชาติ คอแข็ง 7 จงจํา ไว้และอย่า ลืม เสีย ว่า พวกท่านได้ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านพิโรธที่ ใน
ถิน
ิ ต์ กระทัง่ ท่านมาถึงที่นี่ ท่านมักกบฏต่อพระเยโฮวาห์อยู่
่ ทุรกันดาร ตัง้ แต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียป
8 แม้ว่าที่โฮเรบท่านก็กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธ และพระเยโฮวาห์ก็ทรงกริว
้ มากถึงกับจะทําลายท่าน
ทัง้ หลายเสีย 9 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับแผ่นศิลา เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์กระ
ทํา ไว้กั บท ่าน ข้าพเจ้า อยู่ บนภูเขาสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ประทานอาหารหรือด่ื มน้าํ 10 และพระ
เยโฮวาห์ได้ประทานแผ่นศิลาสองแผ่นที่จารึกด้วยนิว
้ ีพระ
้ พระหัตถ์ของพระเจ้าให้แก่ข้าพเจ้า บนศิลานันม
วจนะทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมกันอยู่ 11 ต่อ
มาเมื่อสิน
้ สี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นศิลาสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญา 12 แล้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่ โดยเร็วเถิด เพราะชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านําออกจาก
อียป
ิ ต์ ได้ หลงกระทํา ผิด เขาได้ หน
ั เสีย จากทางซึ่ง เราบัญชาเขาไว้นั้น อย่างรวดเร็ว เขาได้ หล่อ รู ป เคารพไว้
สําหรับตัวเขาทัง้ หลาย� 13 ยิง่ กว่านั ้นอีกพระเยโฮวาห์ยงั ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นชนชาตินี้ แล้ว และดู
เถิด เขาทัง้ หลายเป็นชนชาติคอแข็ง 14 ขออย่าทักท้วงเรา ให้เราทําลายเขา และลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้า
และเราจะตัง้ เจ้าให้เป็นประชาชาติที่มีกําลังกว่าและใหญ่กว่าเขา� 15 ข้าพเจ้าจึงกลับลงมาจากภูเขา และภู
เขานั ้นกมี
็ เพลิงลุกอยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่นนั ้นกอยู
็ ในมื
่
อทัง้ สองของข้าพเจ้า 16 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้า
มองดูก็แลเห็นท่านทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายได้หล่อ
รู ปลูกวัวไว้สําหรับท่าน ท่านได้หน
ั จากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮวาห์ได้บัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็ว 17 ข้าพเจ้า
จึง ยกศิลาทัง้ สองแผ่น เหวีย
่ งเสีย จากมือ ทัง้ สองของข้าพเจ้า และทํา ศิลาให้ แตกต่อ หน้า ต่อตาของท่านทัง้
หลาย 18 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ทรุ ด กราบลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่างครังก
้ ่อนสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน มิได้ รับ
ประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ เพราะเหตุบาปทัง้ สิ้นที ่ท่านทัง้ หลายได้กระทํา คือได้ประพฤติอย่างชัว่ ช้าในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 19 เพราะข้าพเจ้า กลัว พระพิโรธและ
ความไม่พอพระทัยอย่างรุ นแรงซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงมีต่อท่าน พระองค์ก็จะทรงทําลายท่านอยูแล้
่ ว แต่พระ
เยโฮวาห์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า ในครัง้ นั ้น ด้วย 20 พระเยโฮวาห์ ทรงพิโรธต่อ อาโรนมากจะทําลายเขาอยู่ แล้ว ใน
ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าก็ อธิษฐานเผื่ออาโรนด้วย 21 แล้วข้าพเจ้าจึงเอาสิง่ ที่ บาปหนานั ้น คือรู ปลูกวัวซึ่งท่านสร้าง
ขึ้นนั ้นเผาเสียด้วยไฟ แลวท
้ ุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่น แล้วข้าพเจ้าก็โยนผงนั ้นลงไปในลําธาร
ซึ่ง ไหลลงมาจากภู เขา 22 ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ให้พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธที่ ทาเบราห์ และที่ มัส สาห์ และ
ที่ ขิบโรทหัทธาอาวาห์ 23 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านไปจากคาเดชบารเนี ย ตรัสว่า ‘จงขึ้นไปยึดครอง
แผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง เราได้ ให้แก่ เจ้า � และท่านก็ กบฏต่อ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ไม่ ยอม
เชื่อพระองค์ หรือเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 24 ท่านทัง้ หลายได้กบฏต่อพระเยโฮวาห์เสมอตัง้ แต่วันที่
ข้าพเจ้ารู จ
้ ักท่านทัง้ หลาย 25 ข้าพเจ้าจึงกราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สีสิ
่ บวันสี่สิบคืนนี้ อย่างข้าพเจ้า
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กราบลงครังก
้ ่อนนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว่าจะทรงทําลายท่านทัง้ หลายเสีย 26 ข้าพเจ้าได้ อธิษฐาน
ต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า ‘โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขออย่า ทรงทําลายประชาชนของพระองค์ และ
มรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่เขาทัง้ หลายมาด้วยความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เป็นคนที่พระองค์ทรง
นํา ออกมาจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ 27 ขอทรงระลึก ถึง บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คื ออ ับ ราฮัม
อิส อัค และยาโคบ ขออย่า ทรงใส่ พระทัย ในความดื้ อด ึง ความชัว่ ร้าย หรือ บาปของชนชาติ นี้ 28 กล ั วว ่า ชาว
แผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงพาข้าพระองค์ทัง้ หลายจากมานั ้นจะว่า เพราะพระเยโฮวาห์ไม่สามารถจะพาเขาทัง้
หลายเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญากับ เขาไว้ และเพราะว่า พระองค์ ทรงเกลียดชัง เขา พระองค์
จึง ทรงพาเขาออกมาฆ่า เสีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 29 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น
มรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนําเขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกของ
พระองค์� ”

10
ไม่มีพระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์

1 “ครัง
้ นั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

‘จงสกัดศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิม และขึ้นมาหาเราที่
บนภูเขาและทํา หีบ ไม้ ไว้ด้วย 2 และเราจะจารึก ถ้อยคํา ที่ อยู่ ในแผ่น ศิลาแผ่น เดิ มท ี่ เจ้ าทํา แตกเสีย นั ้น จง
เก็บศิ ลานัน
้ ไว้ในหีบไม้� 3 ข้าพเจ้าจึงทําหีบด้วยไม้กระถินเทศ และสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนอย่างเดิม ขึ้น
ไปบนภู เขา มีศิลาสองแผ่นอยู่ในมือของข้าพเจ้า 4 แล้วพระองค์ จึงทรงจารึกพระบัญญัติ สิ บประการลงบน
แผ่น ศิลาอย่างครังก
้ ่อน ซึ่ง เป็น พระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่า นบนภู เขาจากท่ามกลางเพลิง ในวันที ่
ประชุมนัน
้ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานแผ่นศิลานน
ั ้ แก่ข้าพเจ้า 5 แล้วข้าพเจ้าก็กลับลงมาจากภูเขา และ
เก็บ แผ่น ศิ ลาน น
ั ้ ไว้ในหีบ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ทํา ขึ้น และแผ่น ศิ ลาก ็ ยงั อยู่ ในหีบน ัน
้ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ข้าพเจ้า ไว้ 6 คนอิสราเอลเดิน ทางจากเบเอโรทของคนยาอาคัน มาถึง โมเสราห์ อาโรนก็ สิ ้น ชีวต
ิ และฝัง ไว้
ที่ นั่น และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขาจึง ปฏิ บั ติ หน้าที่ ปุ โรหิต แทนเขา 7 เขาทัง้ หลายเดิน ทางออกจากที่
นั ่นมาถึ งกุดโกดาห์ และจากกุดโกดาห์ถึงโยทบาธาห์เป็นแผ่นดิ นที ่มีแม่น้าํ ลําธารมาก 8 ครัง้ นั ้นพระเยโฮ
วาห์ได้แยกตระกูลเลวี ให้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ให้เฝ้าพระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิ บัติพระองค์
และให้ อาํ นวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึง ทุก วัน นี้ 9 เหตุ ฉะนี้ คนเลว ี จึง หามี ส่วนแบ่ง หรือ มรดกกับ
พวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขา ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
ทรงสัญญากับเขานั ้น 10 ข้าพเจ้าก็ อยู่บนภู เขาอย่างครังก
้ ่อนสี่ สิ บวันสี่ สิ บคืน ครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงฟัง
ข้าพเจ้า ด้วย พระเยโฮวาห์ ไม่ พอพระทัย ที่ จะทําลายท่านทัง้ หลาย 11 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง
ลุก ขึ้น เดิน ทางนํา หน้า ประชาชนต่อ ไปเถิด เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เข ้า ไปยึด แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้ แก่
บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขานั ้น� 12 และบัดนี้ คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่าน
กระทํา อย่างไร คือ ให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ให้ดําเนิ น ตามพระมรรคาทัง้ ปวงของพระองค์
ให้รักพระองค์ ให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทัง้ หลาย 13 และให้รก
ั ษา
พระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย
14 ดู เถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ อน
ั สูงสุด และโลกกับบรรดาสิง่ สารพัดที่ อยู่ในโลกเป็นของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 15 แต่พระเยโฮวาห์ทรงฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรักเขา และทรงเลือกเชื้อ
สายของเขาที่มาภายหลังเขาคือ ท่านทัง้ หลายจากชนชาติทัง้ หลาย อย่างเป็นอยูทุ
่ กวันนี้ 16 เพราะฉะนั ้นจง
17
ตัดหนั งปลายหัวใจของท่านเสีย อย่าคอแข็งอีกต่อไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า
ของพระทัง้ หลาย และเป็น จอมของเจ้า ทัง้ ปวง เป็น พระเจ้า ที่ ยิง่ ใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่า กลัว ทรงปราศจาก
อคติ และมิได้ทรงเห็นแก่อามิษสินบน 18 พระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย และ
ทรงรักคนต่างด้าวประทานอาหารและเครือ
่ งนุ่งห่มแก่เขา 19 เพราะฉะนั ้นท่านจงมีความรักต่อคนต่างด้าว
เพราะท่านทัง้ หลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียป
ิ ต์ 20 ท่านทัง้ หลายจงยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน จงปรนนิ บติ
ั พระองค์และติดพันอยูก
่ ับพระองค์ จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ 21 พระองค์
ทรงเป็ นที ่สรรเสริญของท่านทัง้ หลาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทําการใหญ่และน่ากลัว
ซึ่งนั ยน์ ตาของท่านได้เห็นนี้ 22 บรรพบุรุษของท่านลงไปในอียป
ิ ต์เจ็ดสิบคน และบัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า�

11
บทเรียนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบัติทัง้ หลาย

1 “เหตุ ฉะนี้ พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน

จงรักษาพระดํารัสสง
ั ่ กฎเกณฑ์ และคําตัดสิน
และ พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ เสมอ ไป 2 ท่าน ทัง้ หลาย จง ทราบ ใน วัน นี้ เพราะ ข้าพเจ้า มิ ได้ กล ่า วกั บลู ก
หลานของท่านทัง้ หลาย ผู้ไม่ได้ รู เรื
้ อ
่ งหรือเห็นถึงวินัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ความยิง่ ใหญ่ของ

หนั งสือพระราชบัญญัติ 11:3
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พระองค์ พระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และพระกรที่ เหย ียดออกของพระองค์ 3 ถึง การอัศจรรย์และถึง พระราชกิจ
ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียป
ิ ต์ต่อฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ และต่อแผ่นดินทัง้ สิน
้ ของท่าน 4 และ
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ต่อ กองทั พอ ียป
ิ ต์ ต่อม ้า ของเขา และต่อ รถรบของเขา และที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้
นํ้า ในทะเลแดงท่วมเขาเมื่อ เขาไล่ ติ ดตามท่านทัง้ หลาย และที่ พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเขาทัง้ หลายจนทุก
วัน นี้ 5 และที่ พระองค์ ทรงกระทํา แก่ ท่านทัง้ หลายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จนท่านทัง้ หลายมาถึงที่ นี่ 6 และที่ ทรง
กระทํา ต่อ ดาธาน และอาบี รม
ั บุตรชายของเอลี อับ บุ ตรชายของรู เบน คือ แผ่น ดิน ได้ อา้ ปากกลืน เขาเข้าไป
ทัง้ ครัวเรือน เต็นท์ และสิงม
่ ีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอิสราเอลทัง้ ปวง 7 เพราะนั ยน์ ตา
ของท่านทัง้ หลายได้ เห ็ นพระราชกิ จอ ัน ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา นั ้น 8 เหตุ
ฉะนี้ ท่านทัง้ หลายจงรักษาบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ บัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะ
เข้มแข็ง และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะข้ามไปครอบครองนั ้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ 9 และ
เพื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่เชื้อ
สายของเขา เป็นแผ่นดินที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 10 เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังเข้าไป
ยึดครองนั ้น ไม่เหมือนแผ่นดินอียป
ิ ต์ ซึ่งท่านได้จากมา ในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดนํ้าเหมือนเป็น
สวนผัก 11 แต่ แผ่ นดิน ซึ่ง ท่านจะไปยึด ครองนั ้น เป็น แผ่นดิ นที ่ มี เนิ น เขาและหุบเขา ซึ่ งม ี น้ํา ฝนจากฟ้า รด
อยู่ 12 เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงดู แล พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอยู่ เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น เสมอ ตัง้ แต่ ต้น ปี จนถึง สิน
้ ปี 13 ต่อ มาถ้า ท่านทัง้ หลายจะเชื่อ ฟั งบ ัญญั ติ ของ
ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายและปรนนิ บัติพระองค์
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 14 ‘เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดูกาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลาย
ฤดู เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะได้ เก ็บ พืช ผล นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน 15 และเราจะให้หญ้า ในทุ่ง สําหรับ ฝูง สัตว์ของเจ้า
และเจ้า จะได้ รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา� 16 จงระวัง ตัว อย่า ให้ จิ ตใจของท่านทัง้ หลายลุ่ม หลงและหันเหไปปรน
นิ บั ติ นม ัส การพระอื่น 17 และพระเยโฮวาห์จึง ทรงกริว้ ต่อ ท่าน ปิด ฟ้า สวรรค์ ไม่ ให้ฝนตก และแผ่นดิ นก ็ ไม่
งอกพืชผล และท่านทัง้ หลายจะพินาศจากแผ่นดินดี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ประทานแก่ ท่านนั ้นเสียอย่างรวดเร็ว
18 เหตุฉะนั ้นท่านทัง
้ หลายจงจดจําถ้อยคําเหล่านี้ ของข้าพเจ้าไว้ในจิตในใจของท่านทัง้ หลาย จงเอาถ้อยคํา
เหล่านี้ พันไว้ที่ มือของท่านเป็นหมายสําคัญ จงเป็นดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน 19 และท่านจง
สอนถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ ลูก หลานของท่านทัง้ หลาย จงพูด ถึง ถ้อยคํา เหล่า นี้ เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่ ในเรือน และเมื่อ
ท่านเดิน อยู่ตามทาง เมื่อ ท่านนอนลงหรือ ลุก ขึ้น 20 ท่านจงเขียนคํา เหล่า นี้ ไว้ที่ เสาประตู เรือน และที่ ประตู
ของท่าน 21 เพื่อ อายุ ของท่านและอายุ ของลูก หลานของท่านจะได้ ยน
ื นานในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน ตราบเท่าบรรดาวันที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนื อโลก 22 เพราะถ้าท่าน
ระวัง ที่ จะกระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ ปวงซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน คือ รัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ดําเนิ น
ในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และติด สนิ ทอย ู่ กับ พระองค์ แล้ว 23 พระเยโฮวาห์ จะทรงขับ ไล่ บรรดา
ประชาชาติ เหล่า นี้ ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่านทัง้ หลาย แล ้ วท ่านจะเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน ของประชาชาติ ที่ ใหญ่
กว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน 24 ฝ่าเท้าของท่านทัง้ หลายจะเหยียบลงที่ ใด ที่ นั ่นจะเป็นของท่าน อาณาเขต
ของท่านจะเริม
่ จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารไปจนถึง เลบานอน และจากแม่น้ํา คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส ไปจนถึง ทะเลตะวัน
ตก 25 จะไม่ มี ผู้ ใดสามารถต่อ ต้านท่านได้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้
หลายเป็ นที ่เกรงขาม และตกใจกลัวของแผ่นดิ นที ่ท่านทัง้ หลายจะเหยียบยํ่าไป ตามที่ พระองค์ทรงสัญญา
ไว้กับท่าน 26 ดูเถิด วันนี้ ข้าพเจ้าได้นําคําอวยพรและคําสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทัง้ หลาย 27 ถ้าท่านเชื่อ
ฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ ท่านก็จะเป็นไปตามพรนั ้น
28 ถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน แต่ หันเหไปเสีย จากทางซึ่ง ข้าพเจ้า ได้
บัญชาท่านในวัน นี้ ไปติดตามพระอื่น ซึ่ง ท่านไม่ รู จ
้ ัก ท่านก็ จะเป็น ไปตามคํา สาปแช่ง นั ้น 29 และต่อ มาเมื่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านนํา ท่านเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านจะเข้าไปยึด ครองนั ้น ท่านจงตัง้ คํา อวยพร
ไว้บนภูเขาเกริซิม และตัง้ คํา สาปแช่ง ไว้บนภูเขาเอบาล 30 ภู เขาเหล่า นี้ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ไป
ตามทางที่ ดวงอาทิตย์ ตกในแผ่น ดิน คนคานาอัน ผู้ อาศัย อยู่ ในที่ราบตรงหน้า กิล กาลข้างที่ ราบโมเรห์ มิใช่
หรือ 31 เพราะท่านทัง้ หลายจะต้องข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ ท่าน และท่านจะยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 32 ท่านจงระวังที่ จะรักษากฎเกณฑ์ และ
คําตัดสินทัง้ ปวงซึ่งข้าพเจ้าตัง้ ไว้ต่อหน้าท่านทัง้ หลายในวันนี้ �

12
กฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆสําหรับอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน

“ต่อ ไปนี้ เป็น กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ท่านจะต้องระวัง ที่ จะกระทํา ตามในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านประทานให้ ท่านยึด ครองตลอดวัน คืน ซึ่ง ท่านมี ชี วิ ตอยู่ ในโลก 2 ท่านทัง้
1
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หลายจงทําลายบรรดาสถานที่ ซ่ึง ประชาชาติ ที่ ท่านจะยึดครองนั ้น ใช้เป็ นที ่ปรนนิ บัติ พระของเขา ซึ่ง อยู่บน
ภูเขาสูง และบนเนิ น เขา และใต้ ต้นไม้ เข ียวสดทุก ต้น 3 ท่านจงรือ
้ แท่น บูชาของเขา และทุ่ม เสาศั กด ิ์ สิทธิ์
ของเขาให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ และเผาเสารู ป เคารพของเขาเสีย ด้วยไฟ ท่านจงฟัน ทําลายรู ป แกะสลั กอ ันเป็ นร
ูป พระของเขาเสีย และลบชื่อ ของพระเหล่า นั ้น ออกเสีย จากที่ นั ่น 4 ท่านทัง้ หลายอย่า กระทํา ดัง นั ้น แก่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 5 ท่านจงแสวงหาสถานที่ จากเขตแดนของบรรดาตระกูล ของท่าน ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงเลื อก เพื่อ สถาปนาพระนามของพระองค์ ไว้ คือ ให้ เป็ นที ่ ประทับ ของ
พระองค์ ท่านทัง้ หลายจงไปเฝ้าพระองค์ ที่ นั่น 6 และท่านทัง้ หลายจงนําเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชา
ของท่านไปที่นั ่น ทัง้ สิบชักหนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่จะยื่นถวาย ทัง้ เครือ
่ งบูชาปฏิญาณ เครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร
และผลรุ น
่ แรกที่ ได้ จากฝูง วัว และฝูง แพะแกะ 7 ท่านทัง้ หลายจงรับ ประทานที่ นั่น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ท่านและครอบครัว ของท่านจงปี ติ ร่าเริง ในบรรดากิจ การซึ่ งม ือ ท่านได้ กระทํา นั ้น
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําตามบรรดากิจการ
ที่ เรากระทํา อยู่ ที่ นี่ ทุก วัน นี้ คือ ทุก คนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องในสายตาของตนเอง 9 เพราะว่า ท่านทัง้
หลายยัง ไปไม่ ถึงที่ หยุด พัก และถึง มรดก ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 10 แต่ เมื่อ ท่าน
ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายประทานเป็น
มรดกแก่ ท่าน และเมื่อ พระองค์ โปรดให้ท่านพัก พ้น ศั ตรู รอบข้างของท่านทัง้ สิน
้ ท่านจึง อยู่ อย่างปลอดภัย
11 แล้วจงไปยังสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์ประทับทนั
ี่ ่น
จงนํา บรรดาสิง่ ต่างๆไปด้วยซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านทัง้ หลาย คือ เครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาของ
ท่าน ทัง้ สิบชักหนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่ จะยื่นถวาย ทัง้ บรรดาเครือ
่ งบูชาปฏิญาณที่ ดี ที่ สุดซึ่งท่านได้ ปฏิญาณ
ไว้ต่อ พระเยโฮวาห์ 12 และท่านทัง้ หลายจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ตั วท ่า
นทัง้ หลายและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิงของท่านและคนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของ
ท่าน เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่ง หรือ ส่วนมรดกกั บท ่าน 13 ท่านทัง้ หลายจงระวัง ให้ดี อย่า ถวายเครือ
่ งเผาบูชา
ตามที่ ทุ กแห่ง ซึ่ง ท่านเห็น 14 แต่ จงถวายในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ จะทรงเลือกในท่ามกลางตระกูล หนึ่ ง
ของท่าน ท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านที่นั ่น และที่นั่นท่านจงกระทําทุกสิง่ ที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้
15 อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่า สัตว์และรับ ประทานเนื้ อ ในประตู เมืองทัง
้ หลายของท่านตามที่ ท่านปรารถนาก็
ได้ ตามซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอํานวยพระพรประทานแก่ท่านทัง้ หลาย ทัง้ ผูที
้ ่สะอาดและผูที
้ ่มลทิ
นก็รบ
ั ประทานได้ อย่างที่รบ
ั ประทานเนื้ อละมัง่ และเนื้ อกวาง 16 แต่ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทานเลือดสัตว์
เลย ท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทนํ้า 17 ส่วนสิบชักหนึ่ งของพืช หรือนํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน หรือลูกคอกรุ น
่
แรกจากฝูง วัว หรือ ฝูง แพะแกะ หรือ ของถวายปฏิญาณตามที่ ท่านปฏิญาณไว้ หรือ ของถวายตามใจสมัคร
หรือของที่ ท่านนํามายื่นถวาย ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทานภายในประตู เมืองของท่าน 18 แต่ ว่าท่านจงรับ
ประทานของเหล่านี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงเลือกไว้ ทัง้ ตั วท ่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิง ของท่าน และคนเลวี ผู้ อยู่ ภายใน
ประตู เมืองของท่าน และท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ในบรรดากิจ การซึ่
งม ือ ท่านได้ กระทํา นั ้น 19 ท่านจงระวัง อย่า ทอดทิง้ คนเลวี ตราบเท่า วั นที ่ ท่านอาศัย อยู่ ในโลก 20 เมื่อ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้ กั บท ่านแล้ วน ัน
้ และ
ท่านกล่าวว่า ‘เราจะกินเนื้ อสัตว์� เพราะพวกท่านอยากรับประทานเนื้ อสัตว์ ท่านจะรับประทานเนื้ อตามใจ
ปรารถนาของท่านได้ 21 ถ้าสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อสถาปนาพระนามของ
พระองค์ ที่ นั ่น นั ้น ห่างจากท่านเกิน ไป ท่านจงฆ่า สัตว์จากฝูง วัว ฝูง แพะแกะของท่านเถอะ ซึ่ง พระเยโฮวาห์
ทรงประทานแก่ท่าน ดังที่ ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนน
ั ้ ท่านจงรับประทานในประตูเมืองของท่านตามที่ ใจ
ของท่านปรารถนาเถิด 22 ท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้ อละมัง่ หรือเนื้ อกวาง ทัง้ ผูที
้ ่มลทิน
และผู้ ที่ สะอาดด้วยก็ รบ
ั ประทานได้ 23 แต่ พึง แน่ ใจว่า ท่านไม่ รบ
ั ประทานเลือดสัตว์เลย เพราะว่า เลือดเป็น
ิ ของมัน ท่านอย่ารับประทานชีวต
ิ พร้อมกับเนื้ อ 24 ท่านอย่ารับประทานเลื อด แต่ ท่านจงเทเลือดลงบน
ชีวต
ดินอย่างเทนํ้า 25 ท่านอย่ารับประทานเลือด เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลังท่านจะจําเริญ
เป็นสุข เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 26 แต่สิง่ บริสุทธิซ
์ ่ึงเป็นส่วนกําหนด
จากท่านและของปฏิญาณของท่านนั ้น ท่านจงนําไปยังสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ 27 และถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เนื้ อและเลือดบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดแห่งเครือ
่ ง
สัตวบูชาลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ส่วนเนื้ อนั ้นท่านรับประทานได้ 28 จงระวังที่
จะฟังบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลังท่าน
จะจําเริญเป็นนิ ตย์ เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ประเสริฐและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน 29 เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะขจัด ประชาชาติ ซ่ึง ท่านเข้าไปยึด ครองนั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า
ท่าน และท่านก็ ยด
ึ ครองเข้า อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 30 จงระวัง ตั วว ่า ท่านจะไม่ หลงติดตามเขา ภายหลัง
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จากที่ เขาถูกทําลายต่อหน้าท่านแล้ วนัน
้ และจะไม่ไต่ ถามเรือ
่ งพระของเขาโดยกล่าวว่า ‘ประชาชาติ นี้ นมัส
การพระของเขาอย่างไร เพื่อ เราจะกระทํา ด้วย� 31 ท่านอย่า กระทํา อย่างนั ้น แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลาย เพราะว่าสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง พวกเขากระทําสิง่ นั ้น
ต่อพระทัง้ หลายของเขา แม้แต่ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็ เผาด้วยไฟบูชาแด่ พระของเขา 32 ทุกสิ่
งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั ้น จงระวังที่จะกระทําตาม ท่านอย่าเพิม
่ อะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปจากสิง่ เหล่า
นั ้น�
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คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ

“ถ้า ใน หมู่ พวก ท่าน เกิ ดม ี ผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ การณ์ ขึ้น และ สําแดง หมาย สําคัญ 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
คําของผู้พยากรณ์ หรือผู้ฝันเห็นเหตุการณ์ คนนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านลองใจท่านดู เพื่อให้
ทรงทราบว่า ท่านทัง้ หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ 4 ท่านทัง้ หลาย
จงดําเนิ นตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และยําเกรงพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และ
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิ บติ
ั พระองค์ และติดสนิ ทอยก
ู่ ับพระองค์ 5 แต่ผูพยากรณ์
้
หรือผูฝ
้ ันเห็นเหตุการณ์ คนนั ้นต้องมีโทษถึงตาย เพราะว่าเขาได้สัง่ สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ผู้ทรงนําท่านออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และทรงไถ่ ท่านออกจากเรือนทาส เขากระทําให้ท่านทิง้ หนทาง
ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านบัญชาให้ท่านดําเนิ น ตามเสีย ดัง นั ้น แหละท่านจะต้องล้างความชัว่ เช่น นี้
จากท่ามกลางท่าน 6 ถ้าพีช
่ ายน้ องชายของท่านมารดาเดียวกันกบท
ั ่าน หรือบุตรชายบุตรสาวของท่าน หรือ
ภรรยาที่ อยู่ ในอ้อมอกของท่าน หรือม ิต รสหายร่วมใจของท่าน ชักชวนท่านอย่างลับๆว่า ‘ให้ เราไปปรนนิ บั
ติ พระอื่ นก ัน เถิด� ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านเองหรือ บรรพบุรุษ ของท่านไม่ รู จ
้ ัก 7 เป็น พระบางองค์ ของชนชาติ ทัง้
หลายซึ่งอยูร่ อบท่าน ไม่ว่าใกล้หรือไกล จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ ถึงที่สุดปลายโลกข้างโน้ น 8 ท่านอย่า
ยอมตามหรือ เชื่อ ฟัง เขา อย่า ให้ นั ยน์ ตาของท่านเมตตาปรานี เขา ท่านอย่า ไว้ชี วิต เขา หรือ อย่า ซ่อนเขาไว้
เลย 9 ท่านจงประหารชีวต
ิ เขาเสียเป็นแน่ ท่านควรลงมือก่อนในการทําโทษเขาถึงตาย และต่อไปให้บรรดา
ประชาชนร่วมมือด้วย 10 ท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เพราะเขาแสวงหาช่องที่จะพาท่านไปจากพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส 11 และคนอิสราเอลทัง้ ปวง
จะฟัง และยําเกรง ไม่ กระทํา ความชัว่ เช่น นี้ ท่ามกลางท่านทัง้ หลายอีก เลย 12 ถ้า ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า ใน
หัวเมืองหนึ่ งหัวเมืองใดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั ้น 13 มีบางคนที่ เป็นคน
อันธพาลได้ ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชักชวนชาวเมืองนั ้ นว ่า ‘ให้ เราไปปรนนิ บั ติ พระอื่ นก ัน เถิด� ซึ่ง เป็น
พระที่ ท่านไม่รู จ
้ ัก 14 ท่านทัง้ หลายจงสอบถามและอุตสาห์ค้นหาและถามดูอย่างขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้า
เป็นความจริงและเป็นเรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ ่งที่ น่าสะอิดสะเอียนนั ้ นมีคนกระทํากันอยู่ในหมู่ พวกท่าน 15 ท่าน
จงฆ่าชาวเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทําลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยคมดาบ ทัง้ คนทัง้ หลายที่อาศัยในเมืองนั ้นและ
ฝูงสัตว์ด้วย 16 ท่านจงเก็บข้าวของทัง้ สิน
้ ในเมืองนั ้นไปกองไว้ที่ กลางถนน และเผาเมืองนั ้ นกับบรรดาข้าว
ของในเมืองนั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้เมืองนั ้ นร้างอยู่เป็นนิ ตย์ อย่าสร้างขึ้นมา
ใหม่อีกเลย 17 อย่าให้ของต้องห้ามนั ้นมาติดพันมือของท่าน เพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรงหันจากพระพิโรธยิง่
ของพระองค์ และทรงสําแดงพระกรุ ณาคุณ ต่อ ท่าน และทรงเมตตาท่าน ให้ท่านทวีมากขึ้น ดัง ที่ พระองค์
ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั ้น 18 เมื่อท่านทัง้ หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน คือรักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องตาม
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน�
1
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คําสัง่ สอนเรือ
่ งอาหาร
1 “ท่านทัง
้ หลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าเชือดเนื้ อตัวเองหรือกระทําหน้าผาก
ให้โล้ นเพื่อ คนตาย 2 เพราะท่านทัง้ หลายเป็น ชนชาติ บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และพระเย
โฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทัง้ หลายที่ อยู่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 3 ท่านทัง้
4
หลายอย่า รับ ประทานสิง่ พึง รัง เกียจใดๆเลย สัตว์ ที่ รับ ประทานได้ มีด ัง ต่อ ไปนี้ คือ วัว แกะ แพะ 5 กวาง
ละมัง่ อีเก้ง แพะป่า สมัน โคป่า และแกะป่า 6 ท่านรับประทานสัตว์ทุกชนิ ดที่แยกกีบและกีบผ่าออกเป็นสอง
และเคี้ยวเอื้องนั ้นได้ 7 อย่างไรก็ตามในจําพวกสัตว์ทัง้ หลายที่ เคี้ยวเอื้องหรือมีกีบผ่า ท่านอย่ารับประทาน
สัตว์ต่อไปนี้ คือ อูฐ กระต่าย ตัวกระจงผา เพราะว่าสัตว์เหล่านี้ เคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่ผ่า จึงเป็นสัตว์มลทินแก่
ท่าน 8 และหมู ด้วยเพราะหมู มี กีบ ผ่า แต่ ไม่ เคี้ยวเอื้อง จึง เป็น สัตว์มลทิน แก่ ท่าน ท่านอย่า รับ ประทานเนื้ อ
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ของมัน และซากของมัน ท่านก็ อย่า แตะต้อง 9 ในบรรดาสัตว์ น้ํา ทัง้ สิน
้ ท่านรับ ประทานสัตว์ เหล่า นี้ ได้ คือ
สัตว์ใดๆที่มีครีบและเกล็ด ท่านรับประทานได้ 10 แต่สัตว์ใดๆที่ไม่มีครีบและเกล็ดท่านอย่ารับประทาน เป็น
สัตว์ มลทิน แก่ ท่าน 11 นกสะอาดทุก ชนิ ด ท่านรับ ประทานได้ 12 แต่ นกเหล่า นี้ ท่านอย่า รับ ประทานคือ นก
อินทรี นกแร้งหนวดแพะ นกออก 13 นกเหยีย
่ วหางยาว นกเหยีย
่ วดํา นกแร้งตามชนิ ดของมัน 14 บรรดานก
แกตามชนิ ด ของมัน 15 นกเค้าแมว นกเค้า โมง นกนางนวล เหย ี่ ยวนกเขาตามชนิ ด ของมัน 16 นกเค้าแมว
เล็ก นกทึดทือ นกอี โก้ ง 17 นกกระทุง แร ้ง และนกอ้ายงัว่ 18 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิ ด ของมัน นก
หัว ขวาน และค้างคาว 19 แมลงมี ปี กทุก ชนิ ด เป็น สัตว์ มลทิน แก่ ท่าน อย่า รับ ประทานเลย 20 สัตว์ มี ปี กที่
สะอาดทุกชนิ ดท่านรับประทานได้ 21 ท่านอย่ารับประทานสัตว์ชนิดใดที่ ตายเอง ท่านจะให้แก่คนต่างด้าวที่
อยู่ภายในประตูเมืองของท่านรับประทานก็ได้ หรือท่านจะขายให้แก่คนต่างประเทศก็ได้ เพราะว่าท่านเป็น
ชนชาติ ที่ บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย ท่า นอย่า ต้ มล ูก แพะด้วยนํ้านมแม่ ของมัน เลย
22 ผลได้เป็ นปี ๆจากพืชในนาของท่านนั ้น ท่านจงถวายสิบชักหนึ่ ง 23 ท่านจงรับประทานสิบชักหนึ่ งที่ ได้จาก
ข้าวหรือ นํ้า องุน
่ ของท่าน หรือ นํ้ามัน ของท่าน และผลรุ น
่ แรกจากฝูง วัว และฝูง แพะแกะของท่าน ต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ซ่ึงพระองค์จะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิต
ที่นั ่น เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเสมอ 24 ถ้าระยะทาง
ไกลเกินไป ท่านไม่สามารถนําสิบชักหนึ่ งมาได้ ในเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพรแก่ ท่าน เพราะ
ว่าสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกเพื่อเป็ นที ่ตัง้ พระนามของพระองค์ นั ้น อยู่ห่างไกล
จากท่านเกิน ไป 25 ท่านจงขายของนั ้น เอาเงิน และห่อ เงิน ถือ ไว้ และไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงเลือกไว้ 26 และเอาเงินนั ้นซื้อสิง่ ใดๆที่ท่านปรารถนา จะเป็นวัว แกะ หรือนํ้าองุน
่ หรือสุราและ
สิง่ ใดๆที่ ท่านปรารถนา และท่านจงรับ ประทานที่ นั่น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และจงปี
ติ ร่าเริงทัง้ ตั วท่านและครอบครัวของท่านด้วย 27 ท่านทัง้ หลายอย่าทอดทิง้ คนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตู เมือง
ของท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน 28 พอครบสามปีทุกทีท่านทัง้ หลายจงนําสิบชักหนึ่ งจาก
พืชผลที่ได้ในปีนั ้น มาสะสมไว้ภายในประตูเมืองของท่าน 29 คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท
่าน� และคนต่างด้าวและลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้มารับประทาน
อย่างอิม
่ หนํา เพื่อว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดากิจการซึ่งมือของท่านทัง้
หลายได้กระทํานั ้น�
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การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี

1 “ทุ กๆสิน
้ เจ็ดปี ท่านทัง้ หลายต้องมีการปลดปล่อย 2 ให้กระทําการปลดปล่อยดังนี้

เจ้าหนี้ ทุกคนจะต้อง
ยกสิง่ ที่ ตนให้เพื่อนบ้านยืม ไปนั ้น เสีย อย่า ทวงสิง่ นั ้น คืน จากเพื่อนบ้านหรือ พี่ น้องของตนเลย เพราะว่า ได้
ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์ แล้ว 3 ท่านทัง้ หลายจะทวงจากคนต่างประเทศคืน ได้ แต่ ถ้า มี สิ
่ง ใดของท่านซึ่ง อยู่กับ พี่ น้องก็ ให้มือ ของท่านปล่อยไป 4 ยกเว้น เมื่อ ไม่ มี คนยากจนในหมู่ พวกท่านทัง้ หลาย
เพราะว่า พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทาน
ให้ท่านเป็นมรดกยึดครองนั ้น 5 ถ้าท่านเพียงแต่ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พึง
ระวัง ที่ จะกระทํา ตามพระบัญญั ติ ทัง้ หลายซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ 6 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านจะทรงอํานวยพระพรท่านดังที่พระองค์สัญญาต่อท่านนั ้น ท่านทัง้ หลายจะให้ประชาชาติหลายชาติ
ยืมของของท่าน แต่ ท่านอย่ายืมของเขาเลย ท่านทัง้ หลายจะปกครองอยู่เหนื อหลายประชาชาติ แต่ เขาทัง้
หลายจะไม่ ปกครองเหนื อ ท่าน 7 ถ้า ในท่ามกลางท่านทัง้ หลายมี คนจนสัก คนหนึ่ ง เป็น พี่ น้องของท่านอยู่
ภายในประตูเมืองใดๆ ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่ามีใจแข็งหดมือ
ของท่านไว้เสียต่อหน้าพี่น้องของท่านที่ยากจนนั ้น 8 แต่ท่านทัง้ หลายจงยื่นมือของท่านอย่างใจกว้างให้เขา
และให้เขายืมข้าวของพอแก่ความต้องการของเขา ไม่ว่าเป็นข้าวของสิง่ ใดๆ 9 จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีความ
คิดในจิตใจชัว่ ของท่านว่า ‘ปี ที่ เจ็ด ปี ที่ จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้ว� และตาท่านก็รษ
ิ ยาต่อพี่น้องของท่าน
ท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลย และเขาจะร้องทูลพระเยโฮวาห์เรือ
่ งท่าน บาปก็จะตกแก่ท่าน 10 ท่านจงให้เขา
และเมื่อ ให้ เขาแล้ว อย่า มี จิ ตคิด เสียดาย เพราะเหตุ นี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพร
แก่ท่านในบรรดากิจการทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่ว่าท่านจะลงมือกระทําสิง่ ใด 11 เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจาก
แผ่นดิน เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ‘ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพีน
่ ้ องของท่าน คือต่อคน
ยากจนคนขัดสนซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน ของท่าน� 12 ถ้า พี่ น้องของท่านซึ่ง เป็น คนฮีบรู ไม่ ว่า ชายหรือ หญิง ที่ เขา
ขายไว้แก่ ท่าน จงให้ ปรนนิ บัติ ท่านหกปี เมื่อ ถึง ปี ที่ เจ ็ ดก ็ ให้ ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระพ้น ไปจากท่าน 13 และเมื่อ
ท่านปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระไปจากท่าน ท่านอย่า ปล่อยเขาไปมือ เปล่า 14 ท่านจงมี ใจกว้างขวางจัด ของให้ แก่
เขา เป็นของจากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อยํ่าองุน
่ ของท่าน ท่านจงให้แก่
เขาตามสมควรตามที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน 15 ท่านจงจํา ไว้วา่ ท่านเคย
เป็นทาสในแผ่นดินอียป
ิ ต์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงไถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชา
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เรือ
่ งนี้ แก่ท่านในวันนี้ 16 แต่ถ้าทาสนั ้นจะกล่าวแก่ท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน� เพราะเขารักท่านและ
ครอบครัวของท่าน เพราะเขาอยู่กับท่านสบายดี 17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือน
ดังนี้ เขาจะเป็น ทาสของท่านตลอดไป ท่านจงกระทํา เช่น นี้ แก่ ทาสหญิ งด ้วย 18 เมื่อ ท่านปล่อยเขาให้เป็ นอ ิ
สระนั ้นท่านอย่ารู ส
้ ึกหนั กอกหนั กใจ เพราะว่าเขาได้รับใช้ท่านมาหกปี ด้วยมีค่าแรงมากกว่าลูกจ้างเป็นสอง
เท่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในการทัง้ ปวงที่ ท่านได้ กระทํา นั ้น 19 สัตว์
ตัวผูหั
้ วปีซึ่งเกิดในฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงถวายไว้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่าน
อย่าใช้ววั หัวปี ทํางาน หรือตัดขนจากแกะหัวปี 20 ท่านและครอบครัวของท่านจงรับประทานสัตว์หัวปี นั ้นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่า นทุกๆปี ในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ จะทรงกําหนดไว้นั ้น 21 แต่ ถ้า
สัตว์นั้ นม ี ตําหนิ ใดๆคือ ขาเกหรือ ตาบอด หรือม ี ตําหนิ เลวร้ายอย่างใด ท่านอย่า ถวายบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 22 ท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในประตูเมืองของท่าน ทัง้ ผู้ที่มลทินและผู้ที่สะอาดด้วย
ก็ รบ
ั ประทานได้ ดัง ว่า เป็น ละมัง่ หรือ กวาง 23 เพียงแต่ ท่านอย่า รับ ประทานเลือดของมัน เท่านั ้น ท่านจงเท
ออกทิง้ บนดินเหมือนเทนํ้า�

16

เทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ
1 “ท่านจงถือ เดือนอาบีบ ท่านทัง
้ หลายจงถือ ปัส กาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เพราะว่า ในเดือน
อาบีบนัน
้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนําท่านออกจากอียป
ิ ต์ ในเวลากลางคืน 2 และท่านจงถวายปัส
กา เป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน จากฝูง แพะแกะหรือ ฝูง วัว ณ ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเลือกไว้ ให้ พระนามของพระองค์ ประทั บท ี่ นั ่น 3 อย่า รับ ประทานขนมปั งม ีเชื้ อก ับปัส กา ตลอดเจ็ด วัน
ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ เพราะท่านรีบหนี ออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
เพื่อท่านจะระลึกถึงวันที ่ท่านออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ นั้นตลอดชีวต
ิ ของท่าน 4 ตลอดเจ็ดวันนั ้นอย่าให้เห็น
เชื้อ ขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน หรือ เนื้ อ สัตว์ซ่ึง ท่านได้ บูชาในเวลาเย็ นว ัน แรกเหลือ อยู่ ตลอด
คืน จนเช้า วันร ุ่ง ขึ้น 5 ท่านทัง้ หลายอย่า ถวายปัส กาภายในประตู เมืองใดๆซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
ทรงประทานแก่ ท่าน 6 แต่ ท่านจงถวายปัส กา ณ สถานที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้
ให้ พระนามของพระองค์ ประทั บท ี่ นั ่น ในเวลาเย็น เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกแล้ว ในเวลาเดีย วกั บท ี่ ท่านออกจาก
อียป
ิ ต์ 7 ท่านจงทําให้ สุก และรับ ประทานในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ พอรุ ง่
เช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่าน 8 ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดเป็นประชุมอันศั
กดสิ
ิ์ ทธิถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ
์
เทศกาลสัปดาห์

9 ท่านทัง
้ หลายจงนั บ ให้ครบเจ็ด สัปดาห์ จงตัง้ ต้น นั บ ให้ครบเจ็ด สัปดาห์เริมด
่ ้วยวัน แรกที่ ท่านเอาเคียว
เกี่ยวข้าว 10 ท่าน ทัง้ หลายจงถือ เทศกาลสัปดาห์ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ด้วย การถวาย

ตามใจสมัครจากมือของท่าน ซึ่งท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน 11 ท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ ตัวท
่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิงของท่าน ทัง้ คนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน ทัง้ คน
ต่างด้าว เด็ก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่ายซึ่ง อยู่ ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรง
เลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั ่น 12 ท่านพึงจําไว้วา่ ท่านเคยเป็นทาสในอียป
ิ ต์ ท่านพึงระวังที่จะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้
เทศกาลอยูเพิ
่ ง

13 ท่านจงถือเทศกาลอยูเ่ พิงเจ็ดวัน

เมื่อท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานนวดข้าวและจากบ่อยํ่า
องุน
่ ของท่านแล้ว 14 ในการเลี้ยงนั ้นท่านจงปีติร่าเริง ทัง้ ท่านและบุตรชายหญิงของท่าน และทาสชายหญิง
ของท่าน ทัง้ คนเลวีและคนต่างด้าว ทัง้ เด็กกําพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน 15 ท่าน
จงถือเทศกาลนั ้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเจ็ดวัน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ พืช ผลทัง้ หลายของท่าน และแก่ ผลงานทัง้ สิ้นที ่
มือท่านกระทํา เพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปีติยินดี
บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้

16 บรรดาผู้ชายทัง
้ สิน
้ จะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครัง้ ณ สถานที่ซึ่งพระองค์

จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง อย่าให้เขาไปเฝ้าพระ
เยโฮวาห์ มือ เปล่าๆ 17 ให้ ทุ กคนถวายตามความสามารถของเขา ตามส่วนพระพรที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายประทานแก่ท่าน
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
ท่านทัง้ หลายจงเลือกตัง้ ผู้ พิพากษาและเจ้า หน้าที่ ตามบรรดาประตู เมืองของท่าน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ตามตระกูล คนของท่าน ให้ เขาพิพากษาประชาชนตามความยุ ติ ธรรม
18
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19 ท่านอย่ากระทําให้เสียความยุติธรรม อย่าลําเอียง อย่ารับสินบน เพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนมีปัญญา

มืดมัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรมเสีย 20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั ้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและ
สืบมรดกในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 21 ท่านทัง้ หลายอย่าปลูกต้นไม้ใดๆ
ใช้เป็นเสารู ปเคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านจะสร้างไว้ 22 และท่านอย่าตัง้ เสาศั
กดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ นรูปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ�

17
จงถวายเฉพาะสิงด
่ ีที่สุดแด่พระเจ้า
1 “ท่านทัง
้ หลายอย่านําวัวผูห
้ รือแกะที่มีตําหนิ หรือความพิการใดๆเป็นเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน เพราะเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จงเอาหินขว้างคนไหว้รู ปเคารพเสียให้ตาย

2 ภายในประตู เมืองใดๆของท่านทัง
้ หลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านนั ้น

ถ้าพบว่า
ในท่ามกลางพวกท่านมี ชายหรือ หญิง คนใดกระทํา ความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่าน โดยละเมิด พันธสัญญาของพระองค์ 3 และไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออ ัน ใดที่ เป็น บริวารท้องฟ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หา้ มไว้ 4 มี คนมาบอกท่านแล้ว และท่านก็
ได้ยน
ิ และได้สอบถามอย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเป็นความจริงและเป็นเรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ ่งที่ น่าสะอิด
สะเอียนนั ้ นม ี คนกระทํา กัน ในอิสราเอล 5 ท่านจงนํา ชายหรือ หญิง ผู้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายนั ้น มาที่ ประตู เมือง
และท่านจงเอาหินขว้างชายหรือหญิงนั ้นเสียให้ตาย 6 ผู้ที่ ถู กกล่าวโทษถึงตายนั ้น ให้มีพยานสองหรือสาม
ปากยืนยันว่าผูน
้ ั ้นมความผิ
ี
ด จึงให้ปรับโทษถึงตายได้ อย่าลงโทษผูใ้ ดถึงตายด้วยพยานปากเดียว 7 ผูที
้ ่เป็น
พยานต้องลงมือก่อนในการทําโทษเขาถึงตาย ต่อไปคนทัง้ ปวงจึงร่วมมือด้วยกัน ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะ
กําจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน
จงให้คนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิตพิพากษาเรือ
่ งต่างๆ
เป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่ เป็นคดีเกยวด
ี่
้วยการ
เกี่ยงกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์ เป็น คดี ทําร้ายร่างกาย เป็น คดี ใดๆซึ่ง โต้ แย้ งก ัน ภายในประตู เมืองของท่าน ท่าน
จงลุก ขึ้น พากัน ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงเลือกไว้ 9 จงไปหาคนเลวีซ่ึง เป็น ปุโรหิต
และไปหาผู้พิพากษาประจําการในสมัยนั ้น ท่านจงปรึกษาหารือกับเขา และเขาจะชีแ
้ จงให้ท่านทราบถึงคํา
ตัดสิน 10 แล้วท่านจงกระทําตามคําแนะนําซึ่งเขาชีแ
้ จงแก่ ท่าน จากสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกนั ้น
และท่านจงระวังกระทําตามทุกสิง่ ซึ่งเขาแนะนําท่าน 11 ท่านจงกระทําตามคําแนะนําจากพระราชบัญญัติ
ซึ่งเขาให้แก่ ท่าน และกระทําตามคําตัดสินซึ่งเขาได้ สัง่ ท่าน ท่านทัง้ หลายอย่าหันเหไปจากคําตัดสินซึ่งเขา
ชีแ
้ จงแก่ ท่าน อย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ 12 ผู้ใดที่ บังอาจมิได้กระทําตาม คือไม่ได้เชื่อฟังปุโรหิตผู้ที่
ยืน ปรนนิ บั ติ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ นั ่น หรือ เชื่อ ฟัง ผู้ พิพากษา ผู้ นั ้น ต้องตาย ทัง้ นี้
เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัดความชัว่ เสียจากอิสราเอล 13 และประชาชนทัง้ หลายจะได้ยน
ิ และยําเกรง และมิ
ได้ขัดขืนต่อไปอีก
8 ถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็ นเรือ
่ งยากที่จะตัดสินได้ว่า

การเลือกกษั ตริย์สําหรับคนอิสราเอล

14 เมื่อ ท่านมาถึง แผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน

และท่านถือ กรรมสิทธิอ
์ าศัย
อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘เราจะตัง้ กษั ตริย์ ไว้เหนื อ เราเหมือนประชาชาติ อ่น
ื ซึ่ง อยู่ รอบเรา�
15 ก็จงตัง
้ ผู้ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื อท่าน คือตัง้ ผูหน
้ ่งึ ผู้ใดในพวกพี่
น้ องของท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื อท่าน ท่านอย่าตัง้ คนต่างด้าวซึ่งมิใช่พี่น้ องของท่านให้อยู่เหนื อท่าน 16 แต่
ว่า อย่า ให้ผู้ นั ้ นม ี ม้า ของตนเองมากเกิน ไป หรือ เป็น เหตุ ให้ประชาชนกลับ ไปอียป
ิ ต์ เพื่อ จะมี ม้า มากๆ เพราะ
พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายแล้ วว ่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจะไม่ ได้ กล ับ ไปทางนั ้ นอ ีก เลย� 17 และอย่า ให้
ผู้ นั ้ นม ี ภรรยามาก เกรงว่า จิตใจของเขาจะหันเหไปเสีย หรือ อย่า ให้ มี เงินม ี ทองเป็น ของตนอย่างมากมาย
18 เมื่อ ผู้ นั้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ ในราชอาณาจั กร ก็ ให้ ผู้ นั ้น คัด ลอกพระราชบัญญั ติ นี้ ไว้ในหนั งสือ เพื่อ ประโยชน์ แก่
ตนเอง จากหนั งสือซึ่งอยู่ตรงหน้าพวกปุโรหิตที่ เป็นคนเลวี 19 ให้พระราชบัญญัตินั ้นอยู่กับผู้นั ้น และให้เขา
อ่านอยู่ เสมอตลอดชีวต
ิ ของตน เพื่อ เขาจะได้ เรียนรู ้ที่ จะยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา โดยรักษา
บรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญัตินี้ และกฎเกณฑ์เหล่านี้ และกระทําตาม 20 เพื่อว่าจิตใจของเขาจะมิได้พอง
ขึ้นสูงกว่าพีน
่ ้ องของตน และเพื่อเขาเองจะมิได้หันเหจากพระบัญญัติไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือ เพื่อเขา
จะได้ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยูได้
่ นาน ทัง้ ตนเองและลูกหลานของตนในอิสราเอล�
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มรดกสําหรับคนเลวีและพวกปุโรหิต

หนั งสือพระราชบัญญัติ 18:1

159

หนั งสือพระราชบัญญัติ 19:6

1 “คนเลวีซ่ึงเป็ นปุโรหิตและตระกูลเลวีทัง
้ หมด จะไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกร่วมกับคนอิสราเอล เขาจะรับ
ประทานเครือ
่ งบูชาที่ถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์และส่วนที่ตกเป็นของพระองค์ 2 ฉะนั ้นเขาจะไม่มีมรดก
ในหมู่ พวกพี่ น้องของเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็น มรดกของเขา ตามที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ เขาแล้ วน น
ั้
3 ให้ส่วนต่อไปนี้ เป็ นส่วนที่ ปุโรหิตได้อน
ั ตกจากประชาชน คือส่วนที่ได้จากผู้ที่ถวายสัตวบูชา ไม่ว่าจะเป็ นวัว
ผู้หรือแกะ ก็ให้เขามอบเนื้ อสันขาหน้า เนื้ อแก้มทง
ั ้ สองข้าง และเนื้ อท้องให้แก่ปุโรหิต 4 ผลรุ น
่ แรกของท่าน
คือ ผลข้าว ผลนํ้าองุน
่ ผลนํ้ามัน และขนแกะรุ น
่ แรกที่ได้จากแกะของท่าน จงมอบให้แก่ปุโรหิต 5 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ เลือกเขาจากตระกูล ชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ให้ยืนปรนนิ บัติ ในพระนามพระเย
โฮวาห์ ทัง้ ตัวเขาและลูกหลานของเขาสืบต่อกันไปเป็นนิ ตย์ 6 ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตูเมืองใดในอิสรา
เอลอันเป็ นที ่อยู่ของเขา จะมายังสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ ให้เขามาได้ ตามใจปรารถนา 7 แล้ว
เขาจะปรนนิ บติ
ั ในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวีพีน้
่ องของเขา ผูยื
้ นปรน
นิ บติ
ั ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยูที
่ ่นั่น 8 ให้เขาได้ส่วนที่จะรับประทานเท่าๆกัน นอกเหนื อจากส่วนที่เขาได้
มาด้วยการขายทรัพย์สินของเขาเอง

คําตักเตือนเรือ
่ งการไหว้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การเป็นพ่อมดแม่มดและการเป็นหมอดู

9 เมื่อ ท่านทัง
้ หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน

ท่านอย่าเรียนรู ที
้ ่
จะกระทําตามสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ เหล่านั ้น 10 อย่าให้มีคนหนึ่ งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้
บุตรชายหรือบุตรสาวของเขาลุยไฟ อย่าให้ผู้ใดเป็นคนทํานาย เป็นหมอดู เป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์ หรือ
เป็นนั ก วิทยาคม 11 เป็นหมอผี เป็น คนทรง เป็น พ่อมดแม่ มด หรือเป็น หมอพราย 12 เพราะทุกคนที่ กระทํา
สิง่ เหล่านี้ ยอ
่ มเป็ นที ่สะอิดสะเอียนแด่ พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุจากการกระทําที่ น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจึง ทรงขับ ไล่ เขาออกไปจากเบื้องหน้า ท่าน 13 ท่านทัง้ หลายจงเป็น
คนปราศจากตําหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่านกําลัง
จะยึดครองนั ้นเชื่อฟังหมอดูและพวกโหร แต่ส่วนตัวท่านนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอม
ให้ท่านกระทําเช่นนั ้น
คําพยากรณ์ ถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้พยากรณ์ ยิง่ ใหญ่

15 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะโปรดให้ผู้ พยากรณ์ อย่างข้าพเจ้า นี้ เก ิด ขึ้น ในหมู่ พวกท่านจากพี่ น้อง

ของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังเขา 16 อย่างที่ ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่ โฮเรบใน
วันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่า ‘อย่าให้ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า หรือได้
เห็นเพลิงมหึมานี ้อีกเลย เกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสีย� 17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซึ่งเขาพูดมา
เช่น นั ้ นก ็ ดี อยู่ 18 เราจะโปรดให้ บังเกิด ผู้ พยากรณ์ อย่างเจ้า ในหมู่ พวกพี่ น้องของเขา และเราจะใส่ ถ้อยคํา
ของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิง่ ที่ เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ ประชาชนทัง้ หลาย 19 ต่อมาผู้ใด
ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ซึ่งผู้พยากรณ์ กล่าวในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผู้นั ้น
คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ (มธ 7:15-16)

20 แต่ผูพยากรณ์
้
คนใดบังอาจกล่าวคําในนามของเราซึ่งเรามิได้บัญชาให้กล่าวหรือผูน
้ ั ้นกล่าวในนามของ

พระอื่น ผู้พยากรณ์ นั ้นต้องมีโทษถึงตาย� 21 และถ้าท่านนึ กในใจว่า ‘ทําอย่างไรเราจึงจะรู พ
้ ระวจนะที่พระ
เยโฮวาห์ยงม
ั ิได้ตรัสนัน
้ ได้� 22 เมื่อผู้พยากรณ์ กล่าวคําในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ามิได้เป็นไปจริงตาม
ถ้อยคําของผู้กล่าว ถ้อยคํานั ้ นมิได้ เป็นพระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัส ผู้พยากรณ์ นั ้นบังอาจกล่าวเอง ท่าน
ทัง้ หลายอย่าเกรงกลัวเขาเลย�
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เมืองลี้ภัย

1 “เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายทรงขจัดบรรดาประชาชาติ

ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแผ่นดินของเขาแก่ท่าน และท่านทัง้ หลายยึดครองและเข้าไปอาศัยอยู่ในหัวเมืองและในบ้าน
เรือนของเขาเหล่า นั ้น 2 ท่านจงแยกเมืองไว้ สามเมืองสําหรับ พวกท่านทัง้ หลายในท่ามกลางแผ่น ดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น กรรมสิทธินั
์ ้น 3 ท่านจงจัด เตรียมให้มี ทาง และจงแบ่ง
อาณาเขตแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น กรรมสิทธิ์นั้น ออกเป็น สามส่ วน
เพื่อว่าผู้ใดที่ ได้ฆ่าคนแล้วจะหลบหนี ไปอยู่ในเมืองเหล่านั ้นได้ 4 ต่อไปนี้ เป็นเรือ
่ งของคนฆ่าคนผู้ที่ หนี ไปอยู่
ในเมืองเหล่านั ้นได้และรอดชีวต
ิ อยู่ คือผู้ใดที่ ได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยมิได้เจตนา โดยมิได้เกลียดชังเขา
แต่ ก่อน 5 อาทิ เช่น ชายคนหนึ่ ง เข้าไปในป่า พร้อมกับ เพื่อนบ้านของเขาเพื่อ จะตัด ไม้ เมื่อ เขาเหวีย
่ งขวาน
เพื่อจะโค่นต้นไม้ลง หัวขวานหลุดจากด้ามถูกเพื่อนบ้านของเขาและคนนั ้ นก็ถึงตาย ก็ให้เขาหนี ไปยังเมือง
เหล่า นี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง และรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงว่า ผู้ อาฆาตโลหิต กําลัง โกรธจัด จะไล่ ตามชายผู้ ฆ่า คน
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คนนั ้นทัน เพราะหนทางไกลแล้วฆ่าเขาเสีย แม้ว่าชายผู้นั้นไม่มีโทษถึงตาย เพราะเขามิได้เกลียดชังเพื่อน
บ้านของเขาแต่ ก่อน 7 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึ งบัญชาท่านว่า ให้ท่านจัดแยกหัวเมืองไว้สามหัวเมือง 8 และ
ถ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านขยายอาณาเขตของท่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ
ของท่าน และประทานแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาจะประทานแก่ บรรพบุรุษ ของท่านให้ แก่ ท่าน
9 ถ้า ท่านได้ ระวัง ที่ จะรักษาบัญญั ติ ทัง
้ หมดนี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านในวันนี้ โดยที่ ท่านทัง้ หลายรักพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนิ นอยู่ในพระมรรคาของพระองค์เสมอ แล้วท่านจงเพิม
่ หัวเมืองอีกสามหัว
เมืองนอกจากสามหัวเมืองเหล่านั ้น 10 ด้วยเกรงว่าโลหิตที่ ไร้ความผิดจะตกในแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น มรดก และท่านทัง้ หลายจึง ต้องรับ ผิด ชอบโลหิตน ัน
้ 11 แต่ ถ้า
ผู้ ใดเกลียดชัง เพื่อนบ้านของตน และซุ่ม คอยดัก เขาอยู่ และได้ ลอบตี เขาถึงแก่ ความตาย แล ้ว ชายผู้ นั้ นก ็
หนี เข้าไปในหัวเมืองเหล่านั ้นเมืองใดเมืองหนึ่ ง 12 แล้วพวกผู้ใหญ่ในเมืองของชายผู้นั้นจะส่งคนให้ไปรับตัว
ชายผู้ นั้น มาจากที่ นั ่น และส่งตัว เขาไว้ในมือ ผู้ อาฆาตโลหิต เพื่อ เขาจะต้องถูก โทษถึง ตาย 13 อย่า ให้ นั ยน์
ตาของท่านเมตตาสงสารเขาเลย แต่ท่านจงกําจัดความผิดอันเนื่ องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั ้นให้สิ้นไปจาก
อิสราเอล เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ไปดีมาดี
จงรักษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน

14 ในเรือ
่ งมรดกซึ่งท่านจะรับในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์

นั ้น ท่านอย่าย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งคนโบราณได้ปักไว้
การพิพากษาพยานเท็จ

15 อย่า ให้พยานปากเดียวยืนยัน กล่าวโทษผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใด

ไม่ ว่าในเรือ
่ งความชัว่ ช้า หรือในเรือ
่ งความผิด ใดๆ
ซึ่ง เขาได้ กระทํา ผิด ไป แต่ ต้องมี พยานสองหรือ สามปาก คํา พยานนั ้น จึง จะเป็ นที ่ เชื่อ ถือ ได้ 16 ถ้า มี พยาน
เท็จ กล่าวปรักปรําความผิด ของคนหนึ่ ง คนใด 17 ก็ ให้ทัง้ สองฝ่ายที่ ต่อสู้ คดี กัน นั ้น เข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ ต่อ
หน้า ปุโรหิต และผู้ พิพากษาซึ่ง ประจํา หน้าที่ อยู่ ในกาลนั ้นๆ 18 พวกผู้ พิพากษาจะอุตส่าห์ ไต่สวน และดู เถิด
ถ้าพยานนั ้นเป็นพยานเท็จกล่าวปรักปรําพี่น้องของตนเป็นความเท็จ 19 ท่านจงกระทําต่อพยานคนนั ้นดัง
ที่ เขาตัง้ ใจจะกระทํา แก่ พี่ น้ องของตน ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความชัว่ จากท่ามกลางท่านเสีย 20 คนอื่นๆ
จะได้ยน
ิ ได้ ฟัง และยําเกรงไม่ กระทํา ผิด เช่น นั ้น ท่ามกลางพวกท่านทัง้ หลายอีก 21 อย่า ให้ นั ยน์ ตาของท่าน
เมตตาสงสาร ควรให้ชีวิตแทนชีวต
ิ ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้าแทนเท้า�
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กฎต่างๆเรือ
่ งสงคราม
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะยกไปทํา สงครามกับ พวกศั ตรู ของท่าน เห ็ นม ้า รถรบ และกองทัพ มากมายใหญ่
โตกว่าของท่าน ท่านอย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กับท่าน ผู้ทรงนํา
ท่านขึ้นมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 2 และเมื่อใกล้ จะรบกัน ปุ โรหิตจะออกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าวแก่ ประชาชน
3 และจะกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล จงฟัง เถิด วัน นี้ ท่านมาใกล้ จะสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน อย่า ให้ ใจของท่านทัง
้
หลายวิ ตก อย่า กลัว หรือ หวาดหวัน
่ หรือ ครันคร
่
้ามต่อ ศั ตรู เลย 4 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
เสด็จ ไปกั บท ่าน ทรงต่อสู้ ศัตรู ของท่านเพื่อ ท่าน จะประทานชัยชนะแก่ ท่าน � 5 แล ้ วนายทหารจะพู ดก ับ
ประชาชนว่า ‘ใครที่ สร้างบ้านใหม่ และยังไม่ ได้ ทําพิธีถวายบ้านนั ้น ให้ผู้นั ้นกลับไปบ้านของตน เกรงว่าเขา
จะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะถวายบ้านนั ้น 6 ใครที่ปลูกสวนองุน
่ และยังมิได้รับประทานผลจากสวน
องุน
่ นั ้น ให้ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้าน เกรงว่าเขาจะตายเสีย ในสงคราม และคนอื่น จะรับประทานผลองุน
่ นั ้น 7 ผู้ ใด
ที่ หมัน
้ หญิง ไว้เป็น ภรรยาแล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ แต่ งงานกัน ให้ ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้านของตน เกรงว่า เขาจะตายเสีย
ในสงคราม และชายอื่นจะได้ นางไปเสีย� 8 และนายทหารจะพู ดกับประชาชนต่อไปอีกว่า ‘ผู้ใดที่ อยู่ที่ นี่มี จิ
ตใจกลัว และวิตก ให้ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้านของตนเสีย เกรงว่า จิตใจพี่ น้องของเขาจะละลายไปเหมือนกับ จิตใจ
ของเขา� 9 เมื่อ นายทหารพู ดก ับ ประชาชนจบลงแล้ว ก็ ให้ เลือกตัง้ ผู้ บังคับ บัญชากองต่างๆให้ เป็น หัวหน้า
ประชาชน 10 เมื่อ พวกท่านเข้าไปใกล้ เมืองซึ่ง ท่านจะไปสู้ รบนั ้น จงเสนอหลัก สันติภาพแก่ เมืองนั ้ นก ่อน
11 ถ้าเขาตอบท่านอย่างสันติและเปิ ดประตูเมืองให้แก่ท่าน ก็ให้ประชาชนทัง
้ ปวงที่พบอยูใ่ นเมืองนั ้นทํางาน
โยธาให้แก่ท่านและปรนนิ บัติท่าน 12 ถ้าเมืองนั ้นไม่รว่ มสันติกับท่าน แต่กลับออกมารบ ก็ให้ท่านเข้าล้อมตี
เมืองนั ้นได้ 13 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าประทานเมืองนั ้นไว้ในมือท่านแล้ว ท่านจงฆ่าชายทุกคนเสียด้วยคม
ดาบ 14 แต่ผู้หญิงและเด็ก สัตว์และทุกสิง่ ในเมืองนั ้น คือของที่รบ
ิ ไว้ทัง้ หมด ท่านจงยึดเอาเป็นของตัว ท่าน
จงอิม
ิ มาจากศัตรู ของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 15 ท่านทัง้ หลาย
่ ใจในของที่รบ
จงกระทํา เช่น นี้ แก่ ทุ กห ัว เมืองที่ อยู่ ไกลจากท่าน ซึ่ง ไม่ ใช่ หัว เมืองของประชาชาติ ใกล้ ๆนี้ 16 แต่ ในหัว เมือง
ของชนชาติทัง้ หลายนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิง่ ใดๆที่
หายใจได้เลย 17 แต่จงทําลายเขาเสียให้สิน
้ เชิง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์
1
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และคนเยบุส ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อว่าเขาจะมิได้ สอนท่านให้กระทําสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่งเขาได้กระทําต่อพวกพระของเขา เพราะการกระทําเช่นนั ้นเป็นการกระทํา
บาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 19 เมื่อ ท่านล้อมหัว เมืองหนึ่ ง อยู่ ช้า นาน เพื่อ จะสู้ รบเอาหัว เมืองนั ้น
อย่าใช้ขวานฟันทําลายต้นไม้ของเมืองนั ้นเสีย เพราะท่านทัง้ หลายจะรับประทานผลจากต้นไม้นั ้น อย่าโค่น
ลงเพื่อใช้ในการล้อมเมืองนั ้นเลย (เพราะต้นไม้ ในทุ่งนาเป็นชีวต
ิ มนุษย์� 20 เฉพาะต้นไม้ที่ ท่านทราบว่าไม่
ใช้เป็นอาหาร ท่านจะทําลายและโค่นลงก็ได้ เพื่อจะใช้สร้างเครือ
่ งล้อมเมืองซึ่งสู้รบกับท่าน จนกว่าเมืองนั ้น
จะแตก�
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การสอบสวนคดีฆาตกรรม
“ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานให้ ท่านเป็น กรรมสิทธิ์นั ้น ถ้า พบศพคนที่ ถู กฆ่า
ทิง้ อยู่กลางแจ้ง ไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตาย 2 ก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของท่านออกมาวัดดูระยะทาง
ถึงเมืองต่างๆที่ อยู่รอบๆศพผู้ตายนั ้น 3 แล้วเมืองที่ อยู่ใกล้ ที่ สุ ดกับศพผู้ตายนั ้น ให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้น
นําวัวตัวเมียตัวหนึ่ งซึ่งยังไม่เคยใช้งาน และยังไม่เคยเทียมแอก 4 และให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นนําวัวเมีย
ตั วน ัน
้ ไปที่ หุบ เขาซึ่ งม ี น้ํา ไหล ซึ่ง ไม่ มี ใครไถหรือ หว่านเลย และให้หก
ั คอวัว เมีย ที่ หุบเขานั ้น 5 และปุโรหิต ผู้
เป็น ลูก หลานของเลวีจะต้องเข้า มาใกล้ ด้วยพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงเลือกเขาไว้ให้ ปรนนิ บัติ
พระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์ ให้การวิวาทและการทําร้ายทุกเรือ
่ งสิน
้ สุดลงด้วยคํา
ของปุโรหิต เหล่า นี้ 6 และพวกผู้ ใหญ่ ทุ กคนของเมืองที่ อยู่ ใกล้ ที่ สุด ผู้ ถู กฆ่า นั ้น จะล้างมือ ของเขาทัง้ หลาย
เหนื อวัวเมียซึ่งถู กหักคอที่ ในหุบเขานั ้น 7 และเขาจะเป็นพยานว่า ‘มือของเราทัง้ หลายมิ ได้ กระทําให้โลหิต
ของชายผู้ นี้ ตก และตาของเราทัง้ หลายก็ มิได้ แลเห็น โลหิต ของเขาตก 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลบ
มลทินบาปของประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ ขออย่าทรงถือโทษประชาชน
ชาวอิสราเอลของพระองค์ เนื่ องด้วยโลหิต ที่ ไร้ความผิด � และจะทรงอภัยโทษอัน เนื่ องจากโลหิ ตน ี้ ให้ แก่
เขา 9 ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความผิดอันเนื่ องจากโลหิตที่ ไร้ความผิดนั ้นเสียจากท่ามกลางท่าน เมื่อท่าน
กระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
1

การแต่งงานกับเชลย จงรักษาสิทธิบุตรหัวปีไว้

10 เมื่อท่านออกไปสู้ รบกับศั ตรู ของท่าน

และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน
แล้ว และท่านจับ เขามาเป็น เชลย 11 และท่านเห็น หญิง งามคนหนึ่ ง ในหมู่ เชลยนั ้น และปรารถนาอยากได้
มาเป็นภรรยาของท่าน 12 ท่านจงพาหญิงมาไว้ที่เรือนของท่าน ให้นางโกนศีรษะและตัดเล็บมือเสีย 13 และ
ให้ นางเปลื้องเครือ
่ งแต่ง กายอย่างเชลยออกและให้ อยู่ ในเรือนของท่าน ให้ ไว้ทุกข์ ถึ งบ ิ ดามารดาของนาง
หนึ่ งเดือนเต็ม หลังจากนั ้นท่านจึงจะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และให้นางเป็นภรรยาของท่าน
14 ภายหลังถ้าท่านไม่พอใจนางนั ้นเสียแล้ว จงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไปไหน อย่าขายนางเอาเงิน
อย่า กระทํา ให้นางเป็น สินค้า เพราะท่านได้ หยามเกียรติ นางแล้ว 15 ถ้า ชายคนหนึ่ งม ี ภรรยาสองคน รัก คน
หนึ่ ง ชังอีกคนหนึ่ ง ภรรยาทัง้ สองคือทัง้ คนที่รก
ั และคนที่ชงก
็ ําเนิ ดบุตรด้วยกัน และบุตรชายหัวปีเป็นบุตร
ั ก
ของภรรยาคนที่ตนชัง 16 เมื่อถึงวันแบ่งทรัพย์สินให้แก่บุตรชายเป็นมรดกนั ้น อย่าให้เขากระทําแก่บุตรชาย
ของภรรยาคนที่ตนรักนั ้นอย่างกับเป็นบุตรหัวปี แทนบุตรชายของภรรยาที่ตนชัง ซึ่งเป็นบุตรหัวปี 17 แต่เขา
ต้องยอมรับ บุตรหัว ปีคื อบ ุตรชายของภรรยาคนที่ ตนชัง โดยแบ่ง ข้าวของให้แก่ บุ ตรหัวปี สองเท่า เพราะว่า
คนนี้ เป็นต้นกําลังของบิดา สิทธิของบุตรหัวปีเป็นของเขา
บุตรชายที่ด้ ือและไม่อยูใ่ นโอวาท

18 ถ้าชายคนใดมี บุ ตรชายที่ ด้ ือ และไม่ อยู่ในโอวาท

ไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรือเสียงของมารดา
ของตน แม้ว ่า บิดามารดาจะได้ ตี สอน เขาก็ ไม่ ยอมฟัง 19 ให้ บิ ดามารดาจับ ตัว เขาให้ ออกมาหาพวกผู้ ใหญ่
ของเมืองนั ้น ณ ประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่ 20 และเขาจะพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นว่า ‘บุตรชายของเรา
คนนี้ เป็น คนดื้ อด ึง และไม่ อยู่ ในโอวาท ไม่ เชื่อ ฟัง เสียงเรา เป็น คนตะกละและขี้ เมา � 21 แล ้ว บรรดาผู้ชาย
ในเมืองนั ้น จะเอาหิน ขว้างเขาให้ ตาย ดัง นั ้น ท่านจะได้ กําจัด ความชัว่ เสีย จากท่ามกลางท่าน คนอิสราเอล
ทัง้ ปวงจะได้ยน
ิ และยําเกรง 22 ถ้า คนใดได้ กระทํา ความผิด อั นม ี โทษถึง ตาย และเขาถูก ประหารชีวต
ิ และ
แขวนเขาไว้ที่ต้นไม้ 23 อย่าให้ศพค้างอยูที
่ ่ต้นไม้ข้ามคืน ท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั ้น (ด้วยว่าผูที
้ ่ต้อง
ถูก แขวนไว้บนต้นไม้ ก็ ต้องถูก สาปแช่ง โดยพระเจ้า� ท่านอย่า กระทํา ให้ แผ่ นดิน ของท่านซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นเป็นมลทิน�

22

ความรับผิดชอบช่วยเพื่อนบ้าน
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1 “เมื่อ ท่านทัง
้ หลายเห็ นว ัว หรือ แกะของพี่ น้องของท่านหลงมาอย่า นิ่ ง เฉยเสีย จงพาสัตว์เหล่ านั ้น กลับ
ไปให้พี่ น้ องของท่าน 2 ถ้า บ้านเขาอยู่ ไม่ ใกล้ หรือ ท่านไม่ รู จั
้ ก ตัว เขา จงนํา สัตว์นั้น มาไว้ที่ บ้านของท่านและ
ให้ อยู่ กั บท ่านจนพี่ น้องมาเที่ยวหา แล ้ วท ่านจงมอบคืนให้ เขาไป 3 ลาของพี่ น้องท่านก็ จงคืนให้ เหมือนกัน
เสื้อผ้าของพี่น้องท่านก็จงคืนให้เหมือนกัน สิ่งใดของพี่น้องที่หายไป และที่ท่านพบเข้าท่านจงคืนให้เหมือน
กัน ท่านอย่านิ่ งเฉยเสีย 4 ถ้าท่านเห็นลาหรือวัวของพี่น้องล้มอยู่ตามทาง อย่านิ่ งเฉยเสีย ท่านจงช่วยพยุง
สัตว์เหล่านั ้นขึ้นอีก

วิธแต่
ี งตัวที่ถูกต้องสําหรับชายและหญิง
5 อย่าให้ผู้หญิงสวมใส่สิ่งที่เป็ นของผู้ชาย

และอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่ งสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิง เพราะ
ทุก คนที่ กระทํา เช่น นั ้ นก ็เป็ นที ่ สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน 6 ถ้า ท่านเผอิญ ไปพบรังนก
อยู่ตามทาง บนต้นไม้หรือพื้นดิน มีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนกหรือไข่นั ้น ท่านอย่าเอาแม่นกกั
บลู กนกไป 7 ท่านจงปล่อยแม่ นกไปเสีย แต่ ลูก นกนั ้น ท่านจะเอาไปเป็น ของท่านก็ ได้ เพื่อ ท่านจะไปดี มาด ี
และท่านจะมี อายุ ยืนนาน 8 เมื่อ ท่านก่อ เรือนใหม่ จงก่อ ขอบขึ้ นก ัน ไว้ที่ ดาดฟ้า หลังคา เพื่อ ท่านจะมิ ได้ นํา
โทษเนื่ องด้วยโลหิตตกมาสู่เรือนนั ้น เพราะมีคนพลัดตกลงมาจากหลังคาตาย
พระราชบัญญัติของโมเสสสอนเรือ
่ งการแยกออกจากความชัว่

9 อย่า เอาเมล็ด พืช สองชนิ ด หว่านลงในสวนองุน
่ ของท่าน

เกรงว่า ทัง้ พืช ผลที่ ท่านหว่านและผลองุน
่ ของ
สวนนั ้น เป็น มลทิน 10 ท่านอย่า เอาวัว และลาเข้า เทียมไถด้วยกัน 11 ท่านอย่า สวมเครือ
่ งแต่ง กายที่ ทอด ้วย
ขนสัตว์ปนด้วยป่าน 12 ท่านจงทําพู่หอ
้ ยไว้ที่มุมทัง้ สี่ของชายเสื้อคลุมของท่าน ซึ่งท่านใช้คลุมตัว
จงลงโทษผู้ชายที่กล่าวร้ายเรือ
่ งภรรยาที่ไร้ความผิด
13 ถ้าชายคนใดได้ภรรยา และได้สมสู่อยูกั
่ บนาง แล้วเกิดเกลียดชังนาง 14 และหาเหตุวา่ หญิงนั ้นประพฤติ

สิ ่งน่าอาย กระทําให้ช่อ
้ ข้าเข้าสมสู่
ื เสียงของนางเสียหาย โดยกล่าวว่า ‘ข้ารับหญิงคนนี้ มาเป็น ภรรยา ครัน
กับนางก็เหนว
็ ่านางมิได้เป็นพรหมจารี� 15 บิดาของหญิงสาวคนนั ้นและมารดาจะต้องนําของสําคัญอันเป็น
พยานว่า หญิงนั ้นเป็นพรหมจารีมาให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้ นที่ประตูเมือง 16 และบิดาของหญิงสาวนั ้นจะ
บอกกับพวกผู้ใหญ่ว่า ‘ข้าได้ยกลูกสาวของข้าให้เป็นภรรยาชายคนนี้ และเขากลับเกลียดชัง 17 ดูเถิด ชายผู้
นี้ หาเหตุกล่าวติเตียนว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารีเลย� นี่ แหละเป็นของสําคัญว่า
ลูกสาวของข้า เป็น หญิง พรหมจารี� แล ้ว เขาจะคลี่ ผ้า นั ้น ออกต่อ หน้า พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้น ให้เป็น พยาน
18 ให้พวกผูใหญ่
้
ของเมืองนั ้นจับชายคนนั ้นมาเฆี่ยน 19 และปรับเขาเป็นเงินหนึ่ งร้อยเชเขล และมอบเงินนั ้น
ให้แก่บิดาของหญิงสาว เพราะเขาทําให้หญิงพรหมจารีอส
ิ ราเอลคนหนึ่ งเสียชื่อ หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของ
เขาต่อไป เขาจะหย่าร้างไม่ได้เลยตลอดชีวต
ิ
จงเอาหินขว้างคนผิดประเวณี ให้ตายเสีย
แต่ ถ้า เรือ
่ งนั ้น เป็น ความจริง และหาของสําคัญ อัน เป็น พยานว่า หญิง นั ้น เป็น พรหมจารีสําหรับ หญิง
สาวนั ้นไม่ได้ 21 เขาจะพาหญิงสาวนั ้นออกมานอกประตูเรือนบิดาของเธอ แล้วพวกผู้ชายในเมืองของเธอจะ
เอาหินขว้างเธอให้ตาย เพราะเธอได้ กระทําความโง่เขลาในอิสราเอล คือเป็นหญิงโสเภณี ในเรือนของบิดา
ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความชัว่ ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้า พบชายคนหนึ่ ง ไปร่วมกับ ภรรยาของคนอื่น
ทัง้ สองคน คือ ชายที่ ไปร่วมกับ หญิง และหญิง คนนั ้น จะต้องมี โทษถึง ตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความชัว่
จากอิสราเอล 23 ถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งหมัน
้ ไว้กับสามีแล้ว และมีชายคนหนึ่ งไปพบเธอในเมือง และ
ได้ รว่ มกับเธอ 24 ท่านจงพาเขาทัง้ สองออกไปยังประตูเมืองนั ้น และท่านจงขว้างเขาทัง้ สองด้วยหินให้ตาย
เสีย หญิง สาวคนนั ้น เพราะมิ ได้ ร้องโวยวายขึ้น แม้วา่ จะอยู่ในเมือง ชายคนนั ้น เพราะว่า เขาได้ หยามเกียรติ
ภรรยาของเพื่อนบ้าน ดังนี้ แหละท่านทัง้ หลายจะขจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน 25 แต่ถ้าชายคนหนึ่ ง
ไปพบหญิงสาวที่คนอื่นหมัน
้ ไว้แล้วที่กลางทุ่ง ชายคนนั ้นจับตัวหญิงคนนั ้นและได้รว่ มกับเธอ เฉพาะผู้ชาย
คนที่ รว่ มกับ เธอเท่านั ้น จะต้องมี โทษถึง ตาย 26 แต่ ท่านอย่า ทําโทษหญิง สาวนั ้น เลย ฝ่ายหญิง สาวนั ้น ไม่ มี
ความผิดสิง่ ใดที่จะต้องมีโทษถึงตาย เพราะคดีเรือ
่ งนี้ ก็เหมือนกับคดีเรือ
่ งชายคนหนึ่ งเข้าต่อสู้และฆ่าเพื่อน
บ้านของตน 27 เพราะชายนั ้นพบเธอที่ กลางทุ่ง แม้ว่าหญิงสาวที่ เขาหมัน
้ ไว้คนนั ้นจะร้องขอความช่วยเหลื
อก ็ ไม่มี ผู้ ใดมาช่วยได้ 28 ถ้า ชายคนหนึ่ ง พบหญิง พรหมจารียงั ไม่ มี คนหมัน
้ เขาจึง จับ ตัว เธอและได้ รว่ มกับ
เธอมี ผู้ รู เ้ ห็น 29 แล ้ว ชายผู้ ที่ ได้ ร่วมกับ เธอนั ้น จะต้องมอบเงิน ห้า สิบ เชเขลให้ แก่ บิ ดาของหญิง สาวคนนั ้น
และเธอจะตกเป็น ภรรยาของเขา เพราะเขาได้ หยามเกียรติ เธอ เขาจะหย่าร้างเธอไม่ ได้ ตลอดชีวต
ิ ของเขา
30 ห้ามมิ ให้ ผู้ ชายคนใดเอาภรรยาของบิดามาเป็ น ภรรยาของตน และห้ามมิ ให้ เปิ ด ผ้า ของนางผู้ เป็ น ของ
บิดา�
20
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บางคนเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้

1 “ชายคนใดได้ รบ
ั บาดเจ็บที่ลูกอัณฑะหรืออวัยวะสืบพันธุถู
์ กตัดออก

อย่าให้เข้าในที่ชุมนุมของพระเยโฮ
วาห์ 2 ห้ามลูกนอกกฎหมายเข้าในชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์ อย่าให้ลูกหลานของเขาเข้าในชุ มนุมชนของ
พระเยโฮวาห์จนถึงสิบชัว่ อายุคน 3 อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ บุคคลที่
เป็นลูกหลานของคนทัง้ สองตระกูลนี้หา้ มเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์เลยจนถึงสิบชัว่ อายุคน 4 เพราะ
ว่าคนเหล่านี้ มิได้มาต้อนรับท่านทัง้ หลายตามทางด้วยขนมปังและนํ้าเมื่อท่านออกจากอียป
ิ ต์ และเพราะว่า
เขาได้ จ้างบาลาอัม บุตรชายเบโอร์มาจากเปโธร์แห่ งเมโสโปเตเมีย ให้ สาปแช่ง ท่านทัง้ หลาย 5 อย่างไรก็ ดี
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านมิได้ฟังบาลาอัม แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคําสาปแช่งให้
เป็นคําอวยพรท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรักท่าน 6 ท่านอย่าเสริมสันติภาพหรือความ
เจริญให้เขาตลอดชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลายเป็นนิ ตย์ 7 ท่านทัง้ หลายอย่าเกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็นพีน
่ ้ อง
ของท่าน ท่านอย่าเกลียดคนอียป
ิ ต์ เพราะท่านทัง้ หลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั ้น 8 เด็กๆชัว่
อายุที่สามซึ่งเกิดกับคนเหล่านี้ จะเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ก็ได้
การชําระตัว

9 เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน

ท่านจงระวังตัวให้พ้นจากสิ่งชัวท
่ ุกอย่าง 10 ถ้าคนใดในพวกท่าน
ไม่ สะอาดด้วยเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น ในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่ นอกค่าย อย่า ให้ เขาเข้า มาในค่าย 11 แต่
เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วให้เขาอาบนํ้าชําระตัว และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายก็ได้ 12 ท่าน
ทัง้ หลายต้องมีที่ภายนอกค่าย เพื่อจะออกไปถึงได้ 13 และท่านต้องมีไม้เสี้ยมรวมไว้กับเครือ
่ งอาวุธ และเมื่อ
ท่านนั ่งลงในที่ข้างนอกนั ้น ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้ และหันไปกลบสิง่ ปฏิกูลของท่านเสีย 14 เพราะว่าพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดําเนิ นอยู่ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อจะช่วยท่านให้พ้น และมอบศัตรู ของท่าน
ไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั ้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิง่ โสโครกในหมูพ
่ วก
ท่าน และเสด็จไปเสียจากท่าน
เรือ
่ งทาสที่หนี ไป ห้ามเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรือเอาดอกเบี้ย
ถ้า มี ทาสหนี จากนายของเขามาอยู่ กั บท ่าน อย่า จับ ทาสนั ้น ไปส่ง นายของเขา 16 จงให้ ทาสนั ้น อยู่ กั
บท ่าน อยู่ ในหมู่ พวกท่าน ให้ อยู่ ในที่ ซ่ึง เขาจะเลือกในประตู เมืองหนึ่ ง ประตู เมืองใดตามความพอใจของ
เขา อย่า กดขี่ ข่มเหงเขาเลย 17 ผู้ หญิง ชาวอิสราเอลนั ้น อย่า ให้ คนหนึ่ ง คนใดเป็น หญิง โสเภณี อย่า ให้ บุ ตร
ชายอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดเป็น กะเทย 18 ท่านอย่า นํา ค่า จ้างของหญิง โสเภณี หรือ ค่า ซื้อ ขายสุนัข มาใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเพื่อ กระทํา ตามคํา สัตย์ ปฏิ ญาณใดๆ เพราะของทัง้ สองอย่าง
นี้ เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน 19 ท่านอย่า ให้พี่ น้ องของท่านยืม เงิน เพื่อ เอา
ดอกเบี้ย ไม่ ว่า ดอกเบี้ย เงินก ู้ หรือ ดอกเบี้ย เครือ
่ งบริโภค หรือ ดอกเบี้ย ของสิง่ ใดๆที่ ให้ ยืม เพื่อ เอาดอกเบี้ย
20 ท่านจะให้คนต่างด้าวยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้ แต่ สําหรับพี่น้องของท่าน ท่านอย่าให้ยม
ื เพื่อเอาดอกเบี้ย
เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในทุ กสิ่ งซึ่ งม ือ ท่านกระทํา ในแผ่น ดิน ซึ่ง
ท่านกําลัง จะเข้าไปยึด ครองนั ้น 21 เมื่อ ท่านปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านอย่า ละเลยไม่
ทํา ตามคํา ปฏิญาณนั ้น เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็น แน่ และท่าน
จะมีบาป 22 แต่ ถ้าท่านงดไม่ปฏิญาณ ท่านก็ จะไม่มี บาป 23 ท่านจงระวังที่ จะกระทําตามถ้อยคําที่ ผ่านออก
มาจากริม ฝีปากของท่าน ตามที่ ท่านได้ สม ัครใจปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ท่านสัญญา
ด้วยปากของท่านแล้ว 24 เมื่อ ท่านเข้าไปในสวนองุน
่ แห่ง เพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะรับ ประทานผลองุน
่ ให้
อิม
่ หนําตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่อย่าใส่ในภาชนะของท่านไป 25 เมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของ
ท่าน ท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้ แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้�
15

24

พระราชบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้หย่ากัน

1 “เมื่อชายคนใดคนหนึ่ งมภ
ี รรยาแต่งงานอยูก
่ ินด้วยกันกับนาง และต่อมานางไม่เป็นทีช
่ อบในสายตาของ

สามีเพราะเขาพบสิง่ มลทินในตัวนาง ก็ให้เขาทําหนั งสือหย่าใส่มือนาง แล้วไล่ออกจากเรือนไป 2 และนางก็
ออกจากเรือนไปเสีย และถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่ ง 3 และสามีคนหลังนี้ ชงั นางจึงทําหนั งสือ
หย่า ใส่ มือ นางแล้ว ไล่ นางออกจากเรือน หรือ สามี คนหลัง นี้ ที่ ได้ นางเป็น ภรรยาถึงแก่ ความตาย 4 สามี คน
เดิ มที่ได้ ไล่ นางไปนั ้นจะรับนางหลังจากที่ นางเป็นมลทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาอีกไม่ได้ เพราะเป็นสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นมีบาป
กฎต่างๆเรือ
่ งชีวต
ิ ประจําวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
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5 เมื่อ ชายคนใดมี ภรรยาใหม่ ๆ อย่า ให้ ผู้ นั ้น ต้องไปทัพ หรือ ทํา ราชการอย่างใด ให้ เขาอยู่ บ้านปี หน ่ง
ึ เพื่อ
เขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานันม
้ ีความสุข 6 อย่าให้ผู้ใดยึดโม่หรือหินโม่ลูกปฏิญาณไว้เป็นประกัน เพราะสิง่
ที่ ยด
ึ เป็น ประกัน นั ้น เขาใช้ เลี้ยงชีพ ของเขา 7 ถ้า ชายคนใดถูก เขาจับ ได้ วา่ ได้ ลัก พี่ น้องคนอิสราเอลคนหนึ่ ง
คนใดไปใช้เป็นทาสหรือขายเสีย ขโมยคนนั ้นจะต้องมีโทษถึงตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความชัว่ เสียจาก
ท่ามกลางท่าน 8 ท่านทัง้ หลายจงระวังเรือ
่ งโรคเรือ
้ น จงระวังที่จะกระทําตามคําชีแ
้ จงของปุโรหิตคนเลวี ดัง
ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวัง ที่ จะทําตามอย่างนั ้น 9 จงระลึก ถึง เรือ
่ งที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านกระทําแก่ มิ เรียมตามทาง เมื่อท่านทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว 10 เมื่อท่านทัง้ หลายให้พี่น้ องขอยืมสิ
่งใด อย่าเข้าไปในเรือนของเขาและเอาสิง่ ที่ เขาใช้เป็นประกัน 11 ท่านจงยืนอยู่ภายนอก และคนที่ ยืมนน
ั ้ จะ
นํา ของประกัน ออกมาให้ท่านเอง 12 ถ้า เขาเป็น คนยากจน อย่า เอาของประกัน นั ้น เก็บ ไว้จนข้ามคืน 13 เมื่อ
ดวงอาทิตย์ ตกท่านจงเอาของประกัน นั ้น มาคืนให้ เขา เพื่อ เขาจะมี ของคลุม ตัว เมื่อ เวลานอน และอวยพร
แก่ ท่าน นี่ จะเป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 ท่านอย่าข่มขี่
ลูกจ้างที่ เป็น คนยากจนและขัดสน ไม่ ว่า เขาจะเป็น พี่ น้องของท่าน หรือ คนต่างด้าวอยู่ ในแผ่น ดิน ภายใน
ประตูเมืองของท่าน 15 ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั ้นให้แก่เขา ก่อนดวงอาทิตย์ตก เพราะเขาเป็นคนยากจน
และมี ใจจดจ่อ อยู่ ที่ ค่า จ้างนั ้น ด้วยเกรงว่า เขาจะกล่าวหาท่านต่อ พระเยโฮวาห์ และจะเป็น ความบาปแก่
ท่าน 16 อย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้
ทุ กคนรับ โทษถึง ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น เอง 17 ท่านทัง้ หลายอย่า ให้เสีย ความยุ ติ ธรรมซึ่ง ควรได้ แก่
คนต่างด้าว หรือควรได้แก่ลูกกําพร้าพ่อ และอย่ารับเสื้อผ้าของแม่ม่ายไว้เป็นประกัน 18 แต่ท่านพึงจําไว้ว่า
ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไถ่ท่านออกจากที่นั ่น เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้า
จึ งบ ัญ ชาท่านให้ กระทํา เช่น นี้ 19 เมื่อ ท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่าน และลืม ฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ ง อย่า
กลับ ไปเอามาเลย ให้เป็น ของคนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย เพื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะ
อวยพระพรแก่ กิจการทัง้ หลายแห่ งม ือ ของท่าน 20 เมื่อ ท่านฟาดต้น มะกอกเทศ ท่านอย่า เก็ บท ี่ กิง่ เดิม ซํ้า
ครัง้ ที่สอง ให้เหลือไว้สําหรับคนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย 21 เมื่อท่านเก็บผลองุน
่ จากสวนองุน
่ ของ
ท่าน ท่านอย่าไปเก็บเล็ มอีก จงเหลือไว้สําหรับคนต่างด้าว ทัง้ ลูกกําพร้าพ่อและแม่ ม่าย 22 ท่านจงจําไว้ว่า
ท่านเคยเป็นทาสอยูใ่ นแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ �

25
กฎต่างๆเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนอื่น
1 “ถ้า สอง คน เป็ น ความ กัน ถึง โรง ศาล เมื่อ พวก ผู้ พิพากษา พิจารณา ความ ของ เขา ทัง
้ สอง แล้ว และ
ประกาศความบริสุทธิ ์ ของฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด 2 ถ้า ผู้ ผิด สมควรถูก โบยก็ ให้ ผู้ พิพากษาให้ เขา
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 ครอบปากวัว
เมื่ อมันกําลังนวดข้าวอยู่ 5 ถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกัน และคนหนึ่ งตายเสียหามี บุ ตรไม่ ภรรยาของผู้ที่ ตายนั ้นจะ
ออกไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ได้ ให้พี่น้ องของสามีนางเข้าไปหานางและรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา และ
ทําหน้าที่ ของสามีแก่นาง 6 บุตรหัวปี ที่ เกิดมากับหญิงคนนั ้นให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ ตายไปนั ้น เพื่อชื่อของเขา
จะมิได้ลบไปจากอิสราเอล 7 ถ้าชายคนนั ้นไม่ประสงค์จะรับภรรยาของพี่น้องของเขา ก็ให้ภรรยาของพี่น้อง
ของเขาไปหาพวกผู้ ใหญ่ที่ ประตู เมืองและกล่าวว่า ‘พี่น้ องของสามี ดิ ฉั นไม่ ยอมสืบชื่อของพี่น้องของเขาใน
อิสราเอล เขาไม่ยอมรับหน้าที่ของสามีของดิฉั น� 8 แล้วพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นจะเรียกชายคนนั ้นมาพูดก
ับเขา ถ้าเขายังยืนยันโดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง� 9 แล้วนางนั ้นจะเข้าไปใกล้ชายคนนั ้นต่อ
หน้า พวกผู้ ใหญ่ ดึง เอารองเท้า ของชายคนนั ้น ออกมาข้างหนึ่ ง และถ่ มน้าํ ลายรดหน้า ชายนั ้น แล้ว กล่าวว่า
‘ต้องกระทําเช่นนี้ กับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของพี่น้องของตน� 10 ในอิสราเอลเขาจะเรียกชื่อครอบ
ครัวนี้ว่า ‘วงศ์ วานที่ รองเท้าถู กดึงออก� 11 ถ้าชายสองคนวิวาททุบตี กันและภรรยาของชายคนหนึ่ งเข้ามา
ใกล้จะช่วยสามีของตนให้พ้นจากมือของผู้ที่ตี และนางยื่นมือออกเค้นของลับของผู้ชายคนนั ้น 12 ท่านจงตั
ดมือของนางทิง้ เสีย อย่าให้ตาของท่านสงสารนางเลย 13 ท่านอย่ามีลูกตุ้มสําหรับตาชัง่ ต่างกันไว้ในถุง อัน
หนึ่ งหนั กอันหนึ่ งเบา 14 ในเรือนของท่านอย่าให้มีเครือ
่ งตวงสองชนิ ด ใหญ่อันหนึ่ งเล็กอันหนึ่ ง 15 ท่านจงมี
ลูกตุ้มอันสมบูรณ์และเที่ยงตรงและมีถังตวงอันสมบูรณ์และเที่ยงตรง เพื่อว่าวันคืนของท่านจะยืนนานใน
แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 16 เพราะว่า ทุก คนที่ กระทํา สิง่ เหล่า นั ้น และทุก
คนที่กระทําสิง่ ต่างๆอย่างไม่ชอบธรรมก็เป็นผู้ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
การทําลายคนอามาเลข

17 จงระลึก ถึง การที่ คนอามาเลขกระทํา แก่ ท่านทัง
้ หลายตามทางที่ ท่านออกจากอียป
ิ ต์ 18 เขาได้ ออกมา

พบท่านตามทาง และโจมตีพวกที่อยู่รัง้ ท้าย คือบรรดาคนที่ออ
่ นกําลังที่อยู่รัง้ ท้าย เมื่อท่านอ่อนเพลียเมื่อย
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ล้า เขามิ ได้ ยําเกรงพระเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานให้ท่านหยุด พัก จาก
บรรดาศั ตรู ที่ อยู่รอบข้างแล้ว ในแผ่นดินที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้เป็น
กรรมสิทธินั
์ ้น ท่านทัง้ หลายจงทําลายล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจําภายใต้ฟ้า ท่านทัง้ หลายอย่าลืม
เสีย�
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การถวายผลรุ น
่ แรก

1 “เมื่อ ท่านทัง
้ หลายเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น มรดก และ
ท่านเข้ายึดเป็นกรรมสิทธิ์ และอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้นแล้ว 2 ท่านจงเอาผลแรกทัง้ หมดจากดินซึ่งท่านเกี่ยว
เก็บมาจากแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน จงนําผลนั ้นใส่ กระจาด นํา
ไปยังที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ ประทั บที่นั ่น 3 ท่านจง
ไปหาปุโรหิตผู้ประจําเวรอยูในเวลานั
่
้น และกล่าวแก่เขาว่า ‘ข้าพเจ้ายอมรับในวันนี้ แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านว่า ข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทัง้
หลาย� 4 แล้วปุโรหิตจะรับกระจาดไปจากมือของท่าน และวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน 5 และท่านจงตอบสนองต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘บิดาของข้าพระองค์ เป็น
ชาวซีเรีย ที่ กําลัง พินาศอยู่ ท่านลงไปในอียป
ิ ต์ และอาศัย อยู่ ที่ นั ่ นม ี แต่ จํานวนน้ อย ที่ นั ่น ท่านก็ กลายเป็น
ประชาชาติหน่ง
ึ ใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก 6 และชาวอียป
ิ ต์ทําแก่เราอย่างเลวทราม และข่มใจเรา
และทําให้เราทํางานหนั ก 7 แล้วเมื่อเราร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระเยโฮวาห์
ทรงสดับเสียงของเรา ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา การลําบากของเรา การถู กบีบคัน
้ ของเรา 8 และ
พระเยโฮวาห์ ทรงนํา เราทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ เหย ียดออก
ด้วยความน่า กลัว ยิง่ ด้วยหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ ต่างๆ 9 พระองค์ ทรงนํา เรามาที่ นี่ และประทาน
แผ่นดินนี้ แก่เรา เป็นแผ่นดินที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ดูเถิด บัดนี้
ข้า พระองค์ นํา ผลรุ น
่ แรกมาจากแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ข้า พระองค์� และท่านจงวางสิง่ ของ
นั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และกราบนมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน 11 ท่านจงปี ติ ร่า เริงด ้วยของดี ทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน แก่ ครอบครัว
ของท่าน แก่ ตั วท ่านเอง และคนเลวี และคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ในหมู่ พวกท่าน 12 เมื่อ ท่านถวายสิบ ชัก
หนึ่ ง ทัง้ หลายจากผลไม้ ของท่านเสร็จ แล้ว ในปี ที่ สามอัน เป็น ปี สิ บชัก หนึ่ ง คือ ให้ สิ บชัก หนึ่ ง นั ้น แก่ คนเลว ี
และคนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ประทานให้ อม
ิ่ หนํา ภายในประตู เมืองของท่าน
13 แลวท
้ ่านจงทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ข้าพระองค์ยกส่วนศักดสิ
ิ์ ทธิออกจากบ้
าน
์
ของข้า พระองค์ แล้ว และยิง่ กว่า นั ้น ข้า พระองค์ ได้ ให้ แก่ คนเลว ี และคนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย
ตามพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประการ ข้าพระองค์มิได้ละเมิดพระบัญญัติของ
พระองค์ ในข้อ ใดเลย และข้า พระองค์ มิได้ ลืม เลย 14 ข้า พระองค์ มิได้ รับ ประทานสิบ ชัก หนึ่ ง เมื่อ ข้า พระองค์
ไว้ทุกข์หรือยกส่วนใดออกไปเมื่อข้าพระองค์เป็นมลทิน หรืออุทิศส่วนใดเพื่อผู้ตาย แต่ข้าพระองค์ได้เชื่อฟัง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระองค์ทรงบัญชา
ไว้ 15 ขอพระองค์ ทอดพระเนตรจากสถานประทับ บริสุทธิ ์ ของพระองค์ คือ จากสวรรค์ และขอทรงอํานวย
พระพรแก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ และแก่ ที่ ดิ นซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ดัง ที่
พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เป็นแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์� 16 วัน
นี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน ให้กระทําตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่านี้ ฉะนั ้นท่านจง
ระวัง ที่ จะกระทํา ตามด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน 17 ในวัน นี้ ท่านได้ ยอมรับ แล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า
ของท่าน และท่านจะดําเนิ น ตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ พระบัญญั ติ และคํา ตัดสิน
ของพระองค์ และจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 18 และในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ทรงรับ ว่า ท่านทัง้ หลาย
เป็นชนชาติ ในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ ดังที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับท่าน และว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติ
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 19 และว่า พระองค์ จะทรงตัง้ ท่านให้สูง เหนื อ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงสร้าง
ในเรือ
่ งสรรเสริญ ชื่อ เสียงและเกียรติ ยศ และว่า ท่านจะเป็น ชนชาติ ที่ บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่าน ดังที่พระองค์ตรัสแล้ว�
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จงจารึกพระราชบัญญัติบนศิลาก้อนใหญ่และตัง้ ไว้บนภูเขาเอบาล

โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลได้ บัญชาประชาชนว่า “จงรักษาพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า
บัญชาท่านทัง้ หลายในวัน นี้ 2 ในวั นที ่ ท่านทัง้ หลายจะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเข้า สู่ แผ่ นดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านจงตัง้ ศิ ลาก ้อนใหญ่ๆ ขึ้น เอาปูน โบกเสีย 3 แล ้ วท ่านจงจารึก บรรดา
1
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ถ้อยคํา ของพระราชบัญญั ติ นี้ ไว้ บนนั ้น เมื่อ ท่านข้ามไปเพื่อ เข้า แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ประทานแก่ ท่าน เป็น แผ่น ดิน ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน 4 ฉะนั ้นเมื่อท่านข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาลท่านจงตัง้ ศิลา
เหล่านี้ ตามเรือ
่ งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ แล้วจงโบกเสียด้วยปูน 5 และท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านที่ นั ่น เป็นแท่นศิ ลา อย่าใช้เครือ
่ งมือเหล็กสกัดศิ ลานัน
้ 6 ท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยศิลาที่ไม่ต้องตกแต่ง และท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นนั ้นแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน 7 และท่านจงถวายสันติ บูชา และรับ ประทานเสีย ที่ นั ่น และท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ บนศิ ลานั ้
นอย่างชัดเจน�
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 พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน คือ รักษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า
บัญชาท่านไว้ในวันนี้ � 11 ในวันเดียวกันนั ้นโมเสสได้กําชับประชาชนว่า 12 “เมื่อท่านทัง้ หลายยกข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนนั ้นแล้ว ให้คนต่อไปนี้ ยน
ื บนภูเขาเกริซิมกล่าวคําอวยพรแก่ ประชาชน คือสิ เมโอน เลวี ยูดาห์ อิส
สาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน 13 และให้คนต่อไปนี้ ยน
ื แช่งอยู่บนภูเขาเอบาล คือรู เบน กาด อาเชอร์ เศบูลุน
ดานและนั ฟทาลี 14 และให้คนเลวกล
ี ่าวประกาศแก่คนอิสราเอลทัง้ ปวงด้วยเสียงดังว่า 15 ‘ผูที
้ ่กระทํารู ปเคา
รพเป็ นรูปสลักหรือรู ปหล่อ ซึ่งเป็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ ที่ ทําด้วยฝีมือช่าง และตัง้
ไว้ในที่ ลับก็ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงตอบและกล่าวว่า ‘เอเมน� 16 ‘ผู้ใดหมิน
่ ประมาทบิดา
ของตนหรือมารดาของตน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 17 ‘ผู้ใดที่ยก
ั ย้ายเสา
เขตของเพื่อนบ้าน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 18 ‘ผู้ใดทําให้คนตาบอดหลง
ทาง ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 19 ‘ผู้ใดทําให้เสียความยุติธรรมอันควรได้
แก่คนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 20 ‘ผู้
ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผูเ้ ป็นของบิดา ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 21 ‘ผู้ใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิ ดใดๆก็ตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 22 ‘ผู้ ใดที่ สมสู่ กับ พี่ สาวหรือ น้ องสาว จะเป็น บุตรสาวของบิดา หรือบ ุต รสาวของ
มารดาของตนก็ ตาม ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 23 ‘ผู้ ใดสมสู่ กับ แม่ยาย
ของตน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 24 ‘ผู้ใดฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆ
ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 25 ‘ผูใดรั
้ บสินบนให้ฆ่าบุคคลที่มิได้กระทําผิด ให้
ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 26 ‘ผู้ใดไม่ดํารงบรรดาถ้อยคําแห่งพระราชบัญญั
ตินี้ โดยการกระทําตาม ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� ”
9

28
คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบ
ั พระพรยิง่ ใหญ่

1 “ต่อมาถ้าท่านทัง
้ หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

และระวังที่จะกระทําตาม
บรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัง้ ท่าน
ไว้ให้ สูง กว่า บรรดาประชาชาติ ทัง้ หลายทัว่ โลก 2 บรรดาพระพรเหล่า นี้ จะตามมาทัน ท่าน ถ้า ท่านทัง้ หลาย
เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 3 ท่านทัง้ หลายจะรับ พระพรในเมือง ท่านทัง้ หลาย
จะรับพระพรในทุ่งนา 4 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่านและผลแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร
คือ ฝูง วัว ของท่านที่ เพิม
่ ขึ้น ฝูง แกะของท่านที่ เพิ่มล ูก ขึ้น 5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้ง ของท่านจะ
รับพระพร 6 ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป 7 พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําให้ศัตรูผูลุ
้ กขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน เขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่ ง และหนี ให้พ้นหน้าท่าน
เจ็ด ทาง 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงบัญชาพระพรให้ แก่ ฉางของท่าน และบรรดากิจการที่ มือ ท่านกระทํา และ
พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 9 พระ
เยโฮวาห์ จะทรงตัง้ ท่านให้ เป็น ชนชาติ บริสุทธิแด่
์ พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ ท่านแล้ว ถ้า ท่าน
รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนิ นในพระมรรคาของพระองค์ 10 และชนชาติ
ทัง้ หลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจะเกรงกลัวท่าน 11 พระ
เยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายอุ ดมสมบู รณ ์ ไปด้วยผลแห่ง ตัว ของท่าน ผลของฝูง สัตว์ ของท่าน
และผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้ท่าน 12 พระเย
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โฮวาห์ จะทรงเปิด คลัง ฟ้า อัน ดี ของพระองค์ ประทานฝนแก่ แผ่ นดิน ของท่านตามฤดู กาล และทรงอํานวย
พระพรแก่ กิจการนํ้ามือ ของท่าน และท่านจะให้ประชาชาติ หลายประชาชาติ ขอยืม แต่ ท่านจะไม่ ขอยืม เขา
13 ถ้า ท่านเชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ และระวัง ที่
จะกระทําตาม พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง กระทําให้สูงขึ้นทางเดียว มิใช่ให้ตํ่า
ลง 14 และท่านจะไม่ หน
ั เหไปจากถ้อยคํา ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ โดยหัน ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้าย
ไปติดตามปรนนิ บัติพระอื่น
ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและภัยพิบัติต่างๆ
แต่ ต่อ มาถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และไม่ ระวัง ที่ จะกระทํา
ตามพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ แล ้ว บรรดาคํา สาปแช่ง
เหล่า นี้ จะตามมาทัน ท่าน 16 ท่านทัง้ หลายจะรับคํา สาปแช่ง ในเมือง ท่านทัง้ หลายจะรับคํา สาปแช่ง ในทุ่ง
นา 17 กระจาดของท่านและรางนวดแป้ง ของท่านจะรับคํา สาปแช่ง 18 ผลแห่ง ตัว ของท่าน ผลแห่ง พื้น ดิน
ของท่าน ฝูง วัว ของท่านที่ เพิม
่ ขึ้น ฝูง แกะของท่านที่ เพิม
่ จะรับคํา สาปแช่ง 19 ท่านจะรับคํา สาปแช่ง เมื่อ
20
ท่านเข้ามา และท่านจะรับคําสาปแช่งเมื่อท่านออกไป พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้คําสาปแช่ง ความ
วุน
่ วาย และการตําหนิ มี ขึ้น แก่ บรรดากิจการที่ มือ ท่านกระทํา จนท่านจะถูก ทําลายและพินาศอย่างรวดเร็ว
เนื่ องด้วยความชัว่ ซึ่งท่านได้ กระทําเพราะท่านได้ ทอดทิง้ เราเสีย 21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้โรคร้าย
ติดพันท่าน จนพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ้นเสียจากแผ่นดิน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั ้น 22 พระเยโฮ
วาห์จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่างรุ นแรง ด้วยดาบ
ด้วยพายุ รอ
้ นกล้า ด้วยราขึ้น และสิง่ เหล่า นี้ จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ 23 และฟ้า สวรรค์ ที่ อยู่ เหนื อ
ศีรษะของท่านจะเป็น ทองสัมฤทธิ์ และแผ่นดิ นที ่ อยู่ ใต้ ท่านจะเป็น เหล็ก 24 พระเยโฮวาห์ จะทรงบันดาล
ให้ ฝนในแผ่น ดิน ของท่านเป็น ฝุ่น และละออง ลงมาจากอากาศอยู่ เหนื อ ท่านทัง้ หลายจนกว่า ท่านจะถูก
ทําลาย 25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรู ของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้เขาทางเดียว
แต่ จะหนี ให้ พ้น หน้า เขาเจ็ด ทาง และท่านทัง้ หลายจะถูก ถอนออกไปอยู่ ตามบรรดาราชอาณาจักรทัว่ โลก
26 ซากศพของท่านทัง
้ หลายจะเป็นอาหารของนกทัง้ หลายในอากาศ และสําหรับสัตว์ป่าในโลก และไม่มีผูใด
้
ขับไล่ฝูงสัตว์เหล่านั ้นไป 27 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีอียป
ิ ต์ ด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง ด้วย
โรคลัก ปิ ดล ัก เปิด และด้วยโรคคัน ซึ่ง จะรักษาไม่ ได้ 28 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยโรควิกลจริต
โรคตาบอด และให้จิ ตใจยุง่ เหยิง 29 ท่านจะต้องคลํา ไปในเวลาเที่ยง เหมือนคนตาบอดคลํา ไปในความมืด
และท่านจะไม่ มี ความเจริญในหนทางของท่าน ท่านจะถู กบ ีบ คัน
้ และถูก ปล้น อยู่เสมอ และจะไม่ มี ใครช่วย
ท่านได้เลย 30 ท่านจะหมัน
้ หญิงคนหนึ่ งไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะเข้าไปสมสู่กับนาง ท่านจะก่อสร้างเรือน
แต่ จะไม่ ได้ อาศัย อยู่ ในนั ้น ท่านจะปลูก สวนองุน
่ แต่ ท่านจะไม่ ได้ เก ็บ ผลองุน
่ นั ้น เข้า มา 31 คนจะฆ่า วัว ของ
ท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านจะมิได้ รับประทานเนื้ อวัวนัน
้ เขาจะมาแย่งชิงลาไปต่อหน้าต่อตาท่าน และเขา
จะไม่ เอากลับ คืน มาให้ท่าน ฝูง แพะแกะของท่านจะต้องเอาไปให้ศัตรู ของท่าน และจะไม่ มี ใครช่วยท่านได้
เลย 32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาวของท่านไปให้แก่ ประชาชาติ อื่น ส่วนตาของท่านจะมองดู และมื ดม
ัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตลอดเวลา อํานาจนํ้ามือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ 33 ชนชาติที่ท่านไม่
เคยรู จ
้ ักมาแต่ก่อนจะมารับประทานพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลงานทัง้ ปวงของท่าน เขาจะบีบ
คัน
้ และเหยียบยํ่า ท่านเสมอไป 34 ดัง นั ้น ภาพที่ ท่านเห็น จึง จะกระทํา ให้ ท่านบ้า คลัง่ ไป 35 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีรา้ ยที่หัวเข่า และที่ขา ซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้ เป็นตัง้ แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อม
ของท่าน 36 พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา ท่าน และกษั ตริย์ ผู้ ที่ ท่านแต่ง ตัง้ ไว้เหนื อ ท่านนั ้น ไปยัง ประชาชาติ ซ่ึง
ท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รูจั
้ กมาก่อน ณ ที่นั ้นท่านจะปรนนิ บติ
ั พระอื่นทีท
่ ําด้วยไม้และด้วยหิน 37 ท่าน
จะเป็ นที่น่าตกตะลึง เป็นคําภาษิ ต เป็ นที่คําครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ ปวงที่พระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไปนั ้น
38 ท่านจะต้องเอาพืชไปหว่านไว้ในนามากและเก็บผลเข้ามาแต่น้ อย เพราะตัก
๊ แตนจะกัดกินเสีย 39 ท่านจะ
ปลูกและแต่งต้นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ หรือเก็บผลเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย 40 ท่านจะ
มี ต้น มะกอกเทศอยู่ ทัว่ อาณาเขตของท่าน แต่ ท่านจะไม่ ได้ นํ้ามัน มาชโลมตั วท ่าน เพราะว่า ผลมะกอกเทศ
ของท่านจะร่วงหล่นเสีย 41 ท่านจะให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว แต่จะไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไป
เป็นเชลย 42 ต้นไม้ทัง้ หลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั ้น ตัก
๊ แตนจะถือกรรมสิทธิ์ 43 คนต่างด้าว
ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้นไปเหนื อท่านทุกทีๆ และท่านจะตํ่าลงทุกที ๆ 44 เขาจะให้ท่านทัง้ หลายยืมของ
ของเขาได้ และท่านจะไม่ มี ให้ เขายืม เขาจะเป็น หัว และท่านจะเป็น หาง 45 ยิง่ กว่า นั ้น คํา สาปแช่ง ทัง้ หมด
นี้ จะตามหาท่าน และตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทําลาย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ที่ จะรักษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ บัญชาท่านไว้ 46 สิ ่ง
เหล่า นี้ จะเป็น หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ อยู่ เหนื อ ท่าน และเหนื อ เชื้อ สายของท่านเป็น นิ ตย์ 47 เพราะ
ท่านมิได้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดี เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
15
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48 เพราะฉะนั ้นท่านจึงต้องปรนนิ บัติศัตรู ของท่าน

ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงใช้มาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและ
กระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์
จะทําลายท่านเสียสิน
้ 49 พระเยโฮวาห์จะทรงนําประชาชาติหน่งึ มาต่อสู้กับท่านจากทางไกล จากที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านไม่รูจั
้ กภาษาของเขา 50 เป็นประชาชาติที่มีหน
้าตาดุร้าย คือผู้ซ่ึงไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว 51 และจะรับประทานผลของฝูงสัตว์ของ
ท่าน และพืช ผลจากพื้น ดิน ของท่าน จนท่านจะถูก ทําลาย ทัง้ เขาจะไม่ เหลือ ข้าว นํ้า องุน
่ หรือ นํ้ามัน ลูกวัว
หรือลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่าน จนกว่าเขาจะกระทําให้ท่านพินาศ 52 เขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตูเมืองจนกําแพง
สูงและเข้มแข็งซึ่งท่านไว้วางใจนั ้นพังทลายลงทัว่ แผ่นดินของท่าน คือเขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตู เมืองทัว่
แผ่น ดิน ของท่านซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 53 ท่านจะต้องรับ ประทานผลแห่ง ตัว
ของท่านเป็นอาหาร คือเนื้ อบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ ลํา บากซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้ ท่านทัง้ หลายทุกข์ ลําบากนั ้น 54 ผู้ ชาย
สํารวยและสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวกท่านทัง้ หลาย ตาเขาจะชัว่ ร้ายต่อ พี่ น้องของตน ต่อ ภรรยาที่ อยู่ ใน
อ้อมอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้ายที่ เหลืออยู่กับตน 55 จนเขาจะไม่ยอมให้ใครกินเนื้ อลูกของตนซึ่งกําลั
งก ิ นอยู่ เพราะไม่ มี อะไรเหลือ ให้ เขาอีก แล้ว ในการล้อมและในความทุกข์ ลําบาก ซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้
ท่านทัง้ หลายทุกข์ลําบากทุกประตูเมือง 56 ผู้หญิงสํารวยและสําอางเหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซึ่งไม่เคยย่าง
เท้า ลงที่ พ้น
ื ดิน เพราะเป็น คนสําอางและสํารวยอย่างนั ้น ตาเขาจะชัว่ ร้ายต่อ สามี ในอ้อมอกของเธอ และ
ต่ อบ ุตรชายและบุตรสาวของเธอ 57 ต่อ รกซึ่ง เพิง่ ออกมาจากหว่างขาของเธอ และต่อ ลูก แดงที่ เพิง่ คลอด
เพราะว่าเธอจะกินเป็นอาหารเงียบๆเพราะขัดสนทุกอย่าง ในการถู กล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่งศั ตรู
ของท่านมาทําให้ท่านทัง้ หลายทุกข์ลําบากทุกประตูเมือง 58 ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ระวังที่จะกระทําตามถ้อยคํา
ทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญั ติ ซึ่ง เขียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ ที่ จะให้ ยาํ เกรงพระนามที่ ทรงสง่า ราศี และที่ น่า สะ
พรึงกลั วนี้ คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนํามาสู่ ท่านและเชื้อสาย
ของท่านด้วยภัยพิบติ
ั อย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้ต่างๆที่รา้ ยแรงและช้า
นาน 60 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์จะทรงนําโรคทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งท่านกลัวนน
ั ้ มาสู่ท่าน และมันจะติดพันท่าน
อยู่ 61 เช่น เดียวกัน โรคทุก อย่างและภัย พิบั ติ ทุก อย่าง ซึ่ งม ิ ได้ ระบุ ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ นี้ พระเยโฮ
วาห์จะทรงนํามายังท่าน จนกว่าท่านทัง้ หลายจะถูกทําลาย 62 ซึ่งพวกท่านทัง้ หลายมีมากอย่างดวงดาวใน
ท้องฟ้านั ้น ท่านก็จะเหลือแต่จํานวนน้ อย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่ โลก
และต่อ มาซึ่ง พระเยโฮวาห์ พอพระทัย ที่ จะทรงกระทํา ดี ต่อ ท่านและอํานวยพระพรให้ท่า นทวีมากขึ้น
นั ้น พระเยโฮวาห์ก็จะทรงพอพระทัยที่จะทรงทําให้ท่านพินาศและทําลายท่านเสียเช่นเดียวกัน ท่านจะต้อง
ถูกเด็ด ทิง้ ไปเสีย จากแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลัง จะเข้าไปยึดครองนั ้น 64 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ให้ท่าน
ทัง้ หลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย ตัง้ แต่ที่สุดปลายโลกข้างนี้ ไปถึงข้างโน้ น ณ ที่นั ้นท่าน
จะปรนนิ บั ติ พระอื่นๆ ซึ่ง ท่านและบรรพบุรุษ ของท่านไม่ รู จั
้ กค ือ พระซึ่ง ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา 65 เมื่อ ท่านอยู่
ท่ามกลางประชาชาติต่างๆนั ้น ท่านจะไม่พบความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพัก เพราะพระเย
โฮวาห์จะประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวัน
่ มีตาที่มืดมัวลงและมีชีวิตที่ค่อยๆวอดลง 66 และชีวต
ิ ของท่าน
ก็จะแขวนอยูข
่ ้างหน้าท่านอย่างสงสัย ท่านจะครันคร
่
้ามอยูท
่ ัง้ กลางวันและกลางคืน ไม่มความแน่
ี
ใจในชีวต
ิ
ของท่านเลย 67 ในเวลาเช้า ท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้า เป็น เวลาเย็ นก ็ จะดี� และในเวลาเย็น ท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้า
เป็นเวลาเช้าก็ จะดี� เพราะความครันคร
่
้ามซึ่ งมีอยู่ในจิตใจท่านนั ้น และเพราะสิง่ ที่ ตาท่านจะเห็น 68 และ
พระเยโฮวาห์จะนําท่านกลับมาทางเรือถึงอียป
ิ ต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวว่า ท่านจะไม่พบเห็นอ
ีกเลย ณ ที่นั ่นท่านจะต้องมอบตัวขายให้ศัตรู เป็นทาสชายและทาสหญิง แต่จะไม่มีผู้ใดซื้อท่าน�
63

29
คําเตือนใจเรือ
่ งพันธสัญญาเกี่ยวกับคานาอัน

1 ต่อไปนี้ เป็ นถ้อยคําในพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสให้กระทํากับคนอิสราเอลในแผ่นดิน

โมอับ นอกเหนื อพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทํากับพวกเขาที่โฮเรบ 2 โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมา
และกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อหน้าต่อตาของท่านในแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์ และต่อ บรรดาข้า ราชบริพารของท่าน และต่อ ประเทศของท่านทัง้ สิน
้ 3 ทัง้ การทดลอง
ใหญ่ ซ่ึง นั ยน์ ตาของท่านได้ เห็น ทัง้ หมายสําคัญ และการอัศจรรย์ ยิง่ ใหญ่ เหล่า นั ้น 4 แต่ จนกระทัง่ วัน นี้ พระ
เยโฮวาห์มิได้ประทานจิตใจที่เข้าใจ ตาที่มองเห็นได้ และหูที่ ยินได้ให้แก่ท่าน 5 ‘เราได้นําเจ้าอยู่ในถิน
่ ทุรกัน
ดารสี่สิบปี เสื้อผ้าของเจ้ามิได้ขาดวิน
่ ไปจากเจ้า และรองเท้ามิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า 6 เจ้าทัง้ หลาย
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มิได้รับประทานขนมปัง เจ้ามิได้ดื่มน้าํ องุน
่ หรือสุรา เพื่อเจ้าจะได้รู ว่้ า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
7 และเมื่อท่านมาถึงที่นี้ สิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน ออกมาทําสงครามกับเรา
แต่เราทัง้ หลายก็ ได้ กระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป 8 เราริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่ คนรู เบน คน
กาด และคนครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ 9 เพราะฉะนั ้นจงระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้ เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะจําเริญ ในบรรดากิจการซึ่ง ท่านกระทํา 10 ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายทุก คนยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือบรรดาผู้หว
ั หน้าตระกูลทัง้ หลาย พวกผู้ใหญ่ของท่าน และเจ้าหน้าที่ ของท่าน
บรรดาผู้ชายของอิสราเอล 11 เด็กๆของท่าน ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวที่อยู่ในค่ายของท่าน ทัง้ คนที่
ตัดฟืนให้ท่าน และคนที่ ตักนํ้าให้ท่าน 12 เพื่อท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน คือ ในพันธสัญญาที่ ปฏิญาณไว้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงกระทํากั บท ่านในวัน นี้ 13 เพื่อ
พระองค์จะทรงแต่งตัง้ ท่านทัง้ หลายในวันนี้ ให้เป็นประชาชนของพระองค์ และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้า
ของท่าน ดังที่พระองค์ทรงตรัสกับท่านนั ้น และดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือกับอับ
ราฮัม กับอิสอัคและกับยาโคบ 14 ข้าพเจ้ามิได้กระทําพันธสัญญากับคําปฏิญาณนี้ กับท่านเท่านั ้น 15 แต่กับ
ผู้ที่ ยืนอยู่กับเราทัง้ หลายในวันนี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับผู้ที่ ไม่ ได้ อยู่ที่ นี่กับเรา
ในวัน นี้ 16 (ท่านทราบอยู่ แล ้ วว ่า เราอาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อย่างไร และเราทัง้ หลายได้ ผ่านท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ่งท่านทัง้ หลายผ่านพ้นอย่างไร 17 ท่านทัง้ หลายได้ เห็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเขาทัง้ หลาย
แล้ว คือเห็นรูปเคารพที่ทําด้วยไม้ ด้วยหิน และด้วยเงินและทอง ซึ่งอยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย� 18 จงระวัง
ให้ดี เกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใด หรือครอบครัวใด หรือตระกูลใด ซึ่งในวันนี้ จิตใจของเขาหันไปจากพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิ บติ
ั พระของประชาชาติเหล่านั ้น เกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็น
ดี หมี และบอระเพ็ด 19 และต่อ มาเมื่อ คนนั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา แห่ง คํา สาปแช่ง นี้ จะนึ ก อวยพรตัว เองในใจว่า
‘แม้ข้าจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะเอาการเมาเหล้าซ้อนความกระหายนํ้า�
20 พระเยโฮวาห์จะมิได้ทรงให้อภัยแก่คนนั ้น แต่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์และความหวงแหนของพระองค์
จะพลุ่งขึ้นต่อชายคนนั ้น และคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี้ จะตกอยูเ่ หนื อเขา และพระเยโฮ
วาห์จะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้า 21 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงแยกเขาออกจากตระกูลคนอิสราเอลทัง้
ปวงให้ประสบหายนะตามคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ของพันธสัญญา ซึ่งจารึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัตินี้ 22 และ
คนชัว่ อายุ ต่อ มาคือ ลูก หลานซึ่ง เกิด มาภายหลัง ท่าน และชนต่างด้าวซึ่ง มาจากแผ่นดิ นที ่ อยู่ ห่างไกล จะ
กล่าวเมื่อ เขาเห็น ภัย พิบั ติ ต่างๆของแผ่น ดิน นั ้น และโรคภัย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้เป็น 23 คือ แผ่น
ดินทัง้ หมดเป็นกํามะถันและเป็นเกลือ และถูกเผาไฟ ไม่มีใครปลูกหว่าน และไม่มีอะไรงอกขึ้น เป็นที่ที่หญ้า
ไม่ งอก เป็นการที่ ถู กควํา่ อย่างโสโดมและโกโมราห์ เมืองอัด มาห์ เมืองเศโบอิม ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงควํา่
ด้วยความกริว้ และพระพิโรธ 24 เออ ประชาชาติ ทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เช่น นี้
แก่แผ่นดินนี้ พระพิโรธมากมายเช่นนี้ หมายความว่ากระไร� 25 แล้วคนจะพูดกนว
ั ่า ‘เพราะเขาทอดทิง้ พันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ เขาเมื่อ พระองค์ ทรง
พาเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 26 ไปปรนนิ บั ติ นม ัส การพระอื่น เป็น พระซึ่ง เขาไม่ เคยรู จั
้ ก และซึ่ง พระองค์
มิได้ ประทานแก่ เขา 27 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จึง พลุ่ง ขึ้น ต่อ แผ่น ดิน นี้ นํา เอาบรรดาคํา
สาปแช่ง ซึ่ง จารึก ไว้ในหนั งสือ นี้ มาถึง 28 และพระเยโฮวาห์ จึง ทรงถอนรากเขาเสีย จากแผ่น ดิน ด้วยความ
กริว้ พระพิโรธและความเดือดดาลอันมากมาย และทิง้ เขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่ ง ดังที่เป็นอยูวั
่ นนี้ � 29 สิ่งลี้ลั
บทง
ั ้ ปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย แต่สิ่งทรงสําแดงนั ้นเป็นของเราทัง้ หลาย และของ
ลูกหลานของเราเป็นนิ ตย์ เพื่อเราจะกระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญัตินี้ �

30
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมคนอิสราเอลเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
“ต่อ มาเมื่อ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้ คือ พระพรและคํา สาปแช่ง ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวไว้ต่อ หน้า ท่านมาถึง
ท่านทัง้ หลายแล้ว และท่านทัง้ หลายระลึกขึ้นได้ในเมื่อท่านทัง้ หลายอยูท
่ ่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขับไล่ ท่านไปนั ้น 2 และท่านก็หน
ั กลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้
ตั วท ่านและลูก หลานของท่าน และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ ในทุก สิง่ ทุก อย่างซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
ท่านในวันนี้ ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 3 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะทรงให้ท่านคืนสู่สภาพ
เดิมและทรงพระกรุ ณาต่อท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทัง้ หลายอีกจากชนชาติ ทัง้ หลายซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านทรงให้ ท่านทัง้ หลายกระจายไปอยู่ นั ้น 4 ถ้า มี คนของท่านที่ ถู กขับ ไล่ ไปอยู่ สุดท้ายปลาย
สวรรค์ จากที่ นั่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มา จากที่ นั่นพระองค์ จะทรงนําท่าน
กลับ 5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะนํา ท่านเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านยึด ครองเพื่อ
ท่านจะได้ ยึด ครอง และพระองค์ จะทรงกระทํา ดี แก่ ท่าน และทวีมากขึ้น ยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ของท่าน 6 แล ้ว
1
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่าน และใจของเชื้อสายของท่าน เพื่อท่านจะได้รก
ั พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่ได้ 7 และพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงให้คําสาปแช่งเหล่านี้ ตกอยู่บนข้าศึกและผู้ที่เกลียดชังท่าน คือผู้ข่มเหงท่านทัง้ หลาย 8 และ
ท่านทัง้ หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์อีก และกระทําตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่ง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้ หลายในวันนี้ 9 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจําเริญมัง่ คัง่ อย่าง
ยิง่ ในบรรดากิจการที่ มือท่านกระทํา ในผลแห่งตัวของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่ง
พื้นดินของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงปลื้มปีติที่จะให้ท่านจําเริญมัง่ คังอ
่ ีก ดังที่พระองค์ทรงปลื้มปีติใน
บรรพบุรุษของท่าน 10 ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยรักษาพระบัญญัติ
และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่งจารึกไว้ในหนั งสือของพระราชบัญญัติ นี้ ถ้าท่านทัง้ หลายหันกลับ มาหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
คําตักเตือนว่าจงเลือกชีวต
ิ หรือความตาย

ไม่ได้ ปิดบังไว้จากท่าน และไม่ห่างเหินเกินไปด้วย
มิใช่ พระบัญญั ติ นั ้น อยู่ บนสวรรค์ แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะแทนเราขึ้น ไปบนสวรรค์ และนํา มาให้ เรา
และกระทําให้เราได้ ฟังและประพฤติ ตาม� 13 มิใช่อยู่พ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะข้ามทะเลไปแทน
เราและนํา มาให้เรา และกระทํา ให้เราได้ ฟัง และประพฤติ ตาม � 14 แต่ ถ้อยคํา นั ้น อยู่ใกล้ ท่านทัง้ หลายมาก
อยู่ ในปากของท่าน และอยู่ ในใจของท่าน ฉะนั ้น ท่านจึง กระทํา ตามได้ 15 จงดู เถิด ในวัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ วาง
ชีวต
ิ และสิ่ งด ี ความตายและสิง่ ร้ายไว้ต่อ หน้า ท่าน 16 คือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ ให้ รัก พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ให้ ดําเนิ น ในพระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ และให้ รก
ั ษาพระบัญญั ติ และกฎ
เกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แล ้ วท ่านจะมี ชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
จะอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านเข้าไปยึด ครองนั ้น 17 แต่ ถ้า ใจของท่านหันเหไป และท่านมิ ได้
ฟัง แต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิ บัติพระนั ้น 18 ข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทัง้ หลายในวันนี้ ว่า
ท่านทัง้ หลายจะพินาศเป็น แน่ ท่านจะไม่ มี ชี วิตอยู่ นานในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดน
เข้าไปยึดครองนั ้น 19 ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ ว่า ข้าพเจ้าตัง้ ชีวต
ิ และ
ความตาย พระพรและคํา สาปแช่ง ไว้ต่อ หน้า ท่าน เพราะฉะนั ้น ท่านจงเลือกเอาข้างชีวต
ิ เพื่อ ท่านและเชื้อ
สายของท่านจะได้ มี ชี วิ ตอยู่ 20 ด้วยมี ความรัก ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของ
พระองค์ และติดพัน อยู่กับ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ชีวต
ิ และความยืนนานของท่าน เพื่อ ท่านจะได้
อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบ ว่า
จะประทานแก่ท่านเหล่านั ้น�
12

11 เพราะว่า พระบัญญั ติ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้
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คําปรึกษาครัง้ สุดท้ายของโมเสสต่อคนอิสราเอลและโยชูวา

“วันนี้ ข้าพเจ้ามีอายุหน
่งึ ร้อยยี่ สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้า จะออกไปและเข้า มาอีก ไม่ ไหวแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ได้
ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ � 3 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะข้ามไปข้างหน้า ท่านเอง พระองค์ จะทรงทําลาย
ประชาชาติ เหล่า นี้ ให้พ้น หน้า ท่าน เพื่อ ว่า ท่านจะยึด ครองเขานั ้น โยชู วาจะข้ามไปนํา หน้า ท่านทัง้ หลาย ดัง
ที่ พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว 4 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่ เขาอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทําแก่ สิ โหนและ
โอกกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และแก่ แผ่ นดิน ของเขา ผู้ ที่ พระองค์ ทรงทําลายแล้ว 5 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ท่าน และท่านทัง้ หลายจะกระทํา แก่ เขาตามบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน
ไว้แล้ว 6 จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด อย่า กลัว หรือ อย่า ครันคร
่
้ามเขาเลย เพราะว่า ผู้ ที่ ไปกั บท ่านคือ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิง้ ท่านเสีย� 7 แล้วโมเสสเรียก
โยชู วาเข้ามาและกล่าวแก่ ท่านท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอลว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
เพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทาน
แก่เขา ท่านจงกระทําให้เขาได้แผ่นดินนั ้นมาเป็นมรดก 8 ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิต
อยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิง้ ท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย� 9 โมเสส
ได้ เข ีย นพระราชบัญญั ติ นี้ และมอบให้ แก่ ปุ โรหิต ลูก หลานของเลวี ผู้ ซึ่ง หามหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮ
วาห์ และแก่ พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ ปวงของคนอิสราเอล 10 และโมเสสบัญชาเขาว่า “เมื่อ ครบทุกๆเจ็ด ปี ตามเวลา
กําหนดปี ปลดปล่อย ณ เทศกาลอยู่เพิง 11 เมื่อคนอิสราเอลทัง้ หลายมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ณ สถานที่ ซึ่งพระองค์ จะทรงเลือกไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายจงอ่านพระราชบัญญัติ นี้
ให้คนอิสราเอลทัง้ ปวงฟัง 12 จงเรียกประชาชนให้มาประชุมกัน ทัง้ ชาย หญิง และเด็ก ทัง้ คนต่างด้าวภายใน
ประตูเมืองของท่าน เพื่อให้เขาได้ยน
ิ และเรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และให้ระวังที่จะ
1 โมเสสยังกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ แก่ คนอิสราเอลทุกคน 2 และท่านกล่าวแก่ เขาว่า
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กระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
ิ
้ ของพระราชบัญญัตินี้ 13 และเพื่อลูกหลานทัง้ หลายของเขา ผู้ยังไม่ทราบจะได้ยน
และเรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลังจะ
ยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น�
โมเสสจะสิน
ิ โยชูวาได้รบ
ั พระบัญชา บทเพลงของโมเสส
้ ชีวต

“ดูเถิด วันซึ่งเจ้าต้องตายก็ใกล้ เข้ามาแล้ว จงเรียกโยชูวามา และ
เจ้าทัง้ สองจงมาเฝ้าเราในพลับพลาแห่งชุ มนุม เพื่อเราจะได้ กําชับเขา� โมเสสและโยชู วาก็เข้าไปและเข้า
เฝ้าพระองค์ในพลับพลาแห่งชุมนุม 15 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในเสาเมฆในพลับพลาแห่งชุมนุม และ
เสาเมฆนั ้นอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด ตัวเจ้าจวนจะต้อง
หลั บอย ู่ กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า แล้ว และชนชาติ นี้ จะลุก ขึ้น และเล่น ชู้ กับ พระของคนต่างด้าวแห่ง แผ่น ดิน นี้
ในที่ ที่ เขาไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น เขาทัง้ หลายจะทอดทิง้ เราเสีย และหัก พันธสัญญาซึ่ง เราได้ กระทํา ไว้กับ เขา
17 แล ้ว ในวัน นั ้น เราจะกริว
้ ต่อเขา และเราจะทอดทิง้ เขาเสียและซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เขาทัง้ หลาย
จะถูก กลืน และสิง่ ร้ายกับ ความลํา บากเป็ นอ ัน มากจะมาถึง เขา ในวัน นั ้น เขาจึง จะกล่าวว่า ‘สิ ่ง ร้ายเหล่า นี้
ตกแก่เรา เพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ� 18 ในวันนั ้นเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา
เป็นแน่ ด้วยเหตุความชัวท
ั ้ หลายซึ่งเขาได้กระทํา เพราะเขาได้หน
ั ไปหาพระอื่น 19 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าทัง้
่ ง
สองจงเขียนบทเพลงนี้ และสอนคนอิสราเอลให้รอ
้ งจนติดปาก เพื่อบทเพลงนี้ จะเป็นพยานของเราปรักปรํา
คนอิสราเอล 20 เพราะว่า เมื่อ เราจะได้ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ซึ่ง เราได้
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขา และเขาได้รบ
ั ประทานอิม
่ หนําและอ้วนพี เขาจะหันไปปรนนิ บัติพระอื่น และ
หมิน
่ ประมาทเรา และผิด พันธสัญญาของเรา 21 และต่อ มาเมื่อ สิง่ ร้ายและความลําบากหลายอย่างมาถึง
เขาแล้ว เพลงบทนี้ จะเผชิญหน้า เป็น พยาน เพราะว่าเพลงนี้ จะอยู่ที่ ปากเชื้อสายของเขาไม่ มี วันลืม เพราะ
แม้ แต่ เวลานี้ เองเรารู ้ถึง ความมุ่ง หมายที่ เขากําลัง จะก่อ ขึ้น มาแล้ว ก่อนที่ เราจะนํา เขาเข้าไปในแผ่น ดิน
ซึ่งเราปฏิญาณไว้นั ้น� 22 โมเสสจึงได้เขียนบทเพลงนี้ ในวันเดียวกันนั ้น และสอนให้แก่ประชาชนอิสราเอล
23 พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ โยชู วาบุตรชายนูนว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนําคนอิสราเอลเข้าไป
ในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณว่าจะให้แก่เขา เราจะอยูก
่ ับเจ้า�
14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

โมเสสเขียนหนั งสือจบแล้ว อิสราเอลจะประพฤติหลงผิดไป

24 ต่อมาเมื่อโมเสสเขียนถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ ลงในหนั งสือจนจบแล้ว 25 โมเสสก็บัญชาคนเลวีผู้

หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ว่า 26 “จงรับหนั งสือพระราชบัญญัติ นี้ วางไว้ข้างหีบพันธสัญญาแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ให้อยู่ ที่ นั ่น เพื่อ เป็น พยานปรักปรํา ท่าน 27 เพราะข้าพเจ้า รู ว่
้ า ท่านทัง้ หลาย
เป็น คนมัก กบฏและคอแข็ง ดู เถิด เมื่อ ข้าพเจ้า ยั งม ี ชี วิ ตอยู่ กั บท ่า นวัน นี้ ท่านก็ ยงั กบฏต่อ พระเยโฮวาห์
เมื่อข้าพเจ้าตายแล้วจะร้ายกว่านี้ สักเท่าใด 28 ท่านจงเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของทุกตระกูล และเจ้าหน้าที่
ทัง้ หมด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล่าวถ้อยคําเหล่านี้ ให้เขาฟัง และอัญเชิญสวรรค์ และโลกให้เป็นพยานปรักปรํา
เขา 29 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว ท่านจะประพฤติ ตัวเสื่อมทรามอย่างที่ สุด และหันเหไป
จากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ ความชัว่ ร้ายจะตกแก่ท่านในวันข้างหน้า เพราะว่าท่านจะกระทําสิง่ ที่ชว
ั่
ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ ทรงกริว้ โกรธด้วยการที่ มือท่านกระทํา�
30 โมเสสก็ได้กล่าวถ้อยคําในบทเพลงต่อไปนี้ ให้เข้าหูประชุมชนอิสราเอลทัง
้ หมดจนจบ

32
บทเพลงของโมเสส
ฟ้าสวรรค์ จงเงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้าจะพูด โอ พิภพโลก ขอจงสดับถ้อยคําจากปากของข้าพเจ้า 2 ขอให้
คํา สอนของข้าพเจ้า หยดลงอย่างเม็ด ฝน และคํา ปราศรัย ของข้าพเจ้า กลัน
่ ตัว ลงอย่างนํ้าค้าง อย่างฝนตก
ปรอยๆอยู่เหนื อหญ้าอ่อน อย่างห่าฝนตกลงเหนื อผักสด 3 เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเยโฮ
วาห์ จงถวายความยิง่ ใหญ่ แด่ พระเจ้า ของเรา 4 พระองค์ ทรงเป็น ศิ ลา พระราชกิจ ของพระองค์ ก็ สมบูรณ์
พระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ ก็ ยุติธรรม พระเจ้าที่ เที่ยงธรรมและปราศจากความชัว่ ช้า พระองค์ ทรงยุ
ติธรรมและเที่ยงตรง 5 เขาทัง้ หลายประพฤติชว
ั ่ ช้าแล้ว ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายหาใช่เป็นตําหนิ ของบุตรของ
พระองค์ เขาเป็นยุควิปลาสและคดโกง 6 โอ ชนชาติโฉดเขลาและเบาความเอ๋ย ท่านจะตอบสนองพระเยโฮ
วาห์อย่างนี้ ละหรือ พระองค์มิใช่พระบิดา ผู้ทรงไถ่ท่านไว้ดอกหรือ ผู้ทรงสรรค์ท่าน และตัง้ ท่านไว้แล้ว 7 จง
ระลึก ถึง โบราณกาล จงพิจารณาถึง จํานวนปี ที่ ผ่านมาหลายชัว่ อายุ คนแล้ วน ัน
้ จงถามบิดาของท่าน แล ้ว
เขาจะสําแดงให้ท่านทราบ จงถามพวกผู้ใหญ่ของท่าน แล้วเขาจะบอกท่าน 8 เมื่อผู้สูงสุดประทานมรดกแก่
บรรดาประชาชาติ เมื่อพระองค์ ทรงแยกลูกหลานของอาดัม พระองค์ ทรงกัน
้ เขตของชนชาติ ทัง้ หลายตาม
1 “โอ
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จํานวนคนอิสราเอล 9 เพราะว่าส่วนของพระเยโฮวาห์คือประชาชนของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของ
พระองค์ เอง 10 พระองค์ ทรงพบเขาในแผ่น ดิน ทุ รก ัน ดาร ในที่ เปล ี่ยวเปล่า ซึ่ งม ี แต่ เสียงเห่า หอน พระองค์
ทรงนํา เขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่ ทรงรักษาเขาไว้ดัง แก้ว พระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนกอินทรีที่
กวนรัง ของมัน กระพือ ปีก อยู่ เหนื อ ลูก โต กางปีก ออกรองรับลู กไว้ ให้ เกาะอยู่ บนปีก 12 พระเยโฮวาห์ องค์
เดียวก็ ทรงนํา เขามา ไม่มี พระต่างด้าวองค์ ใดอยู่ กับ เขา 13 พระองค์ ทรงโปรดเขาให้ ขี่ ไปบนโลกส่วนสูง ให้
เขากินพืชผลที่ได้จากนา พระองค์ทรงให้เขาดูดนํ้าผึ้งจากศิลา และให้ด่ ืมน้าํ มันจากหินแข็งกล้า 14 ให้ได้นม
เปรีย
้ วจากวัว และให้ได้นํ้านมจากแพะแกะ ได้ไขมันจากลูกแกะ และแกะผูพั
้ นธุบาชาน
์
และฝูงแพะ กับข้าว
สาลี อย่างดี ที่สุด และท่านได้ ด่ ืม เลือดขององุน
่ คือ นํ้า องุน
่ 15 แต่ เยชุ รู นอ ้ วนพี ข้น
ึ แล้ วก ็ มี พยศ พอเจ้า อ้วน
ใหญ่ เนื้ อหนานุ่มนม
ิ่ เขาทอดทิง้ พระเจ้าผู้สร้างเขามา แล้วดูหมิน
่ ศิลาแห่งความรอดของเขา 16 เขายัว่ ยุให้
พระองค์ทรงอิจฉาด้วยพระต่างด้าว ด้วยสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ หลายเขาก็ยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ 17 เขา
บูชาพวกปีศาจแทนพระเจ้า บูชาพระซึ่งเขาไม่รูจั
้ กมาก่อน บูชาพระใหม่ๆซึ่งเกิดมาเร็วๆนี้ ซึ่งบรรพบุรุษของ
ท่านไม่เกรงกลัว 18 ท่านมิได้ใส่ใจในศิลาที่ให้กําเนิ ดท่านมา ท่านหลงลืมพระเจ้าซึ่งทรงปั้ นท่าน 19 พระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรและทรงชัง เขา เพราะเหตุ บุ ตรชายหญิง ของพระองค์ ได้ ยัว่ พระองค์ 20 และพระองค์ ตรั
สว่า ‘เราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เราจะคอยดูวา่ ปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไร เพราะเขาเป็นยุค
ที่ดื้อรัน
้ เป็นลูกเต้าที่ไม่มีความเชื่อ 21 เขาทําให้เราอิจฉาด้วยสิง่ ที่ไม่ใช่พระเจ้า เขาได้ยว
ั ่ โทสะเราด้วยความ
ไร้ประโยชน์ ของเขา ดัง นั ้นเราจึง ทําให้เขาอิจฉาผู้ ที่ ไม่ใช่ชนชาติ และจะยัว่ โทสะเขาด้วยประชาชาติ ที่ เขลา
ชาติ หนึ่ ง 22 เพราะมี ไฟก่อ ขึ้น ด้วยเหตุ ความกริว้ ของเรานั ้น ไฟก็ ไหม้ ลุ กลามไปจนถึ งก ้น ลึก ของนรก เผา
แผ่นดินโลกและพืชผลในนั ้น และก่อเพลิงติดรากภูเขา 23 เราจะสุมสิ่งร้ายไว้บนเขาทัง้ หลาย และปล่อยลูก
ธนูของเรามายิงเขา 24 เขาจะซูบผอมไปเพราะความหิว ความร้อนอันแรงกล้าและการทําลายอันขมขื่นจะ
เผาผลาญเขาเสีย เราจะส่ง ฟัน สัตว์รา้ ยให้มาขบกับ พิษ ของสัตว์เลื้อยคลานในผงคลี 25 ภายนอกจะมี ดาบ
และภายในจะมีความกลัวมาทําลายทัง้ ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารี ทัง้ เด็กที่ ยังดูดนมและคนที่ ผมหงอก
26 เราพูด แล้ วว ่า “เราจะให้ เขากระจัด กระจายไปถึ งม ุม ต่างๆ เราจะให้ ช่ อ
ื ของเขาสูญ ไปจากความทรงจํา
ของมนุษย์� 27 ถ้าหากว่าเราไม่กลัวความกริว้ โกรธของศั ตรู เกรงว่าศั ตรู จะประพฤติ ผิดไป กลัวว่าศั ตรู ทัง้
หลายจะพูดว่า “กําลังมือของเราจะมีชัย พระเยโฮวาห์หาได้ทรงกระทํากิจการทัง้ ปวงนี้ ไม่� 28 เพราะว่าเขา
ทัง้ หลายเป็น ประชาชาติ ที่ ไม่ ยอมฟัง คํา ปรึกษา ในพวกเขาไม่ มี ความเข้าใจ 29 โอ ถ้า เขาฉลาดแล้ว เขาจะ
เข้าใจเรือ
่ งนี้ และทราบเรือ
่ งสุดท้ายปลายมือ 30 คนเดียวจะไล่พันคนอย่างไรได้ สองคนจะทําให้หมื่นคนหนี
ได้ อย่างไร นอกจากศิลาของเขาได้ ขายเขาเสียแล้ว และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงทอดทิง้ เขาเสีย 31 เพราะศิลา
ของเขาไม่เหมือนศิลาของเรา แม้ศัตรู ของเราก็ตัดสินอย่างนั ้น 32 เพราะว่าเถาองุน
่ ของเขามาจากเถาเมือง
โสโดม มาจากไร่เมืองโกโมราห์ ผลองุน
่ ของเขาเป็นดีหมี และองุนที
่ เ่ ป็นพวงๆก็ขมขื่น 33 นํ้าองุน
่ ของเขาเป็น
พิษของมังกร เป็นพิษอํามหิตของงู เห่า 34 เรือ
่ งนี้ มิได้ สะสมไว้กับเราดอกหรือ ประทับตราไว้ในคลังของเรา
35 การแก้ แค้น และการตอบสนองเป็ น ของเรา เท ้า ของเขาจะลื่น ไถลไปตามกําหนดเวลา เพราะว่า วัน แห่ง
หายนะของเขาอยู่ใกล้แค่เอ้ ือมแล้ว และสิง่ ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็จะมาโดยพลัน 36 เพราะพระเยโฮวาห์
จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานี ต่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เมื่อ ทอดพระเนตร
กําลังของเขาสิน
้ ลง ไม่มีใครยังอยู่หรือเหลืออยู่ 37 แล้วพระองค์จะตรัสว่า “พระของเขาอยู่ที่ไหน ศิลาที่เขา
พึ่งพานั ้น อยู่ ที่ ไหนเล่า 38 คือ ผู้ ที่ รับ ประทานไขมัน ของเครือ
่ งสัตวบูชาของเขา และดื่ มน้าํ องุ ่นที ่ เป็น เครือ
่ ง
ดื่มบูชาของเขา ให้บรรดาพระเหล่านั ้นลุกขึ้นช่วย ให้พระเหล่านั ้นเป็นผู้ป้องกันเจ้าซิ 39 จงดูเถิด ตัวเรา คือ
เรานี่ แหละเป็น ผู้ นั ้น นอกจากเราไม่ มี พระเจ้า อื่น ใด เราฆ่า ให้ตาย และเราก็ ให้มี ชี วิตอยู่ เราทําให้บาดเจ็บ
และเราก็รก
ั ษาให้หาย ไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือเราได้ 40 เพราะเราชูมือขึ้นถึงสวรรค์ และปฏิญาณว่า ดังที่
เราดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 41 ถ้าเราลับดาบอันวาววับของเรา และมือของเรายึดการพิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศั
ตรู ของเรา และตอบแทนผู้ที่ เกลียดเรา 42 เราจะให้ลูกธนูของเราเมาโลหิต และดาบของเราจะกินเนื้ อหนั ง
ด้วยโลหิตของผูที
้ ่ถูกฆ่าและของเชลย ตัง้ แต่เริม
่ แก้แค้นต่อศัตรู� ’ 43 โอ ประชาชาติทัง้ หลาย จงชื่นชมยินดี
กับ ประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์ จะแก้ แค้น โลหิต แห่ง พวกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แล้ว และจะทรง
ทําการแก้แค้นศัตรูของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานี ทัง้ แผ่นดินและประชาชนของพระองค์� 44 โมเสส
ได้มาเล่าบรรดาถ้อยคําของเพลงบทนี้ ให้ประชาชนฟัง ทัง้ ตัวท่านพร้อมกับโยชูวาบุตรชายนูน
โมเสสจะสิน
ิ บนยอดเขาเนโบ
้ ชีวต

“จงใส่ใจ
ในถ้อยคําทัง้ หลายซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้ เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน เพื่อเขาจะได้
ระวังที่ จะกระทําตามถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทัง้ สิน
่ งนี้ ไม่ใช่เรือ
่ งเล็กน้ อยสําหรับท่านทัง้ หลาย
้ 47 เรือ
แต่เป็นเรือ
่ งชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลาย และเรือ
่ งนี้ จะกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งท่านทัง้
45 และเมื่อโมเสสเล่าคําเหล่านี้ ทัง
้ หมดแก่บรรดาคนอิสราเอลจบแล้ว 46 ท่านก็กล่าวแก่เขาว่า
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หลายกําลังจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น� 48 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในวันนั ้นเองว่า 49 “จง
ขึ้นไปบนภูเขาอาบาริม ถึงยอดเขาเนโบ ซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเมืองเยรีโค และดูแผ่นดินคานาอัน
ซึ่ง เราให้ แก่ ประชาชนอิสราเอลเป็น กรรมสิทธิ์ 50 และสิน
ิ เสียบนภูเขาซึ่ง เจ้า ขึ้น ไปนั ้น และถูก รวบไป
้ ชีวต
อยู่กับญาติ พี่น้ องของเจ้า ดังอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ สิ ้นชีวต
ิ ที่ ภู เขาโฮร์ และถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของ
เขา 51 เพราะเจ้าทัง้ สองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอิสราเอลที่น้ําเมรีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกันดารศิน
เพราะเจ้ามิได้เคารพเราว่าบริสุทธิใ์ นหมู่คนอิสราเอล 52 เพราะเจ้าจะได้เห็นแผ่นดินซึ่งอยูต
่ ่อหน้าเจ้า แต่เจ้
าไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่คนอิสราเอล�

33
พระพรสําหรับตระกูลต่างๆ
ต่อ ไปนี้ เป็น พรซึ่ง โมเสสบุรุษ ของพระเจ้า ได้ อวยพรแก่ คนอิสราเอลก่อนที่ ท่านสิน
ิ 2 ท่านกล่าวว่า
้ ชีวต
“พระเยโฮวาห์เสด็จจากซีนาย และทรงรุ ง่ แจ้งจากเสอีรมาย
์
ังเขาทัง้ หลาย พระองค์ ทรงฉายรังสี จากภูเขา
ปาราน พระองค์ เสด็จ พร้อมกับ วิ สุทธิ ชนนั บ หมื่นๆ ที่ พระหัตถ์ เบื้องขวามี ไฟเป็น พระราชบัญญั ติ แก่ เขา
3 แท้จริง พระองค์ทรงรักประชาชนของพระองค์ บรรดาวิสุ ทธิชนของพระองค์ก็อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์
และเขาทัง้ หลายกราบลงที่ พระบาทของพระองค์ รบ
ั พระดํารัสของพระองค์ 4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญัติ
ไว้แก่เรา เป็นกรรมสิทธิข
์ องชุ มนุมชนยาโคบ 5 พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ในเยชู รู น เมื่อหัวหน้าชนชาติชุมนุ
มกับคนอิสราเอลทุกตระกูล 6 ขอให้รู เบนดํารงชีวต
ิ อยู่ อย่าให้ตาย อย่าให้ผู้คนของเขามีน้ อย� 7 ท่านกล่าว
ถึง พรสําหรับ ยู ดาห์ ดังนี้ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ เสียงของยู ดาห์ ขอทรงนํา เขาเข้า กับ ชนชาติ
ของเขา มือ ของเขาได้ ต่อสู้ เพื่อ ตนเอง และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากปรปั กษ ์ ของเขา� 8 ท่านกล่าว
ถึง เลวีว่า “ขอให้ ทูม มีม และอู รีมของพระองค์ อยู่ กับ ผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงทดลองแล้ วท ี่
ตําบลมัส สาห์ ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ต่อสู้ แล ้ วท ี่ น้ํา เมรีบาห์ 9 ผู้ กล ่าวถึ งบ ิ ดามารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็น
เขา� เขาไม่จําพี่น้องของเขา และไม่รู จั
้ กลูกของตนเอง เพราะว่าเขาปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ และ
รักษาพันธสัญญาของพระองค์ 10 เขาทัง้ หลายจะสอนคํา ตัดสิน ของพระองค์ แก่ ยาโคบ และสอนพระราช
บัญญัติ ของพระองค์ แก่ อิสราเอล เขาจะวางเครือ
่ งหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้
สิน
้ บนแท่นบูชาของพระองค์ 11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และ
โปรดการงานที่ มือ เขาทํา ขอทรงตี ทําลายบัน
้ เอวแห่ง ศั ตรู ของเขา คือ ผู้ ที่ เกล ียดชัง เขา อย่า ให้ ลุ กขึ้ นอ ีก
ได้� 12 ท่านกล่าวเรือ
่ งเบนยามินว่า “คนที ่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์ อย่างปลอดภัย พระ
เยโฮวาห์จะทรงปกเขาไว้วันยังคํ่า และจะทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา� 13 และท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า
“ขอให้แผ่ นดิน ของเขาได้ รบ
ั พระพรจากพระเยโฮวาห์ ให้ได้ รับ ของประเสริฐ ที่สุด จากฟ้า สวรรค์ ทัง้ นํ้าค้าง
และจากบาดาลซึ่งหมอบอยู่ข้างล่าง 14 ให้ได้รับผลประเสริฐที่สุดของดวงอาทิตย์ และพืชผลประเสริฐที่สุด
ที่ ดวงจันทร์ให้ บังเกิด 15 พร ้ อมกับ ผลอย่างงามที่สุด จากภูเขาดึกดําบรรพ์ และผลประเสริฐ ที่สุด จากเนิ น
เขาที่อยู่ตลอดกาล 16 และผลประเสริฐที่สุดของพิภพและสิง่ ที่อยู่ในนั ้น และพระกรุ ณาคุณของพระองค์ซ่ึง
ประทับที่พุ่มไม้ ขอให้พรเหล่านี้ ลงมาเหนื อศีรษะของโยเซฟ และเหนื อกระหม่อมของผู้ที่ถูกแยกจากพี่น้อง
ของตน 17 สง่าราศี ของเขาเหมือนลูกวัวหัวปี ของเขา เขาของเขาเหมือนเขาม้ายูนิคอน และด้วยเขานั ้นเขา
จะดันชนชาติทัง้ หลายออกไปจนสุดปลายพิภพ คนเอฟราอิมนับหมื่นเป็นเช่นนี้ คนมนั สเสห์นับพันกเหมื
็
อน
กัน � 18 ท่านกล่าวถึง เศบู ลุ นว ่า “เศบู ลุ นเอ๋ย จงปี ติ ร่าเริง เมื่อ ท่านออกไป และอิส สาคาร์เอ๋ย จงปี ติ ร่าเริง
ในเต็นท์ ของตน 19 เขาจะเรียกชนชาติ ทัง้ หลายมาที่ ภูเขา และถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบธรรมที่
นั ่น เพราะเขาจะดูด ความอุดมจากทะเลและได้ ขุมทรัพย์ที่ ซ่อนอยู่ในทราย� 20 ท่านกล่าวถึง กาดว่า “สาธุ
การแด่ พระองค์ ผู้ ทรงขยายกาด กาดหมอบอยู่เหมือนกับ สิงโต เขาทึ้ง แขนและกระหม่อมบนศีรษะ 21 เขา
เลือกแผ่นดินส่วนดีที่ สุดเป็นของตน เพราะส่วนของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติได้มีเก็บไว้ที่ นั ่นแล้ว และเขา
มาถึงหัวหน้าของชนชาตินี้ เขาได้กระทําตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคําตัดสินซึ่งมีต่ออ
ิสราเอล� 22 และท่านกล่าวถึงดานว่า “ดานเป็นลูกสิงโตที่ กระโดดมาจากเมืองบาชาน� 23 และท่านกล่าว
ถึง นั ฟ ทาลี ว่า “โอ นั ฟ ทาลี ผู้ อิ่มด ้วยพระคุณ และหนํา ด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยึด ครองทางตะวัน
ตกและทางใต้� 24 และท่านกล่าวถึง อาเชอร์ว่า “ขอให้ อาเชอร์ได้ รับ พระพรคือ ให้ มี บุ ตรมากมาย ให้ เขา
เป็ นที ่โปรดปรานของพี่น้องของเขา และให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในนํ้ามัน 25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหล็กและ
ทองสัมฤทธิ์ วันคืนของท่านเป็นอย่างไร ขอให้กําลังของท่านเป็นอย่างนั ้น 26 ไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าของเย
ชู รู น พระองค์ เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์ เพื่อช่วยท่าน เสด็จมาเปี่ ยมด้วยความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ ตาม
ท้องฟ้า 27 พระเจ้า ผู้ ดํารงเป็น นิ ตย์ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของท่าน และพระกรนิ รน
ั ดร์รบ
ั รองท่านอยู่ พระองค์ จะทรง
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ผลัก ศั ตรู ให้ออกไปพ้น หน้า ท่าน และจะตรัสว ่า ‘ทําลายเสีย เถอะ� 28 ดัง นั ้น แหละ อิสราเอลจึง จะอยู่อย่าง
ปลอดภัย แต่ ฝ่ายเดียว นํ้าพุ แห่ งยาโคบจะอยู่ ในแผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและนํ้า องุน
่ เออ ท้องฟ้า ของพระองค์ จะ
โปรยนํ้าค้างลงมา 29 โอ อิสราเอล ท่านทัง้ หลายเป็นสุข แท้ ๆ ใครเหมือนท่านบ้าง โอ ชนชาติ ที่ รอดมาด้วย
พระเยโฮวาห์ทรงช่วย เป็นโล่ ชว
่ มของท่าน ท่านจะพบว่าพวกศั ตรู เป็นผู้
่ ยท่าน เป็นดาบแห่งความยอดเยีย
มุสาทัง้ สิน
้ ท่านจะเหยียบยํ่าไปบนปูชนียสถานสูงของเขา�

34
โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิน
ิ บนภูเขาเนโบ
้ ชีวต
1 และโมเสสก็ข้น
ึ ไปจากราบโมอับถึงภูเขาเนโบ ถึงยอดเขาปิสกาห์ ซึ่งอยูต
่ รงข้ามเมืองเยรีโค และพระเย
โฮวาห์ทรงสําแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั ้นทัง้ หมด คือกิเลอาดจนถึงดาน 2 ทัง้ นั ฟทาลี ทัว่ หมด เห็นแผ่นดิน
3 ทัง
เอฟราอิม และมนั สเสห์ ทัว่ แผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเลที่อยูไกลออกไป
่
้ ทางใต้และที่ลุ่มในหุบเขาแห่ง
เมืองเยรีโค เมืองต้นอินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์ 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “นี่ คือแผ่นดินซึ่งเรา
ได้ปฏิญาณต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า� เราให้เจ้าเห็นกับตา แต่
เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั ้น� 5 เหตุฉะนั ้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึงสิน
ิ ที่นั่นในแผ่นดินโม
้ ชีวต
อับ ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเบธเป
โอร์ จนถึงทุกวันนี้ หามีผู้ใดรู จ
้ ักที่ฝังศพของท่านไม่ 7 เมื่อโมเสสสิน
ิ ัน
้ ท่านมีอายุหน่งึ ร้อยยี่สิบปี นั ยน์
้ ชีวตน
ตาของท่านมิได้มัวไป หรือกําลังของท่านก็ไม่ถอย 8 และคนอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสสที่ราบโมอับสามสิบวัน
แล้ววันที่ร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นลง
โยชูวา ผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ จะนําคนอิสราเอลแทนโมเสส
โยชู วาบ ุตรชายนู นม ี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญา เพราะโมเสสได้ เอามือ ของท่านวางบนเขา ดัง
นั ้น ประชาชนอิสราเอลจึง เชื่อ ฟัง เขา และได้ กระทํา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้ 10 ตัง้ แต่ วัน นั ้น
มาก็ ไม่มีผู้พยากรณ์ คนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอโมเสส ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงรู จ
้ ักหน้าต่อหน้า 11 ไม่มีผู้
ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ
่ งหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านให้กระทําในแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์และต่อ บรรดาข้า ราชบริพารของฟาโรห์ และต่อ แผ่น ดิน ของท่านทัง้ สิน
่ ง
้ 12 และในเรือ
อํานาจยิง่ ใหญ่และกิจการอันน่าเกรงกลัวและใหญ่โตทัง้ สิน
้ ซึ่งโมเสสกระทําในสายตาของคนอิสราเอลทัง้
ปวง
9
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยชูวา

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ รับ ชื่อ จากผู้นํา ของอิสราเอล คือ โยชู วา บุ ตรนูน โยชู วาเป็น ผู้นํา ของชาวอิสราเอลหลัง
จากที่โมเสสได้เสียชีวต
ิ เล่มนี้เกี่ยวกับการที่ชนชาติอิสราเอลได้ชนะแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เขา
เพื่อ พระเจ้า จะทรงช่วยเหลือ ชาวอิสราเอล พระองค์ ต้องการสองสิง่ จากพวกเขา คือ เขาต้องมี ความเชื่อ ใน
พระเจ้า และเขาต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า แล ้ว พระเยโฮวาห์ ได้ ต่อสู้ เพื่อ เขา และโดยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ของ
พระองค์ พวกเขาได้ชนะแผ่นดินนั ้น
ตามลําดับ วัน เดือน ปี ของอาร์ช บิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ ระยะเวลาที่ โยชู วาเป็น ผู้นํา ของประเทศอิสราเอล
นั ้น คือ 26 ปี โยชู วาเป็นผู้นําตัง้ แต่ ปี ก่อน ค�ศ� 1451 ตอนนั ้นโยชู วากับคาเลบเป็นคนมีอายุมากที่สุดใน
ชาวอิสราเอล ทัง้ สองคนนี้ มีอายุประมาณ 80 ปี
โยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่

1 อยู่ มาเมื่อ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ สิ ้น ชีวต
ิ แล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โยชู วาบ ุตรชายนูน ผู้ รับ ใช้
ของโมเสสว่า 2 “โมเสสผูรั
้ บใช้ของเราสิน
ิ แล้ว ฉะนั ้นบัดนี้ จงลุกขึ้น ยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ ทัง้ เจ้าและ
้ ชีวต
ชนชาตินี้ ทัง้ หมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทัง้ หลาย คือแก่คนอิสราเอล 3 ทุกๆตําบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของ
เจ้าทัง้ หลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้แก่เจ้าทัง้ หลาย ดังที่เราได้ตรัสไว้กับโมเสส 4 ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกันดารและ
ภูเขาเลบานอนนี้ ไกลไปจนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส แผ่ นดิน ทัง้ หมดของคนฮิต ไทต์ ถึง ทะเลใหญ่
ทางทิศตะวันตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้า 5 ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า เราอยู่กับ
โมเสสมาแล้วฉั นใด เราจะอยูก
่ ับเจ้าฉั นนั ้น เราจะไม่ละเลยหรือละทิง้ เจ้าเสีย 6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
เพราะเจ้า จะกระทํา ให้ชนชาติ นี้ แบ ่ งมรดกในแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง เราปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย
ว่าจะยกให้เขา 7 เพียงแต่ จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิง่ เถิด ระวังที่ จะกระทําตามพระราชบัญญัติ ทัง้ หมดซึ่ง
โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราได้ บัญชาเจ้า ไว้นั ้น อย่า หลีก เลี่ยงจากพระราชบัญญั ติ นั ้น ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้าย
เพื่อว่าเจ้าจะไปในถิน
ั ความสําเร็จอย่างดี 8 อย่าให้หนังสือพระราชบัญญัติ นี้ ห่างเหินไป
่ ฐานใด เจ้ าจะได้ รบ
จากปากของเจ้า แต่ เจ้ าจงตรึก ตรองตามนั ้น ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เพื่อ เจ้า จะได้ ระวัง ที่ จะกระทํา ตาม
ข้อความที่ เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจําเริญ และเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดี 9 เราสัง่ เจ้าไว้
แล้วมิใช่หรือว่า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิน
่ ฐานใด พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า�
โยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ําจอร์แดน

10 แล ้ว โยชู วาบ ัญ ชาเจ้า หน้าที่ ทัง
้ ปวงของประชาชนว่า 11 “จงไปในค่ายสัง่ ประชาชนว่า

จงเตรียมเสบียง
อาหารไว้ เพราะว่าภายในสามวันท่านทัง้ หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านให้ยึดครอง� 12 แล้วโยชู วาพู ดกับคนรู เบน คนกาด และ
คนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งว่า 13 “จงจําคําที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านทัง้ หลายไว้ว่า พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจัดที่พักให้ท่าน และประทานแผ่นดินนี้ แก่ ท่าน 14 จงให้ภรรยาของท่าน
ทัง้ หลาย ลูกเล็กของท่าน และฝูงสัตว์ของท่านอยูใ่ นแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้ที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ แต่
ผู้ ชายที่ ชาํ นาญศึก ทัง้ หลายในพวกท่านต้องถือ อาวุธ ข้ามไปเป็น ทัพ หน้า เพื่อ ช่วยพี่ น้องของตน 15 จนกว่า
พระเยโฮวาห์จะประทานที่พัก ให้ แก่ พี่ น้ องของท่าน ดัง ที่ ประทานแก่ ท่าน ทัง้ ให้เขาได้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ เขา แล ้ วท ่านจึง จะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นที ่ ท่านยึด ครองและถือ ไว้
เป็น กรรมสิทธิ์ คือ แผ่น ดิน ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ให้ แก่ พวกท่านฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้
ทางดวงอาทิตย์ ขึ้น � 16 เขาทัง้ หลายจึง ตอบโยชู วาว ่า “สิ ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านบัญชาแก่ พวกเรา เราจะกระทํา
ตาม ท่านจะให้ พวกเราไปในที่ ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื่อ ฟัง โมเสสในเรือ
่ งทัง้ ปวงอย่างไร เราจะเชื่อ ฟัง ท่าน
อย่างนั ้น ขอเพียงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตกบท
ั ่าน ดังที่พระองค์ได้สถิตกับโมเสสก็แล้วกัน
18 ผูใดที
้
่ขัดขืนคําบัญชาของท่าน และไม่เชื่อฟังถ้อยคําของท่าน ไม่ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่างไร ผูนั
้ ้นจะต้อง
ถึงตาย ขอเพียงให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด�

2
นางราหับช่วยผู้สอดแนม
ต่อ มาโยชู วาบ ุตรชายนูน ได้ ใช้ ชายสองคนจากเมืองชิ ทธิ ม เป็นการลับ ให้ ไปสอดแนม กล่าวว่า “จงไป
ตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น และเมืองเยรีโคด้วย� คนทัง้ สองก็ ไป เข ้า ไปในเรือนของหญิง โสเภณี คนหนึ่ ง ชื่อ ราหับ
1
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และพักอยูที
่ ่นั่น 2 มีคนทูลกษั ตริย์เมืองเยรีโคว่า “ดูเถิด มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้ เพื่อจะสอดแนม
ดู แผ่น ดิน � 3 ฝ่า ยกษั ตริย์ เมืองเยรีโคจึง ใช้ คนไปสัง่ ราหับ ว่า “จงส่ง คนเหล่า นั ้น ซึ่ง มาหาเจ้า ในบ้านของ
เจ้าออกมาให้เรา เพราะเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทัว่ แผ่นดินของเรา� 4 แต่หญิงนั ้นได้ซ่อนชายทัง้ สองเสีย
แล้วจึงกล่าวว่า “มีผูชายมาหาข้
้
าพเจ้าจริง แต่เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ 5 ต่อมาเมื่อจะปิดประตูเมือง
ในเวลาพลบคํ่า คนเหล่านั ้ นก็ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบตามเขาไปเถิด คงทันเขา�
6 แต่ หญิง นั ้น ได้ พาคนทัง
้ สองขึ้น บนหลังคาแล้ว ซ่อนตัว เขาไว้ใต้ ต้น ป่านซึ่ง วางลําดับ ตากไว้ที่ ดาดฟ้า บน
หลังคานั ้น 7 เขาทัง้ หลายก็ไล่ ตามคนทัง้ สองไปทางแม่น้ําจอร์แดนจนถึงท่าข้าม พอคนที่ ไล่ ตามนั ้นออกไป
แล้ว เขาก็ ปิด ประตู เมือง 8 เมื่อ ชายทัง้ สองคนยัง ไม่ นอนหญิง นั ้ นก ็ ข้น
ึ ไปหาเขาบนหลังคา 9 กล ่าวแก่ ชาย
นั ้ นว ่า “ดิ ฉั นทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ พวกท่าน ความคร้ามกลัว ต่อ ท่านได้ ตกอยู่
บนเราทัง้ หลาย และบรรดาชาวแผ่นดิ นก ็ครันคร
่
้ามต่อ ท่าน 10 เพราะเราทัง้ หลายได้ยน
ิ เรือ
่ งที่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงกระทํา ให้ ทะเลแดงแห้ง ไปต่อ หน้า ท่านเมื่อ ท่านออกจากอียป
ิ ต์ และเรือ
่ งการที่ ท่านได้ กระทํา แก่
กษั ตริย์ทัง้ สองของคนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ กษั ตริย์สิ โหนและโอก ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้
หลายได้ ทําลายเสีย สิน
่ งท่านนี้ แหละ พอเราได้ยน
ิ ข่าวนี้ จิ ตใจของเราก็ ละลายไป ไม่มี ความ
้ 11 เพราะเรือ
กล้า หาญเหลือ อยู่ ในสัก คนหนึ่ ง เลย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น พระเจ้า ของสวรรค์ เบื้องบน
และโลกเบื้องล่าง 12 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านปฏิญาณให้ ดิ ฉั น ในพระนามพระเยโฮวาห์ ว่า เมื่ อด ิ ฉัน ได้ สําแดง
ความเมตตาต่อท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตาต่อเรือนบิดาของดิฉันและให้มีหมายสําคัญอันแน่ นอน
ต่ อก ัน 13 และขอไว้ชี วิตบ ิ ดามารดา พี่ น้ องชายหญิง และทุก คนที่ เป็น ของวงศ์ ญาติ นี้ ให้ ชี วิต เรารอดจาก
ตาย� 14 ชายนั ้นจึงตอบนางว่า “ชีวิตของเราเพื่อชีวต
ิ ของเจ้าน่ ะหรือ ถ้าเจ้าไม่ แพร่งพรายธุ รกิจนี้แก่ ผู้ใด
เราจะมีความเมตตาและจริงใจต่อเจ้า เมื่อพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินนี้ แก่เรา� 15 แล้วนางจึงเอาเชือก
หย่อนเขาทัง้ สองลงทางหน้าต่าง เพราะบ้านของนางตัง้ อยูที
่ ่กําแพงเมือง นางอาศัยอยูใ่ นกําแพง 16 นางจึง
บอกเขาว่า “จงขึ้น ไปบนภู เขา ด้วยเกรงว่า ผู้ ที่ ไล่ ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัว อยู่ สามวัน จนกว่า ผู้ ที่ ไล่ ตามจะ
กลับ แล ้ว จึง ค่อยออกเดิน ต่อ ไป� 17 ชายนั ้น จึง พู ดก ับ นางว่า “ฝ่ายเราจะไม่ ให้ ผิด คํา ปฏิญาณซึ่ง เจ้า ได้ ให้
เราปฏิญาณนั ้น 18 ดู เถิด เมื่อ เรายกเข้า มาในแผ่น ดิน นี้ เจ้ าจงเอาด้ายแดงนี้ ผูก ไว้ที่ หน ้า ต่างซึ่ง เจ้า หย่อน
เราลงไปนั ้น และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดา พีน
่ ้ อง และครัวเรือนของบิดาทัง้ สิน
้
้ เข้ามาไว้ในบ้าน 19 ถ้ามีผูใด
ออกไปที่ ถนนนอกประตู บ้าน ให้โลหิตของผู้นั้นตกบนศีรษะของผู้นั้นเอง ฝ่ายเราไม่มีความผิด แต่ ถ้ามีคน
หนึ่ งคนใดยกมือขึ้นทําร้ายผู้ใดที่อยูกั
่ บเจ้าในเรือน ให้โลหิตของคนนั ้นตกบนศีรษะของเราเถิด 20 แต่ถ้าเจ้า
แพร่งพรายธุ รก ิจ ของเราแก่ ผู้ ใด เราก็ พ้น จากคํา ปฏิญาณซึ่ง เจ้า ให้เราปฏิญาณไว้นั ้น � 21 นางจึง กล่าวว่า
“ให้เป็นไปตามคําของท่านเถิด� แล้วนางก็ส่งคนทัง้ สองนั ้นไป เขาก็ไป นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่หน้าต่าง
22 คนทัง
้ สองออกไปแล้ว ปีน ขึ้น ไปบนภูเขาพัก อยู่ ที่ นั ่น สามวัน จนผู้ ที่ ไล่ ตามกลับ เพราะผู้ ที่ ไล่ ตามนั ้น ได้
ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ ไม่พบ 23 ชายทัง้ สองก็ ลงจากภูเขาอีก และข้ามไปหาโยชู วาบุตรชายนูน แล้วเล่าเหตุ
การณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟัง 24 และเขากล่าวแก่โยชูวาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดไว้
ในมือเราแน่ นอนแล้ว และยิง่ กว่านั ้นอก
ี บรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ ก็มีใจครันคร
่
้ามไป เพราะเรา
เป็นเหตุ�

3
คนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอร์แดน
เขาทัง้ หลายยกออกจากชิทธิมมาถึงแม่น้ําจอร์แดน ทัง้ ตัวท่านและคนอิสราเอล
ทัง้ หมด เขาพัก อยู่ ที่ นั ่ นก ่อนจะข้ามไป 2 ครัน
้ ล่วงมาได้ สามวัน พวกเจ้า หน้าที่ ก็ ไปทัว่ ค่าย 3 แล ้ว บัญชา
ประชาชนว่า “เมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเห็นคนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิต
หามไป ก็ ให้ยกออกจากที่ ของท่านตามหีบนน
ั ้ ไป 4 ทิง้ ระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณสองพันศอก
อย่า เข้าไปใกล้ หี บน ัน
้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ้จัก ทางที่ จะไป เพราะท่านยัง ไม่ เคยมาทางนี้ ก่อน � 5 ฝ่าย
โยชู วาจึง กล่าวแก่ ประชาชนว่า “จงชําระตัว ให้ บริสุทธิเถิ
์ ด เพราะว่า พรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา การ
มหัศจรรย์ ท่ามกลางท่าน� 6 โยชู วาสัง่ พวกปุโรหิต ว่า “จงยกหีบ พันธสัญญาข้ามไปข้างหน้า ประชาชนทัง้
ปวง� เขาก็ ยกหีบ พันธสัญญาเดิน ไปข้างหน้า ประชาชน 7 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาว ่า “วัน นี้ เราจะเริม
่
ยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาอิสราเอล เพื่อเขาจะทราบว่า เราอยูก
่ ับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะ
อยู่กับเจ้าอย่างนั ้น 8 และเจ้าจงสัง่ ปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่า ‘เมื่อท่านทัง้ หลายมาริมแม่น้ําจอร์แดน
จงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ําจอร์แดน� ” 9 และโยชู วากล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “จงมาที่ นี่ เถิด และฟังพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน� 10 และโยชู วากล่าวว่า “โดยเหตุ นี้ ท่านทัง้ หลายจะได้ ทราบว่า พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทั บอย ู่ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และว่า พระองค์ จะทรงขับ ไล่ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์
คนฮี ไวต์ คนเปริส ซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุส ให้ พ้น หน้า ท่านทัง้ หลายอย่างแน่ นอน 11 ดู
1 ฝ่ายโยชูวากต
็ ่ ืนแต่เช้า
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เถิด หี บพันธสัญญาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ปิ่ นสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้า ท่านลงไปในแม่ น้ํา จอร์แดน
12 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเลือกคนสิบสองคนออกจากตระกูลอิสราเอลตระกูลละคน 13 และต่อมาทั นที ที่ เมื่อฝ่าเท้า
ของปุโรหิต ผู้ หามหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จะลงไปยืน อยู่ ในแม่ น้ํา
จอร์แดน นํ้าในแม่น้ําจอร์แดนจะถูกตัดขาดจากนํ้าที่ไหลมาจากข้างบน นํ้านั ้นจะหยุดตัง้ ขึ้นเป็นกองเดียว�
14 ดัง นั ้น เมื่อ ประชาชนยกจากเต็นท์ ของเขาทัง
้ หลาย เพื่อ จะข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน พร ้ อมกับ ปุโรหิต หามหีบ
พันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน 15 เมื่อคนหามหีบมาถึงแม่น้ําจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าว
ลงในริมแม่น้ํา แล้ว (แม่น้าํ จอร์แดนขึ้น ท่วมฝั่ งตลอดฤดู เก ี่ยวข้าวเสมอ� 16 นํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบนก็ หยุด
ตัง้ ขึ้น และนูน ขึ้น เป็นกองไกลออกไปยิง่ นั ก ตัง้ แต่ เมือ งอาดัม ซึ่ง เป็น เมืองอยู่ ข้างๆเมืองศาเรธาน และนํ้า
ที่ ไหลลงสู่ ทะเลแห่ง ที่ ราบ คือ ทะเลเค็ มน ั ้นก ็ ขาดกัน สิน
้ แล ้ว ประชาชนก็ ข้ามไปที่ ฝั่งตรงข้ามเมืองเยรีโค
17 และปุโรหิต ผู้ หามหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ยื นม ั ่นอยู่ บนดิน แดนแห้ง กลางแม่ น้ํา จอร์แดน คน
อิสราเอลทัง้ หมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้ง จนประชาชนข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปหมด

4
ที่ระลึกที่ทําด้วยศิลาสองแห่ง

พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โยชูวาว่า 2 “จงเลือก
ชายสิบสองคนจากประชาชนตระกูลละคน
‘จงไปเอาศิลาสิบสองก้อนจากที่นี่ ที่กลางแม่
นํ้า จอร์แดน ตรงที่ ซ่ึง เท้า ของปุ โรหิต ยื นม ั น
่ อยู่ นั ้น ขนมาวางไว้ในที่ ซ่ึง ท่านทัง้ หลายจะนอนในคื นว ัน นี้ � ”
4 แล ้ว โยชู วาก ็ เลือกชายสิบ สองคน ซึ่ง ท่านจัด ตัง
้ จากประชาชนอิสราเอลตระกูล ละคน 5 โยชู วาจึง สัง่ เขา
ว่า “จงผ่านไปข้างหน้า หีบ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านลงไปกลางแม่ น้ํา จอร์แดน แล ้ว แบกศิลามา
คนละก้อนตามจํานวนตระกูลคนอิสราเอล 6 เพื่อว่าสิง่ นี้ จะเป็นหมายสําคัญในหมู่พวกท่านทัง้ หลาย ในเมื่อ
ลูก หลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อ ไปว่า ‘ศิลาเหล่า นี้ มี ความหมายอะไร� 7 แล ้ วท ่านจงตอบพวกเขา
ว่า ‘นํ้า ที่ จอร์แดนขาดจากกัน ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ เมื่อ หีบน ั น
้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน นํ้า
ในแม่น้ําจอร์แดนก็ขาดจากกัน ศิลาเหล่านี้ จะเป็ นที่ราํ ลึกแก่ลูกหลานอิสราเอลเป็นนิ ตย์� ” 8 คนอิสราเอล
เหล่านั ้ นก ็ กระทํา ตามที่ โยชู วาบ ัญชา และขนหิน สิบ สองก้อนมาจากกลางจอร์แดน ตามจํานวนตระกูล คน
อิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โยชู วา และเขาก็ แบกมายัง ที่ ซ่ึง เขาพัก อยู่ วางไว้ที่ นั่น 9 และโยชู วาได้
ตัง้ ศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่น้ําจอร์แดน ตรงที่ ที่ เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญายืนอยู่ และศิลาเห
ล่านั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ 10 เพราะว่าปุโรหิตผู้หามหีบนัน
้ ได้ ยน
ื อยู่ที่ กลางจอร์แดนกว่าสิง่ สารพัดจะสําเร็จ
ตามซึ่ง พระเยโฮวาห์ บัญชาโยชู วาให้ บอกประชาชน ตามซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้ กับ โยชู วาท ุก ประการ แล ้ว
ประชาชนก็รีบข้ามไป 11 ต่อมาเมื่อประชาชนข้ามไปหมดแล้ว หีบแห่งพระเยโฮวาห์และปุโรหิตก็ข้ามไปต่อ
หน้า ประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ถือ อาวุธ นํา หน้า คนอิสราเอลข้ามไปตามที่
โมเสสได้สัง่ เขาไว้ 13 มีคนถืออาวุธไว้พร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์เพื่อทําศึก ไปถึงที่ราบเขตเมืองเยรีโค 14 ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตา
ของคนอิสราเอลทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายก็ ยาํ เกรงท่าน ดัง ที่ เขาเคยยําเกรงโมเสสตลอดชีวต
ิ ของท่าน 15 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า 16 “จงบัญชาปุโรหิตผู้หามหีบพระโอวาทให้ข้น
ึ มาจากจอร์แดน� 17 โยชูวาจึงบัญ
ชาแก่ ปุ โรหิตว่า “จงขึ้น มาจากจอร์แดนเถิด� 18 ต่อ มาเมื่อ ปุโรหิต ผู้ หามหีบ พันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์
ขึ้นมาจากกลางจอร์แดน เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้ง นํ้าในจอร์แดนก็กลับมายังที่เก่า
ไหลท่วมฝั่ งอย่างเดิม
1 ต่อมาเมื่อประชาชนนั ้นได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนเสร็จหมดแล้ว
3 และบัญชาเขาว่า

กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในคานาอัน

19 ประชาชนได้ ข้น
ึ จากจอร์แดนในวันที ่สิ บเดือนที่ หนึ่ ง

ไปตัง้ ค่ายอยู่ที่ กิลกาล ริมเขตเมืองเยรีโคข้างทิศ
ตะวัน ออก 20 และศิลาสิบ สองก้อนซึ่ง เขานํา ออกมาจากจอร์แดนนั ้น โยชู วาก ็ ได้ ตัง้ ไว้ที่ กิล กาล 21 ท่านจึง
กล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่า ‘ศิลาเหล่านี้ มีความหมายอะไร�
22 แล ้ วท ่านจงตอบแก่ ลูก หลานให้ ทราบว่า ‘อิสราเอลได้ ข้ามจอร์แดนนี้ บนดิน แห้ง� 23 เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายกระทํา ให้แม่น้าํ จอร์แดนแห้ง ไปเพื่อ ท่าน จนท่านข้ามไปได้ หมด ดัง ที่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่านกระทํา แก่ ทะเลแดง ทรงกระทํา ให้แห ้ง เพื่อ เราทัง้ หลาย จนเราข้ามไปหมด 24 เพื่อ
ชนชาติทัง้ หลายทัว่ พิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์ พระเยโฮวาห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิ ตย์�

โยชูวา 5:1
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โยชูวา 6:12

1 ต่อ มาเมื่อ บรรดากษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ฟากจอร์แดนข้างตะวัน ตก

และบรรดากษั ตริย์ของคน
คานาอัน ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล ได้ยินว่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้น้ําในจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าคนอิสราเอล ให้
เราข้ามฟากไปได้หมดแล้ว จิตใจของเขาก็ละลายไป ไม่มีกําลังใจในตัวอีกต่อไปเหตุเพราะคนอิสราเอล
คนอิสราเอลรุ น
่ ใหม่เข้าสุหนั ต

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชู วาว่า “จงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุ หนัตเป็ นครง
ั ้ ที่
สอง � 3 โยชู วาจึง ทํา มีด ด้วยหิน คมและให้คนอิสราเอลเข้า สุ หน ัต ที่ เนิ น เขาแห่ง หนั ง หุม
้ ปลายองคชาต 4 นี่
แหละเป็นเหตุซ่ึงโยชูวาให้เขาเข้าสุหนัต ในบรรดาประชาชนผูอ
้ อกมาจากอียป
ิ ต์พวกผูชาย
้
คือทหารทัง้ หมด
สิน
ิ เสียตามทางในถิน
ิ ต์ 5 แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั ้นได้ เข้าสุ
้ ชีวต
่ ทุรกันดารหลังจากที่ ออกจากอียป
หน ัต หมดทุก คนแล้ว แต่ ประชาชนทุก คนที่ เก ิ ดมาใหม่ ตามทางที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารหลัง จากที่ ออกมาจาก
อียป
ิ ต์ นั ้น ยังไม่ได้ เข้าสุหนั ต 6 เพราะว่าคนอิสราเอลเดินทางสี่ สิ บปี อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารจนประชาชนทัง้ สิน
้
คือทหารที่ออกมาจากอียป
ิ ต์สิ้นชีวต
ิ เสียหมด เพราะเขามิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งพระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาว่า พระองค์ จะไม่ ทรงยอมให้เขาเห็นแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ปฏิญาณแก่
บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทัง้ หลาย เป็นแผ่นดินที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 7 แต่บุตรของเขาซึ่ง
พระองค์ ทรงให้ แทนเขานั ้น โยชู วาก ็ ได้ ให้ เข้า สุหนั ต เพราะว่า เขายัง ไม่ เข้า สุหนั ต เพราะว่า เขาไม่ เคยได้ เข
้าสุ หน ัต เมื่อ มาตามทาง 8 ต่อ มาเมื่อ ได้ ให้ประชาชนเข้า สุ หน ัต เสร็จ หมดแล้ว เขาก็ พัก อยู่ในที่ อาศัย ในค่าย
จนกว่าจะหายเป็นปกติ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้ เราได้กลง
ิ้ ความอดสูเพราะอียป
ิ ต์ไปให้พ้นเจ้า
แล้ว� จึงเรียกชื่อตําบลนั ้ นว่ากิลกาลจนทุกวันนี้ 10 ฝ่ายคนอิสราเอลได้ตัง้ ค่ายที่กิลกาล เขาถือเทศกาลปัส
กาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั ้นเวลาเย็น ณ ที่ราบเมืองเยรีโค
2 คราวนั ้น

มานาขาดไป

11 วันร ุ่ง ขึ้น หลัง วัน เทศกาลปั ส กา

วันนั ้นเองเขาก็ รบ
ั ประทานผลอันเกิด จากแผ่นดิน คือ ขนมไร้เชื้อและ
ข้าวคัว่ 12 ตัง้ แต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไป คือเมื่อเขาได้รบ
ั ประทานผลจากแผ่นดิน คนอิสราเอลไม่มีมานาอีก
เลย ในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอัน
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา

13 ต่อมาเมื่อโยชูวาอยูข
่ ้างเมืองเยรีโค

ท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชักดาบออกมาถือ
ยืนอยู่ตรงหน้าท่าน โยชู วาเข้าไปหาชายนั ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศั ตรู � 14 ผู้นั ้นจึง
ตอบว่า “มิใช่ ที่ เรามานี้ ก็ มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์� ฝ่ายโยชู วาก็กราบลงถึ งดินนมัสการแล้ว
ถามว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของท่านกระทําอะไร� 15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์
จึงสัง่ โยชู วาว่า “จงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึงเจ้ายืนอยู่นี้ เป็ นที ่บริสุทธิ�
์ โยชู วาก็
กระทําตาม
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พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรีโค

1 เพราะเหตุ คนอิสราเอลเมืองเยรีโคต้องถูกปิ ดไว้

ไม่มีคนเข้าออกได้เลย 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชู วาว
่า “ดู แน่ ะ เราได้ มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือเจ้าแล้ว ทัง้ กษั ตริย์และทแกล้วทหาร 3 เจ้ าทัง้ หลายจงเดินขบวน
รอบเมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครัง้ หนึ่ ง เจ้าจงทําเช่นนี้ หกวัน 4 ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะ
ตัวผู้ เจ ็ด คัน นํา หน้า หีบ และในวันที ่ เจ ็ด นั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงเดิน รอบเมืองเจ็ด ครัง้ ให้ปุ โรหิต เป่า แตรไปด้วย
5 และต่อ มาเมื่อ เขาเป่ า เขาแกะตัวผู้ เป็ น เสียงยาว พอเจ้า ได้ยน
ิ เสียงแตรนั ้น ก็ ให้ ประชาชนทัง้ ปวงโห่ รอ
้ ง
ขึ้น ด้วยเสียงอัน ดัง กํา แพงเมืองนั ้ นก ็ จะพัง ลงราบ และประชาชนจะขึ้น ไปทุก คนต่างตรงไปข้างหน้า ตน�
6 ฝ่ายโยชู วาบุตรชายนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสัง
่ ว่า “จงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไป ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตร
เขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์� 7 และท่านสัง่ ประชาชนว่า “จงออกเดินรอบเมืองนั ้น
ให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์� 8 ต่อมาเมื่อโยชูวาบัญชาแก่ประชาชนแล้ว ปุโรหิตเจ็ด
คนที่ถือเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันก็เดินผ่านไปข้างหน้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และเป่าแตรไปด้วย และมีหีบ
พันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปุโรหิตผู้เป่าแตร และกองระวัง
หลังกเ็ ดินตามหีบ ฝ่ายปุโรหิตนนก
ั ้ เ็ ดินเรือ
่ ยไปเป่าแตรอยู่ 10 แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่า “ท่านอย่าโห่ร้อง
อย่าให้ใครได้ยน
ิ เสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคําหลุดจากปากของท่านทัง้ หลายเลย จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้า
บอกให้ ท่านโห่ ร้อง ท่านจึง โห่ รอ
้ งกัน� 11 หี บแห่ง พระเยโฮวาห์ จึง เวียนรอบเมืองดังนี้ แหละ คือ เวียนรอบ
หนึ่ งเที่ยว เขาก็กลับเข้าค่าย นอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั ้น 12 โยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าและปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระ
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เยโฮวาห์ข้น
ึ หาม 13 และปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์เรือ
่ ยไป
และเป่าแตรไปด้วย และทหารถืออาวุธก็ เดินอยู่ข้างหน้าเขา และกองหลั งก็เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่งพระเย
โฮวาห์ ฝ่ายปุ โรหิตน ั นก
้ ็ เดิน เป่า แตรไปเรือ
่ ยๆ 14 และในวันที ่ สองเขาก็ เดิน รอบเมืองนั ้ นคร ัง้ หนึ่ ง แล้วกลับ
เข้าค่ายอีก เขาทําเช่นนี้ อยู่หกวัน 15 ต่อมาในวันที ่เจ็ดเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคย
เจ็ดครัง้ เฉพาะวันเดียวนั ้นเขาได้ เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครัง้ 16 อยู่มาในครัง้ ที่ เจ็ด เมื่อปุโรหิตเป่าแตร
โยชู วาบอกแก่ ประชาชนว่า “จงโห่ รอ
้ งขึ้น เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเมืองให้ แก่ ท่านแล้ว 17 เมือง
นั ้นและสารพัดในเมืองนั ้นจะถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาห์ เว้นแต่ราหับหญิงโสเภณี กับคนทัง้ หลายที่อยู่ใน
เรือนของนางจะรอดชีวต
ิ เพราะว่านางได้ ซ่อนผู้ส่ ือสารที่ พวกเราใช้ไป 18 แต่ ส่วนท่านทัง้ หลาย จงห่างไกล
จากของที่ถูกสาปแช่งนั ้น เกรงว่าเมื่อท่านทัง้ หลายจะเก็บสิง่ ที่ถูกสาปแช่งแล้วนน
ั ้ ไว้บ้าง ท่านเองจะต้องถูก
สาปแช่ง ทัง้ จะทําให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิง่ ที่ถูกสาปแช่ง และนําความทุกข์ลําบากมาสู่ 19 แต่บรรดา
เงินและทอง และเครือ
่ งใช้ที่ ทําด้วยทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็กเป็นของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้นําเข้าไปไว้ใน
คลังของพระเยโฮวาห์� 20 เหตุ ฉะนั ้นประชาชนก็ โห่ร้องเมื่อปุโรหิตเป่าแตร ดังนั ้นพอประชาชนได้ยน
ิ เสียง
แตร เขาก็ โห่ ร้องดัง และกําแพงก็ พัง ลงราบ ประชาชนจึง ขึ้น ไปในเมืองทุก คนต่างตรงไปข้างหน้า ตนและ
เข้ายึดเมืองนั ้น 21 แล้วเขาก็ทําลายสารพัดที่ อยู่ในเมืองนั ้นเสียสิน
้ ด้วยคมดาบ ทัง้ ชายและหญิง หนุ่มและ
แก่ ทัง้ วัว แกะและลา 22 แต่ โยชู วาได้ สัง่ ชายสองคนผู้ ที่ ไปสอดแนมแผ่น ดิน นั ้ นว ่า “จงเข้าไปในเรือนของ
หญิง โสเภณี และนํา หญิง นั ้ นก ับ สารพัด ซึ่ง หญิง นั ้ นม ี อยู่ ออกมาดัง ที่ ท่านได้ ปฏิญาณแก่ นางไว้� 23 ดัง นั ้น
ชายหนุ่ มท ี่ เป็น ผู้ สอดแนมก็ เข ้า ไปนํา ราหับ ออกมา กับ บิดามารดาและพี่ น้องและสารพัด ซึ่ง เป็น ของนาง
และเขานําญาติพีน้
่ องทัง้ หมดของนางออกมาให้ไปพักอยูน
่ อกค่ายของอิสราเอล 24 ส่วนเมืองนั ้นเขาก็จุดไฟ
เผาเสียทัง้ สารพัดที่ อยู่ในเมืองนั ้น นอกจากเงินและทองและเครือ
่ งใช้ที่ ทําด้วยทองสัมฤทธิแ
์ ละด้วยเหล็ก
นั ้น เขานํามาไว้ในคลังในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 ส่วนราหับหญิงโสเภณี และครอบครัวบิดาของนาง
และสารพัดที่ เป็นของนาง โยชู วาได้ ไว้ชว
ิ และนางก็ อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะว่านางซ่อนผู้
ี ต
สื่อสาร ซึ่งโยชู วาส่งไปสอดแนมเมืองเยรีโค 26 ในคราวนั ้นโยชู วาให้คนทัง้ หลายปฏิญาณว่า “ผู้ใดที่ ลุ กขึ้น
สร้างเมืองนี้ ใหม่คือเมืองเยรีโค ก็ให้ผู้นั ้นได้รบ
ั คําสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ผู้ใดวางรากลงก็
ให้ผู้นั ้นเสียบุตรหัวปี ผู้ใดตัง้ ประตู เมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้อง� 27 ดังนั ้นแหละพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่
กับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปตลอดแผ่นดิน

7
อาคานถูกประหารชีวต
ิ เพราะบาปของเขา
แต่ คนอิสราเอลได้ ละเมิด ในเรือ
่ งของที่ ถู กสาปแช่ง นั ้น เพราะอาคานบุตรชายคารมี ผู้ เป็น บุตรชายศั
บดี ผู้เป็นบุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ ได้ นําของที่ ถู กสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ก็พลุ ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล 2 ฝ่ายโยชู วาให้คนออกจากเยรีโคไปยังเมืองอัย ซึ่งอยู่ใกล้ เบธาเวน
ข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล บอกเขาว่า “จงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั ้น� คนเหล่านั ้นก็ข้น
ึ ไปและ
สอดแนมดู ที่ เมือ งอัย 3 และเขากลับ มารายงานแก่ โยชู วาว ่า “ไม่ ต้องให้ประชาชนทัง้ หมดขึ้น ไป ให้สัก สอง
สามพันคนขึ้นไปตีเมืองอัยก็พอ ไม่ต้องให้ประชาชนทัง้ หมดลําบากที่นั่นเลย เพราะเขามีคนน้ อย� 4 เพราะ
ฉะนั ้น จึ งม ี ประชาชนขึ้น ไปที่ นั่น เพียงสามพัน คน แต่ ต้องแตกหนี ให้พ้น หน้า ชาวเมือ งอัย 5 ฝ่ายชาวเมือ งอั
ยก็ฆ่าฟันคนเหล่านั ้นตายประมาณสามสิบหกคน โดยขับไล่ คนเหล่านั ้นจากตรงหน้าประตูเมืองไปยังเชบา
ริมฟันเขาตามทางลง และจิตใจของประชาชนก็ ละลายไปอย่างนํ้า 6 ฝ่ายโยชู วาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนซบหน้า
ลงถึงดินหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเย็น ทัง้ ท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอล ต่างก็เอาผงคลีดิ
นใส่ศีรษะของตน 7 โยชูวากราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิ จจาเอ๋ย เป็นไฉนพระองค์จึง
ทรงนําชนชาตินี้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนมา เพื่อจะมอบเราทัง้ หลายไว้ในมือของคนอาโมไรต์ให้ทําลายเสีย พวก
ข้าพระองค์มีความเสียดายที่ไม่พอใจอยู่เพียงฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 8 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้า
พระองค์ จะทูล ประการใดได้ เล่า เมื่ ออ ิส ราเอลหัน หลัง หนี ให้พ้น หน้า ศั ตรู เสีย แล้ว 9 เพราะว่า คนคานาอั นก
ับผู้ที่ อาศัย อยู่ในแผ่นดิน นั ้น คงจะได้ ยิน แล้วคงจะยกมาตัง้ ล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื่อของบรรดาข้า
พระองค์ เสีย จากแผ่น ดิน โลก และพระองค์ จะทรงกระทํา ประการใดต่อ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์�
10 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงลุกขึ้นเถิด ไฉนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้ เล่า 11 คนอิสราเอลได้กระทํา
บาป เขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ เขาได้ยก
ั ยอกของที่ถูกสาปแช่ง เขาได้ขโมยและปิดบัง
และได้ เอาของรวมไว้กับข้าวของของตน 12 เพราะฉะนั ้น คนอิสราเอลจึง ยืน หยัด ต่อสู้ ศัตรู ของตนไม่ ได้ ได้
หัน หลัง หนี ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะเขากลายเป็น สิง่ ที่ ถู กสาปแช่ง เราจะไม่ อยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลายอีก ต่อ ไป เว้น แต่
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เจ้าจะทําลายสิง่ ของที่ถูกสาปแช่งเหล่านั ้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้า 13 จงลุกขึ้นชําระประชาชนให้บริสุทธิ์
และกล่าวว่า ‘จงชําระตัวเสียเพื่อวันพรุ ง่ นี้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ ว่า “โอ
อิสราเอลเอ๋ย มีสิ่งของที่ถูกสาปแช่งอยู่ในหมู่พวกเจ้า เจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรู ของเจ้าไม่ได้จนกว่าเจ้าจะนํา
สิง่ ของที่ ถู กสาปแช่ง นั ้น ออกเสีย จากหมู่ พวกเจ้า� ’ 14 พอรุ ง่ เช้า เจ้า ทัง้ หลายจงเข้า มาที ละตระกูล ตระกูล
ใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับ ไว้ก็ ต้องเข้า มาที ละครอบครัว ครอบครัว ใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับ ไว้ก็
ให้ เข ้า มาที ละคร ัว เรือน ครัว เรือนใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกจับ ไว้ ก็ ให้ เข ้า มาที ละคน 15 ผู้ ใดถูก จับ ว่า มี
ของที่ถูกสาปแช่งนั ้น ก็ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทัง้ ตัวเขาและสารพัดที่เป็นของเขา เพราะเขาได้ละเมิดพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพราะเขาได้ กระทํา ความโง่เขลาในอิสราเอล� 16 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู ่
และนํา คนอิสราเอลเข้า มาที ละตระกูล และตระกูล ยู ดาห์ถู กทรงเลื อก 17 จึง นํา ครอบครัว ของยู ดาห์เข้า มา
และทรงเลือกครอบครัวเศ-ราห์ และนําครอบครัวเศ-ราห์มาที ละคน และศั บดีถู กทรงเลื อก 18 และนําครัว
เรือนของท่านเข้ามาทีละคน และคนที่ถูกทรงเลือกคืออาคานบุตรชายคารมี ผูเป็
้ นบุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตร
ชายเศ-ราห์ ตระกูล ยู ดาห์ 19 ฝ่ายโยชู วาจึง กล่าวแก่ อาคานว่า “ลูก เอ๋ย จงถวายสง่า ราศี แด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอล และจงสารภาพต่อพระองค์ จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทําอะไรไป อย่าปิดบังไว้จากข้า
เลย� 20 และอาคานตอบโยชูวาว่า “เป็นความจริงแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอล ข้าพเจ้าได้กระทําดังนี้ 21 ในหมู่ของที่รบ
ิ มาข้าพเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่ งของเมืองบาบิโลน
กับ เงิน สองร้อยเชเขล และทองคํา แท่ง หนึ่ ง หนั กห ้า สิบ เชเขล ข้าพเจ้า ก็ โลภอยากได้ ของเหล่า นั ้น ข้าพเจ้า
จึง เอามา ดู เถิด ของเหล่า นั ้น ซ่อนอยู่ ใต้ ดิ นในเต็นท์ ของข้าพเจ้า เงิน นั ้น อยู่ ข้างล่าง � 22 ฝ่ายโยชู วาก ็ ให้ ผู้
สื่อสารออกไปและเขาทัง้ หลายก็วงิ่ ไปที่เต็นท์ ดูเถิด ของนั ้นซ่อนอยูใ่ นเต็นท์ของเขา มีเงินอยูข้
่ างล่าง 23 เขา
ก็ เอาออกมาจากกลางเต็นท์ นํา ไปให้ โยชู วาและคนอิสราเอลทัง้ ปวง แล ้ว เขาก็ วางของเหล่า นั ้น ลงต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และโยชู วาก ับ บรรดาคนอิสราเอลจึง พาอาคานบุตรชายเศ-ราห์ พร ้ อมกับ เงิน เสื้อ
คลุม ตั วน น
ั ้ และทองแท่ง นั ้น ทั ้งบ ุตรชายหญิง ของเขา ทัง้ วัว ลา แพะแกะ และเต็นท์ ของเขา ทุ กสิ่ ง ที่ เขา
มีอยู่ และนําคนกับของทัง้ หมดไปยังหุบเขาอาโคร์ 25 และโยชู วากล่าวว่า “ทําไมเจ้าจึงนําความยากร้ายมา
ให้เรา พระเยโฮวาห์จะทรงนําความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี้ � และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขว้างเขาให้
ตาย เผาเขาทัง้ หลายด้วยไฟ เมื่อขว้างเขาด้วยก้อนหินแล้ว 26 แล้วเอาหินถมกองทับเขาไว้เป็นกองใหญ่ยงั
อยูจ
่ นทุกวันนี้ และพระเยโฮวาห์ก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนั ้นจนถึงทุก
วันนี้ เขายังเรียกที่นั้นว่าหุบเขาอาโคร์

8
คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองอัย
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาว ่า “อย่า กลัว หรือ ขยาดเลย จงนํา ทหารทัง้ หมดไปกับ เจ้า ลุ กขึ้น ไปยัง เมือ
งอัย เถิด ดู เถิด เราได้ มอบกษั ตริย์ เมือ งอัย ไว้ในมือ เจ้า แล้ว พร ้ อมทัง้ ประชาชนของเขา เมืองของเขาและ
แผ่นดินของเขาด้วย 2 เจ้าจงกระทําแก่เมืองอัยและกษั ตริย์ของเมืองนั ้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทํากับเมือง
เยรีโคและกษั ตริย์ ของเมืองนั ้น แต่ ข้าวของและสัตว์ที่ ริบ มานั ้น ตกเป็น ของเจ้า ได้ จงตัง้ ซุ่ม ไว้ที่ ข้างหลัง
เมือง� 3 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น พร้อมกับ บรรดาทหารไปยัง เมือ งอัย และโยชู วาได้ คัด ทแกล้ว ทหารสามหมื่น คน
ให้ ยกไปในเวลากลางคืน 4 และท่านบัญชาเขาว่า “ดู เถิด ท่านจงซุ่ม อยู่ ข้างหลัง เมือง อย่า ให้ หา่ งไกลจาก
เมืองนั ก และให้เตรียมตัวไว้พรอ
้ มทุกคน 5 ส่วนตัวเราและประชาชนทัง้ หมดที่อยูกั
่ บเราจะเข้าไปถึงตัวเมือง
และต่อมาเมื่อเขาออกมาต่อสู้ เราอย่างคราวก่อน เราก็จะถอยหนี ให้พ้นหน้าเขา 6 (เขาจะตามเราออกมา�
จนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดว่า ‘เขาทัง้ หลายกําลังหนี จากเราอย่างคราว
ก่อน� ฉะนี้ เราจะหนี ให้พ้นหน้าเขาเรือ
่ ยมา 7 แลวท
้ ่านทัง้ หลายจงลุกจากที่ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั ้นไว้ เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในมือท่าน 8 และเมื่อท่านทัง้ หลายเข้ายึดเมืองได้แล้ว
ท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสีย จงกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ ดูเถิด ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้ว� 9 แล้ว
โยชู วาก็ให้เขาไป เขาก็ออกไปยังที่ ซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอลกับเมืองอัย ทางทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่คืนว
ัน นั ้น โยชู วานอนค้างอยู่กับ ประชาชน 10 โยชู วาตื่น ขึ้น แต่ เช้า ตรู ก็
่ ออกตรวจประชาชน แล ้ว ขึ้น ไปพร้อมกับ
พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนําหน้าประชาชนไปเมืองอัย 11 และบรรดาประชาชน คือทหารที่ อยู่กับท่านทุกคน
ก็ขึ้นไปแล้วรุ กใกล้ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไป และตัง้ ค่ายอยู่ด้านเหนื อของเมืองอัย มีหุบเขาคัน
่ ระหว่างเขากับ
เมือ งอัย 12 และท่านจัด คนประมาณห้า พัน คน ให้ เขาแอบซุ่ม อยู่ ระหว่างเมืองเบธเอลกับ เมือ งอัย ทางทิศ
ตะวันตกของตัวเมือง 13 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็วางกําลังรบให้กองหลวงอยูด
่ ้านเหนื อของเมือง และกองระวัง
หลัง อยู่ ด้านตะวัน ตกของเมือง ในคื นว ัน นั ้น โยชู วานอนอยู่ ในหุบเขา 14 ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ เมือ งอัย เห็น ดัง
นั ้น ชาวเมืองก็ รีบลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู ออกไปสู
่
้ รบกับ อิสราเอล ณ ที่ ปะทะกัน หน้าที่ ราบ ทัง้ ท่านและประชาชน
1
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ทัง้ หมดของท่าน แต่ ท่านไม่ ทราบว่ามี กองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ ท่านข้างหลังเมือง 15 โยชู วากับอิสราเอลทัง้ ปวง
จึงแสร้งทําเป็นแพ้ฝีมือต่อหน้าเขาแล้ว หนี ตรงไปยังทางถิน
่ ทุรกันดาร 16 คนในเมืองอัยทัง้ หมดก็ถูกเรียก
ให้ ตามออกไป เมื่อ เขาไล่ ตามโยชู วาไปนั ้น เขาก็ ออกห่างจากเมืองไปทุกที 17 ไม่มี ชายสัก คนหนึ่ ง ที่ เหลือ
อยู่ในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล ที่ มิได้ ออกไปไล่ ตามอิสราเอล เขาปล่อยให้เมืองเปิ ดอยู่ไล่ ตามอิสราเอลไป
18 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั ่ โยชู วาว ่า “จงยื่น หอกซึ่ง อยู่ ในมือ ของเจ้า ออกตรงไปยัง เมือ งอัย เพราะเราจะ
มอบเมืองนั ้นไว้ในมือของเจ้า� แล้วโยชู วาก็ย่น
ื หอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั ้น 19 ทหารที่ ซุ่มอยู่ก็ ลุ กอ
อกจากที่ ซ่อนอย่างรวดเร็ว พอโยชู วาย่ื นม ือ ของท่านออก ทหารก็ วงิ่ ตรงเข้าไปในเมืองและยึด เมืองไว้ แล
้วเขาก็รีบจุดไฟเผาเมือง 20 เมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลังมาดู ดูเถิด ควันไฟที่ ไหม้เมืองพลุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้า
เขาก็หมดกําลังที่จะหนี ไปทางนี้ หรือทางนั ้น เพราะว่าประชาชนที่หนี ไปทางถิน
่ ทุรกันดารหันกลับมาต่อสู้กับ
ผู้ที่ไล่ ตาม 21 และเมื่อโยชูวากับบรรดาอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้ว และควันไฟที่ไหม้เมืองพลุ่ง
ขึ้น เขาก็ หน
ั กลับ มาโจมตี ชาวเมือ งอัย 22 คนอื่นๆก็ ออกมาจากเมืองสู้ รบกับ เขา กระทํา ให้ เขาอยู่ ระหว่าง
กลางอิสราเอล ผู้อยู่ข้างนี้ บ้างข้างโน้ นบ้าง และคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่ งรอดชีวต
ิ หรือหนี
ไปได้ 23 แต่กษั ตริย์เมืองอัยยังเป็นอยู่ ได้ถู กจับและคุมตัวมาหาโยชู วา 24 ต่อมาเมื่ออิสราเอลไล่ ฆ่าฟันชาว
เมือ งอัย ทัง้ หมดในทุ่ง ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารที่ เขาไล่ ตามไปนั ้น และคนเหล่า นั ้น ล้ม ตายหมดด้วยคมดาบจนคน
สุดท้าย บรรดาคนอิสราเอลก็ กล ับ เข้า เมือ งอัย โจมตี คนในเมืองด้วยคมดาบ 25 คนที ่ ล้ม ตายทัง้ หมดวัน นั ้น
ทัง้ ชายและหญิงจํานวนหมื่นสองพันคน คือชาวเมืองอัยทัง้ หมด 26 เพราะโยชูวามิได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่
นั ้น จนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิน
ิ เอาฝูงสัตว์และข้าวของของเมืองนั ้น
้ 27 แต่คนอิสราเอลได้รบ
เป็นของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งทรงบัญชาไว้กับโยชู วา 28 ดังนี้ แหละโยชูวาจึงเผาเมืองอัย
เสีย กระทําให้เป็นกองซากปรักหักพังอยูเป็
่ นนิ ตย์ คือเป็นทีร่ กร้างอยูจ
่ นถึงทุกวันนี้ 29 และท่านแขวนกษั ตริ
ย์เมืองอัยไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็น เมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นําไป
ทิง้ ไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง แล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซ่ึงยังอยูจ
่ นทุกวันนี้
การกล่าวซํ้าถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆ

30 แล้วโยชู วาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 31 ดังที่ โมเสส

ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์บัญชาประชาชนอิสราเอล ตามที่ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสสว่า
“แท่น บูชาทํา ด้วยหิ นม ิ ได้ ตกแต่ง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดใช้ เครือ
่ งมือ เหล็ก ถูก ต้องเลย� แล ้ว เขาก็ ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ บนแท่น นั ้น และถวายสันติ บูชา 32 ณ ที่ นั ้น ท่านคัด ลอกพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
บนหิน ซึ่ง ท่านได้ เข ียนไว้ ต่อ หน้า ประชาชนอิสราเอล 33 คนอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ คนต่างด้าวและคนที่ เก
ิด ในอิสราเอล พร ้ อมทัง้ พวกผู้ ใหญ่ เจ้า หน้าที่ และผู้ พิพากษา ยืน อยู่ ทัง้ สองข้างของหีบ ต่อ หน้า คนเลวี ที่
เป็นปุโรหิต ผู้ที่ หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ่งหนึ่ งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิม อีกครึง่ หนึ่ งข้าง
หน้า ภูเขาเอบาล ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้ในครัง้ แรกให้ เขาทัง้ หลายอวยพรแก่ คน
อิสราเอล 34 ภายหลังท่านจึงอ่านบรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญัติ เป็นคําอวยพรและคําสาปแช่ง ตามที่มี
จาร ึก ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ทุ กประการ 35 ไม่มี คํา ซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้สัก คํา เดียวที่ โยชู วาม ิ ได้ อ่าน
ต่อหน้าบรรดาชุมชนอิสราเอลพร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆ และคนต่างด้าวซึ่งอยูใ่ นหมู่พวกเขา

9
ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล
1 ต่อ มาเมื่อกษั ตริย์ทัง
้ หลายที่ อยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ คือที่ อยู่ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา และ
ตามฝั่ งทะเลใหญ่ไปทัว่ จนถึงภูเขาเลบานอน เป็นคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์
และคนเยบุสได้ยน
ิ ข่าวนี้ 2 จึงพร้อมใจร่วมกําลังกันจะต่อสู้โยชูวาและอิสราเอล 3 แต่เมื่อชาวกิเบโอนได้ยน
ิ
ข่าวการซึ่งโยชู วากระทําแก่ เมืองเยรีโคและเมืองอัย 4 ฝ่ายเขาจึงทําอย่างฉลาด ทําเป็นทูต เอากระสอบที่
เก่าบรรทุกบนลาของเขา กับถุงหนั งที่ เก่าขาดและปะไว้บรรจุ นํ้าองุน
่ 5 สวมรองเท้าเก่าและปะไว้ และสวม
เสื้อผ้า เก่า ส่วนเสบียงอาหารทัง้ สิ้นก ็ แห ้ งม ี ราขึ้น 6 เขาเดิน ทางมาหาโยชู วาที ่ ค่าย ณ เมือ งกิล กาล กล ่าว
แก่ ท่านและคนอิสราเอลว่า “พวกข้าพเจ้า มาจากประเทศที่ ห่างไกล ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทํา พันธสัญญากับ พวก
ข้าพเจ้าเถิด� 7 แต่ คนอิสราเอลกล่าวแก่ คนฮีไวต์ เหล่ านั ้ นว่า “ชะรอยเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่ พวกเรา เราจะทํา
พันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไร� 8 เขากล่าวแก่โยชูวาว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน� และโยชูวา
กล่าวแก่ เขาว่า “พวกเจ้า เป็น ใครกัน และมาจากที่ ไหน � 9 เขาตอบท่านว่า “เนื่ องด้วยพระนามอุโฆษแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมาก เราได้ยน
ิ ถึงกิตติศัพท์ของพระองค์
และถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทําในอียป
ิ ต์ 10 และได้ทราบถึงบรรดาสิง่ ที่พระองค์ทรงกระทํา
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ต่อ กษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ทัง้ สองพระองค์ ผู้ อยู่ ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ สิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮช
โบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชานผู้อยู่ที่ อัชทาโรท 11 เหตุ ฉะนี้ พวกผู้ใหญ่และชาวเมืองทัง้ หลายของเมือง
ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่พวกข้าพเจ้าว่า ‘จงเอาเสบียงสําหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า “พวกข้าพเจ้าทัง้
หลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� ’ 12 ขนมปังของพวกข้าพเจ้า
นี้ ในวันทีข
่ ้าพเจ้าออกมาหาท่าน ข้าพเจ้าเอาออกจากบ้านเมื่อยังร้อนๆ อยูเพื
่ ่อใช้เป็นอาหารรับประทานตาม
ทาง แต่ บัดนี้ ดู เถิด แห้งและราขึ้นแล้ว 13 ถุงนี้ เมื่อข้าพเจ้าเติ มน้าํ องุ นก
่ ็ยงั ใหม่อยู่ แต่ ดู เถิด มันขาดออก
เสื้อผ้า และรองเท้า ของข้าพเจ้า ก็ เก่า เพราะหนทางไกลมาก� 14 ฝ่ายคนเหล่านั ้ นก ็ รบ
ั เสบียงของเขาบ้าง
แต่ หาได้ ทูล ขอการแนะนํา จากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ ไม่ 15 และโยชู วาก ็ กระทํา สัญญาสันติภาพกับ
เขา และทําพันธสัญญากับเขา ให้ไว้ชีวิตพวกเขา และพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณต่อเขา 16 ต่อมา
เมื่อ ได้ กระทํา พันธสัญญากับ เขาล่วงมาได้ สามวัน ก็ได้ ยิ นว ่า พวกเหล่า นั ้น เป็น ชาวเมืองอยู่ ในหมู่ พวกตน
17 และคนอิสราเอลก็ ออกเดินไปถึงเมืองของเขาในวันที ่สาม เมืองของเขานั ้นคือเมืองกิเบโอน เคฟี ราห์ เบ
เอโรท และคี ร ย
ิ าทเยอาริม 18 แต่ คนอิสราเอลไม่ ได้ ฆ่า เขา เพราะว่า พวกประมุข ของชุ มนุมชนได้ ปฏิญาณ
ต่อ เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลแล้ว บรรดาชุ มนุ มชนก็ บ่น ต่อว่า พวกประมุข 19 แต่
บรรดาประมุขได้ กล่าวแก่ ชุมนุมชนทัง้ ปวงว่า “เราได้ ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอล ฉะนั ้นบัดนี้ เราจะแตะต้องเขาไม่ได้ 20 เราต้องกระทําแก่เขาอย่างนั ้นโดยให้เขามีชีวิตอยู่ได้ เกรง
ว่าพระพิโรธจะตกลงเหนื อเรา ตามคําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่เขานั ้น� 21 และพวกประมุขก็กล่าวแก่
เขาทัง้ หลายว่า “ให้เขามี ชี วิตอยู่ เถิด แต่ ให้เขาเป็น คนตัด ฟืน และเป็น คนตัก นํ้า ให้บรรดาชุ มนุมชน� ดัง ที่
พวกประชุมได้ สัญญาไว้กับเขาแล้ว 22 โยชู วาจึงเรียกคนเหล่านั ้นมาและท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า
ทัง้ หลายจึง หลอกลวงเราโดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่ หา่ งไกลจากท่านมาก� ในเมื่อ เจ้า ทัง้ หลายอยู่
ท่ามกลางเรา 23 ฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าทัง้ หลายต้องรับคําสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดที่ต้องเป็นทาสอยู่ เป็นคน
ตัดฟืนและเป็นคนตักนํ้าสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา� 24 เขาทัง้ หลายตอบโยชูวาว่า “เพราะเขาได้
บอกผู้รับใช้ของท่านอย่างแน่ นอนว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ ให้
มอบแผ่นดินนี้ ทัง้ หมดแก่ท่าน และให้ทําลายชาวแผ่นดินให้พ้นหน้าท่าน เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายก็วต
ิ ก
กลั วท ่า นทัง้ หลายจะทํา อันตรายแก่ ชีวิตของข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้า จึง กระทํา อย่างนี้ 25 ดู เถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายอยู่ในกํามือของท่าน จงกระทําแก่ข้าพเจ้าทัง้ หลายตามที่ ท่านเห็นชอบเห็นควรเถิด� 26 โยชู วาจึง
กระทํา เช่น นั ้น คือ ให้เขารอดจากมือ คนอิสราเอล ไม่ ให้ประหารชีวต
ิ เขาเสีย 27 ในวัน นั ้น โยชู วาได้ ตัง้ เขาให้
เป็นคนตัดฟืน และคนตักนํ้าสําหรับชุ มนุมชน และสําหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมาจนทุกวันนี้ ซึ่ง
อยูใ่ นสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงเลือก

10
การได้ชย
ั ชนะที่เมืองกิเบโอน

1 ต่อมาเมื่ออาโดนี เซเดกกษั ตริย์เมืองเยรู ซาเล็มได้ ยินว่า

โยชู วาได้ ยด
ึ เมืองอัย และทําลายเมืองนั ้นเสีย
อย่างสิน
้ เชิง แล้ว ท่านได้ กระทํา ต่อ เมือ งอัย และกษั ตริย์ ของเมืองนี้ อย่างเดีย วกั บท ี่ ได้ กระทํา ต่อ เมืองเย
รีโคและกษั ตริย์ ของเมืองนั ้น และทราบด้วยว่า ชาวเมือ งกิเบโอนได้ กระทํา สันติภาพกับ อิสราเอลและอยู่
ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านก็คร้ามกลัวเป็นอย่างยิง่ เพราะว่ากิเบโอนเป็นเมืองใหญ่เสมอเมืองหลวงและ
ใหญ่กว่าเมืองอัย และบุรุษชาวเมืองนั ้นก็ล้วนแต่ฉกรรจ์ 3 เหตุฉะนี้ อาโดนี เซเดกกษั ตริย์เมืองเยรู ซาเล็มจึง
ให้ไปหาโฮฮัมกษั ตริย์เมืองเฮโบรนและปิ รามกษั ตริย์เมืองยารมูท และยาเฟียกษั ตริย์เมืองลาคีช และเดบีร ์
กษั ตริย์เมืองเอกโลน เรียนว่า 4 “ขอเชิญ ท่านมาหาข้าพเจ้า และช่วยข้าพเจ้า ตี เมือ งกิเบโอนเถิด เพราะว่า
เมืองนั ้นได้กระทําสันติภาพกับโยชูวาและคนอิสราเอล� 5 ฝ่ายกษั ตริย์ของอาโมไรต์ทัง้ ห้าองค์ คือ กษั ตริย์
เมืองเยรู ซาเล็ม กษั ตริยเมื
์ องเฮโบรน กษั ตริยเมื
์ องยารมูท กษั ตริยเมื
์ องลาคีช และกษั ตริย์เมืองเอกโลน ได้
รวบรวมกําลังของตน และยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทัง้ หลาย ตัง้ ค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอน 6 ฝ่ายชาวเมืองกิเบ
โอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที ่ค่ายในกิลกาล กล่าวว่า “ขอท่านอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลย ขอเร่ง
ขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพราะว่าบรรดากษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ในแดน
เทือกเขา ได้ รวมกําลั งก ัน ต่อสู้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย� 7 ฝ่ายโยชู วาจึง ขึ้น ไปจากกิล กาล ทัง้ ท่านและบรรดาพล
รบด้วย และทแกล้วทหารทัง้ หมด 8 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ โยชู วาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้ มอบเขา
ไว้ในมือเจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้� 9 เหตุฉะนั ้นโยชูวายกเข้าโจมตี
พวกนั ้น ทั นที โดยขึ้น ไปตลอดคืน จากกิล กาล 10 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้เขาสะดุ้ง แตกตื่น ต่อ หน้า พวก
อิสราเอล พระองค์ ได้ ทรงฆ่า เขาเสีย มากมายที่ กิเบโอน และไล่ ติ ดตามเขาไปในทางที่ ข้น
ึ ไปถึง เบธโฮโรน
และตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคดาห์

โยชูวา 10:11

183

โยชูวา 10:40

ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ ง

11 ต่อ มาขณะเมื่อ เขาหนี ไปข้างหน้า พวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั ้น

พระเยโฮวาห์ทรงโยนลูก
เห็บ ใหญ่ๆ ลงมาจากฟ้า ตลอดถึง เมืองอาเซคาห์ เขาทัง้ หลายก็ ตาย ผู้ ที่ ตายด้วยลูก เห็ บน ั ้นก ็ มากกว่า ผู้ ที่
คนอิสราเอลฆ่า เสีย ด้วยดาบ 12 แล ้ว โยชู วาก ็ กราบทูล พระเยโฮวาห์ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ทรงมอบคนอาโม
ไรต์ต่อหน้าคนอิสราเอลนั ้น และท่านได้กล่าวท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่า “ดวงอาทิตย์เอ๋ย เจ้าจง
หยุดนิ่ งตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน� 13 ดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่ ง
และดวงจันทร์ก็ ตัง้ เฉยอยู่ จนประชาชนได้ แก้ แค้น ศั ตรู ของเขาเสร็จ เรือ
่ งนี้ มิได้ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ ยาชาร์
ดอกหรือ ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ งอยู่กลางท้องฟ้า หาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่ งไม่ 14 วันที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั ้นทัง้ ในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้ว เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอล 15 แล้วโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ค่ายที่กิลกาล 16 กษั ตริยทั
์ ง้
ห้านั ้นหนี ไปซ่อนตัวอยูใ่ นถํ้ามักเคดาห์ 17 มีคนไปบอกโยชูวาว่า “มีคนพบกษั ตริย์ทัง้ ห้าซ่อนตัวอยูใ่ นถํ้าที่มัก
เคดาห์� 18 โยชูวาจึงกล่าวว่า “จงกลิงก
้ ้อนหินใหญ่ปิดปากถํ้าเสีย และวางยามให้เฝ้ารักษาไว้ 19 แต่ท่านทัง้
หลายอย่า คอยอยู่ เลย จงติด ตามศั ตรู ของท่านเถิด จงเข้า โจมตี กองระวัง หลัง อย่า ให้กล ับ เข้า ในเมืองของ
เขาได้ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ มอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของท่านแล้ว� 20 ต่อ มาเมื่อ โย
ชู วากับคนอิสราเอลฆ่า พวกเหล่านั ้น เสีย เป็ นอันมากจนหมดแล้ว ส่วนผู้ที่ เหลือ อยู่ก็ หนี กลับเข้าไปในเมือง
ที่ มี กํา แพงล้ อม 21 ประชาชนทัง้ ปวงก็ กล ับ มาหาโยชู วา ณ ค่ายที่ มัก เคดาห์โดยสันติภาพทุก คน หาม ี ผู้ ใด
กล้ากระดิกลน
ิ้ ถึงคนอิสราเอลต่อไปไม่ 22 แล้วโยชูวาจึงว่า “จงเปิดปากถํ้าคุมกษั ตริย์ทัง้ ห้านั ้นออกจากถํ้า
มาหาเรา� 23 เขาก็กระทําตาม จึงคุมกษั ตริย์ทัง้ ห้าออกจากถํ้ามาหาท่าน มีกษั ตริยเมื
์ องเยรู ซาเล็ม กษั ตริย์
เมืองเฮโบรน กษั ตริย์เมืองยารมูท กษั ตริย์เมืองลาคีช และกษั ตริย์เมืองเอกโลน 24 ต่อมาเมื่อเขาพากษั ตริ
ย์เหล่ านั ้นมายังโยชูวา โยชู วาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและสัง่ หัวหน้าของทหารผู้ที่ ออกไปรบพร้อมกั
บท่านว่า “จงเข้ามาใกล้เถิด เอาเท้าเหยียบคอกษั ตริย์เหล่านี้ � แล้วเขาก็เข้ามาใกล้และเอาเท้าเหยียบที่คอ
25 และโยชู วากล่าวแก่ เขาว่า “อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์
จะทรงกระทําแก่บรรดาศั ตรู ของท่านซึ่งท่านสู้ รบอย่างนี้ แหละ� 26 ภายหลังโยชู วาก็ได้ ประหารชีวต
ิ กษั ตริ
ย์ทัง้ ห้าเสีย แล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้น และแขวนอยู่บนต้นไม้เช่นนั ้นจนเวลาเย็น 27 ต่อมาเมื่อถึงเวลาดวง
อาทิตย์ตก โยชู วาได้ บัญชาและเขาก็ ปลดศพลงจากต้นไม้ และทิง้ ไว้ในถํ้าซึ่งกษั ตริย์เหล่ านั ้นได้ ซ่อนตัวอยู่
และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถํ้านั ้นไว้ ซึ่งยังอยูจ
่ นกระทัง่ วันนี้
การสู้รบอีกต่อไป

28 ในวันนั ้นโยชูวายึดเมืองมักเคดาห์ได้

ได้ประหารเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทัง้ กษั ตริย์ของเมืองนั ้น ท่าน
ได้ทําลายเขาเสียอย่างสิน
ิ ที่อยูในเมื
่
อง ไม่มีเหลือสักคนเดียว และท่านได้กระทําแก่กษั ตริย์
้ เชิง รวมทุกชีวต
มัก เคดาห์อย่างที่ ท่านได้ กระทํา แก่ กษั ตริย์เมืองเยรีโค 29 แล ้ว โยชู วาและบรรดาคนอิสราเอลก็ ยกกองทัพ
จากเมืองมัก เคดาห์ มาถึง ลิ บนาห์ และเข้า สู้ รบกับ เมืองลิ บนาห์ 30 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบเมืองนั ้น และ
กษั ตริย์ของเมืองไว้ในมือคนอิสราเอล และท่านได้ประหารเมืองนั ้นด้วยคมดาบและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้น
ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั ้น และท่านได้ กระทําต่อกษั ตริย์ของเมืองนั ้นอย่างที่ ท่านได้ กระทําต่อ
กษั ตริย์ เมืองเยรีโค 31 และโยชู วาออกจากเมืองลิ บนาห์ พร ้ อมกับ อิสราเอลทัง้ หมดไปยัง ลาคีช แล ้ว ล้อม
เมืองไว้และเข้าโจมตี เมืองนั ้น 32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองลาคี ชไว้ในมือคนอิสราเอล และท่านก็ ได้
ยึด เมืองนั ้น ในวันที ่ สอง และประหารเสีย ด้วยคมดาบ ทุ กคนที่ อยู่ ในเมืองนั ้น ดัง ที่ ท่านได้ กระทํา แก่ เมือง
ลิ บนาห์ 33 ครัง้ นั ้น โฮรามกษั ตริย์ เมืองเกเซอร์ได้ ขึ้น มาช่วยเมืองลาคีช และโยชู วาได้ ประหารเขาและคน
ของเขาเสีย จนไม่ เหลือให้เขาสักคนเดียว 34 โยชู วากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้ ยกออกจากลาคี ชไปยังเมือง
เอกโลน ได้ เข้าล้อมและโจมตี เมืองนั ้น 35 และเขาก็ ตี ได้ ในวันนั ้นเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบ จน
ทําลายเขาเสียสิน
ึ จากเมือง
้ ในวันนั ้น ดังที่ท่านได้กระทําแก่เมืองลาคีช 36 โยชูวากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ข้น
เอกโลนไปยังเมืองเฮโบรน เข้าโจมตี เมืองนั ้น 37 ยึดเมืองนั ้นแล้ วก็ประหารกษั ตริย์และชนบททัง้ หมดของ
เมืองนั ้น กับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว ดังที่ท่านได้กระทําต่อเมือง
เอกโลน และได้ ทําลายเมืองนั ้น และทุก คนที่ อยู่ ในเมืองนั ้น เสีย สิน
้ 38 แล ้ว โยชู วาก ับ คนอิสราเอลทัง้ ปวง
กลับ มายัง เมืองเดบีร ์ เข ้า โจมตี เมืองนั ้น 39 ท่านได้ ยด
ึ เมืองนั ้น รวมทัง้ กษั ตริย์และชนบททัง้ หมดของเมือง
และได้ ไปประหารเขาทัง้ หลายเสีย ด้วยคมดาบ และได้ ทําลายทุก คนที่ อยู่ในเมืองนั ้น เสีย อย่างสิน
้ เชิง ท่าน
ไม่ให้เหลือสักคนเดียว ท่านได้กระทําแก่เมืองเฮโบรนอย่างไร ท่านก็ได้กระทําแก่เมืองเดบีรแ
์ ละแก่กษั ตริย์
ของเมืองอย่างนั ้น ดัง ทํา แก่ เมืองลิ บนาห์และแก่ กษั ตริย์ของเมืองเช่นก ัน 40 โยชู วาก ็ ตีแผ่ นดิน นั ้น ให้พ่าย
แพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ในหุบเขา และที่ลาด ทัง้ กษั ตริย์ทัง้ หมดของเมืองเหล่านั ้นด้วย ท่าน
ไม่ ให้ เหลือ สัก คนเดียว แต่ ได้ ทําลายทุก สิง่ ที่ หายใจเสีย ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนอิสราเอลได้ ทรง

โยชูวา 10:41
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โยชูวา 12:4

บัญชาไว้ 41 โยชู วาได้ กระทํา ให้เขาพ่ายแพ้ ตัง้ แต่ เมืองคาเดชบารเนี ย จนถึง เมืองกาซา และทัว่ ประเทศโก
เชนจนถึง เมือ งกิเบโอน 42 โยชู วาก ็ ยด
ึ ตัว กษั ตริย์ เหล่า นี้ พร ้ อมทัง้ พื้น ดิน ของเขาทัง้ หมดในคราวเดียวกัน
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ออิสราเอล 43 แล้วโยชูวาพร้อมกับบรรดาคน
อิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กิลกาล

11

การชนะแผ่นดินคานาอันครัง้ สุดท้าย

ต่อ มาเมื่อ ยาบิ นกษั ตริย์ เมืองฮาโซร์ได้ ยิน ข่าวนี้ จึง ใช้ คนไปหาโยบับกษั ตริย์ เมืองมาโดนและไปหาก
ษั ตริย์ เมืองชิม โรน และกษั ตริย์ เมือ งอัค ชาฟ 2 และกษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ในแดนเทือกเขาตอนเหนื อ และที่ อยู่ ใน
ที่ราบใต้ เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในบริเวณชายแดนของโดร์ทางทิศ ตะวัน ตก 3 และไปหาคนคา
นาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา
และคนฮี ไวต์ อยู่ เชิง เขาเฮอร์โมนในแผ่นดิ นม ิส ปาห์ 4 กษั ตริย์ เหล่า นี้ ก็ ยกออกมากับ บรรดาพลโยธาเป็นก
องทัพมหึมา มีจํานวนดังเม็ดทรายที่ ชายทะเล มีม้าและรถรบมากมายด้วย 5 กษั ตริย์เหล่านี้ ได้ ร่วมกําลั งก
ันเข้าและมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ ลําห้วยเมโรม เพื่อจะสู้ รบกับอิสราเอล 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชู วาว่า “อย่า
กลัว เขาเลย เพราะว่า พรุ ง่ นี้ ในเวลาเดียวกัน นี้ เราจะมอบเขาไว้ หมดต่อ หน้า อิสราเอลให้ ถู กประหาร เอ ็น
น่ องม้า ของเขาให้ เจ้ าตัด เสีย และรถรบของเขา เจ้ าจงเผาไฟเสีย� 7 ฝ่ายโยชู วาก ็ ยกพลทัง้ หลายเข้า โจม
ตี เขาทั นที ที่ ห้วยนํ้า เมโรม 8 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิส ราเอล ผู้ ประหารเขาและไล่ ตามเขา
ไปจนถึงมหาซีโดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขามิสปาห์ด้านตะวันออก ได้ประหารเขาเสียจนไม่ให้
เหลือสักคนเดียว 9 โยชูวาได้กระทําแก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ไว้ คือได้ตัดเอ็นน่ องม้าและเผารถรบ
เสีย ด้วยไฟ 10 ขณะนั ้น โยชู วากลับ มายึด เมืองฮาโซร์ และประหารกษั ตริย์ เมืองนั ้น เสีย ด้วยดาบ เพราะว่า
แต่ ก่อนนี้ ฮาโซร์เป็น หัวหน้า แห่ง ราชอาณาจักรเหล่า นั ้น ทัง้ หมด 11 เขาได้ ประหารบรรดาชาวเมืองนั ้น เสีย
ด้วยคมดาบ และทําลายเสีย สิน
้ สิ ่ง ที่ หายใจได้ ไม่มี เหลือ เลย และท่านก็ เผาเมืองฮาโซร์เสียด ้วยไฟ 12 โยชู
วายึดบรรดาหัวเมืองของกษั ตริย์เหล่านั ้นพร้อมกับกษั ตริย์ทัง้ หมด และประหารเสียด้วยคมดาบ ทําลายเขา
สิน
้ ดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ 13 แต่เมืองต่างๆที่อยู่บนเนิ นเขา อิสราเอลมิได้เผา เว้น
แต่ เมืองฮาโซร์เมืองเดียวที่ โยชู วาเผาเสีย 14 สิ ่งของต่างๆที่ รบ
ิ ได้ จากเมืองเหล่านี้ ทัง้ ฝูงสัตว์ คนอิสราเอล
ได้ ยด
ึ เป็น ของของตน แต่ เขาได้ ประหารมนุษย์ ทุ กคนเสีย ด้วยคมดาบ จนทําลายเสีย สิน
้ สิ ่ง ใดที่ หายใจได้
เขาไม่ ให้ เหลือ อยู่ เลย 15 พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อย่างไร โมเสสก็ บัญชาโยชู วา
อย่างนั ้น และโยชูวาก็กระทําตาม ท่านไม่ได้เว้นที่จะทําทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 16 โยชู
วายึดแผ่นดินนั ้นทัง้ สิน
้ คือแดนเทือกเขา และภาคใต้ทัง้ หมด และแผ่นดินโกเชนทัง้ หมด และในหุบเขา ใน
ที่ ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาของมัน 17 ตัง้ แต่ ภู เขาฮาลัก ที่ สูง เรือ
่ ยขึ้น ไปถึง เสอีร ์
ไกลไปจนถึง บาอัล กาดในหุบเขาเลบานอนเชิง ภูเขาเฮอร์โมน ท่านได้ จับ บรรดากษั ตริย์ แห่ งเมืองเหล่า นั ้น
มาประหารชีวต
ิ เสีย 18 โยชูวาทําศึกสงครามกับบรรดากษั ตริย์เหล่านี้ อยู่เป็นเวลานาน 19 ไม่มีสักเมืองหนึ่ ง
ที่ กระทําสันติภาพกับคนอิสราเอล นอกจากคนฮีไวต์ ซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอน เขาต้องทําศึกสงครามตี มา
ทัง้ นั ้น 20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ที่ทรงให้เขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทําสงครามกับอิสราเอล เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงทําลายเขาเสียสิน
้ และเขาไม่ได้รับความกรุ ณา แต่พระองค์ต้องทําลายล้างเขาเสียสิน
้ ดัง
ที่ พระเยโฮวาห์บัญชาไว้กับโมเสส 21 คราวนั ้นโยชู วาได้ มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบ
รน จากเดบีร ์ จากอานาบ และจากทัว่ แดนเทือกเขาแห่งยูดาห์ และจากทัว่ แดนเทือกเขาแห่งอิสราเอล โย
ชู วาได้ ทําลายคนเหล่านี้ เสียสิน
้ พร้อมทัง้ เมืองทัง้ หลายของพวกเขาด้วย 22 ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่น
ดินของประชาชนอิสราเอล เว้นแต่ในกาซา กัทและอัชโดด ที่ยังมีเหลืออยู่บ้าง 23 ดังนั ้นแหละ โยชูวาได้ยด
ึ
แผ่นดินทัง้ สิน
้ ตามสารพัดที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสไว้กับโมเสส และโยชู วาให้เป็นมรดกแก่ คนอิสราเอลตาม
ส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล และแผ่นดินนั ้นก็สงบจากการศึกสงคราม
1

12
กษั ตริยแผ่
์ นดินคานาอันพ่ายแพ้
ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ แห่งแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา ให้แพ้ ไป และได้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน
ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากที่ ลุ ่มแม่น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน และที่ราบซึ่งอยู่
ด้านตะวันออกทัง้ หมด 2 คือสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ ณ
ริมลุ่มแม่น้ําอารโนน และจากกลางที่ ลุ ่มไกลไปจนถึงแม่น้ํายับบอก เขตแดนคนอัมโมน คือครึง่ หนึ่ งของกิ
เลอาด 3 และแถบที่ราบถึง ทะเลคินเนเรทข้างตะวัน ออก และตรงทางไปยัง เบธเยชิ โมทไปถึง ทะเลแห่ง ที่
ราบ คือทะเลเค็มข้างตะวันออก จากด้านใต้มาจนถึงที่ อช
ั โดดปิ สกาห์ 4 และเขตแดนของโอกกษั ตริย์เมือง
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บาชาน เป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ที่ เหลืออยู่ อยู่ที่ อัชทาโรท และเอเดรอี 5 และปกครองที่ ภูเขาเฮอร์โมน และสา
เลคาห์ และทัว่ บาชาน ถึง เขตแดนคนเกชูร แ
์ ละคนมาอาคาห์ และปกครองครึง่ หนึ่ ง ของแดนกิ เลอาด ถึง
เขตแดนของสิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน 6 โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์และคนอิสราเอลได้กระทําให้เขา
พ่ายแพ้ ไป และโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ มอบแผ่น ดิน ตอนนี้ ให้ แก่ คนรู เบน คนกาด และคนครึง่
ตระกูลมนั สเสห์ 7 ต่อไปนี้ เป็นกษั ตริย์แห่งแผ่นดินซึ่งโยชู วากับคนอิสราเอลได้ ทําให้พ่ายแพ้อยู่ฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างนี้ ทางทิศตะวันตก ตัง้ แต่บาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขาฮาลัก ที่สูงเรือ
่ ยขึ้นไปถึงเสอีร ์
ซึ่ง โยชู วามอบให้แก่ ตระกูล คนอิสราเอลให้ถือ เป็น กรรมสิทธิต
์ ามส่วนแบ่ง ของเขา 8 คือ ที่ ดิ นในแดนเทือก
เขา ในหุบเขา ในที่ราบ ในที่ลาด ในถิน
่ ทุรกันดารและในภาคใต้ เป็นแผ่นดินของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คน
คานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส 9 คือกษั ตริย์เมืองเยรีโคองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองอัยที่ อยู่ข้างเบธ
เอลองค์หนึ่ ง 10 กษั ตริยเมื
์ องเยรู ซาเล็มองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเฮโบรนองค์หนึ่ ง 11 กษั ตริยเมื
์ องยารมูทองค์
12
หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องลาคีชองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเอกโลนองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเกเซอร์องค์หนึ่ ง 13 กษั ตริย์
เมืองเดบีร ์องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเกเดอร์องค์ หนึ่ ง 14 กษั ตริย์ เมืองโฮรมาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองอาราด
องค์หนึ่ ง 15 กษั ตริยเมื
์ องลิบนาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องอดุลลัมองค์หนึ่ ง 16 กษั ตริยเมื
์ องมักเคดาห์องค์หนึ่ ง
กษั ตริย์เมืองเบธเอลองค์ หนึ่ ง 17 กษั ตริย์เมืองทัปปู วาห์องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองเฮเฟอร์องค์ หนึ่ ง 18 กษั ตริย์
เมืองอาเฟกองค์หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองลาชาโรนองค์หนึ่ ง 19 กษั ตริย์เมืองมาโดนองค์หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองฮาโซร์
องค์ หนึ่ ง 20 กษั ตริย์ เมืองชิม โรนเมโรนองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมือ งอัค ชาฟองค์ หนึ่ ง 21 กษั ตริย์ เมืองทาอานาค
องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองเมกิดโดองค์ หนึ่ ง 22 กษั ตริย์เมืองเคเดชองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองโยกเนอัมในคารเมล
องค์ หนึ่ ง 23 กษั ตริย์ เมืองโดร์ในบริเวณชายแดนของโดร์องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ ของประชาชาติ ต่างๆในกิล กาล
องค์หนึ่ ง 24 กษั ตริยเมื
์ องทีรซาห์องค์หนึ่ ง รวมทัง้ หมดเป็นกษั ตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน

13
แผ่นดินส่วนที่ยงั ไม่ชนะ

พระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงมีอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่
จะต้องยึด ครองนั ้น ยังม ี อีกมาก 2 ต่อ ไปนี้ เป็น แผ่นดิ นที ่ ยงั เหลือ อยู่ คือ ท้องถิน
่ ฟี ลิ ส เตีย ทัง้ หมด และท้อง
ถิน
์ ง้ หมด 3 ตัง้ แต่ชิโหร์ซ่ึงอยูหน
่ ้าอียป
ิ ต์ เหนื อขึ้นไปถึงเขตแดนเอโครน นั บกันว่าเป็นของคน
่ ของคนเกชูรทั
คานาอัน ผูครอบครองฟี
้
ลิสเตียมอยู
ี ห้
่ าคนด้วยกัน คือ ผูครอบครองเมื
้
องกาซา เมืองอัชโดด เมืองอัชเคโลน
เมือ งกัท และเมืองเอโครน และเมืองของคนอิฟ วาห์ด้วย 4 ซึ่ง อยู่ ทิศ ใต้ คือ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของคนคานาอัน
และเขตเมอาราห์ ซึ่ง เป็น ของชาวไซดอนถึง เมือ งอาเฟก ถึง เขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และแผ่น ดิน ของ
ชาวเกบาลและเลบานอนทัง้ หมด ไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จากบาอัลกาดที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมน ถึงทางเข้า
เมืองฮามัท 6 ชาวแดนเทือกเขาทัง้ หมดจากเลบานอนจนถึ งมิสเรโฟทมาอิม และคนไซดอนทัง้ หมด เราจะ
ขับ ไล่ เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้น หน้า คนอิสราเอลเอง เพียงแต่ เจ้ าจงจับ สลากแบ่ งด ิน แดนเหล่า นั ้น ให้เป็น
มรดกแก่อิสราเอล ดังที่เราบัญชาเจ้าไว้
1 เมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้ว

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 กครึง
่ ตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้ รบ
ั ส่วนมรดกของเขา ซึ่ง โมเสสได้ มอบให้ ทางฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นด้านตะวันออก ส่วนที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์มอบให้เขาคือ 9 ตัง้ แต่อาโรเอ
อร์ ซึ่งอยู่รมล
ิ ุ่มแม่น้ําอารโนน และเมืองที่อยู่กลางลุ่มแม่น้ํานี้ และที่ราบเมเดบาตลอดจนถึงดีโบน 10 และ
หัว เมืองทัง้ สิน
้ ของสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกลออกไปจนถึง เขตแดนคน
อัมโมน 11 กับเขตกิเลอาดและท้องถิน
์ ละคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทัง้ หมด และเมือง
่ ของคนเกชูรแ
บาชานทัง้ สิน
้ จนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอัชทาโรท
และในเอเดรอี ท่านเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ที่เหลืออยู่ เมืองเหล่านี้ โมเสสรบชนะ และได้ขับไล่ให้ออกไป 13 แต่
คนอิสราเอลยังหาได้ ขับไล่ คนเกชูรห
์ รือคนมาอาคาห์ให้ออกไปไม่ แต่ คนเกชูรก
์ ับคนมาอาคาห์ยงั อาศัยอยู่
ในหมู่ คนอิสราเอลจนทุก วัน นี้ 14 เฉพาะตระกูล เลวีตระกูล เดียวโมเสสหาได้ มอบมรดกให้ไม่ ของบู ชาด ้วย
ไฟที่ ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขา ดังที่ พระองค์ตรัสไว้แก่ เขาแล้ว 15 และ
โมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่ตระกูลคนรู เบนตามครอบครัวของเขา 16 ดังนั ้นเขตแดนของเขาจึงตัง้ แต่อา
โรเออร์ซ่ึง อยู่ ร มล
ิ ุ่ม แม่ น้ํา อารโนนและเมืองซึ่ง อยู่ กลางลุ่ม แม่น้ํา นั ้น และที่ราบเมืองเมเดบาทัง้ สิน
้ 17 ทัง้
เมืองเฮชโบน รวมกับ หัว เมืองทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ บนที่ราบนั ้น คื อด ีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัล เมโอน
18 กับ ยาฮาส และเคเดโมท และเมฟาอาท 19 และคี ร ย
ิ าธาอิม และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซ่ึงอยู่บนเนิ น
เขาแห่งหุบเขา 20 กับเบธเปโอร์ และที่ อช
ั โดดปิ สกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท 21 คือหัวเมืองทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่บน
ที่ราบ และทัง้ ราชอาณาจักรทัง้ หมดของสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ซึ่งโมเสสได้
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กระทําให้พ่ายแพ้พร้อมกับเจ้านายของมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร ์ และเฮอร์ กับเรบา เป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก่
กษั ตริย์สิ โหนผู้ พํานั ก อยู่ในแผ่น ดิน นั ้น 22 อนึ่ ง คนอิสราเอลได้ ฆ่า บาลาอัม บุตรชายเบโอร์ผู้ เป็น คนทํานาย
เสีย ด้วยดาบพร้อมกับ คนอื่ นที ่ เขาได้ ฆ่า นั ้น 23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ แม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดน นี่
เป็นมรดกของคนรู เบนตามครอบครัว รวมทัง้ หัวเมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้ มอบมรดกให้แก่ ตระกูล
กาด คือ คนกาดตามครอบครัว ของเขาด้วย 25 อาณาเขตของเขาคือ ยาเซอร์และหัว เมือ งกิ เลอาดทัง้ หมด
และครึง่ หนึ่ งของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอาโรเออร์ซ่ึงอยูหน
่ ้าเมืองรับบาห์ 26 ตัง้ แต่เมืองเฮชโบน จนถึงเมือง
รามั ทม ิสเปห์ และเบโทนิ ม และตัง้ แต่ มาหะนาอิม จนถึง เขตแดนเดบีร ์ 27 ในหว่างเขา มี เมืองเบธฮารัม เบ
ธนิ มราห์ สุคคทและซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของสิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบนนั ้น มีแม่น้าํ จอร์แดน
เป็น พรมแดน จดทะเลคินเนเรทตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวัน ออกของแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น 28 นี่ เป็น
มรดกของคนกาดตามครอบครัว ของเขา รวมทัง้ หัว เมืองและชนบทด้วย 29 อนึ่ ง โมเสสได้ มอบมรดกให้แก่
คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล เป็น ส่วนแบ่ง ที่ ได้ กับ คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ตามครอบครัว ของเขา 30 อาณาเขต
ของเขาทัง้ หลายเริม
่ ตัง้ แต่มาหะนาอิมตลอดบาชานทัง้ สิน
้ คือราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของโอกกษั ตริย์เมืองบา
ชาน และหัวเมืองทัง้ หมดของยาอีร ์ มีหกสิบหัวเมืองด้วยกันอยู่ในบาชาน 31 และกิเลอาดครึง่ หนึ่ ง และเมือ
งอัชทาโรทกับ เมืองเอเดรอี หัวเมืองของราชอาณาจักรโอกในบาชาน หัวเมืองเหล่า นี้ เป็นส่วนแบ่งของคน
มาคีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ เป็นของครึง่ หนึ่ งของคนมาคีร ์ ตามครอบครัวของเขา 32 เหล่านี้ เป็นดินแดนต่างๆ
ซึ่งโมเสสได้แบ่งปันให้เป็นมรดก ณ ที่ราบโมอับ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค
33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเป็ นมรดกของเขา ดังที่
พระองค์ตรัสไว้กับเขา
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แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น ดิน แดนต่างๆซึ่ง ประชาชนอิสราเอลได้ รบ
ั เป็น มรดกในแผ่น ดิน คานาอัน ซึ่ง เอเลอาซาร์ปุ
โรหิต และโยชู วาบ ุตรชายนูน และหัวหน้า บรรพบุรุษ ของตระกูล ต่างๆแห่ง คนอิสราเอลได้ แจกจ่ายให้ เป็น
มรดกแก่เขา 2 มรดกนี้ เขาจับสลากแบ่งกันในระหว่างคนเก้าตระกูลครึง่ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทาง
โมเสส 3 เพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่คนสองตระกูลครึง่ ทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นแล้ว แต่ท่านหาได้
แบ ่ง ส่วนมรดกให้ แก่ พวกเลวีไม่ 4 เพราะว่า ลูก หลานของโยเซฟมี สองตระกูล คือ มนั ส เสห์ และเอฟราอิม
และพวกเลวีหาได้ มี ส่วนแบ่ง ในแผ่น ดิน นั ้น ไม่ ได้ แต่ หัว เมืองที่ จะเข้ าอาศัย อยู่ กับ ลานทุ่ง หญ้า รอบเมือง
สําหรับ ฝูง สัตว์และทรัพย์ สิ นของเขาเท่านั ้น 5 คนอิสราเอลได้ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้กับ
โมเสส เขาแบ่งที่ดินกัน 6 ขณะนั ้นคนยูดาห์มาหาโยชูวา ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ชาว
เคนั สได้ กล่าวแก่ ท่านว่า “ท่านทราบเรือ
่ งซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้าที่ คาเดชบารเนี ย
เกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว 7 เมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนี ย เพื่อ
สอดแนมดู แผ่น ดิน ข้าพเจ้า มี อายุ สี ่ สิ บปี ข้าพเจ้า ได้ นํา ข่าวมาแจ้ง แก่ ท่านตามความคิด เห็น ของข้าพเจ้า
8 แต่ ส่วนพี่ น้องซึ่ง ขึ้น ไปพร้อมกับ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ให้จิ ตใจของประชาชนละลายไป แต่ ข้าพเจ้า ได้ ติ ดตาม
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่างสุดใจ 9 ในวัน นั ้น โมเสสได้ ปฏิญาณว่า ‘แท้ จร ิง แผ่น ดิน ซึ่ง เท้า ของ
ท่านได้เหยียบยํ่าไปนั ้นจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูกหลานของท่านสืบไปเป็นนิ ตย์ เพราะว่าท่านได้
ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ� 10 และบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ยงั ทรงให้ข้าพเจ้ามี
ชีวิตอยู่ตลอดสี่ สิ บห้า ปี นี้ ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ตัง้ แต่ พระเยโฮวาห์ตรัส เช่น นี้ แก่ โมเสส เมื่อ คนอิสราเอลเดิน
ทางอยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และบัดนี้ ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า มี อายุ แปดสิบ ห้า ปี แล้ว 11 วัน นี้ ข้าพเจ้า ยั งม ี กําลัง
แข็งแรงเช่นเดียวกับวันทีโ่ มเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป กําลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้า
มาเดีย
๋ วนี้ ก็ เป็น เหมือนครัง้ นั ้น 12 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ตรัส ในวัน นั ้น ให้ แก่
ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยน
ิ ในวัน นั ้น แล้ วว ่า คนอานาคอยู่ที่ นั่น มี หัว เมืองใหญ่ ที่ มี กําแพงล้อมอย่างเข้ม แข็ง
ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว�
13 แล้วโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็ นมรดก 14 เฮโบรนจึงตก
เป็นมรดกแก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์คนเคนั สจนทุกวันนี้ เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอลอย่างสุดใจ 15 เมืองเฮโบรนนั ้นแต่ เดิมมีช่อ
ิ าทอารบา อารบาคนนี้ เป็นคนใหญ่โตในคนอา
ื ว่าคี รย
นาค แผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม
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แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์

ที่ ดิ นส่วนของตระกูล คนยู ดาห์ ตามครอบครัว ของเขานั ้น ด้านใต้ ถึง พรมแดนเมืองเอโดม คือ ถึง ถิน
่ ทุ
รกันดารศินเป็ นที่สุดปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทางทิศใต้นั้นตัง้ แต่ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตัง้ แต่อา่ ว
1
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ซึ่งไปทางทิศใต้ 3 ยื่นไปทางด้านใต้ ของมาอาเลอัครับบิม ผ่านเรือ
่ ยไปถึงศิน แล้วขึ้นไปทางด้านใต้ เมืองคา
เดชบารเนี ย ตามทางเมืองเฮชโรน ขึ้นไปถึงเมืองอัดดาร์เลี้ยวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรือ
่ ยไปถึงอัสโมนยื่นออก
ไปถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์มาสิน
้ สุดลงที่ ทะเล ที่ กล่าวนี้ จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดนด้านตะวันออก
คือทะเลเค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ําจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนื อตัง้ แต่อา่ วที่ทะเลตรงปากแม่น้ําจอร์แดน
6 และพรมแดนนั ้น ยื่น ไปถึง เบธฮกลาห์ ผ่านไปตามด้านเหนื อ ของเมืองเบธอาราบาห์ และพรมแดนยื่น ต่อ
ไปถึงก้อนหินโบฮันบุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีรจ
์ ากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนื อเลี้ยว
ไปหาเมือ งกิล กาล ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามทางข้ามเขาที่ ช่อ
ื อาดุม มิม ซึ่ง อยู่ ทางด้านใต้ ของแม่ นํ้า และพรมแดนก็
ผ่านไปถึง นํ้า พุ เอนเชเมช ไปสิน
ื ไปตามหุบเขาบุตรชายของฮิน โนม
้ สุด ลงที่ เอนโรเกล 8 แล ้ว พรมแดนก็ ย่น
ถึงไหล่ เขาด้านใต้ ของเมืองคนเยบุส คือเยรู ซาเล็ม แล้วพรมแดนก็ ย่น
ื ไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่หน้าหุบเขาฮิน
โนมทางด้านตะวันตก ที่ หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ ด้านเหนื อสุด 9 แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปจากยอดภูเขาถึง
นํ้าพุแห่งลําห้วยเนฟโทอาห์ จากที่นั่นกม
็ าถึงหัวเมืองแห่งภูเขาเอโฟรน แล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมือง
บาอาลาห์ คือเมืองคีรย
ิ าทเยอาริม 10 แล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งจากบาอาลาห์ไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเส
อีร ์ ผ่านไปตามไหล่เขายาอาริมด้านเหนื อ คือเคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห์ไป 11 แล้ว
พรมแดนก็ย่น
ื ออกไปจากทางไหล่เนิ นเขาด้านเหนื อของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไป
ถึงภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมืองยับเนเอล และพรมแดนก็ มาสิน
้ สุดลงที่ ทะเล 12 พรมแดนด้านตะวันตก
คือ ทะเลใหญ่ ตามฝั่ งทะเล นี่ เป็น พรมแดนล้อมรอบคนยู ดาห์ตามครอบครัว ของเขา 13 ตามพระดํารัส ของ
พระเยโฮวาห์ที่ตรัสแก่โยชูวา ท่านยกที่ดินส่วนหนึ่ งในเขตของคนยูดาห์ให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คือ
เมืองอารบาที่ เรียกเมืองเฮโบรน อารบาเป็นบิดาของอานาค 14 และคาเลบได้ ขับไล่ บุ ตรชายทัง้ สามของอา
นาคออกจากที่ นั ่น คือ เชชัย อาหิม านและทั ลม ัย ผู้ เป็น บุตรของอานาค 15 และท่านขึ้น ไปจากที่ นั่น จะต่อสู้
กับชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีรเ์ ดิมมีชื่อว่า คีรย
ิ าทเสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่าวว่า “ผู้ใดโจมตีเมืองคีรย
ิ าทเส
เฟอร์และยึดได้ เราจะยกอัคสาห์บุ ตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� 17 และโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชาย
ของคาเลบตีเมืองนั ้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 18 อยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนาง
จึงชวนสามีให้ขอที ่นาต่ อบิดา นางก็ ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้ าต้องการอะไร� 19 นางตอบ
ว่า “ขอของขวัญ ให้ลูก สัก อย่างหนึ่ ง เถิด เมื่อ พ่อ ให้ลูก มาอยู่ในแผ่น ดิน ภาคใต้ แล้ว ลูก ขอนํ้าพุ ด้วย � คาเล
บก็ยกนํ้าพุบนและนํ้าพุล่างให้แก่นาง 20 ต่อไปนี้ เป็นมรดกของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครัวของเขา 21 หัว
เมืองที่เป็นของตระกูลคนยูดาห์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดทางพรมแดนเอโดม คือเมืองขับเซเอล เอเดอร์ และยา
กูร 22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เค
ริโอท เฮสโรน คือ เมืองฮาโซร์ 26 อามั ม เชมา โมลาดาห์ 27 ฮาซารกัด ดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชู
อาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิกลาก มัดมันนาห์
สันสันนาห์ 32 เลบาโอท ชิลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทัง้ หมดเป็นยี่สิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 33 ในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิ ม ทัปปูวาห์ เอนาม 35 ยารมูท
อด ุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อด ีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็น สิบ สี่ หว
ั เมืองกับ ชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 37 เมืองเศนั น ฮาดัส สาห์ มิ กด ัล กาด 38 ดิ เลอ ัน มิ สเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท
เอกโลน 40 คับโบน ลามัม คิ ทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหัว
เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 42 ลิ บนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยิฟ ทาห์ อัช นาห์ เนซีบ 44 เคอี ลาห์ อัค ซิบ
มาเรชาห์ รวมเป็นเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 45 เอโครน กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้น
46 จากกรุ ง เอโครนถึง ทะเล และบรรดาเมืองที่ อยู่ริม เมือ งอัช โดดกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ 47 อัช โดด กับ หัว
เมืองและชนบทของเมืองนั ้น กาซา กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้นจนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์ และทะเลใหญ่พร้
อมกับฝั่ งชายทะเล 48 และในแดนเทือกเขา คือ ชามีร ์ ยาททีร ์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คี รย
ิ าทสันนาห์ คือเมือง
เดบีร ์ 50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็นสิบเอ็ดหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 52 อาหรับ ดู มาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คี รย
ิ าทอารบา คือเมืองเฮโบรน
และเมืองศิ โยร์ รวมเป็น เก้า หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุ ทธาห์ 56 ยิสเร
เอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิม นาห์ รวมเป็น สิบ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
58 ฮัลฮูล เบธซูร ์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็ นหกหัวเมืองกับชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 60 คีรย
ิ าทบาอัล คือเมืองคีรย
ิ าทเยอาริม และรับบาห์ รวมเป็นสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 61 เมืองที่ในถิน
่ ทุรกันดาร คือเบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62 นิ บชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวม
เป็นหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 63 แต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรู ซาเล็มนัน
้ ประชาชนยูดาห์
หาได้ขับไล่ไปไม่ ดังนั ้นแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยูก
่ ับประชาชนยูดาห์ที่เมืองเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้
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1 ที่ ดิ นตามสลากของลูก หลานโยเซฟนั ้น เริม
่ จากแม่น้ํา จอร์แดนใกล้ๆ เมืองเยรีโค ทิศ ตะวัน ออกของนํ้า
แห่ง เยรีโคเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารขึ้น ไปจากเยรีโคเข้าไปในแดนเทือกเขาเบธเอล 2 จากเมืองเบธเอลไปยัง
เมืองลูส ผ่านเรือ
่ ยไปถึงเมืองอาทาโรท ยังเขตของคนอารคี 3 แล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาฟ
เลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึงเมืองเกเซอร์ไปสิน
้ สุดลงที่ทะเล 4 ลูกหลานของโยเซฟ คือคนมนั ส
เสห์และคนเอฟราอิม ได้รับมรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาเป็นดังนี้ พรมแดน
มรดกของเขาด้านตะวันออก เริม
่ แต่เมืองอาทาโรทอัดดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน 6 และพรมแดนยื่นไป
ถึงทะเลทางทิศเหนื อคือเมืองมิคเมธัท ทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้งมาหาเมืองทาอานั ทชีโลห์ แล้วผ่าน
พ้นเมืองนี้ ไปทางตะวันออกของเมืองยาโนอาห์ 7 แล้วลงไปจากยาโนอาห์ ถึงเมืองอาทาโรทและเมืองนาอา
ราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิน
้ สุด ลงที่ แม่น้าํ จอร์แดน 8 จากทัป ปู วาห์พรมแดนลงไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง แม่น้ํา
คานาห์ไปสิน
้ สุดลงที่ทะเล นี่ เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขา 9 รวมทัง้ หัว
เมืองซึ่งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมในดินแดนมรดกของคนมนั สเสห์ คือบรรดาหัวเมืองเหล่านั ้ นกับชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 10 ถึง อย่างไรก็ตามเขาหาได้ ขับ ไล่ คนคานาอัน ซึ่ง อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ให้ ออกไปไม่
ดังนั ้นคนคานาอันจึงอาศัยอยูใ่ นหมู่คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี้ แต่ก็ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา
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แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมนั สเสห์ที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดน

1 ที่ ดินตามสลากเป็ นอย่างนี้ ที่ ตกแก่ตระกูลมนั สเสห์

เพราะเป็นบุตรหัวปี ของโยเซฟ ส่วนมาคีรบุ
์ ตรหัวปี
ของมนั ส เสห์ บิ ดาของกิ เลอาด ได้ รับ เมือ งกิ เลอาดและเมืองบาชานเป็น ส่วนแบ่ง เพราะว่า เขาเป็น ทหาร
2 และที่ ดินตามสลากตกแก่คนมนั สเสห์ที่ เหลืออยู่ตามครอบครัว คือคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอัสรีเอล
คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมีดา บุคคลเหล่านี้ เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ ผูเป็
้ นบุตรชายของโยเซฟ ตาม
ครอบครัวของเขา 3 ฝ่ายเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ บุตรชายของกิเลอาด บุตรชายของมาคีร ์ บุตรชาย
ของมนั สเสห์ไม่มีบุตรผู้ชาย มีแต่บุตรสาว และต่อไปนี้ เป็นชื่อบุตรสาวของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์ มิ
ลคาห์ และทีรซาห์ 4 เขาเข้ามาหาเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูนและต่อหน้าบรรดาประมุขแล้ว
กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาโมเสสไว้ ว่า ให้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายรับ ส่วนมรดกในหมู่ ญาติ พี่ น้ องของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้� ดังนั ้นท่านจึงให้มรดกแก่คนเหล่านี้ ในหมู่พี่น้ องของบิดาของเขา ตามพระบัญญัติแห่
งพระเยโฮวาห์ 5 ดังนี้ แหละส่วนที่ ตกแก่ คนมนั ส เสห์จึ งม ี สิ บส่ วน นอกเหนื อด ิน แดนกิ เลอาดและบาชาน
ซึ่งอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 6 เพราะว่าบุตรสาวของมนั สเสห์ก็ได้รับมรดกพร้อมกับบุตรชายของท่าน
ด้วย แผ่นดินกิเลอาดนั ้นได้ตกเป็นส่วนของบุตรชายมนั สเสห์ที่เหลืออยู่ 7 เขตแดนของมนั สเสห์ตัง้ ต้นจาก
อาเชอร์จนถึ งมิคเมธัท ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชเคมแล้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ไปทางมือขวาถึงที่ ของ
ชาวเมืองเอนทัปปูวาห์ 8 แผ่นดินเมืองทัปปูวาห์เป็นของมนั สเสห์ แต่ตัวเมืองทัปปูวาห์ซ่ึงอยูที
่ ่พรมแดนของ
มนั สเสห์นั้นเป็นของคนเอฟราอิม 9 แล้วพรมแดนก็ ลงไปถึงแม่น้ําคานาห์ หัวเมืองเหล่านี้ ซ่ึงอยู่ทางทิศใต้
แม่น้าํ ในท่ามกลางหัวเมืองของมนั สเสห์นั้นเป็นของเอฟราอิม แล้วพรมแดนของมนั สเสห์ก็ขึ้นไปทางด้าน
เหนื อ ของแม่น้ํา ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 10 แผ่ นดิน ทางด้านใต้ เป็น ของเอฟราอิม และแผ่น ดิน ทางด้านเหนื อ
เป็น ของมนั ส เสห์ มี ทะเลเป็น พรมแดน ทางเหนื อ จดดิน แดนอาเชอร์ และทางทิศ ตะวัน ออกจดอิส สาคาร์
11 ในเขตอิส สาคาร์และในอาเชอร์นั ้น มน ัส เสห์ยั งม ี เมืองเบธชานกับ ชนบทของเมืองนั ้น และเมือ งอิบ เลอั
มกับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเอนโดร์กับชนบทของเมือง
นั ้น และชาวเมืองทาอานาคกับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองนั ้น คือภูเขาทัง้
สามยอด 12 แต่ คนมนั สเสห์ยงั ขับไล่ ชาวเมืองเหล่านั ้นไม่ได้ ด้วยคนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น
13 ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว ก็ได้เกณฑ์คนคานาอันให้ทํางานโยธา และมิได้ขับไล่ให้เขาออกไป
เสียทีเดียว 14 คนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่า “เหตุไฉนท่านจึงแบ่งให้ข้าพเจ้ามีแต่ส่วนเดียวเป็นมรดก แม้ว่า
ข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้ แล้ว� 15 ฝ่ายโย
ชู วาตอบเขาว่า “ถ้าเจ้ามีคนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็ นที ่แคบไปสําหรับเจ้า พวก
เจ้า จงเข้าไปในป่า แผ้ว ถางเอาเอง ที่ ในแผ่น ดิน ของคนเปริส ซี และพวกมนุษย์ ยักษ์ � 16 คนโยเซฟพูด ว่า
“แดนเทือกเขานี้ ไม่พอสําหรับพวกเรา บรรดาคนคานาอันซึ่งอยู่ในบริเวณหุบเขามีรถรบทําด้วยเหล็ก ทัง้ ที่
อยู่ในเบธชานกับชนบทของเมืองนั ้น กับที่อยู่ในหุบเขายิสเรเอล� 17 แล้วโยชูวาจึงกล่าวแก่วงศ์ วานโยเซฟ
คือเอฟราอิมและมนั สเสห์ว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นพวกที่มีคนมากและมีกําลังมหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่
ส่วนเดียวก็หามิได้ 18 แดนเทือกเขาเหล่านั ้นจะเป็นของพวกท่าน ถึงแม้ว่าเป็นป่าดอนท่านจงแผ้วถางและ
ยึดครองไปจนสุดเขตเถิด แม้ว่าคนคานาอันจะมีรถรบทําด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็ง ท่านทัง้ หลายก็จะ
ขับไล่เขาออกไปได้�
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1 ฝ่ายชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้ สินก
้ ็มาประชุมกันที่ชีโลห์ และตัง้ พลับพลาแห่งชุมนุมขึ้นที่นั ่น แผ่นดินนั ้นก็
ตกอยูใ่ นครอบครองของเขา

แผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือ

ยั งม ี ประชาชนอิสราเอลอีก เจ็ด ตระกูล ที่ ยั งม ิ ได้ รับ มรดกเป็น ส่วนแบ่ง 3 ดัง นั ้น โยชู วาจึง กล่าวแก่ คน
อิสราเอลว่า “ท่านทัง้ หลายจะรอช้า อยู่ อี กเท่าใด จึง จะเข้าไปยึด ครองที่ ดิ นซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทัง้ หลาย 4 จงเลือกคนตระกูลละสามคน แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั ้น
ไปท่องเที่ยวขึ้นล่องอยู่ที่แผ่นดินนั ้น ให้เขียนแนวเขตที่ดินที่จะมอบเป็นมรดก และกลับมาหาข้าพเจ้า 5 ให้
เขาแบ่ง ออกเป็น เจ็ด ส่ วน ให้คนยู ดาห์คงอยู่ในดิน แดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์ วานโยเซฟให้คงอยู่ใน
ดินแดนของเขาทางภาคเหนื อ 6 ให้ท่านทัง้ หลายเขียนแนวเขตที่ ดิ นเป็นเจ็ดส่ วน แล้วนําแนวเขตที่ ดิ นนั ้น
มาให้ ข้าพเจ้า ที่ นี่ และข้าพเจ้า จะจับ สลากให้ ท่านที่ นี่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา 7 แต่ คน
เลวีไม่มีส่วนแบ่งในหมู่พวกท่านทัง้ หลาย ด้วยตําแหน่ งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาแล้ว คน
กาด และคนรู เบน กับ ตระกูล มนั ส เสห์ครึ่ง หนึ่ งก ็ ได้ รับ มรดกของเขาทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ด้าน
ตะวันออก ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบให้แก่เขาทัง้ หลายแล้ว� 8 ฝ่ายคนเหล่านั ้นก็ข้น
ึ ออกไป
เดินทาง และโยชู วากําชับพวกที่ จะเขียนแนวเขตที่ ดิ นว่า “จงเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องในแผ่นดิน และเขียนแนว
เขตที่ดินนั ้นแล้วกลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ชีโลห์� 9 ดังนั ้น
คนเหล่านั ้นก็ท่องเที่ยวไปมาที่แผ่นดิน แล้วเขียนเป็นหนั งสือแนวเขตเมืองต่างๆแบ่งเป็นเจ็ดส่วนแล้วกลับ
มาหาโยชูวา ณ ค่ายที่ชีโลห์ 10 แล้วโยชูวากจ
็ ับสลากให้เขาที่ชีโลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ โยชูวากได้
็ จัด
แบ่ง ที่ ดิ นให้ แก่ ประชาชนอิสราเอลที่ นั่น ตามส่วนแบ่ง ของแต่ละตระกูล 11 จับ ได้ สลากของตระกูล คนเบน
ยามินตามครอบครัว ของเขาขึ้น มา และอาณาเขตที่ เป็น ส่วนของเขาอยู่ ระหว่างคนยู ดาห์ และคนโยเซฟ
12 ทางด้านเหนื อ พรมแดนของเขาเริม
ื ขึ้น ไปถึง ไหล่ เขาตอนเหนื อ
่ ต้ นที ่ แม่น้าํ จอร์แดน และพรมแดนก็ ย่น
ของเมืองเยรีโค แล้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวันตก และไปสิน
้ สุดที่ถิน
่ ทุรกันดารเบธาเวน 13 จาก
ที่นั่นพรมแดนก็ย่น
ื ไปทางทิศใต้ตรงไปเมืองลูสไปยังไหล่เขาที่เมืองลูส คือเมืองเบธเอล แล้วพรมแดนก็ลง
ไปถึงอาทาโรทอัดดาร์บนภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเบธโฮโรนล่าง 14 แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปอีกทิศหนึ่ ง
โค้ง ไปทางทิศ ใต้ ด้านทะเล จากภูเขาซึ่ง อยู่ ทิศ ใต้ ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิน
ิ าทบาอัล
้ สุด ลงที่ คี ร ย
คือคีรย
ิ าทเยอาริม เป็นเมืองที่ เป็นของคนยูดาห์ นี่ แหละเป็นพรมแดนด้านตะวันตก 15 และด้านใต้นั้นเริม
่
ต้ นที ่ ชานเมืองคี ร ย
ิ าทเยอาริม และพรมแดนก็ ย่น
ื จากที่ นั่น ไปยัง ทางตะวัน ตกถึง นํ้า พุ เนฟโทอาห์ 16 แล ้ว
พรมแดนก็ ย่น
ื ลงไปสุด เขตภูเขาซึ่ง อยู่ ตรงหน้า หุบเขาแห่ งบ ุตรชายของฮิ น โนม ซึ่ง อยู่ ทางปลายเหนื อ สุด
ของหุบเขาแห่ง พวกมนุษย์ยักษ์ แล้ว ก็ ลงไปที่ หุบ เขาฮิน โนมใต้ ไหล่ เขาของคนเยบุ ส แล้ว ลงไปถึง เมืองเอน
โรเกล 17 แล้วโค้งไปทางทิศเหนื อตรงไปถึงเอนเชเมช จากที่ นั่นก็ตรงไปยังเกลี โลท ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทาง
ข้ามเขาชื่ ออด ุม มิม แล ้ว ลงไปยั งก ้อนหิน โบฮัน บุตรชายของรู เบน 18 แล ้ว ผ่านไปทางทิศ เหนื อ ถึง ไหล่ เขา
ตรงข้ามอาราบาห์ แล ้ว ลงไปสู่ อาราบาห์ 19 แล ้ว พรมแดนก็ ผ่านไปทางทิศ เหนื อ ถึง ไหล่ เขาที่ เบธฮกลาห์
และพรมแดนไปสิน
้ สุดลงที่ อา่ วด้านเหนื อของทะเลเค็มที่ปลายใต้ของแม่น้ําจอร์แดน นี่ เป็นพรมแดนด้าน
ใต้ 20 แม่น้าํ จอร์แดนกัน
้ เป็นพรมแดนทางตะวันออก นี่ เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา
มี พรมแดนดังนี้ ล้อมรอบ 21 ฝ่ายหัว เมืองของตระกูล คนเบนยามินตามครอบครัว ของเขา คือ เมืองเยรีโค
เบธฮกลาห์ หุบ เขาเคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล 23 อัฟ วิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัม โมนี
โอฟนี เกบา รวมเป็น สิบ สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิ สเปห์
เคฟีราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรู ซาเล็ม กิเบอาห์และคีรย
ิ าท รวม
เป็นสิบสี่หว
ั เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา
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สลากที่ สองออกมาเป็น ของสิ เมโอน เพื่อ คนตระกูล สิ เมโอนตามครอบครัว ของเขา มรดกของเขาอยู่
ท่ามกลางมรดกของคนยู ดาห์ 2 มี เมืองเหล่า นี้ เป็น มรดก คือ เบเออร์เชบา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชู อาล
บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิ กลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสู สาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมือง
ชารุ เฮน รวมเป็นสิบสามหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 7 อายิน ริมโมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็นสี่หว
ั
เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 8 รวมทัง้ บรรดาชนบทที่ อยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ ไกลออกไปจนถึงเมืองบา
อาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่ภาคใต้ เหล่านี้ เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครัวของเขา 9 มรดก
ของคนสิ เมโอนเป็น ดิน แดนในส่วนแบ่ง ของคนยู ดาห์ เพราะว่า ส่วนของคนยู ดาห์ นั้น ใหญ่ เกิน ไป คนสิ เม
โอนจึงได้รบ
ั มรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 10 สลากที่สามขึ้นมาเป็นของคนเศบูลุนตามครอบครัว
ของเขา และอาณาเขตที่เป็นมรดกของเขาก็ย่น
ื ออกไปถึงสาริด 11 แล้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้าน
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ทะเล เรือ
่ ยไปจนถึงมาราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท แล้วมาถึงแม่น้ําที่ อยู่ตรงหน้าโยกเนอัม 12 จากสา
ริด พรมแดนยื่น ไปอีก ทิศ หนึ่ ง ทางด้านตะวัน ออกตรงทางดวงอาทิตย์ ขึ้น ถึง พรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์
แล ้ว ยื่น ไปถึง เมือ งดาเบรัท แล ้ว ขึ้น ไปถึง เมืองยาเฟีย 13 จากที่ นั่น พรมแดนผ่านไปทางตะวัน ออกถึง เมือ
งกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือ
่ ยไปจนถึงริมโมน พรมแดนก็โค้งเข้าหาเมืองเนอาห์ 14 และทางทิศ
เหนื อพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮันนาโธน และสิน
้ สุดลงที่ หุบเขายิฟทาห์เอล 15 และเมืองขัทตาท นาหะ
ลาล ชิ มโรน อิด าลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็น สิบ สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 16 นี่ เป็น
มรดกของคนเศบูลุ นตามครอบครัวของเขา คือหัวเมืองต่างๆกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 17 สลากที่ สี่ออก
มาเป็นของอิสสาคาร์ เพื่อคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวของเขา 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
เบธปัสเซส 22 และพรมแดนยังจดเมืองทาโบร์ ชาหะซุ มาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนี้ ไปสิน
้ สุดลงที่ แม่น้าํ
จอร์แดน รวมเป็นสิบหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 23 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนอิสสาคาร์ตาม
ครอบครัว ของเขา คือ ทัง้ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 24 สลากที่ หา้ ออกมาเป็น ของตระกูล คนอา
เชอร์ตามครอบครัว ของเขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัค ชาฟ 26 อาลัม เมเลค อา
มาด มิ ชอาล ทางทิศ ตะวัน ออกจดคารเมล และเมืองชิ โหล ิ บนาท 27 แล ้ว เลี้ยวไปทางดวงอาทิตย์ ข้น
ึ ไปยัง
เบธดาโกนจดเขตเศบู ลุ นและหุบ เขายิฟ ทาห์ เอล ไปทางด้านเหนื อ ถึง เมืองเบธเอเมคและเนอี เอลเรือ
่ ยไป
ทางด้านซ้ายถึงเมืองคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน 29 แล้วพรมแดนก็เลี้ยว
ไปถึง รามาห์ ไปถึง เมืองที่ มี กําแพงล้อมรอบชื่อ ไทระ แล ้ว พรมแดนก็ เลี้ยวไปถึง เมืองโฮสาห์ ไปสิน
้ สุด ลงที่
ทะเล จากฝั่ งทะเลไปถึ งอัคซีบ 30 อุ มมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยี่สิ บสองหัวเมืองกับชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 31 นี่ เป็น มรดกของตระกูล คนอาเชอร์ตามครอบครัว ของเขา ทัง้ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 32 สลากที่ หกออกมาเป็นของคนนั ฟทาลี เพื่อคนนั ฟทาลี ตามครอบครัวของเขา 33 อาณาเขตของเขา
เริม
่ จากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึง ศานั น นิ ม และอาดามี เนเขบ และยับ เนเอลไกลไปจนถึง เมืองลั คค ูม และ
สิน
้ สุดลงที่ แม่น้าํ จอร์แดน 34 แล้วพรมแดนก็ เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ จากที่ นั่นไป
ถึง หุ กกอกจดเขตเศบู ลุ นทางทิศ ใต้ และเขตอาเชอร์ทางทิศ ตะวัน ตก และเขตยู ดาห์ทางดวงอาทิต ย์ข้ึ นที ่
แม่น้าํ จอร์แดน 35 เมืองที่ มีกําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์
ฮาโซร์ 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้าหัว
เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 39 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนนั ฟทาลี ตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมือง
กับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 40 สลากที่ เจ็ดก็ออกมาเป็นของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา 41 และ
อาณาเขตที่เป็นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์ 43 เอ
โลน ทิมนาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน 46 เมยารโคน
และรัค โคนและพรมแดนตรงเมืองยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดานน้ อยไปสําหรับ พวกเขา คนดานจึง ขึ้น ไปสู้
รบกับ เมืองเลเชม เมื่อย ึด ได้ ก็ ประหารเสีย ด้วยคมดาบ จึง ยึด ครองที่ ดิ นและตัง้ อยู่ ที่ นั่น เรียกเมืองเลเชม
ว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของตน 48 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัว
เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 49 เมื่อได้ แบ่งดินแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินนั ้นเป็นมรดกเสร็จสิน
้ แล้ว
คนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายนูน 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขา
ก็ได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ท่านก็เสริมสร้าง
เมืองนั ้นเสียใหม่และเข้าอยู่ที่ นั่น 51 ที่ กล่าวมานี้ เป็นมรดกที่ เอเลอาซาร์ปุโรหิตกับโยชู วาบุตรชายนูน และ
หัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคนอิสราเอลจับสลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ ชีโลห์ต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ณ ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม ดังนี้ แหละเขาทัง้ หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเร็จลง
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การแต่งตัง้ เมืองลี้ภัย
1 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โยชู วาว ่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘จงกําหนดตัง
้ เมืองลี้ ภัย ซึ่ง เราได้ พู
ดก ับ เจ้า ทัง้ หลายทางโมเสสแล้ วน น
ั ้ 3 เพื่อ ว่า ผู้ ฆ่า คนที่ ได้ ฆ่า คนใดด้วยมิ ได้ เจตนาหรือ ไม่ จงใจจะได้ หนี ไป
อยู่ ที่ นั่น เมืองเหล่า นี้ จะได้ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเจ้า เพื่อ ให้พ้น จากผู้ อาฆาตโลหิต 4 ให้ผู้ นั ้น หนี ไปยัง เมืองเหล่า นี้
เมืองใดเมืองหนึ่ ง และยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตู เมืองนั ้น และอธิบายเรือ
่ งของตนให้แก่ พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั ้น
ให้ ทราบ แล ้ว เขาทัง้ หลายจะนํา ผู้ นั้น เข้าไปในเมือง กําหนดที่ ให้ อยู่ แล ้ว ผู้ นั้น จะอยู่ ที่ นั ่น ในหมู่ พวกเขาทัง้
หลาย 5 และถ้าผู้อาฆาตโลหิตไล่ ตามเขาไป ผู้ใหญ่จะไม่ มอบผู้ฆ่าคนนั ้นไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหิต เพราะ
ว่าผูน
้ ั ้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนด้วยไม่มีเจตนา มิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน 6 และผูน
้ ั ้นจะอาศัยอยูใ่ นเมืองนั ้น
จนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษา จนกว่ามหาปุโรหิตในเวลานั ้นสิน
ิ ผูฆ่
้ าคนนั ้น
้ ชีวต
จึงจะกลับไปยังเมืองของตน ไปบ้านของตน ไปยังเมืองที่เขาจากมานั ้นได้� ” 7 ดังนั ้นเขาจึงกําหนดตัง้ เมือง
เคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขานั ฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม และคีรย
ิ าทอารบา

โยชูวา 20:8

191

โยชูวา 21:37

คือเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นตรงเมืองเยรีโคนน
ั้
เขาได้ กําหนดเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุรกันดารบนที่ราบจากที่ ดิ นคนตระกูลรู เบน และเมืองราโมทในกิ เลอาด
จากที่ดินคนตระกูลกาด และเมืองโกลานในบาชานจากที่ดินคนตระกูลมนั สเสห์ 9 หัวเมืองเหล่านี้ เป็นเมือง
ที่กําหนดไว้ให้คนอิสราเอลทัง้ หมด และให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา เพื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วย
มิ ได้ เจตนาจะได้ หนี ไปที่ นั่น ได้ เพื่อ ว่า เขาจะไม่ ต้องตายด้วยมือ ของผู้ อาฆาตโลหิต จนกว่า เขาจะได้ ยน
ื ต่อ
หน้าชุมนุมชน

21
เมืองต่างๆสําหรับคนตระกูลเลวี
ขณะนั ้น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของคนเลวี มาหาเอเลอาซาร์ ปุ โรหิต และโยชู วาบ ุตรชายนูน และหัวหน้า
บรรพบุรุษของตระกูลต่างๆของคนอิสราเอล 2 และเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั ้นในเมืองชีโลห์ในแผ่นดินคา
นาอันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบหัวเมืองแก่ เราทัง้ หลายเพื่อจะได้ อาศัยอยู่ ทัง้
ทุ่งหญ้าสําหรับฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย� 3 ดังนั ้นแหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คนอิสราเอล
จึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไปนี้ จากมรดกของเขาให้แก่คนเลวี 4 สลากออกมาเป็นของครอบครัวคนโค
ฮาท ดังนั ้นแหละ คนเลวซ
ี ่ึงเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหิต ได้รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบสามหัวเมือง จาก
ตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามิน 5 ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่ ได้รับหัวเมืองโดยจับสลาก
สิบ หัว เมือง จากครอบครัว ของตระกูล เอฟราอิม จากตระกูล ดาน และจากครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ 6 คนเกอร์
โชนได้ รบ
ั หัว เมืองโดยจับ สลากสิบ สามหัว เมือง จากครอบครัว ของตระกูล อิส สาคาร์ จากตระกูล อาเชอร์
จากตระกูลนัฟทาลี และจากครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ในบาชาน 7 คนเมรารีตามครอบครัวของเขา ได้รับหัวเมือง
สิบสองหัวเมือง จากตระกูลรูเบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบูลุน 8 หัวเมืองและทุ่งหญ้าเหล่านี้ คนอิสราเอล
ได้จับสลากให้แก่คนเลวดั
ี งที่พระเยโฮวาห์ได้บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาให้หว
ั เมืองต่อไปนี้ จากตระกูลยูดาห์
และตระกูลสิ เมโอน ตามชื่อดังนี้ 10 เมืองเหล่านี้ ตกเป็นของคนอาโรนคือ ครอบครัวโคฮาทครอบครัวหนึ่ ง
ซึ่ง เป็น คนเลวีเพราะสลากตกเป็น ของเขาก่อน 11 เขาทัง้ หลายให้ เมืองอารบาแก่ เขา อารบาเป็น บิดาของ
อานาค คือ เมืองเฮโบรน อยู่ในแดนเทือกเขาของยู ดาห์ รวมทัง้ ทุ่ง หญ้า รอบเมืองนั ้น ด้วย 12 แต่ ทุ ่ง นาและ
ชนบทของเมืองนี้ ได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิ์ 13 เขาได้ให้เมืองเฮโบรนแก่ลูกหลาน
ของอาโรนปุโรหิต อันเป็นเมืองลี้ ภัยสําหรับผู้ฆ่าคนพร้อมทัง้ ทุ่งหญ้ารอบเมือง เมืองลิ บนาห์พร้อมทุ่งหญ้า
14 เมืองยาททีร พร
์ ้อมทุ่งหญ้า เมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่งหญ้า 15 เมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเดบีรพร
์ ้
อมทุ่งหญ้า 16 เมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้า เมืองยุทธาห์พรอ
้ มทุ่งหญ้า เมืองเบธเชเมชพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็น
เก้า หัว เมืองจากสองตระกู ลน ี้ 17 จากตระกูล เบนยามิน มี เมือ งกิเบโอนพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเกบาพร้อมทุ่ง
หญ้า 18 เมืองอานาโธทพร้อมทุ่ง หญ้า เมือ งอัล โมนพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 19 หัว เมืองที่ เป็น ของลูก
หลานอาโรนปุโรหิต รวมกันสิบสามหัวเมือง พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 20 ส่วนคนโคฮาทที่ เหลืออยู่ซึ่ง
เป็นครอบครัวคนโคฮาทของคนเลวีนั ้น หัวเมืองที่เขาได้รบ
ั โดยสลากมาจากตระกูลเอฟราอิม 21 เมืองที่เขา
ให้ คือเมืองเชเคม เป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้
อมทุ่ง หญ้า 22 เมืองขิบ ซาอิม พร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมทุ่ง หญ้า รวมเป็น สี่ หัว เมือง 23 และจาก
ตระกูล ดาน มี เมืองเอลเทเคพร้อมทุ่ง หญ้า กิบเบโธนพร้อมทุ่ง หญ้า 24 อัย ยาโลนพร้อมทุ่ง หญ้า กัท ริม โม
นพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 25 และจากคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล มีเมืองทาอานาคพร้อมทุ่งหญ้า และกัท
ริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง 26 หัวเมืองซึ่งเป็นของครอบครัวคนโคฮาทที่ เหลืออยู่นั ้น มีสิ บ
หัวเมืองด้วยกัน พร้อมกั บทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 27 เขาให้เมืองจากคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลแก่ คนเกอร์โชน
ครอบครัว หนึ่ ง ของคนเลวี คือ เมืองโกลานในบาชาน เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า และเมือง
เบเอชเท-ราห์ พร ้ อมทุ่ง หญ้า รวมเป็น สองหัว เมือง 28 และจากตระกูล อิส สาคาร์ มี เมืองคี ชิ โอนพร้อมทุ่ง
หญ้า ดาเบรัทพร้อมทุ่งหญ้า 29 เมืองยารมูทพร้อมทุ่งหญ้า เอนกันนิ มพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 30 และ
จากตระกูลอาเชอร์ มีเมืองมิชอาลพร้อมทุ่งหญ้า อับโดนพร้อมทุ่งหญ้า 31 เมืองเฮลขัทพร้อมทุ่งหญ้า เมือง
เรโหบพร้อมทุ่ง 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 รวมสามหัว เมือง
33 หัวเมืองที่เป็ นของคนเกอร์โชนตามครอบครัวนัน
้ รวมกันมสิ
ี บสามหัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง
34 เขาให้หว
ั เมืองจากตระกูลเศบูลุนแก่ครอบครัวคนเมรารี คือคนเลวีที่เหลืออยู่ มีเมืองโยกเนอัมพร้อมทุ่ง
หญ้า เมืองคารทาห์ พร ้ อมทุ่ง หญ้า 35 เมือ งดิ มนาห์ พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองนาหะลาลพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว
เมือง 36 และจากตระกูล รู เบน มี เมืองเบเซอร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองยาฮาสพร้อมทุ่ง หญ้า 37 เมืองเคเดโมท
1
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พร้อมทุ่งหญ้า เมืองเมฟาอัทพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 38 และจากตระกูลกาด มีเมืองราโมทในกิเลอาด
เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองมาหะนาอิม พร้อมทุ่ง หญ้า 39 เมืองเฮชโบนพร้อมทุ่ง หญ้า
เมืองยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า รวมทัง้ หมดเป็นสี่หัวเมือง 40 เมืองซึ่งเป็นของคนเมรารีตามครอบครัว ซึ่งเป็น
ครอบครัวคนเลวีที่เหลืออยูนั
่ ้น เมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขาทัง้ หมดมีสิบสองหัวเมือง 41 หัวเมืองของคนเลวี
ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางกรรมสิทธิข
์ องคนอิสราเอลนั ้น รวมทัง้ หมดมี สี ่ สิ บแปดหัว เมืองพร้อมทุ่ง หญ้า ประจํา เมือง
42 เมืองเหล่า นี้ แต่ ละเมืองมี ทุ ่งหญ้าล้อมรอบ ทุ กเมืองก็ มี อย่างนี้ 43 ดังนี้ แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่น
ดิน ทัง้ สิน
้ แก่ คนอิสราเอลดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณว่า จะให้ แก่ บรรพบุรุษ ของเขา เมื่อ เขาทัง้ หลายยึด แล้
วก็เข้าไปตังบ
้ ้านเมืองอยู่ที่นั่น 44 และพระเยโฮวาห์ประทานให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้าน ดังที่พระองค์ทรง
ปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขา ไม่มี ศัตรู สัก คนเดียวยืน หยัด ต่อสู้ เขาได้ พระเยโฮวาห์ ทรงมอบศั ตรู ของ
เขาให้อยู่ในกํามือของเขาทัง้ สิน
้ แล้ว 45 สรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงตรัสกับวงศ์วานอิสราเอ
ลนั ้นก็ไม่ขาดสักสิง่ เดียว สําเร็จทัง้ สิน
้
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ตระกูลต่างๆที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก
1 คราวนั ้น โยชู วาได้ เรียกคนรู เบน คนกาด คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล มา 2 และกล่าวแก่ เขาทัง
้ หลายว่า
“ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ทํา ทุก อย่าง ซึ่ง โมเสส ผู้ รับ ใช้ ของ พระ เย โฮ วาห์ บัญชา ท่าน ไว้ และ ได้ เชื่อ ฟัง เสียง ของ
ข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน 3 นานวันแล้วจนบัดนี้ ท่านมิได้ทอดทิง้ ญาติพี่น้ องของท่าน แต่
ได้ระมัดระวังที่จะกระทําตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 4 บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้ โปรดให้พี่ น้ องของท่านหยุด พัก แล้ว ดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับ เขา ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านจงกลับ ไปสู่
เต็นท์ ของท่านเถิด ไปสู่ แผ่ นดิน ซึ่ง ท่านถือ กรรมสิทธิ์ ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ยกให้ ท่านที่ ฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นนั ้น 5 แต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติซึ่งโมเสสผู้
รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ คือที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนิ นในพระมรรคาทัง้
สิน
้ ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ และปรนนิ บัติพระองค์ด้วย
สุดจิตสุดใจของท่าน� 6 โยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของเขาทุกคน 7 ส่วนคนมนั สเสห์
ครึ่ง ตระกู ลน น
ั ้ โมเสสได้ มอบให้เขาถือ กรรมสิทธิใ์ นเมืองบาชาน แต่ อี กครึง่ ตระกู ลน ัน
้ โยชู วามอบให้เขามี
กรรมสิทธิข้
์ างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างด้านตะวันตกนี้ และเมื่อโยชูวาส่งเขากลับไป
ยังเต็นท์ ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8 กล่าวแก่เขาว่า “จงกลับไปยังเต็นท์ ของท่านทัง้ หลายพร้อมกับทรัพย์
สมบัติมัง่ คั งม
่ ีฝูงสัตว์มากมาย มีเงิน ทองคํา ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก และเสื้อผ้าเป็ นอันมาก จงแบ่งของที่
ริบ มาจากศั ตรู ของท่านให้แก่ พี่ น้ องของท่าน� 9 คนรู เบน คนกาดและคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ได้ แยกจาก
คนอิสราเอลที่ชีโลห์ ซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินคานาอันกลับไปอยูใ่ นแผ่นดินกเิ ลอาด เป็นแผ่นดินทีเ่ ขาถือกรรมสิทธิ์
ซึ่งเขาได้ เข้าตัง้ อยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยทางโมเสส 10 และเมื่อเขาทัง้ หลายมาถึงท้องถิ่นที ่
ใกล้ แม่น ้าํ จอร์แดนที่ อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ได้ สร้างแท่น
บูชาแท่นหนึ่ งที่ ใกล้ แม่น้าํ จอร์แดน เป็นแท่ นขนาดมหึมา 11 และคนอิสราเอลได้ยน
ิ คนพูดกัน “ดูเถิด คนรู
เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล ได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคานาอันในท้องถิน
่ ใกล้แม่น
้าํ จอร์แดนในด้านที่เป็นของคนอิสราเอล� 12 และเมื่อคนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้น ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด
ก็ ไปรวมกั นที ่เมืองชีโลห์ เพื่อจะขึ้นไปทําสงครามกับเขา 13 แล้วคนอิสราเอลจึงใช้ฟี เนหัสบุตรชายเอเลอา
ซาร์ปุ โรหิต ไปยัง คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด 14 พร ้ อมกับ ประมุข สิบ
คน คนหนึ่ ง จากแต่ละตระกูล ในอิสราเอล ทุ กคนเป็น หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ในคนอิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆ
15 เมื่อ เขามาถึง คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด เขาก็ กล ่าวแก่ พวกเห
ล่านั ้ นว่า 16 “ชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์กล่าวดังนี้ ว่า ‘ท่านทัง้ หลายได้ กระทําการละเมิด อะไรเช่นนี้
ต่อพระเจ้าของอิสราเอลหนอ ซึ่งในวันนี้ ท่านทัง้ หลายได้หน
ั กลับจากติดตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้สร้าง
แท่นบูชาสําหรับตัว เป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวันนี้ 17 ความชัว่ ช้าซึ่งเราทําที่เมืองเปโอร์นั้นยังไม่พอ
เพียงหรือ ซึ่งจนกระทัง่ วันนี้ เรายังชําระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลย และซึ่งเป็นเหตุ ให้ภัยพิบัติเกิดแก่
ชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์ 18 ในวันนี้ ท่านทัง้ หลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์หรือ ถ้าท่าน
ทัง้ หลายกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวันนี้ ในวันพรุ ง่ นี้ พระองค์จะทรงกริว้ ต่อชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด 19 แต่
ถ้าแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่านไม่สะอาด จงข้ามไปในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องพระเยโฮวาห์ซ่ึงเป็
นที่ตัง้ แห่งพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิอยู
์ ่ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่เพียงอย่ากบฏ
ต่อ พระเยโฮวาห์ หรือ กบฏต่อ เรา โดยที่ ท่านทัง้ หลายสร้างแท่น บูชาสําหรับ ตัว นอกจากแท่น บูชาแห่ง พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย 20 อาคานบุตรชายเศ-ราห์ได้กระทําการละเมิดในเรือ
่ งของที่ ถู กสาปแช่ง
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นั ้น ไม่ ใช่ หรือ พระพิโรธก็ ตกเหนื อ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ สิน
่ งความชัว่ ช้า
้ เขามิ ได้ พินาศแต่ คนเดียวในเรือ
ของเขา� ” 21 ขณะนั ้นคนรู เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลได้ตอบผู้หว
ั หน้าของคนอิสราเอลที่นับ
เป็นพันๆว่า 22 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย พระองค์ทรง
ทราบ และอิสราเอลจะทราบเสียด้วย ถ้าว่าเป็นการกบฏหรือละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ (ก็ ขออย่าไว้ชีวิตพวก
เราในวันนี้ เลย) 23 ที่ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานัน
้ เพื่อหันจากติดตามพระเยโฮวาห์ หรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชา หรือธัญญบูชาหรือถวายสันติบูชาบนแท่นนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด 24 เปล
่า เลย แต่ พวกเราได้ สร้างไว้ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อ ไปภายหน้า ลูก หลานของท่านอาจจะกล่าวต่อ ลูก หลาน
ของเราว่า ‘เจ้ ามี ส่วนเกี่ยวพัน อะไรกับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 25 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
กําหนดแม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดนระหว่างเรากับ เจ้า ทัง้ หลายนะ คนรู เบนและคนกาดเอ๋ย พวกเจ้า ไม่ มี
ส่วนในพระเยโฮวาห์� ดังนั ้นแหละลูกหลานของท่านอาจกระทําให้ลูกหลานของเราทัง้ หลายหยุดเกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้น เราจึง ว่า ‘ให้ เราสร้างแท่น บัดนี้ มิใช่ สําหรับ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ เครือ
่ ง
สัตวบูชาใดๆ 27 แต่ เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากั บท่านทัง้ หลาย และระหว่างคนชัว่ อายุต่อจากเราว่า เราทัง้
หลายจะกระทําการปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ด้วยเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบู
ชา และเครือ
่ งสันติบูชา ด้วยเกรงว่าลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่า “เจ้าไม่
มีส่วนในพระเยโฮวาห์� ’ 28 และเราคิดว่า ถ้ามีใครพูดเช่นนี้ กับเราหรือกับเชื้อสายของเราในเวลาข้างหน้า
เราก็จะกล่าวว่า ‘ดูเถิด นั ่นเป็นแท่นจําลองของแท่นแห่งพระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษของเรากระทําไว้ มิใช่เพื่อ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบู ชา แต่ เพื่อ เป็น พยานระหว่างเรากั บท ่าน� 29 ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้
เรากบฏต่อพระเยโฮวาห์เลย และหันจากติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวันนี้ โดยสร้างแท่ นอ่น
ื สําหรับเครือ
่ ง
เผาบู ชา ธัญ ญบู ชา เครือ
่ งสัตวบู ชา นอกจากแท่ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราซึ่ง ตัง้ อยู่ ที่ หน ้า พลับพลา
ของพระองค์� 30 เมื่อฟีเนหัสปุโรหิตและประมุขของชุ มนุมชน และหัวหน้าคนอิสราเอลที่ นับเป็นพันๆที่ อยู่
ด้วยกัน นั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่ คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ กล่าว ก็ รู สึ
้ ก เป็ นที ่ พอใจมาก 31 ฟี เนหั สบ ุตร
ชายของเอเลอาซาร์ปุ โรหิตจึงกล่าวแก่ คนรู เบน คนกาด และคนมนั สเสห์ว่า “วันนี้ เราทราบแล้ วว่าพระเย
โฮวาห์ทรงสถิต ท่ามกลางพวกเรา เพราะท่านทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา การละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ ท่านได้ ชว
่ ย
ให้ชนอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์� 32 แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต และประมุข
ทัง้ หลายก็ กล ับ จากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดิ นก ิ เลอาดไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน ไปหาคนอิสราเอล
แจ้ง ข่าวให้ เขาทราบ 33 รายงานนั ้น เป็ นที ่ พอใจคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ สรรเสริญ พระเจ้า และไม่
พู ดถึง เรือ
่ งที่ จะกระทํา สงครามกับ เขา เพื่อ ทําลายแผ่น ดิน ซึ่ง คนรู เบนและคนกาดได้ อาศัย อยู่ นั้ นอ ีก เลย
34 คนรู เบนและคนกาดเรียกแท่น นั ้ นว ่า แอด เพราะว่า แท่น นั ้น เป็ น พยานในระหว่างเราว่า พระเยโฮวาห์
เป็นพระเจ้า
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1 ต่อมาอีกนานเมื่อพระเยโฮวาห์โปรดให้อส
ิ ราเอลสงบจากการศึกศั ตรู ทัง้ หลายที่ ล้อมรอบ

และโยชูวามี
อายุชราลงมาก 2 โยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทัง้ พวกผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้า ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่และ
กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้า แก่ และมี อายุ มากแล้ว 3 ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ กระทําต่อบรรดาประชาชาติ เหล่านี้ เพื่อเห็นแก่ ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้ ทรงสู้ รบเพื่อท่าน 4 ดู เถิด ประชาชาติ ที่ เหลืออยู่นั ้น ข้าพเจ้าได้ จับสลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่ ตระกูล
ของท่าน รวมกับประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตัง้ แต่แม่น้าํ จอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศ
ตะวัน ตก 5 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงผลั กด ัน เขาออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน และทรงขับ ไล่ เขาให้
ออกไปพ้นสายตาของท่าน และท่านจะได้ ยด
ึ ครองแผ่นดินของเขา ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
สัญญาไว้ ต่อ ท่าน 6 เพราะฉะนั ้น จงมี ความกล้า ในการที่ จะรักษาและกระทํา ตามสิง่ สารพัด ซึ่ง เขียนไว้ ใน
หนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส เพื่อจะไม่ได้หันไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือ 7 เพื่อว่าท่านจะมิได้ปะปน
กับประชาชาติ เหล่านี้ ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่าน หรือออกชื่อพระของเขา หรือปฏิญาณในนามพระของเขา
หรือปรนนิ บติ
ั พระนั ้น หรือกราบลงนมัสการพระนั ้น 8 แต่ท่านจงติดพันอยูก
่ ับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ดังที่กระทําอยู่จนทุกวันนี้ 9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้น
หน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ยงั ไม่มีผูใดต่
้
อต้านท่านได้จนถึงวันนี้ 10 พวกท่านคนเดียวจะขับไล่หน่งึ พันคนให้หนี
ไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั ้นจงระวัง
ตัวให้ดีที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 12 เพราะว่าถ้าท่านหันกลับและเข้าร่วมกับประชาชาติเหล่านี้ ที่
เหลืออยู่ในหมู่พวกท่านโดยแต่งงานกับเขา คือท่านแต่งงานกับหญิงของเขา และเขาแต่งงานกับหญิงของ
ท่าน 13 ท่านจงทราบเป็นแน่ เถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ ประชาชาติเหล่านี้ ออกไป
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ให้ พ้น หน้า ท่าน แต่ เขาจะเป็น บ่ วงและเป็ นก ั บด ัก ท่าน เป็น หอกข้างแคร่เป็น หนามยอกตา จนกว่า ท่านจะ
พินาศไปจากแผ่นดินทีดี
่ นี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 14 ดูเถิด วันนี้ ข้าพเจ้ากําลังจะ
เป็นไปตามทางของโลกแล้ว ท่านทุกคนได้ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแล้วว่า ไม่มีสักสิง่ เดียวซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านตรัสเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไป สําเร็จหมดทุกอย่าง ไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลว
15 สิ่งสารพัดที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สําเร็จเพื่อท่านฉั นใด พระเยโฮวาห์
ก็ จะทรงนํา สิง่ สารพัด ที่ รา้ ยมาถึง ท่าน จนกว่า พระองค์ จะทําลายท่านเสีย จากแผ่นดิ นอ ันดี นี้ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกัน 16 ถ้าท่านทัง้ หลายละเมิดพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์ ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิ บัติ พระอื่น และกราบลงนมัสการพระนั ้น แล้ว
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่าน แล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน�
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โยชูวา พวกผู้ใหญ่และบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้า

1 แล้วโยชู วาก็รวบรวมบรรดาตระกูลคนอิสราเอลมาที่ เชเคม

แล้วเรียกพวกผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้า ผู้พิพากษา
และเจ้า หน้าที่ ของอิสราเอล แล ้ว เขาก็ มาปรากฏตัว ต่อ พระพักตร์พระเจ้า 2 แล ้ว โยชู วากล่า วกับ ประชาชน
ทัง้ สิ้ นว ่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ในกาลดึกดําบรรพ์ บรรพบุรุษ ของเจ้า อยู่ ฟาก
แม่น้ํา ข้างโน้ น คือ เทราห์ บิ ดาของอับ ราฮัม และของนาโฮร์ และเขาปรนนิ บั ติ พระอื่น 3 แล ้ว เราได้ นํา บิดา
ของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฟากแม่น้ําข้างโน้ น และนําเขามาตลอดแผ่นดินคานาอัน กระทําให้เชื้อสายของ
เขามี มากมาย เราให้อส
ิ อัคแก่ เขา 4 เราให้ยาโคบและเอซาวแก่ อส
ิ อัค และเราได้ ให้แดนเทือกเขาเสอีรแก่
์
เอซาวเป็น กรรมสิทธิ์ แต่ ยาโคบและลูก หลานของเขาได้ ลงไปในอียป
ิ ต์ 5 และเราได้ ใช้ โมเสสกับ อาโรนมา
และเราได้ให้ภัยพิบัติเกิดแก่อียป
ิ ต์ด้วยสิง่ ที่เรากระทําท่ามกลางเขานั ้น และภายหลังเราได้นําเจ้าทัง้ หลาย
ออกมา 6 แล ้ว เราก็ นํา บรรพบุรุษ ของเจ้า ออกจากอียป
ิ ต์ และเจ้า ทัง้ หลายมาถึง ทะเล และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ไล่
ตามบรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายด้วยรถรบและพลม้ามาถึงทะเลแดง 7 และเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
พระองค์ ก็ บันดาลให้ ความมืด เกิด ขึ้น ระหว่างเจ้า ทัง้ หลายและชาวอียป
ิ ต์ และกระทํา ให้ ทะเลท่วมมิด เขา
นั ยน์ ตาของเจ้าทัง้ หลายได้ เห็นสิง่ ที่ เรากระทําในอียป
ิ ต์ และเจ้าทัง้ หลายอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารช้านาน 8 และ
เราก็ นํา เจ้า ทัง้ หลายมาที่ แผ่ นดิน ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น เขาสู้ รบกับ เจ้า ทัง้
หลาย และเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้า และเจ้าทัง้ หลายยึดครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทําลายเขาให้
พ้นหน้าเจ้า 9 คราวนั ้นบาลาคบุตรชายศิปโปร์กษั ตริย์เมืองโมอับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับอิสราเอล เขาใช้ให้ไปตาม
บาลาอัม บุตรชายเบโอร์มาให้ แช่ งเจ้า ทัง้ หลาย 10 แต่ เราไม่ ฟัง บาลาอัม เพราะฉะนั ้น เขาจึง อวยพรเจ้า ทัง้
หลายเรือ
่ ยไป ดังนั ้นเราจึงช่วยเจ้าให้พ้นมือของเขา 11 และเจ้าทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดน มาที่ เมืองเยรี
โค และชาวเมืองเยรีโคต่อสู้กับเจ้า และคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮี
ไวต์ และคนเยบุส และเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าทัง้ หลาย 12 และเราได้ใช้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้าทัง้ หลาย
ซึ่งขับไล่กษั ตริยทั
์ ง้ สองของชาวอาโมไรต์ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วยธนูของเจ้า 13 เราได้ยก
แผ่นดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ ได้ เหนื่ อยกายบนนั ้น และยกเมืองซึ่งเจ้า ทัง้ หลายไม่ ต้องสร้างให้แก่ เจ้ าและเจ้าทัง้ หลาย
ได้ เข้าอยู่ เจ้ าได้ กินผลของสวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูก� 14 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงยําเกรง
พระเยโฮวาห์ และปรนนิ 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 พระเยโฮ
วาห์ 15 และถ้า ท่านไม่ เต็มใจที่ จะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายจงเลือกเสีย ในวัน นี้ ว่า ท่านจะปรน
นิ บัติ ผู้ใด จะปรนนิ บัติ พระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้ นที ่บรรพบุรุษของท่านได้ เคยปรนนิ บัติ หรือพระของคน
อาโมไรต์ ในแผ่นดิน ซึ่ง ท่านอาศัย อยู่ แต่ ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮ
วาห์� 16 ฝ่ายประชาชนทัง้ หลายจึง ตอบว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ข้าพเจ้า ทัง้ หลายละทิง้ พระเยโฮวาห์ไป
ปรนนิ บั ติ พระอื่น เลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย พระองค์ นั ้น ทรงนํา ข้าพเจ้า ทัง้
หลายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และออกจากเรือนทาสนั ้น และเป็นผู้ทรงกระทํา
หมายสําคัญยิง่ ใหญ่ทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้ตลอด
ทางที่ ข้าพเจ้าได้ เดินไป และท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่งพวกข้าพเจ้าผ่านไป 18 และพระเยโฮวาห์ทรงขับ
ไล่ชนชาติทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้าข้าพเจ้า คือคนอาโมไรต์ผู้ซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้
หลายจะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย� 19 แต่โยชูวา
กล่าวแก่ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายจะปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ไม่ได้ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์
พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหวงแหน พระองค์ จะไม่ ทรงอภัยการละเมิดหรือความบาปของท่าน 20 ถ้าท่านทัง้
หลายละทิง้ พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บัติพระอื่น แล้วพระองค์จะทรงหันกลับและกระทําอันตรายแก่ท่าน และ
ผลาญท่านเสีย หลังจากที่ พระองค์ทรงกระทําดีต่อท่านแล้ว� 21 และประชาชนกล่าวแก่โยชู วาว่า “หามิได้
แต่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์� 22 แล ้ว โยชู วากล่าวแก่ ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น
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พยานปรักปรํา ตนเองว่า ท่านได้ เลือกพระเยโฮวาห์ เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์ นะ � และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเป็นพยาน� 23 ท่านจึงกล่าวว่า “เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงทิง้ พระอื่นซึ่งอยู่ในหมู่พวกท่านนั ้นเสีย และ
โน้ มจิตใจของท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล� 24 และประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่า “ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจะปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์� 25 ดังนั ้นโย
ชูวาก็ได้กระทําพันธสัญญากับประชาชน และวางกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาในวันนั ้ นที่เมืองเชเคม 26 และ
โยชู วาก ็ จาร ึก ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า และท่านได้ เอาก้อนหิน ใหญ่ ตัง้ ไว้ที่
ใต้ต้นโอ๊กที่ ในสถานบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์ 27 และโยชูวากล่าวแก่ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ดูเถิด ศิ ลาก้อน
นี้ จะเป็น พยานปรักปรํา เรา เพราะศิ ลาน ี้ ได้ ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ แห่ง พระเยโฮวาห์ ซ่ึง ตรัส แก่ เรา จึง จะเป็น
พยานปรักปรําท่าน เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน� 28 แล้วโยชูวาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไปยัง
ที่มรดกของตนทุกคน
ความตายและการฝังศพของโยชูวา

29 อยู่ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ โยชู วาบ ุตรชายนูน ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ก็ สิน
ิ
้ ชีวต

มีอายุ หน่ง
ึ ร้อย
สิบปี 30 และเขาก็ฝังท่านไว้ในที่ ดินมรดกของท่านที่ เมืองทิมนาทเสราห์ ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟรา
อิม ทิศเหนื อของยอดเขากาอัช 31 คนอิสราเอลได้ ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชู วา และตลอด
สมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้ มีอายุ ยืนนานกว่าโยชู วา ผู้ซึ่งได้ ทราบถึง บรรดาพระราชกิจซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระ
ทําเพื่ออิสราเอล 32 กระดูกของโยเซฟซึ่งชนอิสราเอลนํามาจากอียป
ิ ต์ นั ้น เขาฝังไว้ที่ เมืองเชเคม ในส่วนที่
ดิ นซึ่ง ยาโคบซื้อ ไว้จากลูก หลานของฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยแผ่น ที่ นี้ ตกเป็น มรดกของลูก
หลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของอาโรนก็ สิน
ิ และเขาฝัง ศพท่านไว้ในเนิ น เขาซึ่ง เป็น ของ
้ ชีวต
ฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
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ประวัติความเป็นมาของ

ผูวิ
้ นิจฉั ย

หลังจากโยชูวาเสียชีวต
ิ ไปแล้ว พระเจ้าทรงใช้พวกผูวิ
้ นิจฉั ยให้นําประเทศอิสราเอลต่อไป คือทรงใช้ผูชาย
้
สิบ สองคนกับ ผู้ หญิง หนึ่ ง คน ซึ่ง ทัง้ สิบ สามคนนี้ อยู่ ใกล้ ชิ ดก ับ พระเจ้า พวกนี้ ครอบครองเพื่อ พระเจ้า และ
ส่วนมากเขาสามารถช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากการกดขี่ ผู้วินิจฉั ยคนสุดท้ายคือซามู เอล ซึ่งซามู เอลนั ้น
เป็น มหาปุ โรหิ ตด ้วย “หน ังสือเล่ มน ี้ บันทึก เจ็ด ครัง้ ที่ อส
ิ ราเอลทิง้ พระเจ้า เจ ็ด ครัง้ ที่ อส
ิ ราเอลอยู่ ใต้ อํานาจ
ของประเทศเจ็ด ประเทศที่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และเจ็ด ครัง้ ที่ พระเจ้า ทรงช่วยอิสราเอลให้ พ้น จากอํานาจของ
ประเทศเหล่า นั ้น� (จากคํานํา ถึง หนั งสือ ผู้ วิน ิจฉั ย ของอ.โสกฟี ลด์� เล่ มน ี้ พรรณนาถึง สภาพของอิสราเอล
ว่า “ในสมัย นั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ใน อิสราเอลทุก คนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องในสายตาของตนเอง� (21:25)
สมัยนั ้นประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร้ศีลธรรม
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 305 ปี
คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษั ตริย์อาโดนี เบเซกและคนคานาอัน
อยู่ มาเมื่อ โยชู วาสิน
้ ชีพ แล้ว คนอิสราเอลทูล ถามพระเยโฮวาห์ ว่า “ใครในพวกข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
ขึ้นไปก่อนเพื่อสู้รบกับคนคานาอัน� 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ยูดาห์จะขึ้นไป ดูเถิด เราได้มอบแผ่นดินนั ้นไว้
ในมือ เขาแล้ว� 3 ยู ดาห์จึง พู ดก ับ สิ เมโอนพี่ ของตนว่า “จงขึ้น ไปกับ ฉั น ในเขตแดนที่ กําหนดให้แก่ ฉั น เพื่อ
เราจะได้รบสู้ กับคนคานาอัน และฉั นจะไปร่วมรบในเขตแดนที่ กําหนดให้แก่ท่านนั ้นด้วย� สิ เมโอนก็ไปกับ
เขา 4 แล ้ว ยู ดาห์ ก็ ขึ้น ไป และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบคนคานาอัน และคนเปริส ซี ไว้ในมือ ของเขา และเขาก็
ประหารคนที่ เมืองเบเซกหนึ่ งหมื่นคน 5 และเขาทัง้ หลายพบอาโดนี เบเซกในเมืองเบเซก และสู้ รบกั บท่าน
เขาได้ประหารคนคานาอันและคนเปริสซี 6 อาโดนี เบเซกหนี ไป แต่พวกเขาตามจับได้และได้ตัดนิว
้ หัวแม่มือ
และนิว
้ หัวแม่เท้าของท่านออกเสีย 7 อาโดนี เบเซกกล่าวว่า “มีกษั ตริย์เจ็ดสิบองค์ที่ หัวแม่มือและหัวแม่เท
้าของเขาถูกตัดออก เก็บเศษอาหารอยู่ใต้โต๊ะของเรา เรากระทําแก่เขาอย่างไร พระเจ้าก็ทรงกระทําแก่เรา
อย่างนั ้น� เขาทัง้ หลายก็คุมตัวท่านมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็สิ้นชีวต
ิ ที่นั ่น 8 และคนยูดาห์ได้เข้าโจมตี
เมืองเยรู ซาเล็มและยึดเมืองได้ จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย 9 ภายหลังคน
ยู ดาห์ได้ ลงไปสู้ รบกับ คนคานาอัน ผู้ ซ่ึง ตัง้ อยู่ ในแดนเทือกเขา ในภาคใต้ และในหุบเขา 10 และยู ดาห์ได้ ไป
สู้ รบกับ คนคานาอัน ผู้ อยู่ ในเฮโบรน (เมืองเฮโบรนนั ้น แต่ ก่อนมีช่อ
ิ าทอารบา� และเขาทัง้ หลายได้
ื ว่า คี ร ย
ประหารเชชัย อาหิมาน และทั ลมัย 11 เขาทัง้ หลายยกจากที่ นั่นไปสู้ รบกับชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีรน
์ ั ้นแต่
ก่อนมีช่อ
ิ าทเสเฟอร์ 12 และคาเลบกล่าวว่า “ใครโจมตี เมืองคี รย
ิ าทเสเฟอร์และยึดได้ เราจะยกอัค
ื ว่าคี รย
สาห์บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� 13 และโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบตีเมืองนั ้นได้ ท่าน
จึงยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 14 อยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดา
นางก็ ลงจากหลัง ลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้ าต้องการอะไร� 15 นางจึง ตอบท่านว่า “ขอของขวัญ ให้ลูก
สักอย่างหนึ่ งเถิด เมื่อพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้ แล้ว ลูกขอนํ้าพุ ด้วย� และคาเลบก็ ยกนํ้าพุ บนและ
นํ้าพุ ล่างให้ แก่ นาง 16 คนเคไนต์ พ่อตาของโมเสสได้ ข้น
ึ ไปจากเมืองดงอินทผลัม พร ้ อมกับ คนยู ดาห์ มาถึง
ถิน
่ ับชนชาตินั ้น 17 และยูดาห์ก็ยกไปร่วม
่ ทุรกันดารยูดาห์ซ่ึงอยูใ่ นภาคใต้ใกล้อาราด และเขาก็เข้าไปตัง้ อยูก
กับสิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองเศฟัทและทําลายเมืองนั ้นเสียอย่างสิน
้ เชิง ชื่อเมือง
นั ้นจึงเรียกว่าโฮรมาห์ 18 ยูดาห์ได้ยึดเมืองกาซาพร้อมทัง้ อาณาเขต และเมืองอัชเคโลนพร้อมทัง้ อาณาเขต
และเมืองเอโครนพร้อมทัง้ อาณาเขตไว้ด้วย 19 และพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ ยู ดาห์ เขาจึง ขับ ไล่ ชาวแดน
เทือกเขาออกไป แต่จะขับไล่ชาวเมืองที่อยูในหุ
่
บเขานั ้นไม่ได้ เพราะพวกเหล่านั ้นมีรถรบเหล็ก 20 เมืองเฮโบ
รนนั ้นเขายกให้คาเลบดังที่โมเสสได้กล่าวไว้ คาเลบจึงขับไล่บุตรชายทัง้ สามคนของอานาคออกไปเสีย
1

คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ คนเบนยามิ นม ิ ได้ ขับ ไล่ คนเยบุ สผ ู้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ให้ ออกไป ดัง นั ้น คนเยบุ ส จึง อาศัย อยู่ กับ คน
เบนยามิน ในเยรู ซาเล็ม จนถึง ทุก วัน นี้ 22 อนึ่ ง วงศ์ วานของโยเซฟได้ ข้น
ึ ไปสู้ รบเมืองเบธเอลด้วย และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตกับพวกเขา 23 วงศ์ วานโยเซฟได้ใช้คนไปสอดแนมเมืองเบธเอล (แต่ก่อนเมืองนี้ ชื่อ ลูส�
24 และผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่ งเดินออกมาจากเมือง จึงพูดกับเขาว่า “ขอชีท
้ างเข้าเมืองนี้ ให้แก่เรา และ
เราจะปรานี เจ้า� 25 ชายคนนั ้ นก็ชี้ทางเข้าเมืองให้และเขาประหารเมืองนั ้น ทําลายเสียด้วยคมดาบ แต่เขา
ปล่อยให้ชายคนนั ้นและครอบครัวทง
ั ้ สิน
้ ของเขารอดไป 26 ชายคนนั ้นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิตไทต์และ
สร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ ง เรียกชื่อว่าเมืองลูส ซึ่งเป็นชื่ออยูจ
่ นทุกวันนี้
21
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คนมนั สเสห์กับตระกูลอื่นๆมีชย
ั ชนะในบางแห่ง

27 มนัสเสห์มิได้ขับไล่ ชาวเมืองเบธชานและชาวชนบทของเมืองนั ้นให้ออกไป

หรือชาวเมืองทาอานาคกับ
ชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือ ชาวเมืองโดร์กับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือ ชาวเมือ งอิบ เลอั มกับ ชาวชนบท
ของเมืองนั ้น หรือชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของเมืองนั ้น แต่คนคานาอันยังขืนอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น
28 อยู่มาเมื่อ คนอิสราเอลมี กําลัง เข้ม แข็ง ขึ้ นก ็ บังคับ คนคานาอัน ให้ทํางานโยธา แต่ มิได้ ขับ ไล่ ให้เขาออกไป
เสียอย่างสิน
้ าศัยอยูใ่ นเมืองเกเซอร์ให้ออกไป แต่คนคานาอัน
้ เชิง 29 และเอฟราอิมมิได้ขับไล่คนคานาอันผูอ
ยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขา 30 เศบูลุ นมิได้ขับไล่ ชาวเมืองคิทโรน หรือชาวเมืองนาหะโลล แต่
คนคานาอันได้อาศัยอยูท
่ ่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 31 อาเชอร์มิได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโค หรือ
ชาวเมืองไซดอน หรือชาวเมืองอัคลาบ หรือชาวเมืองอัคซิบ หรือชาวเมืองเฮลบาห์ หรือชาวเมืองอาฟิก หรือ
ชาวเมืองเรโหบ 32 แต่คนอาเชอร์ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่นดินนั ้น เพราะว่าเขาทัง้ หลายมิ
ได้ ขับ ไล่ ให้ออกไปเสีย 33 นั ฟ ทาลี มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองเบธเชเมช หรือ ชาวเมืองเบธานาท แต่ อาศัย อยู่ ในหมู่
คนคานาอันชาวแผ่นดินนั ้น แต่อย่างไรก็ดีชาวเมืองเบธเชเมช และชาวเมืองเบธานาทก็ถูกเกณฑ์ให้ทํางาน
โยธา 34 คนอาโมไรต์ ได้ ขับดันคนดานให้กลับเข้าไปในแดนเทือกเขา ไม่ยอมให้ลงมายังหุบเขา 35 คนอาโม
ไรต์ ยงั ขืน อาศัย อยู่ ที่ ภู เขาเฮเรสในเมือ งอัย ยาโลน และในเมืองชาอั ลบ ิม แต่ มือ ของวงศ์ วานโยเซฟเหนื อ
กว่ามือเขาทัง้ หลาย เขาจึงถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ตัง้ ต้นแต่ทางข้ามเขาอัครั
บบิมตัง้ แต่ศิลาเรือ
่ ยขึ้นไป

2
ชนชาติต่างๆในแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วต่อคนอิสราเอล

1 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ขึ้น ไปจากกิล กาลถึง โบคิม และกล่าวว่า “เราได้ ให้ เจ้ าทัง้
หลายขึ้นไปจากอียป
ิ ต์ และได้นําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าว
ว่า ‘เราจะไม่ หก
ั พันธสัญญาที่ เราได้ มี ไว้กับ เจ้า เลย 2 และเจ้า ทัง้ หลายอย่า ทํา พันธสัญญากับ ชาวแผ่น ดิน
นี้ เจ้ าต้องทําลายแท่น บูชาของเขาเสีย� แต่ เจ้ ามิ ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา เจ้ าทํา อะไรเช่น นี้ เล่า 3 ฉะนั ้น เรา
กล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่ ขับ ไล่ เขาเหล่า นั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า เจ้า แต่ เขาจะเป็น เช่น หนามอยู่ ที่ สี ข้างของเจ้า
และพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า� ” 4 อยู่มาเมื่อทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวคําเหล่านี้ แก่บรรดาคน
อิสราเอลแล้วประชาชนก็ ส่งเสียงร้องไห้ 5 และเขาเรียกที่ ตําบลนั ้ นว่า โบคิม และเขาทัง้ หลายได้ ถวายสัตว
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น 6 เมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปอยูใ่ นมรดกที่ดินของ
ตนเพื่อ ยึด ครอง 7 ประชาชนทัง้ หลายได้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ตลอดสมัย ของโยชู วา และตลอดสมัย ของ
พวกผู้ ใหญ่ ผู้ มีอายุ ยืนนานกว่า โยชู วา ผู้ ซึ่ง ได้ เห ็น ปวงมหกิจ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา เพื่ ออ ิส ราเอล
8 โยชู วาบ ุตรชายนูน ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์สิ ้น ชีวต
ิ เมื่ออายุ ได้ หน่ง
ึ ร้อยสิบปี 9 และเขาทัง้ หลายก็ ฝังท่าน
ไว้ในที่ ดิ นมรดกของท่านที่ เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศเหนื อของยอดเขากาอัช
10 และยุ ครุ ่น นั ้น ทัง
้ สิ้นก ็ ถู กรวบไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเขา อี กยุ คหนึ่ งก ็ เก ิด ขึ้น ตามมา เขาไม่ รู จั
้ ก พระเย
โฮวาห์หรือรู พ
้ ระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 11 คนอิสราเอลก็กระทําชัว่ ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บั ติ พระบาอัล 12 เขาได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ผู้
ทรงนําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทัง้ หลายที่อยู่
ล้อมรอบเขา กราบไหว้พระเหล่า นั ้น กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้ หลายละทิง้ พระเยโฮ
วาห์ไปปรนนิ บัติพระบาอัล และพวกพระอัชทาโรท 14 ดังนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสรา
เอล พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา และทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศั ตรู ที่ อยู่รอบ
เขาทัง้ หลาย ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายจึง ต่อ ต้านพวกศั ตรู ของเขาทัง้ หลายต่อ ไปไม่ ได้ 15 เขาทัง้ หลายออกไปรบ
เมื่อไร พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ก็ ต่อต้านเขา กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ดังที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสไว้แล้ว และ
ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทัง้ หลายก็มีความทุกข์ยิง่ นั ก

พระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ยเพื่อติเตียนและช่วยคนอิสราเอลให้รอด

16 อย่างไรก็ตามพระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ย

ผู้ช่วยเขาทัง้ หลายให้พ้นมือของผู้ที่ปล้นเขา 17 แต่เขา
ทัง้ หลายก็ยงั ไม่เชื่อฟังผู้วินิจฉั ยทัง้ หลายของเขา เพราะเขาทัง้ หลายเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหว้พระอื่น
ไม่ ช้า เขาก็ หน
ั ไปเสีย จากทางซึ่ง บรรพบุรุษ ของเขาได้ ดําเนิ น ผู้ ได้ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ แต่
เขาทัง้ หลายมิได้กระทําตาม 18 พระเยโฮวาห์ทรงตัง้ ผูวิ
้ นิจฉั ยขึ้นเมื่อไร พระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับผูวิ
้ นิจฉั ย
นั ้น เมื่อ นั ้น และพระองค์ ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้น จากเงื้อมมือ ของศั ตรู ตลอดชีวต
ิ ของผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยสงสารเขาทัง้ หลาย เมื่อทรงฟังเสียงครํา่ ครวญของเขาเนื่ องด้วยผู้ข่มเหง
และบีบ บังคับ 19 แต่ อยู่ มาเมื่อ ผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น สิน
ิ เขาทัง้ หลายก็ หน
ั กลับ ประพฤติ ชว
ั ่ ร้ายเสีย ยิง่ กว่า บิดา
้ ชีวต
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ของเขา หลงไปติดตามปรนนิ บั ติ และกราบไหว้พระอื่น เขามิ ได้ เคยงดเว้น การกระทํา ของเขาหรือ หายจาก
ทางดื้อดึงของเขา
ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซ่ ือของคนอิสราเอล
และพระองค์ ตรัสว่า “เพราะประชาชนนี้ ได้
ละเมิดต่อพันธสัญญา ซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขา และไม่ยอมฟังเสียงของเรา 21 ดังนั ้นตัง้ แต่
นี้ ต่อไปเราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใดในบรรดาประชาชาติซ่ึงโยชูวาทง
ิ้ ไว้เมื่อเขาสิน
ิ น
ั ้ ให้พ้นหน้า 22 เพื่อ
้ ชีวตน
เราจะใช้ประชาชาติเหล่านั ้นทัง้ สิน
้ ทดสอบอิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์และดําเนิ น
ตามอย่างบรรพบุรุษ ของเขาหรือ ไม่� 23 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติ เหล่ านั ้น ไว้ ไม่ ทรงขับ ไล่
ให้ออกไปเสียโดยเร็ว และพระองค์มิได้ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของโยชูวา
20 ดัง นั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึง พลุ่ง ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอล

3

1 ต่อไปนี้ เป็ นประชาชาติที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้ เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอล คือคนอิสราเอล
คนใดซึ่ง ยัง ไม่ เคยประสบสงครามทัง้ หลายในคานาอัน 2 แต่ เพียงทรงให้ เชื้อ สายคนอิสราเอลเข้าใจเรือ
่ ง

การสงคราม เพื่ออย่างน้ อยพระองค์จะได้ทรงสอนแก่ผูที
้ ่ยังไม่ทราบมาก่อน 3 คือเจ้านายทัง้ ห้าของคนฟีลิส
เตีย คนคานาอันทัง้ หมด ชาวไซดอน และคนฮีไวต์ผู้อาศัยอยูบ
่ นภูเขาเลบานอน ตัง้ แต่ภูเขาบาอัลเฮอร์โมน
จนถึงทางเข้าเมืองฮามัท 4 เหลือคนเหล่านี้ อยู่เพื่อทดสอบคนอิสราเอลเพื่อให้ทราบว่า อิสราเอลจะเชื่อฟัง
พระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั ้นหรือไม่ 5 ดังนั ้น
แหละคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
6 เขาไปสู่ขอบุตรสาวชนเหล่านั ้นมาเป็ นภรรยา และยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั ้น และ
ได้ปรนนิ บัติพระของเขาเหล่านั ้น 7 คนอิสราเอลได้กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ลืมพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของตนเสีย ไปปรนนิ บัติพระบาอัลและเสารู ปเคารพ 8 เพราะฉะนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
ก็พลุ ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาไว้ในมือคูชันริชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโปเตเมีย และคน
อิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาธาอิมแปดปี
ผู้วินิจฉั ยโอทนี เอลได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอด

9 แต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเยโฮวาห์

พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ชว
่ ยแก่คนอิสราเอล ผู้ได้ช่วยเขาทัง้
หลายให้รอด คือโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบ 10 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตก
ับ โอทนี เอล และท่านจึง วินิจฉั ย คนอิสราเอล และออกไปกระทํา สงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูชันร ิ
ชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่าน และมือของท่านชนะคูชันริชาธาอิม 11 ดังนั ้นแผ่นดิน
จึงได้หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี แล้วโอทนี เอลบุตรชายเคนั สก็สิน
ิ
้ ชีวต
เอฮูดได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับ

12 และคนอิสราเอลกระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก

พระเยโฮวาห์จึง ทรงเสริม กําลัง เอก
โลนกษั ตริย์ เมืองโมอับ เพื่อ ต่อสู้ อิสราเอล เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ ประพฤติ ชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ 13 ท่านจึง ได้ ให้ คนอัม โมนและคนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจมตี อิสราเอล และได้ ยด
ึ เมืองดง
อินทผลัมไว้ 14 และคนอิสราเอลจึงปฏิบติ
ั เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับอยถ
ู่ ึงสิบแปดปี 15 แต่เมื่อคนอิสราเอล
ร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ชว
่ ยคนหนึ่ งแก่เขาทัง้ หลาย ชื่อเอฮูด บุตรชายเก-รา คนเบน
ยามิน คนถนั ดมือซ้าย คนอิสราเอลให้ท่านเป็นผู้นําส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับ 16 เอฮูดได้ทํา
ดาบสองคมไว้ประจําตัวเล่มหนึ่ งยาวศอกหนึ่ ง เหน็ บไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวา 17 เขาก็นําส่วยไปมอบแก่เอกโลน
กษั ตริย์เมืองโมอับ ฝ่ายเอกโลนเป็นคนอ้วนมาก 18 และเมื่อเอฮูดมอบส่วยเสร็จแล้ว ท่านจึงไปส่งคนที่หาบ
หามส่วยนั ้น 19 แล้วตัวท่านกลับไปจากรู ปเคารพสลักที่อยูใกล้
่
กิลกาลทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์มี
ข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้ทรงทราบ� กษั ตริยจึ
์ งมีบัญชาว่า “เงียบๆ� บรรดามหาดเล็กที่เฝ้าอยูก็
่ ทูลลา
ออกไปหมด 20 และเอฮูดกเข
็ ้าไปเฝ้าท่าน ขณะนั ้นท่านประทับอยล
ู่ ําพังในห้องเย็นชัน
้ บนของท่าน และเอฮูด
ทูลว่า “ข้าพระองค์มีพระดํารัสจากพระเจ้าถวายพระองค์� ท่านจึงลุกขึ้นจากพระที่นั ่ง 21 เอฮูดก็ย่นม
ื ือซ้าย
ชักดาบนั ้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโลน 22 ดาบจมเข้าไปหมดทั ้งด้าม ไขมันหุม
้ ดาบไว้
ท่านก็ชก
ั ดาบออกจากท้องของท่านไม่ได้ แล้วของโสโครกออกมา 23 แล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดทวารห้อง
ชัน
่ ุญแจเสีย 24 เมื่อเอฮูดไปแล้วมหาดเล็กก็เข้ามา ดูเถิด เมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชัน
้ บน ลันก
้ บนปิดใส่กุญ
แจอยู่ เขาทัง้ หลายคิดว่า “พระองค์ท่านกําลังทรงส่งทุกข์อยูที
่ ่ในห้องเย็น� 25 เมื่อคอยอยูช
่ า้ นานจนรําคาญ
ดู เถิด ไม่ เห็นมีใครเปิดทวารห้องชัน
้ บน เขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออก ดู เถิด เห็นเจ้านายของตนนอนสิน
้
ชีวต
ิ อยู่บนพื้น 26 เมื่อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั้นเอฮูดก็หนี ไปพ้นรูปเคารพหินสลักรอดมาได้ถึงเสอีราห์ 27 ต่อ
มาเมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าแตรขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟราอิม แล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดน
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เทือกเขาและท่านนําเขา 28 ท่านจึงสัง่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรู ของท่าน
คือชนโมอับไว้ในมือของท่านแล้ว� เขาทัง้ หลายจึงลงตามท่านไป และยึดท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดนสกัดคนโม
อับไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว 29 ในคราวนั ้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่ งหมื่นคนล้วน
แต่ คนฉกรรจ์ และลํ่าสันทัง้ สิน
้ ไม่ พ้นไปได้ สัก คนเดียว 30 โมอับจึง พ่ายแพ้อยู่ใต้ มือ ของอิสราเอลในวันนั ้น
และแผ่นดินนั ้นก็ได้หยุดพักสงบอยูแ
่ ปดสิบปี
ผู้วินิจฉั ยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟีลิสเตีย
31 ภายหลังเอฮูด

มีชัมการ์บุตรชายอานาทผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกร้อยคน ท่านก็เป็นผู้ชว
่ ย
อิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกัน
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ยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันได้กดขี่คนอิสราเอล
คนอิสราเอลก็ประพฤติชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก 2 พระเยโฮวาห์
จึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอัน ผู้ครอบครองอยู่ ณ กรุ งฮาโซร์ แม่ทัพของท่านชื่อสิ
เสรา ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ 3 แล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะว่า
กษั ตริย์ยาบินมีรถรบเหล็กเก้าร้อยคัน และได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึงยีสิ
่ บปี
1 ครัน
้ เอฮูดสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

ผู้พยากรณ์ หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคช่วยสู้รบกับสิเสราที่ภูเขาทาโบร์
ภรรยาของลัปปิ โดท เป็น ผู้ วินิจฉั ยคนอิสราเอลสมัยนั ้น
นางเคยนั ่ง อยู่ ใต้ ต้ นอ ิ นทผลัมเดโบราห์ ที่ อยู่ ระหว่างรามาห์ และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และ
คนอิสราเอลก็ข้น
ึ มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชําระความ 6 นางใช้คนไปเรียกบาราคบุตรชายอาบีโนอัม ให้มาจาก
เคเดชในนั ฟธาลี และกล่าวแก่ เขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอลมิ ได้ ทรงบัญชาท่านหรือ ว่า ‘ไปซิ
รวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์ จงเกณฑ์จากคนนั ฟทาลีและคนเศบูลุนหนึ่ งหมื่นคน 7 และเราจะชักนําสิเสรา
แม่ทัพ ของยาบิน ให้ มาพบกับ เจ้า ที่ แม่น้าํ คี โชน พร ้ อมกับ รถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขา
ไว้ในมือ ของเจ้า� ” 8 บาราคจึง ตอบนางว่า “ถ้า แม้ นางไปกับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไป แต่ ถ้า แม้ นางไม่ ไปกับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ ไม่ไป� 9 นางจึงตอบว่า “ดิ ฉั นจะไปกั บท่านแน่ แต่ ว่าทางที่ ท่านไปนั ้นจะไม่นําท่านไปถึง
ศั กดิศร
์ ี เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะขายสิ เสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ ง� แล้วนางเดโบราห์ก็ลุ กขึ้นไปกับบา
ราคถึงเมืองเคเดช 10 บาราคจึงเรียกเศบูลุนกบน
ั ัฟทาลีให้ไปที่เคเดช มีคนหนึ่ งหมื่นเดินตามขึ้นไป และนาง
เดโบราห์ก็ไปด้วย 11 มีชายคนหนึ่ งชื่อเฮเบอร์คนเคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้แยก
ออกจากคนเคไนต์ทัง้ หลาย มาตัง้ เต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงที่ราบศานั นนิ ม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดช 12 เมื่อมีคน
ไปแจ้ง แก่ สิ เสราว่า บาราคบุตรชายอาบี โนอัม ขึ้น ไปที่ ภู เขาทาโบร์แล้ว 13 สิ เสราก็ เรียกรถรบทัง้ หมดของ
ท่านออกมา เป็น รถเหล็ก เก้า ร้อยคัน รวมกับ เหล่า ทหารทัง้ หมดที่ ไปด้วย ยกไปจากเมืองฮาโรเชทของคน
ต่างชาติ ไปถึงแม่น้ําคี โชน 14 นางเดโบราห์จึงกล่าวแก่ บาราคว่า “ลุ กขึ้นเถิด เพราะว่านี่ เป็ นวันที ่พระเยโฮ
วาห์ทรงมอบสิ เสราไว้ในมือของท่าน พระเยโฮวาห์เสด็จนําหน้าท่านไปมิใช่หรือ� บาราคจึงลงไปจากภูเขา
ทาโบร์พร ้ อมกับ ทหารหนึ่ ง หมื่น คนติดตามท่านไป 15 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้สิ เสราพร้อมกับ รถรบทัง้
สิน
้ ของท่านและกองทัพ ทัง้ หมดของท่าน แตกตื่น พ่ายแพ้ ด้วยคมดาบต่อ หน้า บาราค แล ้ว สิ เสราก็ ลงจาก
รถรบวิง่ หนี ไป 16 และบาราคได้ไล่ติดตามรถรบทัง้ หลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชทของคนต่างชาติ และ
กองทัพทัง้ หมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคนเดียว
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4 คราวนั ้น ผู้ พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ เดโบราห์

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสรา

17 ฝ่ายสิ เสราวิง
่ หนี ไปถึง เต็นท์ ของยาเอล

ภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่า ยาบิ นกษั ตริย์เมืองฮา
โซร์เป็นไมตรีกันกับวงศ์วานเฮเบอร์คนเคไนต์ 18 ยาเอลจึงออกไปต้อนรับสิเสรา เรียนว่า “เจ้านายของดิฉัน
เจ้าข้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉั น อย่ากลัวอะไรเลย� สิเสราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์ และนาง
ก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ 19 ท่านจึงพูดกับนางว่า “ขอน้าํ ให้เรากินสักหน่ อยเพราะเรากระหายนํ้า� นางก็เปิด
ถุงนํ้านมให้ท่านดื่ม และเอาผ้าคลุมท่านไว้ 20 สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่า “ขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ ถ้ามีผู้ใด
มาถามว่า ‘มีใครมาพักที่ นี่ บ้างหรือ� จงบอกว่า ‘ไม่มี� ” 21 แต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบหลักขึงเต็นท์
ถือค้อนเดินย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที่ ขมับของสิ เสราทะลุ ติ ดดิน ขณะเมื่อสิ เสรากําลังหลับสนิ ทอยู่เพราะ
ความเหน็ ดเหนื่ อย แล้วสิเสราก็สิน
ิ 22 และดูเถิด บาราคไล่ติดตามสิเสรามาถึง ยาเอลก็ออกไปต้อนรับ
้ ชีวต
เรียนท่านว่า “เชิญเข้ามาเถิด ดิฉั นจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ ท่านค้นหาอยู่นั ้น� พอบาราคก็เข้าไปในเต็นท์ แล้ว
ดูเถิด สิเสรานอนสิน
ิ อยู่ มีหลักเต็นท์ในขมับ 23 ดังนี้ แหละในวันนั ้นพระเจ้าทรงกระทําให้ยาบินกษั ตริย์
้ ชีวต
คานาอันนอบน้ อมต่อหน้าคนอิสราเอล 24 และมือของคนอิสราเอลก็กระทําต่อยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอัน
หนั กขึ้นทุกที จนเขาทัง้ หลายได้ทําลายยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันเสีย
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บทเพลงของนางเดโบราห์กับบาราค
แล ้ วนางเดโบราห์กับ บาราคบุตรชายอาบี โนอัม จึง ร้องเพลงในวัน นั ้ นว ่า 2 “จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ ทรงแก้ แค้นคนอิสราเอลเมื่อประชาชนสมัครใจช่วย 3 โอ บรรดากษั ตริย์ ขอทรงสดับ โอ เจ้
านายทัง้ หลาย ขอจงเงีย
่ หู ฟัง ข้าพเจ้า นี่ แหละจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากเสอีร ์ เมื่อพระองค์
เสด็จจากท้องถิน
่ ไหว ท้องฟ้าก็ ปล่อยลงมา เออ เมฆก็ ปล่อยฝนลงมา 5 ภู เขาก็
่ เอโดม แผ่นดิ นก็หวาดหวัน
ละลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ รวมทัง้ ภูเขาซีนายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 6 ใน
สมัย ชัม การ์บุ ตรชายอานาท สม ัย ยาเอล ทางหลวงก็ หยุด ชะงัก ผู้ สัญจรไปมาก็ หลบไปเดิน ตามทางซอย
7 ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็ หยุด ยัง
้ เขาหยุด ยัง้ จนดิฉัน เดโบราห์ ข้น
ึ มา จนดิฉัน ขึ้น มาเป็น อย่างมารดา
อิสราเอล 8 เมื่อเลือกนั บถือพระใหม่ สงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมือง เห็นมีโล่ หรือหอกสั กอันหนึ่ งใน
พลอิสราเอลสี่ หมื่นคนหรือ 9 จิ ตใจของข้าพเจ้านิ ยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอล ผู้อาสาสมัคร
ท่ามกลางประชาชน จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 10 บรรดาท่านผู้ ที่ ขี่ ลาเผื อก จงบอกกล่าวให้ ทราบ
เถิด ทัง้ ท่านผู้ที่ นั ่งพิพากษาและท่านที่ สัญจรไปมา 11 คนที ่รอดพ้นจากเสียงนั กธนู ณ ที่ ตักนํ้า เขากล่าวถึ
งก ิ จการอัน ชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คื อก ิ จการอัน ชอบธรรมต่อ ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอล แล ้ว ชนชาติ
ของพระเยโฮวาห์ ก็ เดิน ไปที่ ประตู เมือง 12 ตื่น เถิด ตื่น เถิด เดโบราห์ เอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น มาร้องเพลง ลุ กขึ้น
เถิด บาราค บุ ตรชายอาบีโนอัมเอ๋ย พาพวกเชลยของท่านไป 13 ครัง้ นั ้นพระองค์ ทรงกระทําให้ผู้ที่ เหลืออยู่
ปกครองพวกขุนนางของประชาชน พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า ปกครองผู้ มี กําลัง 14 ผู้ ที่ มี รากอยู่
ในอามาเลขได้ ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดิน ตามท่านนะ เบนยามิ นท่า มกลางประชาชนของท่าน ผู้ บังคับ
บัญชาเดินลงมาจากมาคีรแ
์ ละผู้บันทึกรายงานของจอมพลออกมาจากเศบูลุ น 15 เจ้านายทัง้ หลายของอิส
สาคาร์มากับเดโบราห์ และอิสสาคาร์กับบาราคด้วย เขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขา มีความตัง้ ใจอย่างยิง่
เพื่อกองพลคนรู เบน 16 ไฉนท่านจึงรัง้ รออยู่ที่คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ ที่เขาเป่าให้แกะฟัง เพื่อกองพลคน
รู เบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของจิตใจ 17 กิเลอาดอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ส่วนดานอาศัยอยู่
กับเรือกําปั่ นทําไมเล่า อาเชอร์นั่งเฉยอยู่ที่ ฝั่ งทะเลตั งบ
้ ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา 18 เศบู ลุ นกับน
ัฟทาลี เป็นคนที่ เสี่ยงชีวต
ิ เข้าสู่ ความตาย ณ ที่สูงในสนามรบ 19 พอบรรดากษั ตริย์มาถึงก็รบกัน บรรดากษั
ตริย์คานาอันก็รบที่ทาอานาคริมห้วงนํ้าเมกิดโดโดยมิได้ริบเงินเลย 20 ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จากวิถีของ
มัน มัน ทัง้ หลายรบกับ สิ เสรา 21 แม่น ้าํ คี โชนพัด กวาดเขาไปเสีย คือ แม่น้ํา คี โชน แม่น ้าํ โบราณนั ้น โอ จิ ต
ของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้เหยียบยํ่าด้วยกําลังแข็งขัน 22 แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิง่ ควบไป
ม้าที่ มี อํานาจใหญ่โตวิง่ ควบไป 23 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘จงสาปแช่งเมโรสเถิด จงสาปแช่ง
ชาวเมืองให้หนั ก เพราะเขาไม่ได้ ออกมาช่วยพระเยโฮวาห์ คือช่วยพระเยโฮวาห์สู้ ผู้มีกําลังมาก� 24 หญิงที่
น่าสรรเสริญมากที่สุดก็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เป็นหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดที่อยู่เต็นท์
25 เขาขอนํ้า นางก็ ให้นํ้านม นางเอานมข้นใส่ ชามหลวงมายื่นให้ 26 นางเอื้อมมือหยิบหลักเต็นท์ ข้างมือขวา
ของนางฉวยตะลุมพุก นางตอกสิเสราเข้าทีหนึ่ ง นางบี้ศีรษะของสิเสรา นางตีทะลุขมับของเขา 27 เขาจมลง
เขาล้ม เขานอนที่เท้าของนาง ที่เท้าของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงที่ไหน ที่นั ่นเขาล้มลงตาย 28 มารดา
ของสิ เสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด ร้องว่า ‘ทําไมหนอ รถรบของเขาจึง มา
ช้าเหลือเกิน ทําไมล้อรถรบของเขาจึงเนิ่ นช้าอยู�
่ 29 บรรดาสตรีผู้ฉลาดของนางจึงตอบนาง เปล่าดอก นาง
30
นึ กตอบเอาเองว่า ‘เขาทัง้ หลายยังไม่พบและยังไม่แบ่งของที่รบ
ิ มาได้หรือ หญิงคนหนึ่ งหรือสองคนได้แก่
ชายคนหนึ่ ง สิ่งของย้อมสีที่ริบมาเป็นของสิเสรา ของย้อมสีที่ปักลวดลาย ของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้า
สําหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบ� 31 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอศัตรูทัง้ ปวงของพระองค์พินาศสิน
้ ดังนี้ แต่
ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ข้น
ึ ด้วยอานุภาพ� และแผ่นดินก็หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี
1

6
คนมีเดียนกดขีค
่ นอิสราเอล

1 และคนอิสราเอลก็ ได้ กระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ใน
มือ ของคนมี เดีย นเจ็ด ปี 2 และมือ ของคนมี เดีย นก็ มี ชัย ชนะต่ ออ ิส ราเอล เพราะเหตุ คนมี เดีย น ประชาชน

อิสราเอล จึง ต้อง ทํา ที่ หลบ ซ่อน ซึ่ง อยู่ ใน ภูเขา ให้ แก่ ตนเอง คือ ถํ้า และ ที่ กําบัง ที่ เข้ม แข็ง 3 เพราะ ว่า คน
อิสราเอลหว่านพืชเมื่อไร คนมีเดียนและคนอามาเลขและชาวตะวันออกก็ข้น
ึ มาสู้รบกับเขา 4 เขามาตัง้ ค่าย
ไว้แล ้ว ทําลายพืช ผลแห่ง แผ่น ดิน เสีย ไกลไปถึง เมืองกาซา ไม่ ให้ มี เครือ
่ งบริโภคเหลือ ในอิสราเอลเลย ไม่
ว่า แกะ หรือ วัว หรือ ลา 5 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น จะขึ้น มาพร้อมทัง้ ฝูง สัตว์และเต็นท์ เขามาเหมือนตัก
๊ แตน
เป็นฝูงๆ ทัง้ คนและอูฐก็นั บไม่ถ้วน เมื่อเขาเข้ามา เขาก็ทําลายแผ่นดินเสียอย่างนี้ แหละ 6 พวกอิสราเอลจึง
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ตกตํ่าลงมากเพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ 7 ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึง
พระเยโฮวาห์ เพราะคนมีเดียน 8 พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งให้มาหาคนอิสราเอล ผู้นั ้นพูดก
ับเขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้นําพวกเจ้าขึ้นมาจากอียป
ิ ต์ นําเจ้า
ออกมาจากเรือนทาส 9 และเราได้ชว
ิ ต์ และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้
่ ยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียป
ที่บีบบังคับเจ้า และขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า และมอบแผ่นดินของเขาให้แก่เจ้า 10 และเราบอก
กับ เจ้า ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าอย่า เกรงกลัว พระของคนอาโมไรต์ ในแผ่น ดิน ของเขา
ซึ่งเจ้าอาศัยอยูนั
่ ้น� แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเราไม่� ”
ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอด
ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของพระเยโฮวาห์ มาน ั ่ งอยู่ ที่ ใต้ ต้น โอ๊ก ที่ ตําบลโอฟราห์ ซึ่ง เป็น ของโยอาช
คนอาบี เยเซอร์ ฝ่า ยกิเดโอนบุตรชายของท่านกําลัง นวดข้าวสาลี อยู่ ในบ่อ ยํ่า องุน
่ เพื่อ ซ่อนให้ พ้น ตาคนมี
เดีย น 12 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ปรากฏแก่ กิเดโอนพู ดก ับ เขาว่า “เจ้ าบุรุษ ผู้ กล ้า หาญเอ๋ย พระเยโฮ
วาห์ ทรงสถิ ตก ับ เจ้า� 13 กิเดโอนจึง ทูล ท่านผู้ นั้ นว ่า “โอ ท่านเจ้าข้า ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ พวกเรา
แล้ว ไฉนเหตุเหล่านี้ จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่า และการอัศจรรย์ทัง้ หลายของพระองค์ซ่ึงบรรพบุรุษเคยเล่าให้เรา
ฟัง ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงนํา เราออกจากอียป
ิ ต์ มิใช่ หรือ � แต่ สมัย นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ เราเสีย แล้ว
และทรงมอบเราไว้ ในมือ ของพวกมี เดีย น� 14 และพระเยโฮวาห์ ทรงหัน มาหาเขาตรัสว ่า “จงไปช่วยคน
อิสราเอลให้ พ้น จากเงื้อมมือ พวกมี เดีย นด้วยกําลัง ของเจ้า นี่ แหละ เราใช้ เจ้ าให้ ไปแล้ว มิใช่ หรือ � 15 กิเด
โอนจึงกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร ดูเถิด ครอบครัวของ
ข้า พระองค์ ต่ําต้อยที่สุด ในคนมนั ส เสห์ และตัว ข้า พระองค์ ก็ เป็น คนเล็ก น้ อยที่สุด ในวงศ์ วานบิดาของข้า
พระองค์� 16 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เขาว่า “แต่ เราจะอยู่ กับ เจ้า แน่ และเจ้า จะได้ โจมตี คนมีเดีย นอย่างกับ
ตี คนคนเดียว� 17 เขาก็ ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงโปรดสําแดงหมายสําคัญอย่างหนึ่ งแก่ข้าพระองค์ว่า พระองค์เองตรัสกับข้าพระองค์ 18 ขอพระองค์
อย่า เสด็จ ไปเสีย จากที่ นี่ จนกว่า ข้า พระองค์ จะกลับ มาหาพระองค์ และนํา ของมาตัง้ ถวายต่อ พระพักตร์�
และพระองค์ตรัสว่า “เราจะคอยอยูจ
่ นกว่าเจ้าจะกลับมาอีก� 19 กิเดโอนก็กลับเข้าบ้าน จัดลูกแพะตัวหนึ่ งก
ับแป้งเอฟาห์หน่ง
ึ ทําขนมไร้เชื้อ เขาเอาเนื้ อใส่กระจาด ส่วนนํ้าแกงใส่ในหม้อ นําสิง่ เหล่านี้ มาถวายพระองค์
ที่ ใต้ต้นโอ๊ก 20 และทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกเขาว่า “จงเอาเนื้ อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิ ลานี้ เทนํ้าแกง
ราดของเหล่านั ้น� กิเดโอนก็กระทําตาม 21 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้อง
เนื้ อ และขนมไร้เชื้อ และมี ไฟลุก ขึ้น มาจากศิลาไหม้ เนื้ อ และขนมไร้เชื้อ จนหมด และทูต สวรรค์ ของพระเย
โฮวาห์ก็ หายไปพ้น สายตาของเขา 22 กิเดโอนก็ ทราบว่า เป็น ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเยโฮวาห์จริง และ
กิเดโอนพูดว่า “โอ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า บัดนี้ ข้าพระองค์ ได้ เห็นทูตสวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ของพระเย
โฮวาห์ต่อหน้าต่อตา อนิ จจาเอ๋ย� 23 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “สันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้า เจ้าอย่า
กลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ตาย� 24 ฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่ งถวายพระเยโฮวาห์ที่นั่น และเรียก
ตําบลนั ้ นว ่า พระเยโฮวาห์ ชาโลม ทุก วัน นี้ แท่น นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ที่ โอฟราห์ ซึ่ง เป็น ของคนอาบี เยเซอร์ 25 อยู่ มา
ในคื นว ัน นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสส ั งก
่ ิเดโอนว่า “จงเอาวัว หนุ่ม ของบิดา คือ วัว ผู้ ตั วท ี่ สองที่ มีอายุ เจ ็ดปี มา ไป
พังแท่นพระบาอัลซึ่งบิดาของเจ้ามีอยูนั
่ ้นลงเสีย จงโค่นเสารู ปเคารพซึ่งอยูข
่ ้างๆแท่นเสียด้วย 26 และสร้าง
แท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบ แลว
้ นําวัวตัวที่สอง
นั ้นฆ่าเสียถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เผาด้วยไม้เสารู ปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั ้น� 27 กิเดโอนจึงนําคนใช้สิบคน
ไปกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ แก่เขา แต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวบิดาของตนและกลัวชาวเมือง
จนไม่ กล ้า ทํา กลางวัน จึง กระทํา ในเวลากลางคืน 28 เมื่อ ชาวเมืองตื่น ขึ้น ในเช้า ตรู วั
่ นรุ ง่ ขึ้น ดู เถิด แท่น บูชา
พระบาอัลพังทลาย และเสารู ปเคารพที่อยู่ข้างๆก็ถูกโค่นลง และมีววั ผู้ตัวที่สองวางบูชาอยู่บนแท่นที่สร้าง
ขึ้น ใหม่ นั ้น 29 เขาจึง พู ดก ัน และกั นว ่า “ใครทํา อย่างนี้ นะ � เมื่อ เขาได้ สืบ ถามแล้ว เขาทัง้ หลายจึง กล่าวว่า
“กิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้ กระทํา สิง่ นี้ � 30 แล ้ว ชาวเมืองจึง บอกโยอาชว่า “จงมอบลูก ของเจ้า นั ้น มา
ให้ประหารชีวต
ิ เสีย เพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอัลและโค่นเสารู ปเคารพที่อยูข้
่ างแท่นนั ้น� 31 แต่โยอา
ชได้ตอบคนที่ มาฟ้องนั ้ นว่า “ท่านทัง้ หลายจะเป็นพยานแทนพระบาอัลหรือ จะสู้ ความแทนหรือ ผู้ใดที่ เป็น
ทนายแทนพระบาอัลจะต้องถูกประหารชีวต
ิ เช้านี้ แหละ ถ้าพระบาอัลเป็นพระแท้ก็ให้สู้คดีเองเถิด เพราะมี
คนมาพังแท่นของท่านลง� 32 วันนั ้นเขาจึงตัง้ ชื่อท่านว่า เยรุ บบาอัล ใจความว่า “ให้บาอัลสู้คดีเอง� เพราะ
เขาพังแท่นของท่าน 33 ครัง้ นั ้นบรรดาคนมีเดียน และคนอามาเลข และชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้าม
ไปตัง้ ค่ายอยู่ ในหุบ เขายิสเรเอล 34 แต่ พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ั บก ิเดโอน ท่านก็ เป่า แตร
เรียกคนอาบี เยเซอร์ให้ มาติดตามท่าน 35 และท่านส่ง ผู้ ส่ ือสารไปทัว่ มนั ส เสห์ เรียกให้ เขายกติดตามท่าน
ไปด้วย และท่านส่ง ผู้ ส่ ือสารไปยัง อาเชอร์ เศบู ลุ น และนั ฟ ทาลี คนเหล่า นี้ ก็ ขึ้น มาปะทะข้า ศึ กด ้วย 36 กิเด
โอนจึงทูลพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์ จะช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที่ พระองค์ ตรัสแล้ วนน
ั้
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ดู เถิด ข้า พระองค์ ได้ วางกลุ่ม ขนแกะไว้ที่ ลานนวดข้าว แม้ มีน ้าํ ค้างเฉพาะที่ กล ุ่ม ขนแกะเท่านั ้น ส่วนที่
พื้นดินโดยรอบนั ้นแห้ง ข้าพระองค์ก็จะทราบว่า พระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์
ดังที่ พระองค์ ตรัสนน
ั ้ � 38 ก็ เป็นไปดังนั ้น เมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็ บีบกลุ่มขนแกะ เขาบีบได้ น้ําค้าง
จากกลุ่ม ขนแกะจนเต็ม ชาม 39 แล ้ วก ิเดโอนจึง ทูล พระเจ้า ว่า “ขออย่า ให้ พระพิโรธพลุ่ง ขึ้น ต่อ ข้า พระองค์
ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครัง้ เดียว ขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้ อีกครัง้ หนึ่ งเถิด คราวนี้ ขอให้แห
้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะ ส่วนที่พ้น
ื ดินนั ้นให้มีน้าํ ค้างโดยทัว่ ไป� 40 ในคืนวันนั ้นพระเจ้าก็ทรงกระทําตามที่ขอ
คือกลุ่มขนแกะนั ้นแห้งอยู่ แต่มีน้าํ ค้างอยูท
่ ัว่ พื้นดิน
37

7
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจํานวนทหารน้ อยลง
1 เยรุ บ บาอัล คื อก ิเดโอน และบรรดาคนที่ อยู่ กั บท ่า นก็ ลุ กขึ้น ตัง
้ แต่ เช้า ตรู ไปตั
่
ง้ ค่ายอยู่ที่ ริมน้าํ พุ ฮาโรด
ฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนื อของเขา อยู่ในหุบเขาที่ ภูเขาโมเรห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า
“คนที ่ อยู่ กับ เจ้า ยั งม ี มากเกิ นที ่ เราจะมอบคนมี เดีย นไว้ในมือ ของเขา เกรงว่า อิสราเอลจะทะนงตัว ต่อ เรา
โดยกล่าวว่า ‘มือ ของเราเองได้ ชว
่ ยเราให้พ้น � 3 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงประกาศให้เข้าหู คนทัง้ ปวงว่า ‘ผู้ ใดที่
กล ัว และสัน
่ เทิม
้ อยู่ ก็ ให้ผู้ นั ้น กลับ เสีย และไปจากภู เขากิ เลอาดโดยเร็ว� ” และมี คนกลับ ไปสองหมื่น สอง
พันคน และยังเหลืออยูหน
่ ่งึ หมื่นคน 4 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ประชาชนยังมากอยู่ จงพาเขาลงไป
ที่ น้ํา และเราจะทําการทดสอบเขาให้เจ้า ที่ นั ่น ผู้ ที่ เราจะบอกเจ้า ว่า ‘ให้คนนี้ ไปกับ เจ้า� ผู้ นั ้น ต้องไปกับ เจ้า
ผู้ที่ เราบอกว่า ‘คนนี้ อย่าให้ไป� ผู้นั ้นไม่ต้องไป� 5 ท่านจึงพาประชาชนลงไปที่นํ้า พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเด
โอนว่า “ทุกคนที่ ใช้ลิน
้ เลียนํ้าดังสุนัข จงรวมเขาไว้พวกหนึ่ ง ทุกคนที่ คุ กเข่าลงดื่ มน้าํ จงรวมไว้อีกพวกหนึ่
งดุจกัน� 6 จํานวนคนที่ใช้มือวักนํ้าขึ้นเลียมีสามร้อยคน แต่ประชาชนนอกนั ้นคุกเข่าลงดื่มน้าํ
กิเดโอนได้รบ
ั กําลังใจเพิม
่ ขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏ
“เราจะช่วยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นด้วยจํานวนคนสามร้อยที่เลียน้าํ นั ้น และ
มอบคนมี เดีย นไว้ในมือ ของเจ้า นอกนั ้น ให้ กล ับ ไปบ้านเมืองของตนทุก คน� 8 ประชาชนจึง ถือ เสบียงและ
แตรไว้ และท่านสัง่ ให้อส
ิ ราเอลที่ เหลืออยู่กลับไปยังเต็นท์ ของตนทุกคน แต่ ให้สามร้อยคนนั ้นอยู่ และค่าย
ของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขา 9 อยู่มาในคืนวันนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “จงลุกขึ้น ลงไปยัง
ค่ายเถิด ด้วยเรามอบเขาไว้ในมือ ของเจ้า แล้ว 10 แต่ ถ้า เจ้า กลัว ไม่ กล ้า ลงไป จงพาปู ราห์ คนใช้ ของเจ้า ไป
ด้วยให้ถึงค่ายนั ้น 11 เจ้ าจะได้ ยินว่าเขาพูด อะไรกัน ภายหลั งมือของเจ้าจะมี กําลัง ขึ้นที ่จะลงไปตี ค่ายนั ้น�
ท่านจึงไปกับปู ราห์คนใช้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่าย 12 ฝ่ายคนมี เดียน และคนอา
มาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก นอนอยูต
่ ามหุบเขาเหมือนตัก
๊ แตนเป็นฝูงๆ ฝูงอูฐของเขาก็นั บไม่ถ้วน มาก
ดุจเม็ดทรายที่ ฝั่ งทะเล 13 ครันก
้ ิเดโอนแอบมา ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่า “ดูเถิด เรา
ฝัน เรือ
่ งหนึ่ ง ดู เถิด มี ขนมข้าวบาร์เลย ์ ก้อนหนึ่ ง กลิง้ เข้า มาในค่ายของพวกมี เดีย น มาถึง เต็นท์ โดนเต็นท์
ทําให้ เต็นท์ ล้ม ลง พล ิก ขึ้น แล้ว ก็ ราบไป� 14 เพื่อนของเขาจึง ตอบว่า “นี่ ไม่ใช่ อื่น ไกลเลย นอกจากดาบขอ
งกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของอิสราเอล พระเจ้าได้ทรงมอบพวกมีเดียน และกองทัพทัง้ สิน
้ ไว้ในมือของ
เขาแล้ว� 15 เมื่อกิเดโอนได้ยน
ิ เขาเล่าความฝันและคําแก้ฝันเช่นนั ้นแล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับไปสู่ค่าย
อิสราเอลสัง่ ว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทัง้ หลาย
แล้ว�
7 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า

คนอิสราเอลชนะโดยใช้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง

16 ท่านจึง แบ่ง คนสามร้อยนั ้น ออกเป็ น สามกองให้ถือ แตรทุก คน

และถือหม้อเปล่า มี คบเพลิงอยู่ข้างใน
หม้อนั ้น 17 และท่านสัง่ เขาว่า “จงคอยดูเรา แล้วให้ทําเหมือนกัน และดูเถิด เมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้ว
เรากระทํา อย่างไรก็ จงกระทํา อย่างนั ้น 18 ขณะเมื่อ เราเป่า แตร คือ ตัว เรากับ บรรดาคนที่ อยู่ กับ เรา เจ้ าจง
เป่า แตรรับ ให้รอบค่ายทัง้ หมดแล้ว ร้องว่า ‘ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� ” 19 กิเดโอนกับ ทหาร
หนึ่ ง ร้อยคนที่ อยู่ กั บท ่า นก็ มาถึ งด ้านนอกค่ายในเวลาต้น ยามกลาง พึ่ง พลัด เวรยามใหม่ เขาก็ เป่า แตรขึ้น
และต่อยหม้อ ซึ่ง อยู่ในมือ ให้แตก 20 ทหารทัง้ สามกองก็ เป่า แตรและต่อยหม้อ มือ ซ้ายถือ คบเพลิง มือขวา
ถือ แตรจะเป่า และเขาร้องขึ้ นว ่า “ดาบของพระเยโฮวาห์ และของกิเดโอน� 21 ต่างก็ ยน
ื อยู่ ตามที่ ของตน
เรียงรายรอบค่าย บรรดากองทั พก ็ รอ
้ งอื้ ออ ึง วิง่ หนี ไป 22 เมื่อ เขาเป่า แตรทัง้ สามร้อยอัน นั ้น พระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทัวท
่ ุกกอง กองทัพก็แตกตื่นหนี ไปถึงตําบลเบธชิทธาห์ทางไปเมืองเศเรราห์ไกล
ไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาห์ที่ ตําบลทับบาท 23 คนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนั ฟทาลี และจากอา
เชอร์ และจากทัว่ มนั สเสห์ และพร้อมกันติดตามพวกมีเดียนไป 24 และกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทัว่ แดน
เทือกเขาเอฟราอิม ประกาศว่า “จงลงมารบพวกมี เดีย น และยึด แควทัง้ หลาย ไกลไปถึง ตําบลเบธบาราห์
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และแม่น้ําจอร์แดนด้วย� เขาก็เรียกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมา เขาทัง้ หลายยึดแควถึงเบธบาราห์ และ
แม่น้ํา จอร์แดนไว้ 25 จับ โอเรบและเศเอบเจ้า นายสองคนของพวกมี เดีย นได้ เขาฆ่า โอเรบเสีย ที่ ศิลาโอเรบ
และฆ่าเศเอบเสียที่บ่อย่าํ องุน
่ ชื่อเศเอบ แล้วก็ไล่ติดตามพวกมีเดียนไป และเขานําเอาศีรษะโอเรบและเศเอ
บมาให้กิเดโอนที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น

8
กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่ากษั ตริย์แห่งพวกมีเดียน
“ทําไมท่านจึงกระทําแก่เราอย่างนี้ คือเมื่อท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียนนั ้น
ท่านก็ ไม่ ได้ เชิญ เราให้ ไปรบด้วย� และเขาทัง้ หลายก็ ต่อว่า ท่านอย่างรุ นแรง 2 ท่านจึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า
“สิ ่งที่ เราทํามาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายทําแล้วได้ หรือ ผลองุ นที
่ ่ชาวเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยั
งดีกว่าผลองุนที
่ ่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือ 3 พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ เจ้านายมีเดียนไว้ในมือ
ของท่าน ข้าพเจ้าสามารถกระทําอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่า� เมื่อท่านพูดอย่างนี้ เขาทัง้ หลายก็หายโกรธ
4 กิเดโอนก็ มาที่ แม่น้า
ํ จอร์แดนและข้ามไป ทัง้ ท่านและทหารสามร้อยคนที่อยู่ด้วย ถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยัง
ติดตามไป 5 ท่านจึง พู ดก ับ ชาวเมืองสุ คคทว่า “ขอขนมปัง ให้ คนที ่ ติ ดตามเรามาบ้าง เพราะเขาอ่อนเปลี้ย
เรากําลังไล่ติดตามเศบาห์และศัลมุนนากษั ตริย์แห่งมีเดียน� 6 เจ้านายของเมืองสุ คคทจึงตอบว่า “มือของ
เศบาห์และของศั ลมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือ เราจึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้า� 7 กิเดโอนจึง
กล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นเมื่อพระเยโฮวาห์มอบเศบาห์และศั ลมุนนาไว้ในมือเราแล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่ง
ถิน
่ ทุรกันดาร และหนามย่อยมานวดเนื้ อเจ้าทัง้ หลาย� 8 ท่านก็ ออกจากที่ นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล และพู
ดกับเขาในทํานองเดียวกัน ชาวเมืองเปนูเอลก็ตอบท่านอย่างเดียวกับที่ชาวเมืองสุ คคทตอบ 9 ท่านจึงพูดก
ับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อเรากลับมาด้วยสันติ ภาพ เราจะพังป้อมนี้ ลงเสีย� 10 ฝ่ายเศบาห์และศั ลม
ุนนาอาศัยอยู่ที่ คารโครกับกองทัพมีทหารหนึ่ งหมื่นห้าพันคน เป็นกองทัพชาวตะวันออกที่ เหลืออยู่ทัง้ หมด
เพราะว่า ผู้ ที่ ถือ ดาบล้ม ตายเสีย หนึ่ ง แสนสองหมื่น คน 11 กิเดโอนขึ้น ไปตามทางสัญจรของคนที่ อาศัย ใน
เต็นท์ ทิศ ตะวัน ออกของเมืองโนบาห์ และเมืองโยกเบฮาห์เข ้า โจมตี กองทัพ ได้ แล้ว เพราะว่า กองทัพ คิด ว่า
พ้นภัย 12 เศบาห์และศัลมุนนาก็หนี ไป กิเดโอนก็ไล่ติดตามไปจับเศบาห์กับศัลมุนนากษั ตริย์พวกมีเดียนทัง้
สององค์ ได้ และทํา กองทัพ ทัง้ หมดให้ แตกตื่น 13 ฝ่า ยกิเดโอนบุตรชายโยอาชก็ กล ับ จากการศึ กก ่อนดวง
อาทิตย์ขึ้น 14 จับชายหนุ่มชาวเมืองสุ คคทได้ คนหนึ่ ง จึงซักถามเขา ชายคนนี้ ก็ เขียนชื่อเจ้านายและพวกผู้
ใหญ่ของเมืองสุ คคทให้ รวมเจ็ดสิบเจ็ดคนด้วยกัน 15 กิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุ คคทกล่าวว่า “จงมาดูเศ
บาห์และศัลมุนนา ซึ่งเมื่อก่อนเจ้าเยาะเย้ยเราว่า ‘มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยูใ่ นมือเจ้าแล้วหรือ เรา
จะได้เลี้ยงทหารที่เหน็ ดเหนื่ อยของเจ้าด้วยขนมปัง� ” 16 กิเดโอนก็จับพวกผู้ใหญ่ในเมืองเอาหนามใหญ่แห่
งถินก
ิ
่ ันดาร และหนามย่อยด้วย มาสัง่ สอนชาวเมืองสุคคท 17 ท่านก็พังป้อมเมืองเปนูเอล และประหารชีวต
ชาวเมืองเสีย 18 ท่านจึงถามเศบาห์และศัลมุนนาว่า “คนที่เจ้าฆ่าเสียที่ทาโบร์เป็นคนแบบไหน� เขาตอบว่า
“ท่านเป็น อย่างไร เขาก็ เป็น อย่างนั ้น เป็น เหมือนราชบุตรทุกคน� 19 กิเดโอนจึงกล่าวว่า “คนเหล่านั ้น เป็น
พี่น้องท้องเดียวกันกับเรา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ถ้าเจ้าไว้ชีวิตเขา เราก็จะไม่ประหารชีวต
ิ
เจ้า แน่ ฉั น นั ้น � 20 แล ้ วท ่านสัง่ เยเธอร์บุ ตรหัวปี ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น ฆ่า เขาทัง้ สองเสีย� แต่ หน ุ่ม คนนั ้น
ไม่ ยอมชักดาบออก ด้วยว่าเขากลัว เพราะเขายังหนุ่มอยู่ 21 ฝ่ายเศบาห์กับศั ลมุนนาจึงว่า “ท่านลุก ขึ้นฟัน
เราเองซิ เป็นผู้ใหญ่เท่าใดกําลังก็แข็งเท่านั ้น� กิเดโอนก็ลุกขึ้นฆ่าเศบาห์และศัลมุนนาเสีย แล้วเก็บเครือ
่ ง
ประดั บท ี่ คออูฐ ของเขาไว้ 22 ครัง้ นั ้น คนอิสราเอลก็ เรียนกิเดโอนว่า “ขอจงปกครองพวกข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
เถิด ทัง้ ตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วย เพราะว่าท่านได้ชว
่ ยเราทัง้ หลายให้พ้นจากมือของมีเดียน�
23 กิเดโอนจึงตอบเขาทัง
้ หลายว่า “เราจะไม่ปกครองท่านทัง้ หลาย และบุตรชายของเราก็จะไม่ปกครองท่าน
ทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทัง้ หลายเอง� 24 กิเดโอนก็บอกคนเหล่านั ้นว่า “เราจะขอสิง่ หนึ่ ง
จากท่านทัง้ หลาย คือ ขอให้ทุ กคนถวายตุ้มหู ซ่ึง ริบ มาได้ นั ้น � (ด้วยว่า คนเหล่านั ้ นม ี ตุ้มหู ทองคํา เพราะเป็น
ชนอิชมาเอล� 25 เขาก็เรียนตอบท่านว่า “เราทัง้ หลายเต็มใจจะให้� เขาก็ปูผ้าลง วางตุ้มหูซ่ึงริบมาได้นั้นไว้
ที่ นั่น 26 ตุ้มหูทองคําซึ่งท่านขอได้ นั้นมีน้ําหนั กหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเชเขลทองคํา นอกจากนี้ ยังมีเครือ
่ งประดับ
จี้และฉลององค์สีม่วงซึ่งกษั ตริย์พวกมีเดียนทรง ทัง้ เครือ
่ งผูกคออูฐด้วย 27 กิเดโอนก็เอาทองคํานี้ ทําเป็ นร
ูปเอโฟดเก็บไว้ที่เมืองของท่านคือโอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชู้กับรู ปนี้กระทําให้เป็นบ่วงดักกิเด
โอนและวงศ์วานของท่าน 28 ดังนี้ แหละพวกมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล ไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้
เลย และแผ่นดินก็พักสงบอยูใ่ นสมัยของกิเดโอนถึงสี่สิบปี 29 ฝ่ายเยรุ บบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัย
อยู่ ในบ้านของตน 30 กิเดโอนมี บุ ตรชายเกิด จากบัน
้ เอวของท่านเจ็ด สิบ คน เพราะท่านมี ภรรยาหลายคน
31 เมีย น้ อยของกิเดโอนที่ อยู่ ณ เมืองเชเคมก็ คลอดบุตรชายให้ ท่านคนหนึ่ งด ้วย ท่านตัง
้ ชื่อ ว่า อาบี เมเลค
1 คนเอฟราอิมจึงพูดกบท
ั ่านว่า
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32 กิเดโอนบุตรชายของโยอาชมี อายุ ชราลงมากก็ สิน
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้ ชีวต

ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่าน
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เขาฝังท่านไว้ที่ เมืองโอฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์

คนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

33 อยูมาเมื
่
่ อกิเดโอนสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

คนอิสราเอลก็หน
ั กลับอีก และเล่นชูก
้ ับพระบาอัล ถือว่าบาอัลเบรีทเป็น
พระของเขาทัง้ หลาย 34 คนอิสราเอลมิ ได้ ระลึก ถึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของตน ผู้ ทรงช่วยเขาให้ พ้ นม ือศั
ตรู ทัง้ หลายรอบด้าน 35 เขามิได้ แสดงความเมตตาแก่ ครอบครัวเยรุ บบาอัล คื อกิเดโอน เป็นการตอบแทน
ความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งกิเดโอนได้กระทําแก่คนอิสราเอล

9

อาบีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้ หลายของกิเดโอน
ฝ่า ยอาบี เมเลคบุตรชายเยรุ บ บาอั ลก ็ ข้น
ึ ไปหาญาติ ของมารดาที่ เมืองเชเคม แล ้วพู ดก ับ เขาและกับ
ครอบครัวท ี่ บ้านของตาว่า 2 “ขอบอกความนี้ ให้เข้าหู บรรดาชาวเมืองเชเคมเถิด ว่า ‘จะให้บุ ตรชายเยรุ บ บา
อัล ทัง้ เจ็ด สิบ คนครอบครองท่านทัง้ หลายดี หรือ จะให้ ผู้ เดียวปกครองดี� ขอระลึก ไว้ด้วยว่า ตัว ข้าพเจ้า นี้
เป็นกระดูกและเนื้ อเดียวกับท่านทัง้ หลาย� 3 ฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็กล่าวคําทัง้ หมดเหล่านี้ ให้เข้าหู
บรรดาชาวเชเคม จิ ตใจของชาวเมืองก็ เอนเอียงเข้าข้างอาบีเมเลค ด้วยเขากล่าวกั นว่า “เขาเป็นญาติ ของ
เรา� 4 เขาจึง เอาเงินเจ็ดสิบแผ่นออกจากวิหารพระบาอัลเบรีทมอบให้อาบีเมเลค อาบีเมเลคก็ เอาเงินนั ้น
ไปจ้างนั กเลงหัวไม้ไว้ติดตามตน 5 เขาจึงไปที่บ้านบิดาของเขาที่เมืองโอฟราห์ฆ่าพี่น้องของตน คือบุตรชาย
เยรุ บ บาอัล ทัง้ เจ็ด สิบ คนที่ ศิลาแผ่น เดียว เหลือ แต่ โยธามบุตรชายสุด ท้องของเยรุ บ บาอัล เพราะเขาซ่อน
ตัว เสีย 6 ชาวเมืองเชเคมและชาววงศ์ วานมิลโลทัง้ สิ้ นก ็ มาประชุม พร้อมกัน ตัง้ อาบี เมเลคให้ เป็นกษั ตริย์
ที่ ข้างที่ราบแห่งเสาสําคัญที่ อยู่ในเมืองเชเคม 7 เมื่ อมีคนไปบอกโยธาม เขาก็ ข้น
ึ ไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริ
ซิม แผดเสียงร้องให้เขาทัง้ หลายฟังว่า “ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอจงฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียง
ของท่าน 8 ครัง้ หนึ่ งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตัง้ ต้นไม้ต้นหน่งึ ไว้เป็นกษั ตริย์ เขาจึงไปเชิญต้นมะกอกเทศว่า
‘เชิญท่านปกครองเราเถิด� 9 แต่ต้นมะกอกเทศตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง้ นํ้ามันของเรา ซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติ
แด่ พระเจ้า และแก่ มนุษย์ เพื่อ ไปกวัด แกว่ง อยู่ เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ ปวงหรือ� 10 แล ้ว ต้นไม้ เหล่ านั ้น จึง ไปพู ดก ับ
ต้นมะเดื่อว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด� 11 แต่ต้นมะเดื่อตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง้ รสหวานและผล
ดี ของเราเสีย และไปกวัดแกว่งอยู่เหนื อต้นไม้ ทัง้ หลายหรือ� 12 ต้นไม้ เหล่ านั ้ นก็ไปพู ดกับเถาองุ นว
่ ่า ‘เชิญ
ท่านมาปกครองเหนื อ เราเถิด� 13 แต่ เถาองุน
่ กล่าวแก่ เขาว่า ‘จะให้ เราทิง้ นํ้า องุน
่ ของเรา อัน เป็ นที ่ ช่น
ื ใจ
พระเจ้าและมนุษย์ ไปกวัดแกว่งอยู่เหนื อต้นไม้ทัง้ หลายหรือ� 14 บรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้นหนามว่า ‘เชิญ
ท่านมาปกครองเหนื อ เราเถิด� 15 ต้น หนามจึง ตอบต้นไม้ เหล่ านั ้ นว ่า ‘ถ้า แม้ ท่านทัง้ หลายจะเจิม ตัง้ เราให้
เป็นกษั ตริย์ของเจ้าทัง้ หลายจริงๆ จงมาอาศัยใต้รม
่ ของเราเถิด มิฉะนั ้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นหนามเผาผลาญ
ต้นสนสี ดาร์เลบานอนเสีย� 16 ฉะนั ้น บัดนี้ ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายตัง้ อาบี เมเลคเป็นกษั ตริย์ นั ้น ถ้า ทํา ด้วยความ
จริงใจและเที่ยงธรรม และถ้า ได้ กระทํา ให้เหมาะต่อ เยรุ บ บาอัลและครอบครัวของท่าน สมกับ ความดี ที่ มือ
ท่านได้กระทําไว้ 17 (ด้วยว่าบิดาของเราได้รบพุ่งเพื่อเจ้าทัง้ หลาย และเสี่ยงชีวต
ิ ช่วยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจาก
มือ พวกมี เดีย น 18 แต่ ในวัน นี้ เจ้ าทัง้ หลายได้ ลุ กขึ้น ประทุษร้ายต่อ ครอบครัว บิดาของเรา ได้ ฆ่า บุตรชายทัง้
เจ็ดสิบคนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียว แล้วตัง้ อาบีเมเลคบุตรชายของสาวคนใช้ข้น
ึ เป็นกษั ตริย์ปกครอง
เหนื อชาวเชเคม เพราะว่าเขาเป็นญาติ ของเจ้าทัง้ หลาย� 19 ถ้าเจ้าทัง้ หลายได้ กระทําด้วยความจริงใจและ
เที่ยงธรรมต่อ เยรุ บ บาอัล และครองครัว ของท่านในวัน นี้ ก็ จงชื่นชมในอาบี เมเลคเถิด และให้ เขามี ความ
ชื่นชมยินดี ในเจ้า ทัง้ หลายด้วย 20 แต่ ถ้า ไม่ เป็น อย่างนั ้น ก็ ขอให้ ไฟออกมาจากอาบี เมเลค เผาผลาญชาว
เมืองเชเคมและวงศ์ วานมิลโล และให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์ วานมิลโลเผาผลาญอาบี
เมเลคเสีย� 21 โยธามก็รีบหนี ไปยังเบเออร์อาศัยอยูที
่ ่นั่น เพราะกลัวอาบีเมเลคพี่ชายของตน 22 เมื่ออาบีเม
เลคครอบครองอิสราเอลอยูได้
่ สามปีแล้ว 23 พระเจ้าทรงใช้วญ
ิ ญาณชัว่ เข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลคกับชาว
เมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ทรยศต่ออาบีเมเลค 24 เพื่อความทารุ ณที่เขาได้กระทําแก่บุตรชายเจ็ดสิบคน
ของเยรุ บบาอัลจะสนอง และโลหิตของคนเหล่านั ้นจะได้ตกแก่อาบเี มเลค พีน้
่ องผู้ได้ประหารเขาและตกแก่
ชาวเมืองเชเคม ผู้เสริมกําลั งมืออาบีเมเลคให้ฆ่าพี่น้องของตน 25 ชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไว้คอย
ดัก อาบี เมเลคที่ บนยอดภู เขา เขาก็ ปล้น คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปมาทางนั ้น และมี คนบอกอาบี เมเลคให้ ทราบ
26 ฝ่ายกาอัลบุตรชายเอเบดกับญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไว้เนื้ อเชื่อใจกาอัล 27 จึงพากัน
ออกไปในสวนองุน
่ เก็บผลมายํ่า ทําการเลี้ยงสมโภชในวิหารพระของเขา เขารับประทานและดื่ม และด่าแช่
งอาบี เมเลคด้วย 28 กาอั ลบ ุตรชายเอเบดจึง กล่าวว่า “อาบ ี เมเลคคือ ใคร และเราชาวเชเคมเป็น ใครกัน จึง
ต้องมาปรนนิ บัติ เขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุ บบาอัลมิใช่หรือ และเศบุลเป็นเจ้าหน้าที่ ของเขามิใช่หรือ จง
1
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ปรนนิ บัติ คนฮาโมร์บิดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิ บัติอาบีเมเลคทําไมเล่า 29 ถ้าคนเมืองนี้ อยู่ใต้ ปกครอง
เรานะ เราจะถอดอาบี เมเลคเสีย� เขาจึง ท้า อาบี เมเลคว่า “จงเพิม
่ กองทัพ ของท่านขึ้น แล้ว ออกมาเถิด�
30 พอเศบุล เจ้า เมืองได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของกาอัลบุตรชายเอเบดก็ โกรธ 31 จึงส่งผู้ส่ ือสารไปยังอาบีเมเลคอย่าง
ลับๆกล่าวว่า “ดูเถิด กาอัลบุตรชายเอเบดและญาติของเขามาที่ เมืองเชเคม ดูเถิด พวกเขายุแหย่เมืองนั ้น
ให้ต่อสู้ กั บท ่าน 32 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านจงลุก ขึ้น ในเวลากลางคืน ทัง้ ท่านและคนที่ อยู่กั บท ่าน ไปซุ่ม คอยอยู่
ในทุ่งนา 33 รุ ง่ เช้าพอดวงอาทิตย์ข้น
ึ ท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ รีบรุ กเข้าเมือง และดูเถิด เมื่อกาอัลกับกองทัพ
ออกมาต่อสู้ท่าน ท่านจงกระทําแก่เขาตามแต่โอกาสจะอํานวย� 34 ฝ่ายอาบีเมเลค และกองทัพทัง้ สินที
้ ่อยู่
กับท่านก็ลุกขึ้นในเวลากลางคืน แบ่งออกเป็นสี่กองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชเคม 35 กาอัลบุตรชายเอเบดก็ออก
ไปยืนอยูที
่ ่ทางเข้าประตูเมือง อาบเี มเลคก็ลุกขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยูกั
่ บท่าน ออกมาจากที่ซุ่มซ่อน 36 และ
เมื่อ กาอัล เห็น กองทัพ จึง พู ดก ับเศบุ ล ว่า “ดู เถิด กองทัพ กําลัง เคลื่อนลงมาจากยอดภู เขา � เศบุล ตอบเขา
ว่า “ท่านเห็นเงาภูเขาเป็นคนไปกระมัง� 37 กาอัลพูดขึ้นอีกว่า “ดูซิ กองทัพกําลังออกมาจากกลางแผ่นดิน
กองหนึ่ ง และกองทัพอก
ี กองหนึ่ งกําลังออกมาจากทางที่ราบเมโอเนนิ ม� 38 เศบุลกกล
็ ่าวแก่กาอัลว่า “ปาก
ของท่านอยู่ที่ไหนเดีย
๋ วนี้ ท่านผู้ที่กล่าวว่า ‘อาบีเมเลคคือผู้ใด ที่เราต้องปรนนิ บัติ� คนเหล่านี้ เป็นคนที่ท่าน
หมิน
่ ประมาทมิ ใช่ หรือ จงยกออกไปสู้ รบกับ เขาเถิด� 39 กาอั ลก ็ เดิน นํา หน้า กองทัพ เชเคมออกไปต่อสู้ กับ
อาบีเมเลค 40 อาบีเมเลคก็ขับไล่ กาอัลหนี ไป มีคนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็ นอันมาก จนถึงทางเข้าประตูเมือง
41 ฝ่ายอาบีเมเลคก็อาศัยอยูที
่ ่อารู มาห์ และเศบุลก็ขับไล่กาอัลกับญาติของเขาออกไปไม่ให้อยูที
่ ่เชเคมต่อไป
42 ต่อ มารุ ง
่ ขึ้น มี ชาวเมืองออกไปที่ ทุ่ง นา อาบ ี เมเลคก็ ทราบเรือ
่ ง 43 ท่านจึง แบ่ง คนของท่านออกเป็น สาม
กอง ซุ่มคอยอยู่ที่ ทุ่งนา ท่านมองดู ดู เถิด คนออกมาจากในเมือง ท่านจึงลุกขึ้นประหารเขา 44 ส่วนอาบีเม
เลคกับทหารที่อยูด้
่ วยก็รุกไปยืนอยูที
่ ่ทางเข้าประตูเมือง ฝ่ายทหารอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทัง้ หมดที่ใน
ทุ่งนาประหารเสีย 45 อาบีเมเลคโจมตี เมืองนั ้นตลอดวันยังคํ่า ยึดเมืองนั ้นได้ และฆ่าฟันประชาชนที่ อยู่ใน
เมืองนั ้นเสีย ทัง้ ทําลายเมืองนั ้นเสียด้วย แล้วก็หว่านเกลือลงไป 46 เมื่อบรรดาชาวบ้านหอเชเคมได้ยน
ิ เช่น
นั ้น ก็ หนี เข้าไปอยู่ในป้อมในวิหารของพระเบรีท 47 มีคนไปเรียนอาบีเมเลคว่า บรรดาชาวบ้านหอเชเคมไป
มัว่ สุมกันอยู่ 48 อาบีเมเลคก็ข้น
ึ ไปบนภูเขาศัลโมน ทัง้ ท่านกับบรรดาคนที่ อยู่ด้วย อาบีเมเลคถือขวานตัดก
ิง่ ไม้ใส่บ่าแบกมา ท่านจึงบอกคนที่อยู่ด้วยว่า “เจ้าเห็นข้าทําอะไร จงรีบไปทําอย่างข้าเถิด� 49 ดังนั ้นคนทัง้
ปวงก็ตัดกง
ิ่ ไม้แบกตามอาบีเมเลคไปสุมไว้ ณ ที่ป้อม แล้วก็จุดไฟเผาป้อมนั ้น ชาวบ้านหอเชเคมก็ตายหมด
ด้วย ทัง้ ชายและหญิงประมาณหนึ่ งพันคน
อาบีเมเลคถูกทําลาย

50 อาบเี มเลคไปยังเมืองเธเบศตัง
้ ค่ายประชิดเมืองเธเบศไว้ และยึดเมืองนั ้นได้ 51 แต่ในเมืองมีหอรบแห่ง

หนึ่ ง ประชาชนเมืองนั ้น ทัง้ สิ้ นก ็ หนี เข ้า ไปอยู่ ในหอทัง้ ผู้ชายและผู้ หญิง ปิด ประตู ขัง ตนเองเสีย เขาก็ ข้น
ึ ไป
บนหลังคาหอรบ 52 อาบีเมเลคยกมาถึงหอรบนี้ ได้ ต่อสู้ กัน จนเข้ามาใกล้ ประตู หอรบได้ จะเอาไฟเผา 53 มี
หญิงคนหนึ่ งเอาหินโม่ชิ้นบนทุ่มศีรษะอาบีเมเลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก 54 ท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่
มท ี่ ถือ อาวุธ ของท่านว่า “เอาดาบฟัน เราเสีย เพื่อ คนจะไม่ กล่าวว่า ‘ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ฆ่า เขาตาย� ” ชายหนุ่ม
ของท่านคนนั ้ นก็แทงท่านทะลุถึงแก่ความตาย 55 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลคสิน
ิ แล้ว ต่างคนก็
้ ชีวต
กลับไปยังที่ของตน 56 ดังนี้ แหละพระเจ้าทรงสนองความชัวท
่ ี่อาบีเมเลคได้กระทําต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่
น้ องเจ็ดสิบคนของตนเสีย 57 และพระเจ้าทรงกระทําให้บรรดาความชัว่ ร้ายของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะ
ของเขาทัง้ หลายเอง คําสาปแช่งของโยธามบุตรชายเยรุ บบาอัลก็ตกอยูบ
่ นเขาทัง้ หลาย
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โทลากับยาอีรเ์ ป็นผู้วินิจฉั ยของอิสราเอล

ต่อ จากอาบี เมเลคมี คนขึ้น มาช่วยอิสราเอลให้ พ้น ชื่อ โทลาบุตรชายของปู วาห์ ผู้ เป็น บุตรชายของโดโด
คนอิสสาคาร์ และเขาอยู่ที่เมืองชามีรใ์ นแดนเทือกเขาเอฟราอิม 2 ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสามปี แล้
วท ่า นก็ สิน
ิ เขาฝัง ศพท่านไว้ที่ เมืองชามีร ์ 3 ต่อ มายาอีร ค
์ นกิ เลอาดได้ ข้น
ึ มาและท่านวินิจ ฉั ยอ ิส ราเอ
้ ชีวต
ลอยู่ยี่สิบสองปี 4 ท่านมีบุตรชายสามสิบคน ขี่ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู่สามสิบหัวเมืองเรียกว่าเมือง
ฮาโวทยาอีรจ
์ นทุกวันนี้ ซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินกิเลอาด 5 ยาอีรก็
์ สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน
1

พระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รู ปเคารพ

คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อีก ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล พระอัช ทาโรท
พวกพระของเมืองซีเรีย พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโมอับ พวกพระของคนอัม โมน พวก
พระของคนฟี ลิสเตีย และละทิง้ พระเยโฮวาห์เสีย หาได้ ปรนนิ บัติพระองค์ ไม่ 7 และพระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล จึงทรงขายเขาไว้ในมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอัมโมน 8 เขาได้ข่มเหง
6
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และบีบบังคับคนอิสราเอลในปี นั ้น คือคนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ อยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นในแผ่นดินของ
คนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในกิ เลอาดสิบ แปดปี 9 ทัง้ คนอัม โมนได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และต่อสู้
กับ เบนยามิน และต่อสู้ กับ วงศ์ วานเอฟราอิม ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลจึง เดือดร้อนอย่างยิง่ 10 และคนอิสราเอล
ร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้ทอดทิง้
พระเจ้าของข้าพระองค์เสีย และปรนนิ บัติพระบาอัล� 11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับคนอิสราเอลว่า “เรามิได้
ช่วยเจ้า ให้ พ้น จากชาวอียป
ิ ต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัม โมน และจากคนฟี ลิ ส เตีย หรือ 12 ทัง้ คนไซดอน
คนอามาเลข และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า เจ้าได้ร้องทุกข์ถึงเราและเราได้ชว
่ ยเจ้าให้พ้นมือเขาทัง้ หลาย
13 แม้กระนั ้นเจ้าทัง
้ หลายยังได้ละทิง้ เรา และปรนนิ บติ
ั พระอื่น ฉะนี้ เราจึงจะไม่ชว
้ ีกต่อ
่ ยเจ้าทัง้ หลายให้พนอ
ไป 14 จงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ่งเจ้าทัง้ หลายได้เลือกเถิด ให้พระเหล่านั ้นช่วยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์เดือดร้อน
นี้ � 15 และคนอิสราเอลกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปแล้ว ขอพระองค์ ทรง
กระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ ข้าพระองค์ขอวิงวอนเพียงว่า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้ เถิด�
16 ดังนั ้นเขาทัง
้ หลายจึงเลิกถือพระอื่น และปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ทรงเดือดร้อนพระทัยด้วย
ความทุกข์เข็ญของอิสราเอล 17 ฝ่ายคนอัมโมนก็ ถู กเรียกให้มาพร้อมกัน เขาได้ ตัง้ ค่ายในกิ เลอาด และคน
อิสราเอลก็มาพร้อมกันตัง้ ค่ายอยูที
่ ่มิสปาห์ 18 และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพูดกันว่า “ผู้ใด
ที่จะเป็นคนแรกที่จะเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน ผู้นั ้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทัง้ หมด�

11
เยฟธาห์สู้รบกับคนอัมโมน

1 เยฟธาห์ คนกิ เลอาดเป็ น ทแกล้ว ทหาร แต่ เป็ น บุตรชายของหญิง แพศยา กิ เลอาดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
เยฟธาห์ 2 ภรรยาแท้ ของกิ เลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเมื่อพวกบุตรเหล่านั ้นโตขึ้นแล้ว จึงผลักไส
เยฟธาห์ ออกไปเสีย โดยกล่าวว่า “เจ้ าจะมี ส่วนในมรดกของครอบครัว บิดาเราไม่ ได้ เพราะเจ้า เป็น ลูก ของ
หญิงคนอื่น� 3 เยฟธาห์จึงหนี จากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู่ที่ แผ่นดินโทบ พวกนั กเลงก็ มัว่ สุ มกับเยฟธาห์
และ ติดตาม เขา ไป 4 ต่อ มา ภาย หลัง คน อัม โมน ได้ ทํา สงคราม กับ คน อิสราเอล 5 และ เมื่อ คน อัม โม นทํา
สงครามกับ อิสราเอลนั ้น พวกผู้ ใหญ่ ของเมือ งกิ เลอาดได้ ไปเพื่อ จะพาเยฟธาห์ มาจากแผ่น ดิน โทบ 6 เขา
กล่าวแก่ เยฟธาห์ ว่า “จงมาเป็น หัวหน้า ของเรา เพื่อ เราจะได้ ต่อสู้ กับ คนอัม โมน� 7 แต่ เยฟธาห์ กล ่าวแก่
พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่า “ท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้า และขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครัวบิดาของข้าพเจ้า
ดอกหรือ เมื่อคราวทุกข์ยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทําไมเล่า� 8 พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวแก่เยฟธาห์
ว่า “เหตุที่เรากลับมาหาท่าน ณ บัดนี้ ก็ด้วยต้องการให้ท่านไปกับเราสู้รบกับคนอัมโมน แล้วมาเป็นหัวหน้า
ของเราที่ จะปกครองชาวกิ เลอาดทัง้ ปวง� 9 เยฟธาห์ จึง กล่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดว่า “ถ้า ท่านให้
ข้าพเจ้า กลับ บ้านเพื่อ ทําศึ กก ับ คนอัม โมน และถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
ได้ เป็น หัวหน้า ของท่านหรือ เปล่า� 10 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดจึง ตอบเยฟธาห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
พยานระหว่างเรา เราจะกระทํา ตามที่ ท่านสัง่ ทุก ประการ� 11 เยฟธาห์ จึง ไปกับ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาด
และประชาชนก็ ตัง้ ท่านให้เป็น หัวหน้า และเป็น ประมุข ของเขา แล ้วเยฟธาห์ก็ กล ่าวคํา ที่ ตกลงกัน ทัง้ สิน
้ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ เมืองมิส ปาห์ 12 เยฟธาห์ จึง ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปยัง กษั ตริย์ คนอัม โมนถามว่า “ท่านมี
เรือ
่ งอะไรกับ ข้าพเจ้า ท่านจึง ยกมาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของข้าพเจ้า� 13 กษั ตริย์ คนอัม โมนตอบผู้ ส่ ือ สารของ
เยฟธาห์ว่า “เพราะว่า เมื่ ออ ิส ราเอลยกออกมาจากอียป
ิ ต์ ได้ ยึด แผ่น ดิน ของเราไป ตัง้ แต่ แม่น้าํ อารโนนถึง
แม่น้ํา ยับ บอกและถึง แม่ น้ํา จอร์แดน ฉะนั ้น บัดนี้ ขอคืน แผ่น ดิน เหล่า นั ้น เสีย โดยดี� 14 และเยฟธาห์ก็ ส่ง ผู้
สื่อสารไปหากษั ตริย์คนอัมโมนอีก 15 ให้กล่าวว่า “เยฟธาห์กล่าวดังนี้ ว่า อิสราเอลมิได้ยึดแผ่นดินของโมอับ
หรือแผ่นดินของคนอัมโมน 16 แต่เมื่ออิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ เขาได้เดินไปทางถิน
่ ทุรกันดารถึงทะเลแดง
และมาถึงคาเดช 17 อิสราเอลจึงส่งผู้ส่ ือสารไปยังกษั ตริย์เอโดมกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าขออนุญาตยกผ่านแผ่น
ดิน ของท่านไป� แต่ กษั ตริย์ เอโดมไม่ ฟัง และก็ ได้ ส่ง คําขอเช่น เดียวกัน ไปยัง กษั ตริย์ เมืองโมอั บด ้วย แต่
ท่านก็ไม่ตกลง ดังนั ้นอิสราเอลจึงยับยัง้ อยู่ที่คาเดช 18 แล้วเขาก็เดินไปในถิน
่ ทุรกันดารอ้อมแผ่นดินเอโดม
และแผ่น ดิน โมอับ และมาทางด้านตะวัน ออกของแผ่น ดิน โมอับ และตัง้ ค่ายอยู่ ที่ ฟากแม่ น้ํา อารโนนข้าง
โน้ น แต่เขามิได้เข้าไปในเขตแดนของโมอับ เพราะว่าแม่น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอับ 19 อิสราเอลจึง
ส่งผู้ส่ ือสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ กษั ตริย์กรุ งเฮชโบน อิสราเอลเรียนท่านว่า ‘ขอให้พวกข้าพเจ้า
ยกผ่านแผ่นดินของท่านไปยังสถานที่ ของข้าพเจ้า� 20 แต่ สิ โหนไม่วางใจที่ จะให้อส
ิ ราเอลยกผ่านเขตแดน
ของตน ฉะนั ้น สิ โหนจึง ได้ รวบรวมประชาชนทัง้ หมดของท่าน ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ ยาฮาส และสู้ รบกับ อิสราเอล
21 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลทรงมอบสิ โหนและประชาชนทัง
้ หมดของท่านไว้ในมื ออ ิส ราเอล
คนอิสราเอลก็ โจมตี เขา อิสราเอลจึงยึดครองแผ่นดินทัง้ สิน
้ ของคนอาโมไรต์ ผู้ซึ่งเป็นชาวเมืองนั ้น 22 และ
เขายึดเขตแดนทัง้ หมดของคนอาโมไรต์ ตัง้ แต่ แม่น้าํ อารโนนถึงแม่น้ํายับบอก และตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รกันดารถึง
แม่น้ําจอร์แดน 23 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงขับไล่ คนอาโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอิสราเอล
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ประชาชนของพระองค์ ฝ่ายท่านจะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิเ์ ช่นนั ้นหรือ 24 ท่านไม่ถือกรรมสิทธิสิ
์ ่งซึ่งพระเค
โมชพระของท่านมอบให้ท่านยึดครองดอกหรือ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราขับไล่ผู้ใดไปให้พ้นหน้าเรา เรา
ก็ยด
ึ ครองที่ของผู้นั ้น 25 ฝ่ายท่านจะดีกว่าบาลาคบุตรชายสิปโปร์กษั ตริย์เมืองโมอับหรือ ท่านเคยแข่งขันก
ับ อิสราเอลหรือ ท่านเคยต่อสู้ กับ เขาทัง้ หลายหรือ 26 เมื่ ออ ิส ราเอลอาศัย อยู่ในกรุ ง เฮชโบนและชนบทของ
กรุ งนั ้น และในเมืองอาโรเออร์และชนบทของเมืองนั ้น และอยู่ในบรรดาหัวเมืองที่ ตัง้ อยู่ตามฝั่ งแม่น้ําอาร
โนนถึง สามร้อยปี ทําไมท่านไม่ เรียกคืน เสีย ภายในเวลานั ้น เล่า 27 ฉะนี้ ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ กระทํา ความผิด ต่อ
ท่าน แต่ท่านได้กระทําความผิดต่อข้าพเจ้าในการที่ทําสงครามกับข้าพเจ้า ขอพระเยโฮวาห์จอมผู้พิพากษา
เป็นผู้ทรงพิพากษาระหว่างคนอิสราเอลและคนอัมโมนในวันนี้ � 28 แต่กษั ตริยของคนอั
์
มโมนมิได้เชื่อฟังใน
คําของเยฟธาห์ซ่ึงท่านส่งไปให้ 29 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็มาสถิตกับเยฟธาห์ ท่านจึงยกผ่านกิเลอ
าดและมนั สเสห์และผ่านมิสปาห์แห่งกิเลอาด และจากมิสปาห์แห่งกิเลอาด ท่านยกผ่านต่อไปถึงที่ คนอัม
โมน
คําสาบานอันไร้ปัญญาของเยฟธาห์

“ถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว
ผู้ ใดที่ ออกมาจากประตู เรือนของข้า พระองค์ เพื่อ ต้อนรับ ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ กล ับ มาจากคนอัม
โมนนั ้นด้วยความสงบแล้ว ผู้นั ้นจะต้องเป็นของของพระเยโฮวาห์ และข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครือ
่ ง
เผาบู ชา � 32 แล ้วเยฟธาห์จึง ยกข้ามไปสู้ รบกับ คนอัม โมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือ ของท่าน
33 และท่านได้ ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ ใกล้ ๆเมืองมินนิ ทรวมยี่สิ บหัวเมือง และไกลไปจนถึงที่ราบ
แห่งสวนองุน
่ ผูคนล้
้
มตายมาก คนอัมโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล 34 แล้วเยฟธาห์ก็กลับมาบ้านที่มิ
สปาห์ ดู เถิด บุ ตรสาวของท่านถือรํามะนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่าน เธอเป็นบุตรคนเดียว นอกจากบุตร
สาวคนนี้ ท่านไม่ มี บุ ตรชายและบุตรสาวเลย 35 และต่อ มาเมื่อ ท่านเห็น เธอแล้ว ท่านก็ ฉีก เสื้อผ้า ของท่าน
กล่าวว่า “อนิ จจา ลูกสาวเอ๋ย เจ้ าให้พ่อ แย่ แล้ว เพราะเจ้า เป็น เหตุ ให้พ่อ เดือดร้อนมากยิง่ เพราะพ่อ ได้ อา้
ปากปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ไว้ จะคืนคํา ก็ ไม่ ได้ � 36 เธอจึง พู ดก ับ พ่อ ว่า “คุ ณพ่อ ขา เมื่อ คุณ พ่อ ออกปาก
สัญญากับ พระเยโฮวาห์ ไว้ อย่างไร ขอคุณ พ่อ กระทํากั บลู กตามคํา ที่ ออกจากปากของคุณ พ่อ เถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ ทรงแก้ แค้น คนอัม โมนศั ตรู เพื่อ คุณ พ่อ แล้ว� 37 และเธอพู ดก ับ บิดาของเธอว่า “ขอให้ลูก
อย่างนี้ เถิด ขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือน ลูกจะได้จากบ้านและลงไปบนภูเขา ร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความเป็น
พรหมจารีของลูก ลูกกับเพื่อนๆของลูก� 38 ท่านจึงตอบว่า “ไปเถิด� และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอ
ก็ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความเป็นพรหมจารีของเธอบนภูเขา 39 อยู่มา
เมื่อครบสองเดือนแล้ว เธอก็กลับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็กระทํากับเธอตามคําปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณ
ไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลย และก็เป็นธรรมเนี ยมในอิสราเอล 40 คือที่บุตรสาวชาวอิสราเอลไปร้องไห้
ไว้ทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟธาห์คนกิเลอาดปีละสี่วัน
31

30 และเยฟธาห์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ว่า

12
เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิม

พูดกับเยฟธาห์ว่า “เหตุใดท่านยกข้ามไปรบคนอัมโมน
แต่ไม่เรียกเราไปด้วย เราจะจุดไฟเผาเรือนทับท่านเสีย� 2 เยฟธาห์จึงตอบเขาว่า “ข้าพเจ้ากับประชาชนติด
การศึกใหญ่กับคนอัมโมน เมื่อข้าพเจ้าเรียกท่านให้ช่วย ท่านไม่ได้ช่วยเราให้พนม
้ ือเขา 3 เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่า
ท่านไม่ชว
ิ ของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบ
่ ยข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็เสี่ยงชีวต
เขาไว้ในมือ ของข้าพเจ้า วัน นี้ ท่านจะขึ้น มาทําศึ กก ับ ข้าพเจ้า ด้วยเหตุ อน
ั ใด� 4 เยฟธาห์ จึง รวบรวมบรรดา
ชาวกิ เลอาดสู้ รบกับคนเอฟราอิม คนกิ เลอาดก็ ประหารคนเอฟราอิม เพราะเขากล่าวว่า “เจ้ าชาวกิ เลอาด
เจ้าเป็นคนหลบหนี ของชาวเอฟราอิมท่ามกลางคนเอฟราอิมและมนั สเสห์� 5 ชาวกิเลอาดก็เข้ายึดท่าข้าม
แม่น้ําจอร์แดนไว้ไม่ ให้คนเอฟราอิมข้าม เมื่อคนเอฟราอิมที่หลบหนี คนใดมาบอกว่า “ขอให้ข้ามไปที เถิด�
คนกิเลอาดจะถามเขาว่า “เจ้าเป็นคนเอฟราอิมหรือ� เมื่อเขาตอบว่า “เปล่า� 6 เขาจะบอกว่า “จงว่าคําว่า
ชิบโบเลท� คนนั ้นจะว่า “สิ บโบเลท� เพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคํานี้ ไม่ชด
ั เขาจึงจับคนนั ้นและฆ่าเสีย
ที่ท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดน คราวนั ้นมีคนเอฟราอิมตายสี่หมื่นสองพันคน 7 เยฟธาห์วินิจฉั ยอิสราเอลอยู่หกปี
แล้วเยฟธาห์ชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่ งในกิเลอาด
1 ฝ่ายคนเอฟราอิมมาพร้อมกันข้ามไปทางเหนื อ

ผู้วินิจฉั ยอิบซาน เอโลนและอับโดน

8 ถัดเยฟธาห์มาคื ออิบซานแห่งเบธเลเฮมได้ วินิจฉั ยอิสราเอล 9 ท่านมีบุ ตรชายสามสิบคน

และบุตรสาว
สามสิบคน ท่านให้แต่งงานกับคนนอกตระกูลของท่าน และท่านนําบุตรีสามสิบคนของคนนอกตระกูลมาให้
แก่บุตรชายของท่าน ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยูเจ
่ ็ดปี 10 แลวอ
้ ิบซานก็สิ้นชีวต
ิ ถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮม 11 ถัดท่าน
12
มา เอโลนคนเศบู ลุ นว ิ นิจ ฉั ยอ ิส ราเอล และท่านวินิจ ฉั ยอ ิส ราเอลสิบ ปี แล ้ว เอโลนคนเศบู ลุ นก ็ สิน
ิ
้ ชีวต

ผู้วินิจฉั ย 12:13

208

ผู้วินิจฉั ย 14:3

และถูกฝังไว้ที่ อัยยาโลนในเขตแดนของคนเศบู ลุ น 13 ถัดท่านมา อับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนวินิจ
ฉั ยอิสราเอล 14 ท่านมีบุตรชายสี่ สิ บคน และหลานชายสามสิบคน ขี่ลาเจ็ดสิบตัว ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยู่
แปดปี 15 แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนก็ สิ ้นชีวต
ิ ถูกฝังไว้ที่ ปิ ราโธนในเขตแดนของเอฟราอิมใน
แดนเทือกเขาของคนอามาเลข

13

ความบาปของคนอิสราเอล บิดามารดาของแซมสัน
1 คนอิสราเอลก็กระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก พระเยโฮวาห์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของ
คนฟีลิสเตียสี่สิบปี 2 มีชายคนหนึ่ งเป็นชาวโศราห์คนครอบครัวดาน ชื่อมาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็นหมัน
ไม่มีบุตรเลย 3 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏแก่นางนั ้น กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด บัดนี้ เจ้าเป็นหมัน
ไม่มีบุตร แต่ เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย 4 ฉะนั ้นบัดนี้ จงระวัง อย่าดื่มเหล้าองุน
่ หรือเมรัย และอย่า
รับประทานของมลทิน 5 เพราะดูเถิด เจ้าจะตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา
เพราะเด็กคนนี้ จะเป็นพวกนาศีรแด่
์ พระเจ้าตัง้ แต่อยูในครรภ์
่
เขาจะเป็นคนเริม
่ ช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจาก
เงื้อมมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย� 6 ฝ่ายหญิง นั ้น จึง ไปบอกสามี ว่า “มี บุ รุ ษ ผู้ หน ่ง
ึ ของพระเจ้า มาหาดิ ฉั น ใบหน้า
ของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า น่ากลั วนัก ดิฉั นไม่ได้ถามท่านว่าท่านมาจากไหน และท่านก็
ไม่บอกชื่อของท่านแก่ดิฉัน 7 แต่ท่านบอกดิฉันว่า ‘ดูเถิด เจ้าจะตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชาย ฉะนั ้นอย่าดื่ม
เหล้าองุน
่ หรือเมรัย อย่ารับประทานของมลทิน เพราะเด็กนั ้นจะเป็นพวกนาศีรแด่
์ พระเจ้าตัง้ แต่อยูในครรภ์
่
จนวัน ตาย� ” 8 แล ้ว มาโนอาห์ ก็ วิง วอนพระเยโฮวาห์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอบ ุ รุษ ของพระเจ้า
ผู้ซ่ึงพระองค์ ทรงใช้มานัน
้ ปรากฏแก่ ข้าพระองค์ ทัง้ สองอีกครัง้ หนึ่ ง สัง่ สอนข้าพระองค์ ว่า ข้าพระองค์ ควร
กระทําอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั ้น� 9 และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาห์ และทูตสวรรค์ของพระเจ้า
มาหาหญิงนั ้ นอีกเมื่อนางนั ่งอยู่ในทุ่งนา แต่ มาโนอาห์สามี ของนางไม่ ได้ อยู่ด้วย 10 นางก็ รีบวิง่ ไปบอกสามี
ว่า “ดูเถิด บุรุ ษผู้ที่ ปรากฏแก่ดิฉั นวันนั ้นได้มาปรากฏแก่ดิฉั นอีก� 11 มาโนอาห์ก็ลุ กขึ้นตามภรรยาไป เมื่อ
มาถึ งบ ุ รุษ ผู้ นั้น เขาจึง ว่า “ท่านเป็น บุรุษ ผู้ ที่ พู ดก ับ ผู้ หญิง คนนี้ หรือ � ผู้ นั ้น ตอบว่า “เราเป็น ผู้ นั ้น แหละ �
12 มาโนอาห์ จึง กล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้ ถ้อยคํา ของท่านเป็ น ความจริง ข้าพเจ้า ทัง
้ สองควรสัง่ สอนเด็ก คนนั ้น
อย่างไร และข้าพเจ้า ทัง้ สองควรกระทํา ต่อ เขาอย่างไร� 13 และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ บอกแก่ มาโน
อาห์ว่า “บรรดาสิง่ ที่ เราได้ บอกแก่ หญิง แล้ วน ัน
้ ให้นางระวังให้ดี 14 อย่า ให้รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ ได้ มาจากเถา
องุน
่ อย่าให้นางดื่มเหล้าองุน
่ หรือเมรัย อย่ารับประทานของมลทิน สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบติ
ั ตาม
ทุกประการ� 15 มาโนอาห์กล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ขอท่านรออยู่ก่อน ข้าพเจ้าทัง้ สองจะไป
เตรียมลูกแพะตัวหนึ่ งให้ท่าน� 16 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราจะ
ไม่รบ
ั ประทานอาหารของเจ้า แต่ ถ้าเจ้าจะจัดเครือ
่ งเผาบู ชา เจ้ าจงถวายแด่ พระเยโฮวาห์� เพราะว่ามาโน
อาห์ไม่ ทราบว่า ท่านผู้ นั้น เป็น ทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์ 17 มาโนอาห์ถามทูต สวรรค์ ของพระเย
โฮวาห์ว่า “ท่านชื่ออะไร เพื่อเมื่อเป็นจริงตามถ้อยคําของท่าน เราจะได้ให้เกียรติแก่ท่าน� 18 ทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถามชื่อ เราทําไม ชื่อ ของเราเป็ นที ่ ซ่อนเร้นอยู�
่ 19 มาโนอาห์ก็ เอาลูก แพะ
กับธัญญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่ พระเยโฮวาห์ และทูตสวรรค์นั้นกระทําการมหัศจรรย์ มาโนอาห์และ
ภรรยาก็มองดู 20 และอยูม
่ าเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์ ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นไป
ตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชา ขณะเมื่อมาโนอาห์และภรรยาคอยดูอยู่ และเขาทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน 21 ทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ไม่ ปรากฏแก่ มาโนอาห์หรือ แก่ ภรรยาของเขาอีก เลย แล ้ว มาโนอาห์จึง ทราบว่า ผู้
นั ้นเป็นทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเยโฮวาห์ 22 และมาโนอาห์พู ดกับภรรยาของตนว่า “เราจะตายเป็นแน่
เพราะเราได้เห็นพระเจ้า� 23 แต่ภรรยาบอกเขาว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงหมายจะฆ่าเราเสีย พระองค์คงจะ
ไม่ รบ
ั เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบูชาจากมือ ของเรา หรือ ทรงสําแดงสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ แก่ เรา หรือ ประกาศ
เรือ
่ งเช่น นี้ แก่ เรา � 24 ผู้ หญิง นั ้ นก ็ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง เรียกชื่อ ว่า แซมสัน เด็ก นั ้ นก ็ เติบโตขึ้น และพระ
เยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ เขา 25 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ ทรงเริม
่ เร้าใจเขาที่ ค่ายดานระ
หว่างโศราห์กับเอชทาโอล

14

แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
แซมสัน ได้ ลงไปยัง เมืองทิม นาห์ และได้ เห ็น ผู้ หญิง คนฟี ลิ ส เตีย คนหนึ่ ง ที่ เมืองทิม นาห์ 2 แล ้ วท ่านจึง
ขึ้นมาบอกบิดามารดาของตนว่า “ฉั นเห็นผู้หญิงคนฟีลิสเตียคนหนึ่ งที่ เมืองทิมนาห์ ฉะนั ้นไปขอเขาให้เป็น
ภรรยาฉั นที � 3 แต่ บิ ดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ ท่านว่า “ไม่มี ผู้ หญิง สัก คนหนึ่ ง ในท่ามกลางบุตรสาว
แห่ง ญาติ พี่ น้ องของเจ้า หรือ ในท่ามกลางชนชาติ ของเราหรือ เจ้ าจึง ไปรับ ภรรยาจากคนฟี ลิ ส เตีย ที่ ไม่ เข้า
1
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สุหนั ต � แต่ แซมสัน กล่าวแก่ บิ ดาว ่า “ไปขอหญิง นั ้น ให้ฉั นที เพราะเธอเป็ นที ่ พอใจฉั น มาก� 4 บิ ดามารดา
ของท่านไม่ทราบว่าเรือ
่ งนี้ เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่จะต่อสู้คนฟีลิสเตีย
ครัง้ นั ้นคนฟีลิสเตียมีอาํ นาจเหนื ออิสราเอล
แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า

5 ฝ่ายแซมสั นก็ลงไปที่ เมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของตน

แซมสันมาถึงสวนองุน
่ ของทิมนาห์ ดูเถิด มีสิ
งโตหนุ่มตัวหนึ่ งคํารามเข้าใส่ท่าน 6 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมาก ท่านจึง
ฉี กสิงโตออกอย่างคนฉี กลูกแพะ ทัง้ ที่ไม่มีอะไรในมือ แต่ท่านมิได้บอกให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่า
ท่านได้ทําอะไรไป 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 มีน้าํ ผึ้ งด ้วย 9 แซมสั นก ็ย่ื นม ื อกวาดเอารวงผึ้ง มาเดิ นร ับ ประทานไปพลาง จนมาถึ งบ ิ
ดามารดา ท่านจึงแบ่งให้บิดามารดารับประทานด้วย แต่ท่านมิได้บอกว่านํ้าผึ้งนั ้นมาจากซากสิงโต 10 ฝ่าย
บิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั ้น และแซมสันจัดการเลี้ยงที่นั ่น ดังที่คนหนุ่มๆเขากระทํากัน 11 และต่อมา
เมื่อประชาชนเห็นท่านแล้ว จึงนําเพื่อนสามสิบคนให้มาอยู่ด้วย 12 แซมสันกล่าวแก่เขาว่า “ให้ข้าพเจ้าทาย
ปริศนาท่านสักข้อหนึ่ งเถิด ถ้าทายได้ก่อนจบการเลี้ยงเจ็ดวันนี้ เราจะให้เสื้อป่านสามสิบชุด และเสื้อสามสิบ
ชุดด้วย 13 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายทายไม่ได้ ท่านต้องให้เสื้อป่านสามสิบชุดกับเสื้อสามสิบชุดแก่ข้าพเจ้า� เขา
ก็ตอบท่านว่า “ทายมาเถิดเราจะฟัง� 14 ฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขาว่า “มีของกินได้ออกมาจากตัวผูก
้ ินเขา
มีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรง� ในสามวันเขาก็ยงั แก้ปริศนานี้ ไม่ได้ 15 ต่อมาพอถึงวันที่เจ็ดเขาจึงไป
อ้อนวอนภรรยาของแซมสันว่า “จงลวงสามีของเจ้าให้แก้ปริศนานี้ ให้เราฟัง มิฉะนั ้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับ
บ้านครอบครัวบิดาของเจ้าเสีย เจ้าเชิญเรามาหวังจะทําให้เรายากจนหรือ� 16 ภรรยาของแซมสันไปร้องไห้
กับแซมสั นว่า “เธอเกลียดฉั น เธอไม่รก
ั ฉั น เธอทายปริศนาแก่ ชาวเมืองของฉั น และเธอก็ ไม่แก้ ปริศนาให้
ฉั นฟัง� แซมสันจึงบอกว่า “ดูเถิด พ่อแม่ของฉั น ฉั นยังไม่บอกเลย จะบอกเธออย่างไรได้� 17 เธอร้องไห้กับ
แซมสันตลอดเจ็ดวันซึ่งเป็ นวันเลี้ยงกันนั ้น และต่อมาในวันที่เจ็ดแซมสันก็ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟัง เพราะ
เธอกวนท่านมากนั ก และนางก็ บอกแก้ ปริศนาให้ชาวบ้านของนาง 18 พอวันที ่เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์ตกชาว
เมืองจึงบอกแซมสันว่า “มีอะไรหวานกว่านํ้าผึ้ง มีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโต� แซมสันจึงบอกเขาว่า “ถ้าเจ้าไม่
เอาแม่ววั ของเราช่วยไถ เจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้�
8

แซมสันแก้แค้นให้คนฟีลิสเตีย
และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสถิ ตก ับ แซมสัน อย่างมาก ท่านจึง ลงไปที่ อช
ั เคโลนฆ่า ชาว
เมืองนั ้นเสียสามสิบคน ริบเอาข้าวของและมอบเสื้อให้ผู้ที่แก้ปริศนา แล้วให้กลับไปบ้านของบิดาด้วยความ
โกรธอย่างมาก 20 ส่วนภรรยาของแซมสันนั ้นก็ยกให้แก่เพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั ้นเสีย
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ครัน
้ ล่วงมาหลายวัน ถึง ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี แซมสั นก ็ เอาลูก แพะตัว หนึ่ ง ไปเยีย
่ มภรรยาพูด ว่า “ฉั น จะ
เข้าไปหาภรรยาของฉั นที่ในห้อง� แต่พ่อตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 2 พ่อตาจึงว่า “ข้าเข้าใจจริงๆว่าเจ้าเกลียด
ชังนางเหลือเกิน ข้าจึงยกนางให้แก่ เพื่อนของเจ้าไป น้ องสาวของนางก็ สวยกว่านางมิใช่หรือ ขอจงรับน้อง
แทนพีเถิ
่ ด�
1

แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
แซมสัน จึง พูด เรือ
่ งพวกเขาว่า “คราวนี้ เราจะมี โทษน้ อยกว่า คนฟี ลิ ส เตีย ถึง แม้ ว่า เราจะทําร้ายพวก
เขาเสีย� 4 แซมสัน จึง ออกไปจับ สุนัข จิง้ จอกสามร้อยตัว ผูก หางติ ดก ัน เป็น คู่ ๆ แล ้ว เอาคบเพลิง ผูก ติด ไว้
ระหว่างหางทุกๆคู่ 5 พอจุด คบเพลิง แล้ วก ็ ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟี ลิ ส เตีย ที่ ข้าวยัง ตัง้ รวงอยู่ ไฟก็ ไหม้
ฟ่อนข้าว และข้าวที่ ยงั ตัง้ รวงอยู่นั ้น ทัง้ สวนองุน
่ และต้น มะกอกเทศด้วย 6 คนฟี ลิ ส เตีย จึง ถามว่า “ใครทํา
อย่างนี้ � เขาตอบว่า “แซมสันบุตรเขยชาวทิมนาห์ เพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้เพื่อนเสีย�
ชาวฟีลิสเตียกข
็ ้น
ึ มาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟ 7 แซมสันจึงบอกพวกเหล่านั ้นว่า “เมื่อเจ้าทัง้ หลาย
ทําอย่างนี้ เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อน แล้วเราจึงจะเลิก� 8 แล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่านั ้นเสียแหลกทีเดียว
จนเขาตายเสีย เป็ นอ ัน มาก แล ้ว แซมสั นก ็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ ที่ ช่องศิลาเอตาม 9 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
ึ ไปตัง้
ค่ายอยู่ในเขตยูดาห์ และกระจายกันเข้าโจมตีเมืองเลฮี 10 พวกคนยูดาห์จึงถามว่า “ท่านทัง้ หลายขึ้นมารบ
กับ เราทําไม� พวกเหล่า นั ้น ตอบว่า “เราขึ้น มามัด แซมสัน เพื่อ จะได้ กระทํา แก่ เขาอย่างที่ เขาได้ กระทํา แก่
เรา� 11 คนยูดาห์สามพันคนลงไปที่ชอ
่ งศิลาเอตาม และกล่าวแก่แซมสันว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟีลิส
เตียเป็นผู้ครอบครองเรา ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเช่นนี้ � แซมสันจึงตอบเขาว่า “เขาได้กระทําแก่ข้าพเจ้า
อย่างไร ข้าพเจ้า ก็ ต้องกระทํา แก่ เขาอย่างนั ้น� 12 คนเหล่า นั ้น จึง พู ดก ับ แซมสั นว ่า “เราจะลงมามัด ท่าน
เพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย� แซมสันจึงบอกเขาว่า “ขอปฏิญาณให้ซีว่าพวกท่านเองจะไม่ทําร้าย
3
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ข้าพเจ้า� 13 เขาทัง้ หลายจึง ตอบท่านว่า “เราจะไม่ ทําร้ายท่าน เราจะมัด ท่านมอบไว้ในมือ ของเขาเท่านั ้น
เราจะไม่ฆ่าท่านเสีย� เขาจึงเอาเชือกพวนใหม่สองเส้นมัดแซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานน
ั้
แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่ งพันคน

14 เมื่อ ท่านมาถึง เลฮี แล ้ว คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ รอ
้ งอึกทึกมาพบท่าน

และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ ทรง
สถิ ตกับแซมสันอย่างมาก เชือกพวนที่ ผูกแขนของท่านก็ เป็นประดุจป่านที่ ไหม้ ไฟ เครือ
่ งจองจํานั ้ นก็หลุด
ออกจากมือ 15 ท่านมาพบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอันหนึ่ งจึงยื่นมือหยิบมา และฆ่าคนเหล่านั ้นเสียหนึ่ งพัน
คน 16 แซมสันกล่าวว่า “ด้วยขากรรไกรลา เป็นกองซ้อนกอง ด้วยขากรรไกรลา เราได้ ฆ่าคนหนึ่ งพันเสีย�
17 อยู่มาเมื่อท่านกล่าวเช่นนั ้นแล้ วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิง
้ ไป ท่านจึงเรียกชื่อตําบลนั ้ นว่า รามาทเลฮี
18 แซมสันกระหายนํ้ามาก จึงร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ว่า “การช่วยให้พ้นอันยิง
่ ใหญ่พระองค์ประทานให้สํา
เร็จด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์ บัดนี้ ข้าพระองค์ จะตายเพราะอดนํ้าอยู่แล้ว และตกอยู่ในมือของผู้ไม่เข้าสุ
หนัตมิใช่หรือพระเจ้าข้า� 19 พระเจ้าจึงทรงเปิดช่องที่ กระดูกขากรรไกรลาให้น้ําไหลออกมาจากที่ นั ้น ท่าน
ก็ ได้ ดื่ม และจิต วิญญาณก็ สดชื่น ฟื้ นขึ้ นอ ีก เพราะฉะนั ้ นที ่ แห่ งนั ้น ท่านจึง เรียกชื่อ ว่า เอนหัก โคร์ อยู่ ที่ เลฮี
จนถึงทุกวันนี้ 20 และท่านวินิจฉั ยอิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตียยีสิ
่ บปี
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“แซมสัน
มาที่ นี่ แล้ว � เขาก็ ล้อมที่ นั้น ไว้และคอยซุ่ มท ี่ ประตู เมืองตลอดคืน เขาซุ่ม เงียบอยู่คืน ยัง รุ ง่ กล่าวว่า “ให้เรา
รออยู่จนรุ ง่ เช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสีย� 3 แต่ แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืน พอถึงเที่ยงคืนท่านก็ ลุกขึ้น ยก
ประตูเมืองรวมทัง้ เสาสองต้น พร้อมทัง้ ดาลประตูใส่บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยูต
่ รงหน้าเมืองเฮโบรน
1 แซมสัน ไปที่ เมืองกาซาพบหญิง แพศยาคนหนึ่ งก ็ เข ้า ไปนอนด้วย 2 มี คนไปบอกชาวกาซาว่า

เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
แซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่ งที่หุบเขาเมืองโสเรก ชื่อเดลิลาห์ 5 เจ้านายฟีลิสเตียก็ข้น
ึ ไป
หานางพู ดก ับ นางว่า “จงลวงเขาเพื่ อด ูวา่ กําลัง มหาศาลของเขาอยู่ที่ไหน ทํา อย่างไรเราจึง จะมี กําลัง เหนื อ
เขา เพื่อ เราจะได้ มัด เขาให้ หมดฤทธิ์ เราทุก คนจะให้ เงิน เจ้า คนละพัน หนึ่ ง ร้อยแผ่น� 6 เดลิ ลาห์ จึง พู ดก ับ
แซมสั นว่า “ขอบอกดิฉันหน่ อยเถอะว่า กําลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน จะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมด
ฤทธิ�
์ 7 แซมสันจึงบอกนางว่า “ถ้าเขามัดฉั นด้วยสายธนูสดที่ ยงั ไม่ แห้งเจ็ดเส้น ฉั นจะอ่อนเพลีย เหมือน
กับชายอื่นๆ� 8 แล้วเจ้านายฟี ลิสเตี ยก็เอาสายธนูสดที่ ยงั ไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้นาง นางก็ เอามามัดท่านไว้
9 นางจัด คนให้ซุ่ม อยู่ ที่ ห้องชัน
้ ในกับนาง นางก็ บอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟี ลิสเตี ยมาจับ เธอแล้ว� แซม
สั นก ็ ดึง สายธนู ที่ มัด นั ้น ขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อ ได้ กล น
ิ่ ไฟ เรือ
่ งกําลัง ของท่านจึง ยัง ไม่ แจ้ง 10 เดลิ
ลาห์ พู ดก ับ แซมสั นว ่า “ดู เถิด เธอหลอกฉั น และเธอมุสาต่อ ฉั น บัดนี้ ขอบอกฉั น หน่ อยเถอะว่า จะมัด เธอ
อย่างไรจึงจะอยู�
่ 11 ท่านก็ ตอบนางว่า “ถ้าเอาเชือกใหม่ ที่ ยังไม่ เคยใช้มามัดฉั น ฉั นก็จะอ่อนกําลังเหมือน
ชายอื่น� 12 เดลิ ลาห์จึงเอาเชือกใหม่ มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟี ลิสเตี ยมาจั บท่านแล้ว�
และคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชัน
้ ใน แต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นด้าย 13 เดลิลาห์พูดกับแซมสั
นว่า “เธอหลอกฉั นเรือ
่ ยมาจนถึงเดีย
๋ วนี้ เธอมุสาต่อฉั น บอกฉั นเถอะว่า จะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู�
่ ท่าน
จึง บอกนางว่า “ถ้า เธอเอาผมทัง้ เจ็ด แหยมของฉั น ทอเข้า กั บด ้ายเส้น ยืน กระทกด้วยฟืม ให้ แน่ น � 14 เดลิ
ลาห์จึงเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมทอเข้ากั บด้ายเส้นยืนกระทกด้วยฟืมให้แน่ น แล้วนางบอกท่านว่า “แซมสันจ๋า
คนฟี ลิ ส เตี ยมาจั บท ่านแล้ว� ท่านก็ ต่ ืน ขึ้น ดึง ฟืม หู กและด้ายเส้น ยืน ไปหมด 15 นางจึง พู ดก ับ แซมสั นว ่า
“เธอพูดได้อย่างไรว่า ‘ฉั นรักเธอ� เมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉั นเลย เธอหลอกฉั นสามครัง้ แล้ว และเธอ
มิได้ บอกฉั นจริงๆว่ากําลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน� 16 อยู่มาเมื่อนางพูดคาดคัน
้ ท่านวันแล้ ววันเล่า และ
ชักชวนท่านอยู่ทุกวัน จิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตาย 17 จึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว
่า “มี ดโกนยัง ไม่ เคยถูก ศีรษะของฉั น เพราะฉั น เป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ในครรภ์ ของมารดา ถ้า
โกนผมฉั นเสีย กําลังก็จะหมดไปจากฉั น ฉั นก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่น� 18 เมื่อเดลิลาห์เห็นว่าท่านบอก
ความจริงในใจแก่นางจนสิน
้ แล้ว นางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟีลิสเตียว่า “ขอจงขึ้นมาอีกครัง้ เดียว เพราะ
เขาบอกความจริง ในใจแก่ ฉัน จนสิน
ึ มาหานางถือ เงิน มาด้วย 19 นางก็ ให้
้ แล้ว� แล ้ว เจ้า นายฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
แซมสันนอนอยู่บนตักของนาง แล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่ งให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่าน
นางก็ ตัง้ ต้นรบกวนแซมสัน กําลังของแซมสั นก็หมดไป 20 นางจึงบอกว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตี ยมาจั บท
่านแล้ว� ท่านก็ต่ ืนขึ้นจากหลับบอกว่า “ฉั นจะออกไปอย่างครังก
้ ่อนๆ และสลัดตัวให้หลุดไป� ท่านหาทราบ
ไม่ วา่ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงละท่านไปเสีย แล้ว 21 คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ มาจั บท ่า นทะลวงตาของท่านเสีย นํา ท่านลง
มาที่กาซา เอาตรวนทองสัมฤทธิล
่ ่ในเรือนจํา 22 ตัง้ แต่โกนผมแล้ว ผมที่ศีรษะ
์ ่ามไว้ และให้ท่านโม่แป้งอยูที
ของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา
4 อยู่มาภายหลัง

แซมสันมีการชัยชนะตอนสิน
ิ
้ ชีวต
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23 ฝ่ายเจ้า นายฟี ลิ ส เตีย ประชุม กัน เพื่อ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชายง
ิ่ ใหญ่แก่ พระดาโกนพระของเขาทัง้ หลาย
และ ชื่นชม ยินดี เพราะ เขา กล่าว ว่า “พระ ของ เรา ได้ มอบ แซม สัน ศั ตรู ของ เรา ไว้ ใน มือ เรา แล้ว� 24 เมื่อ
ประชาชนเห็น แซมสั นก ็ สรรเสริญ พระของตนว่า “พระของเราได้ มอบศั ตรู ผู้ ทําลายแผ่น ดิน ของเราไว้ใน
มือ ของเรา และเขาฆ่า พวกเราเสีย เป็ นอ ัน มาก� 25 ต่อ มาเมื่อ จิตใจของเขาร่า เริง เต็ มท ี่ แล้ว เขาจึง พูด ว่า
“จงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดู� เขาจึงไปเรียกแซมสันออกมาจากเรือนจํา แซมสั นก็มาเล่นตลกต่อ
หน้าเขา เขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสา 26 แซมสันจึงบอกเด็กที่ จูงมือตนมาว่า “ขอพาฉั นให้ไปคลําเสาที่
รองรับตึกนี้ อยู่ ฉั นจะได้พิงเสานั ้น� 27 มีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั ้น เจ้านายฟีลิสเตียก็อยู่ที่นั ่นทัง้ หมด
นอกจากนั ้นยั งม ี ชายหญิง ประมาณสามพัน คนบนหลังคาตึก ดู แซมสัน เล่น ตลก 28 ฝ่ายแซมสั นก ็ รอ
้ งทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ขอประทานกําลังแก่ข้า
พระองค์ครัง้ นี้ อีกครัง้ เดียว โอ ข้าแต่พระเจ้า เพื่อในเวลานี้ ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาทัง้
สองข้างของข้า พระองค์� 29 แซมสั นก ็ กอดเสากลางสองต้ นที ่ รองรับ ตึก นั ้น ไว้และพักพิง ที่ เสานั ้น มือขวา
ยันเสาต้นหนึ่ ง มือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่ ง 30 แซมสันกล่าวว่า “ขอให้ข้าตายกับคนฟี ลิสเตียเถิด� แล้วก็ โน
้มตัวลงด้วยกําลังทัง้ สิน
้ ของตน ตึ กนั ้ นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่ อยู่ในนั ้น ดังนั ้นคนที่ ท่านฆ่า
ตายเมื่อท่านตายนี้ ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ 31 แล้วพี่น้องและบรรดาครอบครัวบิดา
ของท่านก็ ลงมารับศพของท่านและขึ้นไปฝังไว้ระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล ในที่ ฝังศพของมาโนอาห์บิดา
ของท่าน ท่านได้วินิจฉั ยอิสราเอลอยูยี
่ ่สิบปี
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มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่ อม ี คาห์ 2 เขาพู ดก ับ มารดาของเขาว่า “เงิน หนึ่ ง พัน
หนึ่ ง ร้อยแผ่น ซึ่ งม ี คนลัก ไปจากแม่ และแม่ ก็ได้ สาปแช่ง และพูด เข้าหู ฉั น นั ้น ดู เถิด เงิน นั ้น อยู่ ที่ ฉั น ฉั น
เอาไปเอง� มารดาของเขาจึงพูดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรให้ลูกของแม่เถิด� 3 เขาจึงนําเงิน
พันหนึ่ งร้อยแผ่นนั ้นมาคืนให้แก่ มารดา และมารดาของเขาพูดว่า “เงินรายนี้ แม่ได้ ถวายแล้วแด่ พระเยโฮ
วาห์ จากมือ แม่ เพื่อ ลูก ให้ ทํา เป็ นร ูป แกะสลัก และรู ป หล่อ บัดนี้ แม่ จึง คืนให้ แก่ เจ้า � 4 เมื่ อม ี คาห์ คืน เงิน ให้
แก่ มารดาแล้ว มารดาก็ นํา เงิน สองร้อยแผ่น มอบให้ กับ ช่างเงิน ทํา เป็ นร ูป แกะสลัก และรู ป หล่อ รู ปน ั ้นอยู่
ในบ้านของมี คาห์ 5 มี คาห์ คนนี้ มี เรือนพระหลัง หนึ่ ง เขาทํา รู ป เอโฟด และรู ป พระ และแต่ง ตัง้ ให้ บุ ตรชาย
คนหนึ่ ง ของเขาเป็น ปุโรหิต 6 ในสมัย นั ้น ยัง ไม่ มี กษั ตริย์ ในอิสราเอล ทุ กคนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องใน
สายตาของตนเอง 7 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ครอบครัวยูดาห์ เป็นพวกเลวี อาศัยอยู่
ที่ นั่น 8 ชายนั ้นเดินออกจากบ้านเบธเลเฮมในยู ดาห์ เที่ยวหาที่ เพื่อพักอาศัย เมื่อเขาเดินทางไปนั ้ นก็มาถึง
แดนเทือกเขาเอฟราอิมถึงบ้านของมีคาห์ 9 มีคาห์จึงพูดกับเขาว่า “ท่านมาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า
เป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเลเฮมในยู ดาห์ ข้าพเจ้าเดินทางเที่ยวหาที่ พักอาศัย � 10 มี คาห์จึง กล่าวแก่ เขาว่า
“จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด เป็นอย่างบิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้าก็แล้วกัน ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้ปี ละสิบเชเขล
ให้เครือ
่ งแต่งตัวสํารับหนึ่ ง และอาหารรับประทานด้วย� เลวค
ี นนั ้นจึงเข้าไป 11 เลวค
ี นนั ้นกพ
็ อใจที่จะอยูก
่ ับ
ชายคนนั ้น และชายหนุ่มคนนั ้นก็เป็นเหมือนลูกของเขา 12 มีคาห์ก็แต่งตัง้ เลวีคนนั ้นและชายหนุ่มคนนั ้นก็
เป็นปุโรหิตของเขา และอยู่ในบ้านของมีคาห์ 13 มีคาห์กล่าวว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์จะ
ทรงให้ข้าพเจ้าอยูเ่ ย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่ งเป็นปุโรหิต�
1
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คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาห์ไปโดยใช้กําลัง

1 ในสมัยนั ้นไม่มีกษั ตริย์ในอิสราเอล

และในสมัยนั ้นคนตระกูลดานยังเที่ยวหาที่ดินอันจะเป็นมรดกของ
ตนเพื่อจะได้พักอาศัย เพราะจนบัดนั ้นแล้วมรดกในหมู่คนตระกูลอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขา 2 ดังนั ้นคนดาน
จึง ส่ง คนห้า คนจากจํานวนทัง้ หมดเป็น ชายฉกรรจ์ ในครอบครัว ของตน มาจากโศราห์ และจากเอชทาโอล
ไปสอดแนมดู แผ่ นดิน และตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น และเขาทัง้ หลายพูด แก่ เขาว่า “จงไปตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น�
เขาก็ มาถึง แดนเทือกเขาเอฟราอิม ยั งบ ้า นของมี คาห์ และอาศัย อยู่ ที่ นั่น 3 เมื่อ เขาอยู่ ใกล้ บ้านของมี คาห์
เขาก็จําเสียงเลวีหนุ่มคนนั ้นได้ จึงแวะเข้าไปถามว่า “ใครพาท่านมาที่นี่ ท่านทําอะไรในที่นี้ ท่านทํางานอะไร
ที่ นี่ � 4 เขาตอบคนเหล่านั ้ นว่า “มีคาห์ทําแก่ ข้าพเจ้าอย่างนี้ อย่างนี้ เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิต
ของเขา� 5 คนเหล่านั ้ นก ็ พู ดก ับ เขาว่า “ได้ โปรดทูล ถามพระเจ้า ให้หน ่อยเถิด เพื่อ เราจะทราบว่า ทางที่ เรา
จะออกเดิน ไปนี้ จะสําเร็จ หรือ ไม่� 6 ปุ โรหิ ตน น
ั ้ จึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงไปเป็นสุข เถิด หนทางที่ ท่านไป
จะอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� 7 ชายทัง้ ห้าคนก็ จากไปถึงเมืองลาอิช เห็นประชาชนที่ อยู่ที่ เมืองนั ้น เห
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็น ชาวเมืองอยู่ อย่างไร ้ กังวลตามลักษณะคนไซดอน อย่างสงบ ไม่ หวาดระแวงอะไร และในแผ่น ดิน นั ้น ไม่
มี ผู้ พิพากษาที่ จะให้เขาอับอายในเรือ
่ งใดๆ เขาอยู่ หา่ งไกลจากคนไซดอน ไม่มี เรือ
่ งเกี่ยวข้องกับ คนอื่น เลย
8 เมื่อ คนทัง
้ ห้า กลับ มาถึง ญาติ พี่ น้ องที่ โศราห์ และเอชทาโอล ญาติ พี่ น้ องจึง ถามเขาว่า “เจ้ าจะว่า อะไร�
9 เขาตอบว่า “จงลุก ขึ้น ให้เราไปรบกับ เขาเถิด เพราะเราได้ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น แล้ว และดู เถิด เป็ น แผ่น ดิน ดี
จริงๆ ท่านทัง้ หลายจะไม่ ทํา อะไรเลยหรือ อย่า ชักช้า ที่ จะไปกัน และเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน นั ้น 10 เมื่อ ท่านทัง้
หลายไปแล้ว จะพบประชาชนที่ ไม่ หวาดระแวงอะไร เออแผ่นดิ นก ็ กว้างขวาง พระเจ้า ทรงมอบไว้ในมือ ของ
ท่านทัง้ หลายแล้ว เป็นสถานที่ ซ่ึงไม่ขาดสิง่ ใดที่ มีในโลก� 11 คนครอบครัวดานหกร้อยคนสรรพด้วยเครือ
่ ง
อาวุธ ทํา สงครามยกทัพ ออกจากโศราห์ และเอชทาโอล 12 เขาทัง้ หลายยกขึ้น ไปตัง้ ค่ายอยู่ ที่ คี ร ย
ิ าทเยอา
ริมในยู ดาห์ เพราะเหตุ นี้ เขาจึง เรียกที่ นั่ นว่า มาหะเนห์ดาน จนถึง ทุก วัน นี้ ดู เถิด เมืองนี้ อยู่ด้านหลัง คี ร ย
ิ า
ทเยอาริม 13 เขาก็ ผ่านจากที่ นั่นไปยังแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาถึ งบ้านของมี คาห์ 14 แล้วชายทัง้ ห้าคนที่
ไปสอดแนมดูเมืองลาอิชก็บอกแก่พี่น้ องของตนว่า “ท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้ มีรู ปเอโฟด รู ปพระ รู ป
แกะสลัก และรู ปหล่อ ฉะนั ้นบัดนี้ ขอใคร่ครวญว่าท่านทัง้ หลายจะทําประการใด� 15 เขาทัง้ หลายก็ แวะเข้า
บ้านของเลวีหนุ่มคนนั ้น คือที่บ้านของมีคาห์ถามดูทุกข์สุขของเขา 16 ฝ่ายคนดานทัง้ หกร้อยคนถืออาวุธทํา
สงคราม ยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตู รัว้ 17 ชายทัง้ ห้าคนที่ ออกไปสอดแนมดู บ้านเมืองก็ เดินเข้าไปนําเอารู ปแกะ
สลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ป หล่อ ไป ฝ่ายปุ โรหิตก ็ ยน
ื อยู่ที่ ทางเข้า ประตู ร วก
ั ้ ับ ทหารถือ อาวุธ ทํา สงคราม
หกร้อยคนนั ้น 18 เมื่อคนเหล่านี้ เข้าไปในบ้านของมี คาห์ นําเอารู ปแกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ปหล่อ
นั ้น ปุโรหิตถามเขาว่า “นั ่นท่านทําอะไร� 19 คนเหล่านั ้นจึงตอบเขาว่า “เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย มากับ
เราเถิด มาเป็น บิดาและปุโรหิต ของเรา จะเป็น ปุโรหิต ในบ้านของชายคนเดี ยวด ี หรือ ว่า จะเป็น ปุโรหิต ของ
ตระกูลหนึ่ งและครอบครัวหนึ่ งในอิสราเอลดี� 20 ใจของปุ โรหิตก็ยินดี เขาจึงเอารู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ป
แกะสลัก เดินไปในหมู่ประชาชน 21 แล้วเขาก็กลับออกเดินไปให้เด็ก ทัง้ ฝูงสัตว์และข้าวของเดินไปข้างหน้า
22 เมื่อไปห่างจากบ้านมีคาห์แล้ว คนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาห์ก็ร่วมติดตามไปทันคนดานเข้า
23 จึงตะโกนเรียกคนดาน เขาก็ หน
ั กลับมาพูดกับมีคาห์ว่า “เป็นอะไรเล่า เจ้าจึงยกคนมามากมายอย่างนี้ �
24 เขาตอบว่า “ท่านทัง
้ หลายนําพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนําปุโรหิตออกมาเสีย ข้าพเจ้าจะมี
อะไรเหลืออยู่เล่า ท่านทัง้ หลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่า ‘เป็นอะไรเล่า� ” 25 คนดานจึงตอบเขาว่า “อย่า
ให้เราได้ยน
ิ เสียงของเจ้าเลย เกลือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้า เจ้าและครอบครัวของเจ้าก็จะเสียชีวต
ิ
เปล่าๆ� 26 ฝ่ายคนดานก็เดินต่อไป เมื่อมค
ี าห์เหนว
็ ่าเขาเหล่านั ้นมก
ี ําลังมากกว่า จึงหันกลับเดินทางไปบ้าน
ของตน 27 คนดานนําเอาสิง่ ที่มีคาห์สร้างขึ้น และนําปุโรหิตซึ่งเป็นของเขามาด้วย ก็เดินทางมาถึงลาอิช มา
ถึงประชาชนที่อยูอย่
่ างสงบและไม่หวาดระแวงอะไร จึงประหารคนเหล่านั ้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมือง
เสีย 28 ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือ เพราะเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอน และไม่ ได้ ทําการเกี่ยวข้องกับคนอื่น อยู่ใน
หุบเขาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเบธเรโหบ คนเหล่านั ้ นก็สร้างเมืองขึ้น และอาศัยอยู่ที่นั่น 29 เขาตัง้ ชื่อเมืองนั ้ นว่า
ดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอล แต่ตอนแรกเมืองนั ้นชื่อว่าลาอิช
คนตระกูลดานไหว้รู ปเคารพ

30 คนดานก็ตัง
้ รู ปแกะสลักไว้

ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร์โชน บุตรชายของมนั สเสห์ ทัง้ ท่านและบรรดา
บุตรชายของเขาก็ เป็นปุโรหิตให้แก่ คนตระกูลดานจนถึงสมัยที่ แผ่นดินตกไปเป็นเชลย 31 เขาได้ ตัง้ รู ปแกะ
สลักซึ่งมีคาห์ได้ทําไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิ เวศของพระเจ้าอยูที
่ ่ชีโลห์
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ภรรยาน้ อยของคนเลวีคนหนึ่ งถูกฆ่า

1 อยู่มาในสมัยนั ้น

เมื่อไม่มีกษั ตริย์ในอิสราเอล มีคนเลวีคนหนึ่ งอาศัยอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟราอิม แถบ
ที่ไกลออกไปโน้ น เขาได้หญิงคนหนึ่ งจากเบธเลเฮมในยูดาห์มาเป็นภรรยาน้ อย 2 ภรรยาน้ อยนั ้นเล่นชูจ
้ ึงทิง้
สามีเสียกลับไปอยู่บ้านบิดาของนางที่ เบธเลเฮมในยูดาห์ อยู่ที่ นั ่นสักสี่ เดือน 3 สามีของนางก็ ลุ กขึ้นไปตาม
นาง เพื่อ ไปพู ดก ับ นางด้วยจิต เมตตาและจะพานางกลับ เขาพาคนใช้คนหนึ่ ง และลาคู่ หน่ง
ึ ไปด้วย นางพา
เขาเข้า ในบ้านบิดาของนาง เมื่ อบ ิ ดาของผู้ หญิง เห็น เข้า ก็ มี ความยินดี ต้อนรับ เขา 4 พ่อตาของเขาคื อบ ิ ดา
ของผูห
้ ญิงหน่วงเหนี่ ยวเขา และเขาพักอยูด
่ ้วยสามวัน เขาก็กินและดื่ม และพักนอนอยูที
่ ่นั่น 5 อยูมาถึ
่
งวันที่
สี ่เขาทัง้ หลายก็ ต่ ืนขึ้นแต่ เช้ามืด และคนนั ้นลุกขึ้นจะออกเดิน แต่ พ่อของผู้หญิงพู ดกับบุตรเขยของเขาว่า
“จงรับประทานอาหารอีกสักหน่ อยหนึ่ งให้ช่น
ื ใจแล้วภายหลังจึงค่อยออกเดิน� 6 ชายสองคนนั ้ นก็นั่งลงรับ
ประทานและดื่มด้วยกัน และบิดาของผูห
้ ญิงกบ
็ อกชายนั ้นว่า “จงค้างอีกสักคืนเถิด กระทําจิตใจให้เบิกบาน
� 7 เมื่อชายคนนั ้นลุกขึ้นจะออกเดิน พ่อตาก็ชก
่ ่นั ่นอีก 8 ในวันทีห
่ า้ เขาก็ต่ ืนแต่เช้า
ั ชวนไว้ จนเขาต้องพักอยูที
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ตรูเพื
่ ่อจะออกเดินทางไป บิดาของหญิงนั ้นพูดว่า “ขอให้ชื่นใจเถิด� เขาทัง้ สองก็อยูจนเวลาบ่
่
ายรับประทาน
อยู่ด้วยกั นอีก 9 เมื่อชายคนนั ้นและภรรยาน้ อยกับคนใช้ลุ กขึ้นจะออกเดิน พ่อตาของเขาคื อบิดาของผู้หญิ
งก็บอกเขาว่า “ดูเถิด นี่ ก็บ่ายใกล้ค่ําแล้ว ขอค้างอยู่อีกคืนหนึ่ งเถิด ดูเถิด จะสิ้นวันอยู่แล้ว พักนอนที่นี่ เถิด
เพื่อใจของเจ้าจะเบิกบาน พรุ ง่ นี้ เช้าขอเจ้าตื่นแต่ เช้าเพื่อออกเดินทาง เจ้ าจะได้ ไปบ้าน� 10 แต่ ชายคนนั ้น
ไม่ยอมค้างอีกคืนหนึ่ ง เขาจึงลุกขึ้นออกเดินทางไปจนถึงตรงข้ามกับเมืองเยบุส คือเยรู ซาเล็ม เขามีลาสอง
ตัวที่มีอาน และภรรยาน้ อยก็ไปด้วย 11 เมื่อเขามาใกล้ เมืองเยบุสก็บ่ายมากแล้ว คนใช้จึงเรียนนายของเขา
ว่า “มาเถิด ให้เราแวะเข้าไปพัก ในเมืองของคนเยบุ ส เถิด ค้างคืน อยู่ในเมืองนี้ แหละ � 12 นายของเขาตอบ
ว่า “เราจะไม่แวะเข้าไปในเมืองของคนต่างด้าว ผูที
้ ่ไม่ใช่คนอิสราเอล เราจะผ่านไปถึงเมืองกิเบอาห์� 13 เขา
จึงบอกคนใช้ว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไปใกล้ ที่ เหล่านี้ แห่งหน่ง
ึ และค้างอยู่ที่ กิเบอาห์หรือที่ รามาห์� 14 เขาจึง
เดินทางผ่านไป เมื่อเขามาใกล้กิเบอาห์ซ่ึงเป็นของคนเบนยามินดวงอาทิตย์ก็ตกแล้ว 15 เขาจึงแวะเข้าไปจะ
ค้างคืนที ่เมืองกิเบอาห์ เขาก็แวะเข้าไปนั ่งอยู่ที่ ถนนในเมืองนั ้น เพราะไม่มีใครเชิญให้เขาเข้าไปค้างในบ้าน
16 ดู เถิด มีชายแก่ คนหนึ่ งเข้ามาเมื่อเลิกจากงานนาเป็ นเวลาเย็นแล้ว เขาเป็ นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม
มาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาห์ แต่ ชาวเมืองนั ้นเป็นคนเบนยามิน 17 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเห็นผู้เดินทางคนนั ้น
นั ่ง อยู่ที่ ถนนในเมือง ชายแก่ คนนั ้ นก ็ ถามว่า “ท่านจะไปไหนและมาจากไหน� 18 ชายคนนั ้น จึง ตอบเขาว่า
“เราเดินทางจากเบธเลเฮมในยูดาห์ จะไปที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมแถบที่ไกลออกไปโน้ นซึ่งข้าพเจ้ามาจาก
ที่ นั ่น ข้าพเจ้าไปเบธเลเฮมในยูดาห์มา และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิ เวศพระเยโฮวาห์ ไม่มีใครเชิญข้าพเจ้า
เข้าไปพักในบ้าน 19 ฟางและอาหารที่ จะเลี้ยงลา พวกเราก็มีพร้อมแล้ว ทัง้ อาหารและนํ้าองุ นที
่ ่เลี้ยงตนทัง้
เลี้ยงหญิงคนนี้ และชายหนุ่มที่อยูกั
่ บพวกผู้รับใช้ของท่านก็มีอยูแล้
่ ว ไม่ขาดสิง่ ใดเลย� 20 ชายแก่คนนั ้นจึง
พูดว่า “ขอท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้าท่านขาดสิง่ ใด ข้าพเจ้าขอเป็นธุระทัง้ สิน
้ ขอแต่อย่านอนที่ถนนนี้ เลย�
21 เขาจึง พาชายคนนั ้น เข้าไปในบ้าน เอาอาหารให้ลา ต่างก็ ล้างเท้า ของตน และรับ ประทานอาหารและดื่ม
22 เมื่อเขากําลังทําให้จิตใจเบิกบาน ดูเถิด ชาวเมืองนั ้นทีเ่ ป็ นคนอันธพาลมาล้อมเรือนไว้ ทุบประตู ร้องบอก
ชายแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านว่า “ส่งชายที่ เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราสังวาส� 23 ชายผู้เป็นเจ้าของบ้าน
ก็ออกไปพูดกับเขาว่า “อย่าเลย พี่น้ องของข้าพเจ้า ขออย่ากระทําการร้ายเช่นนี้ เลย เมื่อชายคนนี้ มาอาศัย
บ้านของข้าพเจ้าแล้ว ขออย่ากระทําสิง่ ที่ โง่เขลานี้ เลย 24 ดู เถิด นี่ มีลูกสาวพรหมจารีคนหนึ่ งและเมียน้ อย
ของเขา ข้าพเจ้าจะพาออกมาให้ท่านเดีย
๋ วนี้ จงกระทําหยามเกียรติหรือทําอะไรแก่พวกเขาตามชอบใจเถิด
แต่ขออย่าทําลามกกับชายคนนี้ เลย� 25 แต่คนเหล่านั ้นไม่ยอมฟังเสียง ชายคนนั ้นจึงฉวยภรรยาน้ อยของ
ตนผลัก นางออกไปให้ เขา เขาก็ สมสู่ ทํา ทารุ ณ ตลอดคืน จนรุ ง่ เช้า พอรุ ง่ สางๆ เขาทัง้ หลายก็ ปล่อยนางไป
26 พอแจ้ง ผู้ หญิง นั ้ นก ็ กล ับ มาล้ม ลงที่ ประตู บ้านซึ่ง นายของตนพัก อยู่ จนสว่างดี 27 รุ ง
่ เช้านายของนางก็ ลุ
กขึ้น เมื่อ เปิด ประตู บ้าน จะออกเดิน ทาง ดู เถิด ผู้ หญิง ซึ่ง เป็น ภรรยาน้ อยของเขาก็ นอนอยู่ ที่ ประตู บ้าน มือ
เหยียดออกไปถึงธรณี ประตู 28 เขาจึงบอกนางว่า “ลุกขึ้นไปกันเถิด� แต่ก็ไม่มคํ
ี าตอบ เขาจึงเอานางขึ้นหลัง
ลา ชายนั ้ นก ็ ลุ กขึ้น เดิน ทางไปบ้านของตน 29 เมื่อ ถึ งบ ้านแล้ว ก็ เอามีด ฟัน ศพภรรยาน้ อยออกเป็น ท่อนๆ
พร้อมกับกระดูก สิ บสองท่อนด้วยกันส่งไปทัว่ เขตแดนอิสราเอล 30 ทุกคนที่ เห็นก็พูดว่า “เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มี
ใครเคยเห็นตัง้ แต่ สมัยคนอิสราเอลยกออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ จนถึงวันนี้ จงตรึกตรองปรึกษากัน ดู แล้วก็
ว่ากันไปเถิด�

20
คนอิสราเอลทัง้ หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน
1 คนอิสราเอลทัง
้ หมดตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา

ทัง้ แผ่นดินกิเลอาดก็ออกมา ชุมนุมชนนั ้นได้ประชุมกัน
เป็นใจเดียวกันต่อพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิสปาห์ 2 หัวหน้าประชาชนทัง้ สิน
้ คือของตระกูลคนอิสราเอลทัง้ หมด
เข้ามาปรากฏตัวในที่ ประชุมแห่งประชาชนของพระเจ้า มี ทหารราบถือดาบสี่ แสนคน 3 (ครัง้ นั ้นคนเบนยา
มิน ได้ ยินว ่า คนอิสราเอลได้ ข้น
ึ ไปยังม ิส ปาห์� ประชาชนอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอกเรามาว่า เรือ
่ งชัว่ ร้ายนี้
เก ิด ขึ้น มาอย่างไรกัน� 4 คนเลว ี ซ่ึง เป็น สามี ของหญิง ผู้ ที่ ถู กฆ่า นั ้น กล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้า และภรรยาน้ อย
ของข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาห์ซ่ึงเป็นของคนเบนยามิน เพื่อจะค้างคื นที ่นั ่น 5 เวลากลางคืนผู้ชายในเมือ
งกิเบอาห์ก็ ลุ กขึ้น ล้อมบ้านที่ ข้าพเจ้า พัก อยู่ เขาหมายจะฆ่า ข้าพเจ้า เสีย เขาข่มขืน ภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า
จนตาย 6 ข้าพเจ้าจึงนําศพภรรยาน้ อยของข้าพเจ้ามาฟันออกเป็นท่อนๆ ส่งไปทัว่ ประเทศที่ เป็นมรดกของ
อิสราเอล เพราะพวกเขาได้ กระทําการลามกและความโง่เขลาในอิสราเอล 7 ดู เถิด ท่านผู้เป็นคนอิสราเอล
ทัง้ หลาย จงให้ คํา ปรึกษาและความเห็น ณ ที่ นี่ เถิด � 8 ประชาชนทุก คนก็ ลุ กขึ้น กล่าวเป็นใจเดีย วกั นว ่า
“พวกเราจะไม่ กล ับ ไปเต็นท์ ของเรา เราจะไม่ กล ับ ไปเรือนของเรา 9 แต่ บัดนี้ เราจะกระทํากั บก ิเบอาห์ ดังนี้
เราจะจับ สลากยกขึ้น ไปสู้ รบกับ เขา 10 เราจะเลือกคนอิสราเอลทุก ตระกูล คัด เอาร้อยละสิบ คน พัน ละร้อย
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หมื่นละพัน ให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชาชน เพื่อเขาทัง้ หลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่งพวก
กิเบอาห์กระทํา ขึ้น ในอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง เมือ งกิเบอาห์ของคนเบนยามิน� 11 คนอิสราเอลทัง้
ปวงก็ รว่ มยกไปสู้ เมืองนั ้นเป็นพรรคพวกใจเดียวกัน 12 ตระกูลคนอิสราเอลก็ ส่งคนไปทัว่ ตระกูลคนเบนยา
มิ นบอกว่า “ทําไมการชัว่ ช้านี้ จึง เกิดขึ้นมาได้ ในหมู่ พวกท่าน 13 เหตุ ฉะนั ้นบัดนี้ จงมอบชายคนอันธพาลใน
เมืองกิเบอาห์มาให้เราประหารชีวต
ิ เสียจะได้กําจัดความชัว่ เสียจากคนอิสราเอล� แต่คนเบนยามินไม่ยอม
ฟัง เสียงคนอิสราเอลพี่ น้องของตน 14 คนเบนยามิ นก ็ ออกมาจากบรรดาหัว เมืองเข้า ไปสู่ กิเบอาห์ พร ้ อม
กัน เพื่อ ยกออกไปกระทํา สงครามกับ คนอิสราเอล 15 คราวนั ้น คนเบนยามิ นรวมจํานวนทหารถือ ดาบออก
จากบรรดาหัวเมืองได้สองหมื่นหกพันคน นอกจากชาวเมืองกิเบอาห์ ซึ่งนั บทหารที่คัดเลือกแล้วได้เจ็ดร้อย
คน 16 ในจํานวนทัง้ หมดนี้ มี คนที ่ คัด เลือกแล้ว เจ็ด ร้อยคนถนั ดม ือ ซ้ายทุก คนเอาสลิง เหวีย
่ งก้อนหิน ให้ถู ก
เส้นผมได้ไม่ผิดเลย 17 จํานวนคนอิสราเอลที่ถือดาบ ไม่นั บคนเบนยามิน ได้สี่แสนคน เหล่านี้ เป็นทหารทุก
คน 18 คนอิสราเอลก็ลุกขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า และทูลถามพระเจ้าว่า “ผู้ใดในพวกข้าพระองค์ที่จะ
ขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินก่อน� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ให้ยูดาห์ข้น
ึ ไปก่อน� 19 รุ ง่ เช้าคนอิสราเอลก็ลุกขึ้น
ตัง้ ค่ายต่อสู้เมืองกิเบอาห์ 20 คนอิสราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้วางพลเรียงราย
ต่อสู้เขาที่เมืองกิเบอาห์ 21 ในวันนั ้นคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอิสราเอล ล้มตายสอง
หมื่นสองพันคน 22 แต่ประชาชนคือผู้ชายชาวอิสราเอลยังหนุนใจกันและวางพลเรียงรายอีกครัง้ ในที่ซ่ึงเขา
วางพลในวัน แรก 23 (และคนอิสราเอลก็ ข้น
ึ ไปร้องไห้ครํา่ ครวญต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์จนถึง เวลาเย็น
เขาทัง้ หลายทูล ถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ ข้า พระองค์ จะเข้ าประชิด รบกับ คนเบนยามิ นพี่ น้องของข้า
พระองค์อีกหรือไม่� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไปสู้เขาเถิด�) 24 คนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิดคนเบนยามินในวั
นที ่ สอง 25 และในวันที ่ สองนั ้น เบนยามิ นก ็ ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่า ฟัน คนอิสราเอลล้ม ตายอีก หนึ่ ง หมื่น
แปดพันคน ทุกคนเป็นทหารถือดาบ 26 แล้วบรรดาคนอิสราเอลคือกองทัพทัง้ หมดได้ข้น
ึ ไปที่พระนิ เวศของ
พระเจ้าและร้องไห้ครํา่ ครวญ เขานั ่งเฝ้าพระเยโฮวาห์ ณ ที่นั่น และอดอาหารจนเวลาเย็น ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาและสัน ติบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 27 คนอิสราเอลจึง ทูล ถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัย นั ้น
หีบพันธสัญญาของพระเจ้า อยู่ ที่ นั่น 28 และฟีเนหัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้ เป็น บุตรชายอาโรน ก็ ปรนนิ บัติ
อยู่หน้าหีบนน
ั ้ ในสมัยนั ้น� เขาทูลถามว่า “สมควรที่ ข้าพระองค์ จะยังยกไปสู้ รบกับเบนยามินพี่น้องของข้า
พระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง หรือควรจะหยุดเสีย� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงยกขึ้นไปเถิด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะ
มอบเขาไว้ในมือของเจ้า� 29 ดังนั ้น อิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาห์ 30 และประชาชนอิสราเอลก็ข้น
ึ
ไปสู้ รบกับคนเบนยามินในวันที ่สาม และวางพลเรียงรายต่อสู้ เมืองกิเบอาห์อย่างคราวก่อน 31 คนเบนยามิ
นกย
็ กออกมาสู้รบกับประชาชน ถูกลวงให้หา่ งออกไปจากตัวเมือง เขาก็เริม
่ ฆ่าฟันประชาชนอย่างคราวก่อน
คือ ตามถนนซึ่ง สายหนึ่ ง ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า อี กสายหนึ่ ง ไปกิเบอาห์ และที่ กลางทุ่ง แจ้ง อิสราเอล
ล้ม ตายประมาณสามสิบ คน 32 คนเบนยามิ นกล่า วกั นว ่า “เขาแพ้ เราอย่างคราวก่อน� แต่ คนอิสราเอลว่า
“ให้เราถอย นําเขาออกห่างจากเมืองไปถึงถนนหลวง� 33 คนอิสราเอลทัง้ หมดก็ ลุ กออกจากที่ ของตนเรียง
รายเข้าไปที่ บาอัล ทามาร์ ส่วนคนอิสราเอลที่ คอยซุ่ม อยู่ ก็ ออกจากที่ ของตนคือ ออกจากทุ่ง หญ้า แห่ง เมือ
งกิเบอาห์ 34 จากบรรดาคนอิสราเอลมี ทหารที่ คัด เลือกแล้วหนึ่ งหมื่น คนรุ กเข้าเมืองกิเบอาห์ การสงคราม
กําลังทรหด คนเบนยามินไม่ทราบว่าเหตุรา้ ยกําลังมาใกล้ตนแล้ว 35 พระเยโฮวาห์ทรงให้คนเบนยามินพ่าย
แพ้ คนอิสราเอล ในวัน นั ้น คนอิสราเอลทําลายคนเบนยามิ น เสีย สองหมื่น ห้า พัน หนึ่ ง ร้อยคน ทุ กคนเหล่า
นี้ เป็น ทหารถือ ดาบ 36 ดัง นั ้น คนเบนยามิน จึง เห็นว ่า เขาแพ้ แล้ว คนอิสราเอลทํา เป็น ล่า ถอยต่อ เบนยามิน
เพราะเขาวางใจคนที่ เขาให้ ซุ่ม อยู่ รอบเมือ งกิเบอาห์ 37 คนที ่ ซุ่ม อยู่ ก็ รีบรุ ก เข้าไปในเมือ งกิเบอาห์ ทหารที่
ซุ่ม อยู่ นั้ นก ็ รุก ออกมาประหารเมืองทัง้ หมดนั ้น เสีย ด้วยคมดาบ 38 คนอิสราเอลและคนที่ ซุ่ม ซ่อนอยู่ นัด ให้
อาณั ติสัญญาณว่า ถ้าเห็นควันกลุ่มใหญ่พลุ ่งขึ้นมาจากในเมือง 39 ก็ให้คนอิสราเอลหันกลับเข้ามารบ ฝ่าย
เบนยามิน ได้ เริม
่ ฆ่า คนอิสราเอลได้ สัก สามสิบ คนก็ พูด ว่า “เขาต้องล้ม ตายต่อ หน้า เราอย่างคราวก่อนแน่
แล้ว � 40 แต่ อาณั ติ สัญญาณเป็น ควัน ไฟลุก พลุ่ง ขึ้น มาจากในเมือง คนเบนยามิ นก ็ เหลียวหลัง มาดู ดู เถิด
ทัง้ เมืองก็ มี ควัน พลุ่ง ขึ้น ถึง ท้องฟ้า 41 คนอิสราเอลก็ หัน กลับ คนเบนยามิ นก ็ ท้อแท้ เพราะเขาเห็ นว ่า เหตุ
ร้ายมาใกล้ เขาแล้ว 42 เขาจึงหันหลังให้คนอิสราเอลหนี เข้าไปทางถิน
่ ทุ รกันดาร แต่ สงครามติดตามเขาไป
อย่างหนั ก คนที ่ ออกมาจากเมืองก็ ทําลายเขาที่ อยู่ ท่ามกลาง 43 เขาทัง้ หลายล้อมคนเบนยามิน และขับ ไล่
เขาไปและชนะเขาอย่างง่าย จนไปถึงที่ ตรงข้ามเมือ งกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย์ ขึ้น 44 คนเบนยามิ น ล้ม ตาย
หนึ่ งหมื่นแปดพันคน ทุกคนเป็นทแกล้วทหาร 45 เขาก็หน
ั กลับหนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารถึงศิลาริมโมน คน
อิสราเอลฆ่า เขาตายตามถนนหลวงห้าพันคน และติดตามอย่างกระชัน
้ ชิดไปถึ งกิโดม และฆ่า เขาตายสอง
พัน คน 46 คนเบนยามิ นที ่ ล้ม ตายในวัน นั ้น เป็น ทหารถือ ดาบสองหมื่น ห้า พัน คน ทุ กคนเป็น ทแกล้ว ทหาร
47 แต่ มี ทหารหกร้อยคนหัน กลับ หนี เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง ศิลาริม โมน และไปอาศัย อยู่ ที่ ศิลาริม โมนสี่
เดือน 48 คนอิสราเอลก็ หน
ั กลับ ไปสู้ คนเบนยามิ นอ ีก และได้ ประหารเขาเสีย ด้วยคมดาบ ทัง้ ชาวเมืองและ
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ฝูงสัตว์และบรรดาสิง่ ที่เขาเห็น ยิง่ กว่านั ้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทัง้ หมด

21
คนอิสราเอลหาภรรยาสําหรับคนเบนยามินที่เหลือ
1 ฝ่าย คน อิสราเอล ได้ ปฏิญาณ ไว้ ที่ มิ ส ปาห์ ว่า “พวก เรา ไม่ มี ใคร สัก คน เดียว ที่ จะ ให้ บุ ต รสาว ของ ตน
แต่งงานกับ คนเบนยามิน� 2 และประชาชนก็ มาที่ พระนิ เวศของพระเจ้า นั ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า จน
เวลาเย็น เขาทัง้ หลายก็ ร้องไห้ ครํา่ ครวญหนั ก หนา 3 เขากล่าวว่า “โอ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ทําไมเหตุ การณ์ อย่างนี้ จึง เกิด ขึ้น ในอิสราเอล ซึ่ง วัน นี้ จะมี คนอิสราเอลขาดไปตระกูล หนึ่ ง� 4 อยู่ มาร ุ่ง ขึ้น
ประชาชนก็ ลุ กขึ้น แต่ เช้า ตรู ่ และสร้างแท่น บูชาแท่น หนึ่ ง ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชา 5 และ
คนอิสราเอลกล่าวว่า “คนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์� เพราะเขา
ได้ ปฏิญาณไว้แข ็ง แรงถึง ผู้ ที่ มิได้ มาประชุม ต่อ พระเยโฮวาห์ที่ มิ สปาห์ว่า “ผู้ นั ้น จะต้องถูก โทษถึง ตายเป็น
แน่ � 6 และประชาชนอิสราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้ องของตน กล่าวว่า “วันนี้ ตระกูลหนึ่ งถูกตัดขาดจาก
อิสราเอลเสียแล้ว 7 เราจะทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้คนทีย
่ งั เหลืออยู่ ฝ่ายเราก็ได้ปฏิญาณในพระนามพระ
เยโฮวาห์แลวว
้ ่า เราจะไม่ยอมยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขา� 8 เขาทัง้ หลายถามขึ้นว่า “มีตระกูล
ใดในอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสปาห์� ดูเถิด ไม่มีคนใดจากยาเบชกิเลอาดมาประชุมที่ค่าย
เลยสัก คนเดียว 9 เพราะว่าเมื่อ เขานั บ จํานวนประชาชนอยู่นั ้น ดู เถิด ไม่มี ชาวเมืองยาเบชกิ เลอาดอยู่ที่ นั ่น
เลย 10 ดังนั ้นชุมนุมชนจึงส่งทหารผูกล
้ ้าหาญที่สุดหนึ่ งหมื่นสองพันคนแล้วบัญชาเขาว่า “จงไปฆ่าชาวยาเบ
ชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ ทัง้ ผูห
้ ญิงและพวกเด็กๆ 11 เจ้าทัง้ หลายจงกระทําอย่างนี้ คือผู้ชายและผูห
้ ญิงทุก
คนที่ ได้ หลับ นอนกับ ผู้ชายแล้ว จึง ฆ่า เสีย ให้หมด � 12 ในหมู่ ชาวยาเบชกิ เลอาดนั ้น เขาพบหญิง พรหมจารีสี ่
ร้อยคนผูที
้ ่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหล่านั ้นมาที่ค่ายชีโลห์ซ่ึงอยูใ่ นแผ่นดินคา
นาอัน 13 ชุมนุมชนทัง้ หมดก็ส่งข่าวไปที่คนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ศิลาริมโมน ประกาศข่าวสงบสุข 14 คนเบนยา
มินกกล
็ ับมาในคราวนั ้น แล้วเขาก็มอบผูห
้ ญิงที่เขาไว้ชีวิตในหมูผู
่ หญิ
้ งแห่งยาเบชกิเลอาด แต่ก็ไม่พอแก่กัน
15 ประชาชนก็ สงสารเบนยามิน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เขาจะขาดไปตระกูล หนึ่ ง จากตระกูล
อิสราเอล 16 พวกผู้ใหญ่ของชุ มนุมชนนั ้นจึงกล่าวว่า “เมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทําลายเสียหมดเช่น
นี้ แล้ว เราจะทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้คนที ่ยงั เหลืออยู�
่ 17 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกให้แก่ คน
เบนยามินที่รอดตาย เพื่อว่าคนตระกูลหนึ่ งจะมิได้ลบล้างเสียจากอิสราเอล 18 แต่เราจะยกบุตรสาวของเรา
ให้เป็นภรรยาเขาก็ไม่ได้� เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่า “ผู้ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถู
กสาปแช่งเถิด� 19 ดังนั ้นเขาจึงกล่าวว่า “ดูเถิด ทุกปี มีเทศกาลถวายพระเยโฮวาห์ที่ชีโลห์ ในสถานที่ซ่ึงอยู่
เหนื อเบธเอล ทางทิศตะวันออกของถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคม และอยู่ใต้เลโบนาห์� 20 เขาจึงบัญชาสัง่
คนเบนยามินว่า “จงไปซุ่มอยู่ในสวนองุน
่ 21 คอยเฝ้าดูอยู่ และดูเถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลห์ออกมาเต้นรําใน
พิธีเต้นรํา จงออกมาจากสวนองุน
่ ฉุ ดเอาบุตรสาวชาวชีโลห์คนละคนไปเป็นภรรยาของตน แล้วให้กลับไป
แผ่นดินเบนยามินเสีย 22 ถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั ้นมาร้องทุกข์ต่อเรา เราจะบอกเขาว่า ‘ขอโปรด
ยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคน ทัง้ ท่านทัง้ หลายเองก็ไม่ได้ให้
แก่เขา ถ้ามิฉะนั ้นบัดนี้ พวกท่านก็จะมีโทษ� ” 23 คนเบนยามินก็กระทําตาม ต่างก็ได้ภรรยาไปตามจํานวน
คือได้หญิงเต้นรําที่เขาไปฉุ ดมา เขาก็กลับไปอยู่ในที่ดินมรดกของเขา สร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ในนั ้น
24 ครัง
้ นั ้นประชาชนอิสราเอลก็กลับจากที่นั่นไปยังตระกูลและครอบครัวของตน ต่างก็ยกกลับไปสู่ดินแดน
มรดกของตน 25 ในสมัยนั ้นไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล ทุกคนทําตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นางรูธ

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ รับ ชื่อ จากวีรสตรีของเรือ
่ งนี้ คือ นางรู ธ หน ังสือ นางรู ธ เล่า เรือ
่ งเกี่ยวกับ ครอบครัว หนึ่ ง
ในอิสราเอล ซึ่งเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นในสมัยของพวกผู้วินิจฉั ย เรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งที่ สวยงาและสําคัญ เพราะว่านาง
รู ธ ซึ่ง เป็น ชาวโมอับ ได้ เป็น แม่ ของยายของกษั ตริ ย์ ดาวิด เพราะฉะนั ้น เขาเป็น บรรพบุรุษ ของพระเยซู
คริสต์ เหมือนอย่างนางราหับ (ซึ่ง แต่ ก่อนเป็น หญิง แพศยา� เป็น คนต่างชาติ และเป็น บรรพบุรุษ ของพระ
เยซูคริสต์เช่นกัน
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 ชาว
เมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับ คือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคน 2 ชาย
คนนั ้น ชื่อ เอลี เมเลค ภรรยาชื่อ นาโอมี บุ ตรชายสองคนชื่อ มารห์ โลนและคิ ลิ โอน เป็น ชาวเอฟราธาห์ มา
จากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทัง้ หลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยูที
่ ่นั่น 3 แต่เอลีเมเลค
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สามีของนางนาโอมีสิ้นชีวต
ิ เสีย ทิง้ นางไว้กับบุตรชายทัง้ สอง บุตรชายสองคนนี้ ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็น
ภรรยา คนหนึ่ งชื่อโอรปาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อรู ธ เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่นประมาณสิบปี 5 แล้วมาห์โลนและคิลิโอน
ทัง้ สองคนก็สิน
ิ หญิงคนนั ้ นก็ต้องเปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชายทัง้ สองของนางต้องล้มหาย
้ ชีวต
ตายจากไป 6 แล ้ วนางนั ้น พร้อมกั บลู กสะใภ้ ทัง้ สองก็ ลุ กขึ้น ออกเดิน ทางจากแผ่น ดิน โมอับ เพราะว่า เมื่อ
อยู่ในแผ่นดินโมอับนัน
้ นางได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยโฮวาห์ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนชนชาติ ของพระองค์ และประทาน
อาหารแก่ เขาทัง้ หลาย 7 นางจึง ออกจากตําบลที่ นางอยู่ พร ้ อมกับ บุตรสะใภ้ ทัง้ สอง เดิน ตามทางกลับ ไป
ยัง แผ่น ดิน ยู ดาห์ 8 แต่ นาโอมี กล ่าวแก่ บุ ตรสะใภ้ ทัง้ สองของนางว่า “ไปเถิด ขอให้ต่างคนต่างกลับ ไปบ้าน
มารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อ เจ้า ทัง้ สอง ดัง ที่ เจ้ าได้ เมตตาต่อ ผู้ ที่ ตายไปแล้ว และต่อ
แม่ 9 ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้เจ้ามีความสงบ ขอให้ต่างก็ได้เข้าอยูใ่ นเรือนของสามี� แล้วนาโอมีก็จุบลู
กสะใภ้ทัง้ สอง ต่างก็ส่งเสียงร้องไห้ 10 นางทัง้ สองจึงพูดกับแม่สามีว่า “อย่าเลย เราทัง้ สองจะกลับไปกับแม่
ไปถึง ชนชาติ ของแม่� 11 แต่ นาโอมี ตอบว่า “ลูกสาวของแม่ เอ๋ย จงกลับ ไปเสีย เถอะ จะไปกับ แม่ ทําไมเล่า
แม่ยังจะมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็นสามีของเจ้าหรือ 12 ลูกสาวของแม่เอ๋ย กลับไปเสียเถอะ กลับไปตามทาง
ของเจ้า แม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้ว หากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้ และให้กําเนิ ด
บุตรชาย 13 แล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั ้นเติบโตได้ หรือ เจ้าจะอดใจไม่แต่ งงานหรือ อย่าเลยลูกสาวของ
แม่ เอ๋ย แม่ มี ความขมขื่น มากเพราะเห็น แก่ เจ้า ที่ พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ กระทํา แก่ แม่ ถึง เพียงนี้ �
14 แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีก โอรปาห์ก็จุบลาแม่สามี แต่รู ธยังเกาะแม่สามีอยู่
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นางรู ธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมี
“ดู เถิด พี่ สะใภ้ ของเจ้า กลับ ไปหาชนชาติ ของเขาและหาพระของเขาแล้ว จงกลับ ไปตาม
พี่สะใภ้ของเจ้าเถิด� 16 แต่รู ธตอบว่า “ขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลย เพราะแม่
จะไปไหนฉั นจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉั นก็จะอยู่ที่นั ่นด้วย ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉั น และ
พระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉั น 17 แม่ตายที่ไหนฉั นจะตายที่นั ่น และจะขอให้ฝังฉั นไว้ที่นั ่นด้วย ถ้า
มีอะไรมาพรากฉั นจากแม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษฉั น และให้หนักยิง่ กว่า� 18 เมื่อ
นาโอมี เห ็ นว ่า รู ธ ตัง้ ใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว นางก็ ไม่ พู ดอะไรอีก 19 ดัง นั ้น ทัง้ สองนางก็ พากัน ไปจนถึง เมือง
เบธเลเฮม ต่อมาเมื่อนางทัง้ สองมาถึงเบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทัง้ สินก
็ ากันแตกตื่นเพราะเหตุนางทัง้ สอง
้ พ
จึงพูดขึ้นว่า “นี่ แน่ ะหรือ นางนาโอมี� 20 นาโอมีตอบเขาว่า “ขออย่าเรียกฉั นว่านาโอมีเลย ขอเรียกฉั นว่ามา
ราเถอะ เพราะว่าองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ ทรงกระทําแก่ ฉันอย่างขมขื่น 21 เมื่อฉั นจากเมืองนี้ ไป ฉั นมีทุกอ
ย่างครบบริบูรณ์ พระเยโฮวาห์ทรงพาฉั นกลับมาตัวเปล่า เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้ และองค์
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิให้
์ ฉั นต้องประสบเหตุรา้ ยเช่นนี้ จะเรียกฉั นว่านาโอมีทําไมเล่า� 22 ดังนั ้นนาโอมีจึงกลับมา
และรู ธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วย ผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับ และเขาทัง้ สองมายังเมืองเบธเลเฮมใน
ต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์
15 นาโอมี จึง ว่า
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นางรู ธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
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1 ฝ่ายนาโอมีนั้ นม ี ญาติ ข้างสามี คนหนึ่ ง เป็ น คนมั ่งม ี ครอบครัว เดียวกับ เอลี เมเลค ชื่อ โบอาส 2 และรู ธ
ชาวโมอับจึงพูดกับนาโอมีว่า “บัดนี้ ขอให้ฉั นไปที่ทุ่งนา เพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามหลังผูที
้ ่มีสายตากรุ ณาต่อ
ฉั น� นาโอมีตอบนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด� 3 นางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าว
ตก เผอิญเข้าไปในนาของโบอาส ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลค

นางรู ธพบญาติคนหนึ่ งชื่อโบอาส
ดู เถิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม พู ดก ับ คนเกี่ยวข้าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า เถิด� เขา
ทัง้ หลายตอบว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านเถิด� 5 โบอาสจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคน
เกี่ยวข้าวนั ้ นว่า “หญิงสาวคนนี้ เป็นคนของใคร� 6 คนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่า “นางเป็น
หญิง ชาวโมอับ กล ับ มาจากแผ่น ดิน โมอับ พร้อมกับ นาโอมี 7 นางพูด ว่า ‘ขออนุญาตให้ ดิ ฉั น เดิน ตามคน
เกี่ยวคอยเก็บ ข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะค่ะ� นางก็ มาเก็บ ข้าวตกตัง้ แต่ เวลาเช้า จนบัดนี้ เว้น แต่ ได้ พัก
หน่ อยหนึ่ ง ที่ เรือน � 8 แล ้ว โบอาสจึง พู ดก ับ รู ธ ว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอฟัง หน่ อย อย่า ไปเก็บ ข้าวที่ นาอื่น หรือ ทิง้
นานี้ ไปเสียเลย จงอยู่ใกล้ ๆสาวใช้ของฉั น 9 ตาของเจ้าจงมองดูตามนาที่ เขากําลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ แล้วก็จง
ติดตามเขาไป ฉั นได้ สัง่ พวกหนุ่มๆมิให้รบกวนเจ้าแล้วมิใช่หรือ เมื่อเจ้ากระหายนํ้าก็ เชิญไปที่ หม้อนํ้า ดื่ มน
้ําซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้� 10 รู ธก็ ซบหน้าน้ อมตัวลงถึ งดินและพูดว่า “ทําไมดิฉันจึงได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ ดิ ฉั นในเมื่ อดิฉันเป็นแต่ เพียงคนต่างด้าว� 11 แต่ โบอาสตอบนางว่า “ทุ กอย่างที่
เจ้ าได้ ปฏิบัติ ต่อ แม่ สามี ของเจ้า ตัง้ แต่ สามี ของเจ้า สิน
ิ แล้ วน น
ั ้ มี คนมาเล่า ให้ฉัน ฟัง หมดแล้ว และเขา
้ ชีวต
บอกด้วยว่า เจ้ ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิด เมืองนอนของเจ้า มาอยู่ กับ ชนชาติ ที่ เจ้ าไม่ รู จั
้ ก มาก่อน
12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทํามาแล้วนัน
้ เถิด และขอให้พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของชนชาติ อส
ิ ราเอลซึ่ง เจ้า เข้า มาวางใจอยู่ ใต้ ปี กของพระองค์ นั ้น จงทรงปู นบํา เหน็ จอ ัน บริบู รณ ์
แก่เจ้า� 13 รู ธจึงกล่าวว่า “เจ้านายของดิฉั น ขอให้ดิฉั นได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้
ปลอบใจดิ ฉั น และเพราะท่านได้ กล ่าวคํา ที่ แสดงความเมตตากรุ ณาต่อ หญิง คนใช้ ของท่าน ถึง แม้ ดิ ฉั น ไม่
เป็นเหมือนคนหนึ่ งในพวกหญิงคนใช้ของท่าน� 14 โบอาสก็บอกนางว่า “พอถึงเวลารับประทานอาหารเชิญ
มานี่ เถิด มาร ับ ประทานขนมปั งบ ้าง และเอาอาหารมาจิ้มน้าํ ส้ม เถิด� นางจึง นั ่ง ลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าว
โบอาสจึง ส่ง ข้าวคัว่ ให้ และนางก็ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และยัง เหลือ ไว้บ้าง 15 เมื่อ นางลุก ขึ้น ไปเก็บ ข้าว โบอา
สก็บัญชาชายหนุ่มของท่านว่า “จงยอมให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะ อย่าได้ตําหนิ นางเลย 16 จง
ดึงข้าวออกจากฟ่อนทิง้ ไว้ให้นางเก็บบ้าง อย่าว่านางเลย� 17 นางก็ เที่ยวเก็บข้าวที่ ตกในนาจนถึงเวลาเย็น
แล้ว ก็ ฟาดข้าวที่ เก ็บ มาได้ นั ้น ได้ ข้าวบาร์เลย ์ ประมาณเอฟาห์หนึ่ ง 18 นางยกข้าวนั ้น ขึ้น และเข้าไปในเมือง
แม่สามีก็เหน
็ ข้าวที่นางได้เก็บมานั ้น และนางเอาอาหารที่เหลือเมื่อนางรับประทานอิม
้ ให้แก่แม่สามี
่ แล้วนัน
ด้วย 19 แม่สามีจึงกล่าวแก่ นางว่า “วันนี้ ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมา ลูกไปทํางานที่ ไหน ขอให้ชายที่ เอาใจใส่
ลูกได้รบ
ั พระพรเถิด� นางจึงบอกแก่แม่สามีให้ทราบว่านางไปทํางานกับผู้ใด นางว่า “ผู้ชายที่ฉันไปทํางาน
ด้วยในวันนี้ นั้นชื่อโบอาส� 20 นาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่เขาเถิด
พระกรุ ณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่ สิ ้นชีวต
ิ ไปแล้ว� นาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่า
“ชายคนนั ้นเป็นญาติของเรา เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่ งของเรา� 21 รู ธชาวโมอับกล่าวว่า “นอกจากนั ้นเขา
ยังพู ดกับฉั นว่า ‘เจ้ าจงอยู่ใกล้ ๆคนใช้หนุ่มของฉั นจนกว่าเขาจะเกี่ยวข้าวของฉั นเสร็จ� ” 22 นาโอมีพู ดกับ
รู ธ บุตรสะใภ้ ว่า “ดี แล้ว ลูกสาวของแม่ เอ๋ย ที่ เจ้ าจะไปทํางานกับ สาวใช้ ของเขา เพื่อ ว่า เขาจะไม่ พบเจ้า ใน
นาอื่น� 23 ดังนั ้นนางจึงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของโบอาสเที่ยวเก็บข้าวตกจนสิน
้ ฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี
และนางก็อาศัยอยูก
่ ับแม่สามี
4

3
นางนาโอมีวางแผนให้นางรู ธสมรสกับโบอาส
1 นาโอมี แม่ สามี ของนางพู ดก ับ นางว่า “ลูกสาวของแม่ เอ๋ย ถ้า แม่ จะหาที่ พ่ง
ึ พัก ให้ เจ้า เพื่อ เจ้า จะได้ มี
ความสุข ไม่ ควรหรือ 2 โบอาสผู้ ที่ เจ้ าไปกับ พวกสาวใช้ ของเขานั ้น เป็น ญาติ ของเรามิ ใช่ หรือ ดู เถิด คื นว ัน
นี้ เขาจะซัด ข้าวบาร์เลย ์ ที่ ลานนวดข้าว 3 จงอาบนํ้า ทาน้าํ มัน สวมเครือ
่ งแต่ง กายแล้ว ลงไปที่ ลานนวดข้าว
แต่ อย่า ให้ท่านเห็น ตัว จนกว่า ท่านจะรับ ประทานและดื่ม เสร็จ แล้ว 4 เขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดี แล ้ว จง
ไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่ นั ่น ต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทําประการใด� 5 นางตอบว่า
“แม่ว่าอย่างไร ฉั นจะกระทําตามทุกอย่าง� 6 ดังนั ้นนางจึงลงไปยังลานนวดข้าว และกระทําตามที่ แม่สามี
บอกทุกอย่าง 7 เมื่อโบอาสรับประทานและดื่มจนสําราญใจแล้ว ท่านก็ไปนอนอยูที
่ ่ปลายกองข้าว แลว
้ นางก็
ย่องเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงที่นั ่น
นางรู ธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมา
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8 ต่อ มาพอถึง เที่ยงคืน ชายคนนั ้ นก ็ ตกใจตื่น พลิก ตัว ดู เถิด มี ผู้ หญิง มานอนอยู่ ที่ เท ้า ของท่าน 9 ท่านจึง
ถามว่า “เจ้ าเป็น ใคร� นางตอบว่า “ดิ ฉั น คือ รู ธ หญิง คนใช้ ของท่านค่ะ ขอให้ ท่านกางชายเสื้อ ของท่านห่ม
หญิง คนใช้ ของท่านด้วย เพราะท่านเป็น ญาติ สน ิท ถัด มา� 10 ท่านจึง ว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรง
อํานวยพระพรแก่ เจ้ าเถิด คุ ณของเจ้าครัง้ หลังนี้ ก็ ใหญ่ยิง่ กว่าครังก
้ ่อน ด้วยว่าเจ้ามิ ได้ ไปหาคนหนุ่ม ไม่ ว่า
จนหรือมังม
่ ี 11 บัดนี้ ลูกสาวเอ๋ย เจ้ าอย่ากลัวเลย สิ ่งที่ เจ้ าขอร้องเราจะกระทํา ตามทุกอย่าง บรรดาผู้หลัก
ผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ ดี 12 และก็เป็นความจริงด้วยที่ ฉันเป็นญาติสนิ ท แต่ ยังมี
ญาติ อีกคนหนึ่ งที่ สนิทกว่าฉั น 13 คืนนี้ เจ้ าจงค้างที่ นี่ ก่อน พรุ ง่ นี้ เช้า ถ้าเขาจะทําหน้าที่ ญาติ สนิทเพื่อเจ้าก็
ดี แล้ว ให้เขาทําหน้าที่ ญาติ สนิทเถอะ แต่ ถ้าเขาไม่เต็มใจที่ จะทําหน้าที่ ญาติ สนิทที่ ถัดมาเพื่อเจ้า พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ฉั นจะทําหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าแน่ ฉั นนั ้น จงนอนลงเถิดจนกว่าจะ
รุ ง่ เช้า� 14 ดังนั ้นนางจึงนอนอยู่ที่ เท้าของท่านจนรุ ง่ เช้า แต่ นางลุกขึ้นก่อนคนจะจําหน้ากันได้ เพราะท่าน
คิดว่า “อย่าให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าว� 15 ท่านพูดว่า “จงเอาผ้าคลุมทเจ้
ี่ าใช้อยูนั
่ ้นคลี่ออก�
นางก็คลี่ผ้าคลุมออก ท่านก็ตวงข้าวบาร์เลย์หกทะนานให้นางแบกไป แล้วก็เข้าไปในเมือง 16 เมื่อนางมาถึง
แม่สามี จึงถามว่า “เป็นใครหนอ ลูกสาวของแม่เอ๋ย� แล้วนางก็ เล่าตามที่ ท่านได้ กระทําต่อนางให้แม่ สามี
ฟัง ทุก อย่าง 17 และนางว่า “ท่านให้ ข้าวบาร์เลย ์ หกทะนานนี้ แก่ ฉั น ท่านว่า ‘เจ้ าอย่า กลับ ไปหาแม่ สามี มือ
เปล่าเลย� ” 18 แม่สามีจึงว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงคอยอยู่ก่อน จนกว่าจะทราบว่าเรือ
่ งจะลงเอยอย่างไร
เพราะว่าท่านจะไม่หยุดเลยจนกว่าท่านจะจัดการเรือ
่ งนี้ ให้เสร็จในวันนี้ �

4
โบอาสไถ่มรดกของท่าน

1 โบอาสก็ ข้น
ึ ไปที่ประตูเมืองและนั ่งอยู่ที่นั่น

ดูเถิด ญาติสนิทคนที่ถัดมาซึ่งโบอาสกล่าวถึงก็เดินผ่านมา
โบอาสจึง กล่าวว่า “โอ คนเช่น นี้ เอ๋ย แวะนั ่ง ที่ นี่ ก่อนเถิด� เขาก็ แวะมานั ่ง ลง 2 ท่านจึง ไปเชิญ พวกผู้ ใหญ่
ในเมืองนั ้น มาสิบ คนกล่าวว่า “เชิญ นั ่ง ที่ นี่ เถิด � เขาทัง้ หลายก็ นั ่ง ลง 3 ท่านจึง พู ดก ับ ญาติ สน ิท ที่ ถัด มานั ้
นว ่า “นาซึ่ง เป็น ส่วนของเอลี เมเลคญาติ ของเรานั ้น นาโอมี ผู้ ที่ กล ับ มาจากแผ่น ดิน โมอับ อยากจะขายเสีย
4 ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าควรบอกให้ท่านทราบ และขอบอกว่า ขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าพลเมืองและต่อหน้าพวก
ผู้ใหญ่ของชาวเมืองเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ไว้ก็จงไถ่เถิด แต่ถ้าท่านไม่ไถ่จงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทราบ
นอกจากท่านแล้ว ไม่ มี ใครมี สิทธิ์ไถ่ ได้ ข้าพเจ้า มี สิทธิ์ถัด ท่านไป� ผู้ นั ้น จึง บอกโบอาสว่า “ข้าพเจ้า จะไถ่�
5 แล้วโบอาสบอกว่า “ในวันที ่ท่านซื้อที่ นาจากมือนาโอมีนั ้น ท่านก็จะได้รู ธชาวโมอับแม่ม่ายของผู้ตายด้วย
เพื่อ จะจรรโลงนามของผู้ ตายไว้กับ มรดกของเขา� 6 ญาติ สน ิท ที่ ถัด มาคนนั ้น ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะไถ่ เพื่อ
ตนเองอย่างนั ้น ไม่ ได้ จะทําให้มรดกข้าพเจ้า เสียไป ท่านจงเอาสิทธิในการไถ่ ของข้าพเจ้า ไปจัดการเองเถิด
เพราะข้าพเจ้า ไถ่ ไม่ ได้ แล้ว � 7 ต่อ ไปนี้ เป็น ธรรมเนี ยมในอิส ราเอลสมั ยก ่อนเกี่ยวกับ การไถ่ และการแลก
เปลี่ยน คือเพื่อจะรับรองการตกลงกัน คนหนึ่ งจะถอดรองเท้าของเขาเองยื่นให้อีกคนหนึ่ ง นี่ เป็นธรรมเนี ยม
ของการแสดงสักขีพยานในอิสราเอล 8 ดังนั ้นเมื่อญาติสนิทคนถัดมากล่าวแก่โบอาสว่า “ท่านจงซื้อเสียเอง
เถิด� เขาก็ ถอดรองเท้า ออก 9 แล ้ว โบอาสจึง กล่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลาย
เป็น พยานในวัน นี้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ ซ้ ือ ทรัพย์สิ นทัง้ หมดของเอลี เมเลค และทรัพย์สิ นทัง้ หมดของคิ ลิ โอนและ
มาห์โลนจากมือ นาโอมี แล้ว 10 ยิง่ กว่า นั ้ นร ูธ ชาวโมอับ แม่ ม่ายของมาห์โลนข้าพเจ้า ก็ ได้ มาเป็น ภรรยาของ
ข้าพเจ้า เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากพวก
พีน
่ ้ องของเขา และจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ท่านทัง้ หลายเป็นพยานแล้วในวันนี้ �
โบอาสแต่งงานกับนางรู ธ

ประชาชนทัง้ ปวงที่ อยู่ ที่ ประตู เมืองและพวกผู้ ใหญ่ กล่าวว่า “เราทัง้ หลายเป็น พยานแล้ว ขอพระเย
โฮวาห์ทรงกระทํา ให้หญิง นั ้ นที ่ กําลัง จะเข้า มาในเรือนของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาห์ ผู้ ซึ่ง ช่วย
กัน สร้างวงศ์ วานอิสราเอล ขอให้ ท่านจงจําเริญ อยู่ ในเอฟราธาห์ และมีช่อ
ื เสียงในเบธเลเฮม 12 ขอให้ วงศ์
วานของท่านเหมือนวงศ์ วานของเปเรศซึ่ง ทามาร์ค ลอดให้แก่ ยู ดาห์ เนื่ องด้วยเชื้อ สายซึ่ง พระเยโฮวาห์จะ
ประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคนนี้ � 13 ดังนั ้นโบอาสก็รบ
ั รู ธมาเป็นภรรยาของท่าน และท่านก็เข้าหานางและ
พระเยโฮวาห์ประทานให้นางตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกผูห
้ ญิงกพู
็ ดกับนาโอมีว่า “สาธุการ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงละทิง้ เจ้าไว้ให้ปราศจากญาติ ที่ ถัดมา ขอให้ทารกนี้ มีชื่อเสียงเลื่องลือไป
ในอิสราเอล 15 ให้ เด็ก คนนี้ เป็น ผู้ ชุบ ชีวต
ิ ของเจ้า และเลี้ยงดู เจ้ าเมื่อ ชรา เพราะว่า เด็ก คนนี้ เก ิ ดมาจากลูก
สะใภ้ที่รักเจ้า ผูประเสริ
้
ฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน�
11
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16 แล้วนาโอมี ก็ รับเด็กนั ้นมาอุม
้ ไว้แนบอก และรับเป็นผู้เลี้ยงดู แลเด็กคนนั ้น 17 หญิงชาวบ้านข้างเคียง
ก็ ให้ชื่อ เด็ก นั ้น พู ดก ั นว ่า “มี บุ ตรชายคนหนึ่ ง เกิด ให้แก่ นาโอมี� เขาตัง้ ชื่อ เด็ก คนนั ้ นว ่า โอเบด ผู้ เป็น บิดา
ของเจสซี ซึ่งเป็นบิดาของดาวิด 18 ต่อไปนี้ เป็นพงศ์ พันธุ ของเปเรศ
์
เปเรศให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮสโรน 19 เฮส
โรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ 20 อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้
กําเนิ ดบุตรชื่อสัลโมน 21 สัลโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโบอาส โบอาสให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด 22 โอเบดให้กําเนิ ด
บุตรชื่อเจสซี และเจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิด

1 ซามูเอล 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ซามูเอล

หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกชีวต
ิ ของซามูเอล ซึ่งเป็นผู้วินิจฉั ยคนสุดท้าย และได้บันทึกการเริม
่ ต้นของอาณาจั
กรอิสราเอลโดยกษั ตริย์ซาอูลเป็นผูนํ
้ า ซามูเอลเป็นศาสดาพยากรณ์ คนแรกที่เรียกกันว่า ศาสดาพยากรณ์
เขียน แต่ บทที่ 25 ของเล่ มนี้กล่าวถึงความตายของซามู เอล หนังสือทั ลมัดได้ กล่าวว่าซามู เอลเป็นผู้เขียน
หนั งสือเล่มนี้ ซึ่งเขาอาจจะเขียนบทที่ 1 ถึง 24 เท่านั ้น หนั งสือ 1 พงศาวดาร 29:29 พูดถึง “หนังสือของซา
มู เอลผู้ ทํานาย � เพราะฉะนั ้น ซามู เอลได้ เข ีย นบางส่วนของพระคัมภีร ์ ซามู เอลเกิด ในตระกูล เลวี (1 พศด
6:33-38) เล่ มนี้บันทึกประวัติ ศาสตร์ของชาวอิสราเอลตัง้ แต่ สมัยของผู้วินิจฉั ยจนถึงการตัง้ ซาอูลเป็นกษั
ตริย์ ในเล่มนี้เราได้พบดาวิด ซึ่งพร้อมกับอับราฮัมกับโมเสส เป็นคนสําคัญมากในพระคัมภีรเดิ
์ ม
นางฮันนาห์ปรารถนาได้บุตรชาย

1 มี ชายคนหนึ่ ง เป็ น ชาวรามาธาอิม โซฟิม

แห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่อ เอลคานาห์ บุ ตรชายเยโรฮัม
ผู้เป็นบุตรชายเอลีฮู ผู้เป็นบุตรชายโทหุ ผู้เป็นบุตรชายศูฟ คนเอฟราอิม 2 ท่านมีภรรยาสองคน คนหนึ่ งชื่อ
ฮันนาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเปนิ นนาห์ เปนิ นนาห์มีบุตร แต่ฮันนาห์ไม่มีบุตร 3 ฝ่ายชายผูนี
้ ้ เคยขึ้นไปจากเมืองของ
ตนทุกปี ไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาที่เมืองชีโลห์ ที่นั ่ นมีบุตรชายสองคนของ
เอลี ช่อ
ื โฮฟนี และฟีเนหัส ผู้เป็นปุโรหิตแห่งพระเยโฮวาห์ 4 ในวันที ่เอลคานาห์ถวายสัตวบู ชา ท่านก็ ได้ แบ่ง
ส่วนให้แก่เปนิ นนาห์ภรรยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรสาวทุกคนของนาง 5 ท่านแบ่งให้ฮน
ั นาห์สองส่วน
เพราะท่า นรักฮัน นาห์ มาก แต่ พระเยโฮวาห์ทรงปิด ครรภ์ ของนางเสีย 6 ปรปักษ์ ของนางก็ ยว
ั ่ เย้า นางอย่าง
รุ นแรง เพื่อกระทําให้นางระคายเคืองที่ พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย 7 เหตุการณ์ ก็เป็นอยู่ดังนี้ ปี
แล้วปี เล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์คราวใด ปรปักษ์ ของนางก็ เคยยัว่ เย้านาง เพราะฉะ
นั ้น นางฮัน นาห์ จึง ร้องไห้ ไม่ รับ ประทานอาหาร 8 และเอลคานาห์ สามี ของนางจึง ถามนางว่า “ฮัน นาห์ เธอ
ร้องไห้ทําไม และเหตุใดเธอจึงไม่รบ
ั ประทานอาหาร และทําไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้า สําหรับเธอฉั นไม่ดี
กว่าบุตรชายสิบคนหรือ� 9 หลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชีโลห์แล้ว ฮันนาห์ก็ลุกขึ้น ฝ่ายเอ
ลีปุโรหิตนง
ั ่ อยูที
่ ่เก้าอีข้
้ างเสาประตูพระวิหารของพระเยโฮวาห์
นางฮันนาห์ปฏิญาณว่าจะถวายบุตรชายคนนั ้นแด่พระเจ้า

“โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้า พระองค์ จะทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของหญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จริงๆ และ
ยัง ระลึก ถึง ข้า พระองค์ และยัง ไม่ ลืม หญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แต่ จะทรงประทานบุตรชายแก่ หญิง ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ สัก คนหนึ่ ง แล้ว ข้า พระองค์ จะถวายเขาไว้แด่ พระเยโฮวาห์ตลอดชีวต
ิ ของเขา และมีดโกนจะ
ไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย� 12 อยู่มาเมื่อนางยังอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่นั ้น เอลีก็สังเกต
ดู ปากของนาง 13 ฝ่ายฮัน นาห์ นั้น นางพูด แต่ ในใจ ริม ฝีปากของนางมุบมิบ เท่านั ้น ไม่ ได้ ยิน เสียงของนาง
เพราะเหตุ นี้ เอลี จึง สําคัญ ว่า นางมึนเมา 14 เอลี จึง พู ดก ับ นางว่า “เธอจะเมาไปนานสัก เท่าใด ทิง้ เหล้า องุน
่
เสียเถิด� 15 แต่ ฮันนาห์ตอบว่า “มิใช่เช่นนั ้นเจ้าค่ะ ดิฉั นเป็นหญิงที่ มีทุกข์หนั ก ดิฉั นมิได้ ดื่มเหล้าองุน
่ หรือ
เมรัย แต่ ดิ ฉั น ระบายความในใจของดิฉัน ออกต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 ขออย่า ถือว่า หญิง ผู้ รับ ใช้ของ
ท่านเป็น หญิ งอ ันธพาล ที่ ดิ ฉั น พูด ตลอดมานั ้ นก ็ พู ดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมาก�
17 แล้วเอลีก็ตอบว่า “จงกลับไปเป็ นสุ ขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูล
ขอต่อพระองค์ นั ้น� 18 และนางก็ กล่าวว่า “ขอให้หญิงผู้รับใช้ของท่านได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน
เถิด� แล้วหญิงนั ้นก็ไปตามทางของนางและรับประทานอาหาร และสีหน้าของนางก็ไม่เศร้าหมองอีกต่อไป
19 เขาทัง
้ หลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ นมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วเขาทัง้ หลายก็กลับไปบ้านที่รามาห์
และเอลคานาห์ก็สมสู่กับฮันนาห์ภรรยาของตน และพระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงนาง
10 นางเป็ น ทุกข์ รอ
้ นใจมากอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ร้องไห้ครํา่ ครวญ 11 นางก็ ปฏิญาณไว้ว่า

การกําเนิ ดของซามูเอล

20 และอยู่มาเมื่อถึงกาลกําหนดฮันนาห์ก็ ตัง
้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง

และนางเรียกชื่อเด็กนั ้ นว่า ซา
มู เอล เพราะนางกล่าวว่า “ดิ ฉั น ทูล ขอมาจากพระเยโฮวาห์� 21 ฝ่ายเอลคานาห์ และทุก คนในครอบครัว
ของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจําปี แด่ พระเยโฮวาห์ และทําตามคําปฏิญาณของท่าน 22 แต่ ฮันนาห์มิได้
ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่า “ฉั นจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้ หย่านมแล้ว ฉั นจะพาเขาขึ้นไป เพื่อเขาจะได้
ปรากฏตัว ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอยู่ที่ นั ่น ตลอดไป� 23 เอลคานาห์สามี บอกนางว่า “จงทํา ตามที่
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เธอเห็นชอบเถิด รออยู่จนให้เขาหย่านม ขอเพียงให้พระดํารัสของพระเยโฮวาห์สําเร็จเถิด� นางนั ้ นก็คอย
อยูแ
่ ละให้บุตรชายกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านม
นางฮันนาห์มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้า

24 และเมื่อ นางให้เขาหย่านมแล้ว

นางก็ พาเขาขึ้น ไปพร้อมกับ วัว ผู้ สามตัว แป ้ง หนึ่ ง เอฟาห์ และนํ้า องุน
่
หนึ่ งขวดหนั ง และนางก็นําเขามาที่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ และเด็กนั ้นก็ยงั เล็กอยู่ 25 แล้ว
เขาทัง้ หลายก็ ฆ่าวัวผู้ตัวนัน
้ และนําเด็กมาหาเอลี 26 นางก็ กล่าวว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด
ท่านเจ้าข้า ดิฉั นเป็นผู้หญิงที่ ยน
ื อยู่ที่ นี่ต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ 27 ดิฉั นอธิษฐานขอเด็ก
คนนี้ และพระเยโฮวาห์ประทานตามคําทูลขอของดิฉั น 28 เพราะฉะนั ้นดิฉันจึงให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์
ด้วย ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉั นจะให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์� และเขาก็นมัสการพระเยโฮวาห์ที่นั่น

2
การอธิษฐานอันชื่นชมยินดีของนางฮันนาห์

“จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระเยโฮวาห์เขาของ
ข้าพเจ้า ถูก เชิดชู ขึ้น ปากของข้าพเจ้า ก็ อา้ กว้างเข้า ใส่ ศัตรู ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เปรมปรีดิ ์ ในความ
รอดของพระองค์ 2 ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเยโฮวาห์ ไม่มีผู้ใดนอกเหนื อพระองค์ ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้า
ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย 3 อย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลย อย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลย เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็น พระเจ้า ของความรู ้ การกระทํา ทัง้ หลายพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชงั ่ ตรวจ 4 คัน ธนูของผู้ มี
กําลังกหั
็ ก แต่ผูที
้ ่ซวนเซก็ได้กําลังมาคาดเอว 5 บรรดาคนที่เคยกินอม
ิ่ ก็ต้องออกรับจ้างหากิน แต่คนทีเ่ คยหิ
วก็หยุดหิว คนที่เป็นหมันกําเนิ ดบุตรเจ็ดคน แต่นางที่มีบุตรมากก็เหี่ยวแห้งไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงประหาร
และทรงให้มีชว
ิ พระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตายและก็นําขึ้นมา 7 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ยากจน
ี ต
และทรงกระทํา ให้มัง่ คัง่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ต่ํา ลงและพระองค์ ทรงยกขึ้น 8 พระองค์ ทรงยกคนยากจน
ขึ้นจากผงคลี พระองค์ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะ กระทําให้เขานั ่งร่วมกับเจ้านาย และได้ที่ นั ่ งอันม
ี เกียรติ เป็น มรดก เพราะว่า เสาแห่ง พิภพเป็น ของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงวางพิภพไว้บนนั ้น 9 พระองค์
จะทรงดูแลย่างเท้า ของวิสุทธิชนของพระองค์ แต่ คนชัว่ จะต้องนิ่ ง อยู่ ในความมืด เพราะว่า มนุษย์ จะชนะ
ด้วยกําลังของตนก็หาไม่ 10 ศัตรูของพระเยโฮวาห์จะแตกเป็นชิน
้ ๆ พระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้
เขา พระเยโฮวาห์ จะทรงพิพากษาที่ สุด ปลายพิ ภพ พระองค์ จะทรงประทานกําลัง แก่ กษั ตริย์ ของพระองค์
และจะทรงยกย่องเขาของผู้ที่ พระองค์ ทรงเจิมไว้� 11 แล้วเอลคานาห์ก็ กลับไปบ้านที่ รามาห์ และเด็กนั ้ นก็
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเอลีปุโรหิต
1 นางฮันนาห์ได้ อธิษฐานและกล่าวว่า

บุตรชายทัง้ สองของเอลีไม่รูจั
้ กพระเจ้า

ฝ่ายบุตรชายทัง้ สองของเอลี เป็น คนอันธพาล เขามิ ได้ รู จั
้ ก พระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนี ยมของปุโรหิต ที่
มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้ เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครือ
่ งสัตวบูชา คนใช้ของปุโรหิตจะเข้ามา มือถือขอ
เกี่ยวเนื้ อสามง่าม ขณะเมื่อเนื้ อกําลังต้มอยู่ 14 เขาจะเอาขอเกี่ยวเนื้ อแทงเข้าไปในกระทะ หรือหม้อหู หรือ
หม้อขนาดใหญ่ หรือหม้อธรรมดา ขอเกี่ยวเนื้ อติดอะไรขึ้นมา ปุโรหิตกเ็ อาสิง่ นั ้นไปเป็นของตน ที่เมืองชีโลห์
เขาก็กระทําเช่นนั ้นแก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาที่ นั ่น 15 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ก่อนที่ เขาเผาไขมัน คนใช้ของปุโรหิต
เคยเข้า มากล่าวแก่ ชายผู้ กระทําบู ชาน ั ้นว ่า “ขอเนื้ อ ไปให้ ปุ โรหิต ทอด ท่านไม่ รบ
ั เนื้ อ ต้ม จากเจ้า ท่านต้อ
งการเนื้ อดิบ� 16 และถ้าชายคนนั ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ขอให้เขาเผาไขมัน เสี ยก่อน แล้วจงเอาไปตามชอบใจ
เถิด� เขาจะตอบว่า “ไม่ได้ เจ้าต้องให้เดีย
๋ วนี้ ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอาไปโดยใช้กําลัง� 17 ดังนี้ แหละบาปของคน
หนุ่มทง
ั ้ สองนั ้นจึงใหญ่หลวงนั กต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่าคนเหล่านั ้นได้ดูหมิน
่ ของถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
12

ซามูเอลปรนนิ บัติพระเจ้าตัง้ แต่เป็นเด็ก

18 แต่ ซามู เอลปรนนิ บัติ อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

เป็นเด็ก คนที ่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่าน 19 ฝ่าย
มารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนํามาให้เขาทุกปี เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครือ
่ งบูชาประจําปี 20 แล้ว
เอลีเคยอวยพรเอลคานาห์และภรรยาของเขา กล่าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ประทานเชื้อสายแก่ท่านโดยหญิง
คนนี้ แทนคนที่นางให้ยม
ื ไว้แด่พระเยโฮวาห์� แล้วเขาทัง้ หลายก็กลับบ้านของตน 21 และพระเยโฮวาห์ทรง
เยีย
่ มเยียนฮัน นาห์ และนางก็ ได้ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็น ชายสามหญิง สอง และกุ มารซามู เอลก็ เติบโตขึ้น
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ความชัว่ ร้ายของบุตรชายทัง้ สองของเอลี

1 ซามูเอล 2:22
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22 ฝ่าย เอ ลี ชรา มาก แล้ว และ ท่าน ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ ง ราว ทัง้ สิ้ นที ่ บุ ตร ชาย ทัง้ สอง ของ ท่าน กระทํา แก่ คน
อิสราเอล เช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ ปรนนิ บัติอยู่ที่ ทางเข้าพลับพลาแห่งชุมนุมด้วย 23 และท่านก็วา่ กล่าวเขา
ทัง้ สองว่า “ทําไมเจ้าจึงกระทําเช่นนั ้น เพราะเราได้ยน
ิ จากประชาชนทัง้ ปวงถึงความชัว่ ซึ่งเจ้ากระทํา 24 ลูก
เราเอ๋ย อย่าทําเลย เพราะเรือ
่ งที่เราได้ยน
ิ ไม่ดีเลย ลูกทําให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์ทําการละเมิด 25 ถ้า
มนุษย์ คนใดกระทํา ผิด ต่ อมนุษย์ ด้วยกัน ผู้ วิน ิจฉั ย จะวินิจฉั ย ให้ เขา แต่ ถ้า มนุษย์ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮ
วาห์ ใครจะทูล ขอเพื่อ เขาได้ เล่า � แต่ เขาทัง้ สองหาได้ ฟัง เสียงบิดาของเขาไม่ เพราะว่า เป็น นํ้า พระทัย ของ
พระเยโฮวาห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเย
โฮวาห์และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย

พระเจ้าทรงสาปแช่งวงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิ ตย์
กล่าวแก่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้ เผยเราเองให้
แจ้งแก่เรือนบรรพบุรุษเจ้า เมื่อเขาทัง้ หลายอยูใ่ นอียป
ิ ต์ใต้บังคับวงศ์วานของฟาโรห์ 28 และเราได้เลือกเขา
ออกจากตระกูลอิสราเอลทัง้ หมดให้เป็นปุโรหิตของเรา เพื่อจะขึ้นไปถวายที่แท่นบูชาของเรา เพื่อเผาเครือ
่ ง
หอม เพื่อสวมเอโฟดต่อหน้าเรา และเราได้ มอบบรรดาของที่ บูชาด้วยไฟซึ่งคนอิสราเอลนํามาถวายนั ้นแก่
เรือนบรรพบุรุษ ของเจ้า 29 เหตุ ใดเจ้า จึง เหยียบยํ่า เครือ
่ งสัตวบูชาของเรา และของที่ เขาถวายตามบัญชา
ของเราในที่ อาศัย ของเรา และให้ เกียรติ แก่ บุ ตรชายทัง้ สองของเจ้า เหนื อ เรา และกระทํา ให้ ตัว ของเจ้า ทัง้
หลายอ้วนพี ด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเรา� 30 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลจึง ตรัสว ่า ‘เราพูด โดยความจริง ว่า วงศ์ วานของเจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า จะ
ดําเนิ นต่อหน้าเราอยู่เป็นนิ ตย์� แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงประกาศว่า ‘ขอให้การนั ้นห่างไกลจากเรา เพราะ
ว่าผู้ที่ ให้เกียรติ แก่ เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ ดู หมิน
่ เรา ผู้นั ้นจะถู กดูหมิน
่ 31 ดู เถิด วาระนั ้นจะมา
ถึงอยู่แล้วที่เราจะตัดแขนของเจ้าออก และตัดแขนของวงศ์วานบิดาของเจ้าออก เพื่อจะไม่มีคนชราสักคน
เดียวในวงศ์ วานของเจ้า 32 แล้วเจ้าจะเห็นศั ตรู ในที่ อาศัยของเรา คือในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิ้นที ่พระเจ้าจะทรง
ประทานแก่ อิสราเอล และจะไม่ มี คนชราในวงศ์ วานของเจ้า เป็น นิ ตย์ 33 คนของเจ้า ซึ่ง เรามิ ได้ ตัดขาดเสีย
จากแท่น บูชาของเรานั ้น จะมี ชี วิตอยู่เพื่อ ทําร้ายดวงตาของเจ้า และทําให้ใจของเจ้า เศร้า โศก และบรรดา
ผลอันเพิม
่ พูนในวงศ์วานของเจ้าจะตายในวัยอันเบ่งบานของเขา 34 และสิง่ นี้ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า ซึ่ง
จะบังเกิด แก่ บุ ตรชายทัง้ สองของเจ้า คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ทัง้ สองจะสิน
ิ ในวัน เดียว 35 และเราจะให้
้ ชีวต
ปุ โรหิต ผู้ สัตย์ ซื่อ ของเราเกิด ขึ้น มา ซึ่ง จะกระทํา ตามสิง่ ที่ มี อยู่ ในจิต ในใจของเรา และเราจะสร้างวงศ์ วาน
มัน
่ คงให้ เขา และเขาจะดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า ผู้ ที่ เราเจิม ไว้เป็น นิ ตย์ 36 และต่อ มาทุก คนที่ ยงั เหลือ อยู่ ในวงศ์
วานของเจ้าจะมากราบไหว้เขาขอเงินเหรียญหนึ่ งและขนมปั งก้อนหนึ่ ง และจะกล่าวว่า “ขอท่านกรุ ณาตัง้
ข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่ งปุโรหิตสักทีหน่งึ เถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ประทานอาหารสักหน่ อยหนึ่ ง� ’ ”
27 ครัง
้ นั ้ นมีบุ รุ ษของพระเจ้ามาหาเอลี

3
ซามูเอลเป็นผูพยากรณ์
้
และปุโรหิต

ฝ่ายกุ มารซามู เอลปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ อยู่ ต่อ หน้า เอลี ในสมัย นั ้น พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มี มา
แต่ น้ อย ไม่มี นิ มิ ตบ ่อยนั ก 2 อยู่มาครัง้ นั ้น เอลี นอนอยู่ในที่นอนของตน ตาของท่านเริม
่ มื ดม ัว มองอะไรไม่
เห็น 3 ตะเกียงของพระเจ้า ยัง ไม่ ดับ ซามู เอลนอนอยู่ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ที่ ที่ หีบของพระเจ้า อยู่
ที่ นั่น 4 พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกซามู เอลและซามู เอลทูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ � 5 เขาจึง วิง่ ไปหาเอลี และ
ว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “เราไม่ ได้ เรียกเจ้า จงกลับ ไปนอนอีก� เขา
ก็ ไปนอน 6 และพระเยโฮวาห์ ทรงเรียกขึ้ นอ ี กว่า “ซามู เอลเอ๋ย� และซามู เอลก็ ลุ กขึ้น ไปหาเอลี กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าอยู่นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “ลูกเอ๋ย เรามิได้ เรียกเจ้า จงนอนอีก� 7 ฝ่ายซา
มู เอลไม่เคยรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์ และยังไม่เคยทรงสําแดงพระดํารัสของพระเยโฮวาห์แก่เขา 8 และพระเยโฮ
วาห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครง
ั ้ ที่สาม ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ ด้วยท่านร้องเรียก
ข้าพเจ้า� แล้วเอลีจึงหยัง่ รู ว้ า่ พระเยโฮวาห์ทรงเรียกเด็กนั ้น 9 เพราะฉะนั ้นเอลีจึงพูดกับซามูเอลว่า “จงไป
นอนเสียเถิด ถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจงทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้
ของพระองค์ คอยฟังอยู�
่ ” ซามู เอลจึงกลับไปนอนในที่ ของตน 10 และพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยืนอยู่
ทรงเรียกอย่างครังก
้ ่อนๆว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย� และซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผูรั
้ บใช้ของ
พระองค์คอยฟังอยู�
่ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “ดูเถิด เราจะทําสิง่ หนึ่ งในอิสราเอล หูของทุก
คนผู้ ที่ ได้ ยิน จะซ่า ทัง้ สองข้าง 12 ในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้ สิ ่ง สารพัด ที่ เรากล่าวไว้เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งวงศ์ วาน
ของเอลี ให้สําเร็จเสียต่อเอลี ตัง้ แต่ ต้นจนถึงที่ สุด 13 ดังนั ้นเราจึงบอกเขาว่า เราจะลงโทษวงศ์ วานของเขา
1
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เป็นนิ ตย์ เพราะความชัว่ ช้าซึ่งเขารู แล้
้ ว เพราะบุตรชายทัง้ สองของเขาประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิได้ห้าม
ปราม 14 เพราะฉะนั ้น เราจึง ปฏิญาณต่อ วงศ์ วานของเอลี ว่า ความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานเอลี นั้น จะลบล้างเสีย
ด้วยเครือ
่ งสัตวบูชา และของถวายไม่ได้เป็นนิ ตย์� 15 ซามูเอลนอนอยูจ
่ นรุ ง่ เช้า เขาเปิดประตูพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และซามู เอลก็ กล ัว ไม่ กล ้า บอกนิ มิ ตน น
ั ้ แก่ เอลี 16 เอลี ก็ เรียกซามู เอลมากล่าวว่า “ซามู เอล
บุตรของข้าเอ๋ย� และซามูเอลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ � 17 และเอลี ถามว่า “เรือ
่ งอะไรนะที่พระเยโฮวาห์ทรง
บอกเจ้า ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย ถ้าเจ้าปิดบังสิง่ ใดไว้จากเราในเรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่พระองค์ ทรงบอกแก่ เจ้ าก็
ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและให้หนักยิง่ กว่า� 18 ดังนั ้นซามู เอลจึงบอกทุกอย่างแก่เอลี ไม่ได้ปิดบังอะไรไว้
จากท่านเลย และเอลี ว่า “คือพระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์ทรงกระทําตามสิง่ ที่ พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด�
19 และซามู เอลก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับท่าน มิให้วาจาของท่านตกไปเปล่าแต่สักคําเดียว
20 และชนอิสราเอลทัง
้ ปวง ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบาก็ทราบว่า ซามูเอลได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูพยากรณ์
้
ของพระเยโฮวาห์ 21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีกที่ชีโลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงพระองค์แก่ซา
มูเอลที่ชีโลห์ 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
แนวเข้าต่อสู้ กับอิสราเอล และเมื่อสงครามได้ ขยายวงออกไป อิสราเอลก็ พ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟี ลิสเตีย ผู้ได้
ฆ่า คนเสีย ประมาณสี่ พัน คนในสนามรบ 3 และเมื่อ กองทัพ กลับ มาสู่ ค่าย พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลก็ กล่าว
ว่า “ทําไมพระเยโฮวาห์ จึง ทรงให้ เราพ่ายแพ้ ต่อ หน้า คนฟี ลิ ส เตีย ในวัน นี้ ขอเราไปนํา หีบ พันธสัญญาแห่ง
พระเยโฮวาห์มาให้เราจากเมืองชี โลห์เถิด เพื่อ ว่า หีบน น
ั ้ จะมาท่ามกลางเราและจะช่วยเราให้พ้น จากมือศั
ตรู ของเรา� 4 เขาจึง ใช้ คนไปที่ เมืองชี โลห์ เพื่อ นํา หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ประทับ ระ
หว่างพวกเครู บ มาจากชีโลห์ บุ ตรชายทัง้ สองของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ก็ อยู่ กับ หีบ พันธสัญญาแห่ง
พระเจ้าที่นั ่น 5 เมื่อหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามาในค่ายแล้ว คนอิสราเอลทัง้ สิ้นก็โห่ร้องเสียงดัง
จนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั ้น 6 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยน
ิ เสียงโห่รอ
้ งดังเช่นนั ้น เขาก็กล่าวว่า “เสียงโห่
ร้องอึกทึก ครึกโครมในค่ายของคนฮีบรู นั้น หมายความว่า อะไรกัน� และเขาทราบว่า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์
เข ้า มาในค่ายแล้ว 7 คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ กล ัว เพราะเขากล่าวว่า “พระเจ้า ได้ เสด็จ มาในค่ายแล้ว� และเขากล่าว
ว่า “วิบัติแก่ เราทัง้ หลาย เพราะแต่ ก่อนไม่เคยเกิดเรือ
่ งอย่างนี้ เลย 8 วิบัติแก่ เราทัง้ หลาย ใครจะช่วยเราให้
พ้น จากพระหัตถ์ ของบรรดาพระอัน ทรงฤทธานุ ภาพนี้ ได้ พระเหล่า นี้ เป็น ผู้ ที่ ฆ่า ฟัน ชาวอียป
ิ ต์ ด้วยภัย พิบั
ติ นานาชนิ ด ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 โอ คนฟี ลิ ส เตีย เอ๋ย จงกล้า หาญเถิด จงกระทํา ตัว เป็น ลูก ผู้ ชาย เพื่อ ว่า เจ้า
จะไม่ เป็น ทาสของคนฮีบรู ดัง ที่ เขาเคยเป็น ทาสเจ้า จงกระทํา ตัว ให้เป็น ลูก ผู้ชายและเข้า รบ� 10 เพราะฉะ
นั ้น คนฟี ลิ ส เตีย จึง สู้ รบและอิสราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่างก็ หนี ไปยัง เต็นท์ ของตน ครัง้ นั ้ นม ี การฆ่า ฟั นก ัน มาก
เพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสียสามหมื่นคน 11 และหีบแห่งพระเจ้าก็ถู กยึดไป และบุตรชายทัง้ สอง
ของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ก็ ถู กฆ่า ตาย 12 ผู้ ชายคนเบนยามิ น คนหนึ่ ง วิง่ ไปจากแนวรบมาถึง ชี โลห์ ใน
วัน เดียวกัน เสื้อผ้า ขาดและดิ นก ็ อยู่ บนศีรษะของเขา 13 เมื่อ เขามาถึง นั ้น ดู เถิด เอลี อยู่ บนที่ นั่ง ข้างถนน
คอยเฝ้าอยู่ เพราะจิตใจของท่านหวัน
่ ด้วยเรือ
่ งหีบแห่งพระเจ้า และเมื่อชายคนนั ้นเข้ามาในเมืองและบอก
ข่าว ชาวเมืองทัง้ สิ้นก ็ รอ
้ งขึ้น 14 เมื่อ เอลี ได้ ยิน เสียงร้องเช่น นั ้ นก ็ ถามว่า “นั ่น เสียงอะไรกัน โกลาหล� แล ้ว
ชายคนนั ้ นก ็ รีบเข้า มาบอกเอลี 15 ฝ่ายเอลี มีอายุ เก ้า สิบ แปดปี ตาของท่า นมื ดม ัว มองอะไรไม่ เห็น 16 ชาย
คนนั ้นบอกเอลีว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบ ข้าพเจ้าหนี มาจากแนวรบวันนี้ � เอลีก็ถามว่า “ลูกเอ๋ย
เป็นอย่างไรบ้าง� 17 ผู้ที่ ส่ง ข่าวนั ้ นก็ตอบว่า “อิสราเอลได้ หนี ไปต่อหน้า ต่อ ตาคนฟี ลิสเตีย ไปแล้ว มี การฆ่า
ฟั นกันมากท่ามกลางประชาชน บุ ตรชายทัง้ สองของท่าน คือ โฮฟนี และฟีเนหัสก็ ตาย และหีบแห่งพระเจ้า
ถูกยึดไปเสีย� 18 ต่อมาเมื่อเขากล่าวถึงหีบแห่งพระเจ้า เอลีก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยูข้
่ างประตู คอของท่าน
ก็หัก และท่านสิน
ิ แล้ว เพราะท่านชรามากและตัวก็หนั ก ท่านได้วินิจฉั ยคนอิสราเอลอยู่สี ่สิ บปี 19 ฝ่าย
้ ชีวต
บุตรสะใภ้ ของท่าน คือ ภรรยาของฟีเนหั สม ี ครรภ์ กําลัง จะคลอดบุตร และเมื่อ นางได้ยน
ิ ข่าวว่า เขายึด หีบ
แห่งพระเจ้าไป และพ่อสามีและสามีของนางก็สิน
ิ นางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตร เพราะความเจ็บปวด
้ ชีวต
บังเกิด ขึ้น แก่ นาง 20 เมื่อ นางกําลัง จะตายนั ้น พวกผู้ หญิง ที่ เฝ้า นางอยู่ ได้ บอกนางว่า “อย่า กลัว เลย เพราะ
เจ้าคลอดลูกผู้ชายคนหนึ่ ง� แต่นางไม่ตอบไม่ฟัง 21 นางให้ช่อ
ื เด็กนั ้ นว่า อีคาโบด กล่าวว่า “สง่าราศี พราก
ไปจากอิสราเอลแล้ว� เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป และเพราะเรือ
่ งพ่อสามีและสามีของนาง 22 และนาง
กล่าวว่า “สง่าราศีได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป�
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คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่ องด้วยหีบพันธสัญญา

คนฟี ลิ ส เตีย ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า และนํา ไปจากเอเบนเอเซอร์ถึง เมือ งอัช โดด 2 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ยึด หีบ
แห่งพระเจ้าไปนั ้น เขานําเข้าไปไว้ในนิ เวศของพระดาโกน และวางไว้ข้างพระดาโกน 3 และเมื่อประชาชนชา
วอัช โดดตื่น เช้า ในวันร ุ่ง ขึ้น ดู เถิด พระดาโกนได้ ล้ม หน้า ควํา่ ลงมายัง พื้น ดิน ตรงหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์
เขาทัง้ หลายจึง ยกพระดาโกนขึ้น ตัง้ ไว้ในที่ เดิม 4 แต่ เมื่อ เขาทัง้ หลายตื่น เช้า ในวันร ุ่ง ขึ้น ดู เถิด พระดาโกน
ก็ล้มหน้าควํา่ ลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือทัง้ สองก็ถู กตัด
ออกอยูที
่ ่ธรณี ประตู เหลืออยูแต่
่ ลําตัวพระดาโกน 5 เพราะเหตุนี้เองปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไปใน
นิ เวศของพระดาโกน จึงไม่เหยียบธรณี ประตู นิ เวศพระดาโกนที่ เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้ 6 พระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์อยู่ เหนื อ ประชาชนอัช โดดอย่างหนั ก พระองค์ ทรงทําลายเขาและทรงเฆี่ยนเขาด้วยริดสีดวง
ทวารขันร
้ ุนแรง ทัง้ ชาวอัชโดดและเขตแดนของชาวเมืองนั ้น 7 และเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นอย่างนั ้น เขา
ทัง้ หลายกล่าวว่า “อย่า ให้ หี บแห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลอยู่ กับ เราเลย เพราะว่า พระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่
เหนื อเรา และเหนื อพระดาโกนพระของเราอย่างหนั ก� 8 เขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทัง้ สิน
้ ของฟีลิส
เตีย และกล่าวว่า “เราจะกระทําอะไรกับหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลดี� เขาทัง้ หลายตอบว่า “ให้เรานําหีบ
แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลอ้อมไปยัง เมือ งกัท� เพราะฉะนั ้น เขาจึง นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลไปที่ นั ่น
9 แต่เมื่อเขาทัง
้ หลายนําหีบอ้อมไปเมืองนั ้นแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้เมืองนั ้นกระทําให้เกด
ิ การ
ทําลายอย่างหนั ก และทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั ้น ทัง้ เด็ก และผู้ ใหญ่ คือ ให้ เก ิ ดริด สีด วงทวารขั ้นร ุน แรงขึ้ นที ่
ส่วนลับของเขาทัง้ หลาย 10 เขาจึงส่งหีบแห่งพระเจ้าไปยังเมืองเอโครน และอยูม
่ าเมื่อหีบแห่งพระเจ้ามาถึง
เมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนร้องว่า “เขาได้ นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลมาให้เรา เพื่อ จะฆ่า เราและ
ประชาชนของเราเสีย� 11 เพราะฉะนั ้นเขาจึงส่งคนไปให้เรียกประชุมเจ้านายทัง้ หมดของคนฟีลิสเตีย และ
กล่าวว่า “จงส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนัน
้ กลับไปยังที่เดิม เพื่อหีบนัน
้ จะไม่ได้ฆ่าเราหรือ
ประชาชนของเราเสีย� เพราะว่า มี การทําลายอย่างน่า กลัว ตายแพร่ไปทัว่ เมืองนั ้น พระหัตถ์ ของพระเจ้า ก็
อยู่ที่ นั ่นอย่างหนั ก 12 คนที ่ไม่ ตายก็เป็ นริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง และเสียงร้องของชาวเมืองนั ้ นก็ข้น
ึ ไปยัง
ฟ้าสวรรค์
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1 หี บแห่ง พระเยโฮวาห์ อยู่ ในถิน
่ คนฟี ลิ ส เตีย เจ็ด เดือน 2 คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ เชิญ พวกปุโรหิต และพวกโหรมา

กล่าวว่า “เราจะกระทํา อย่างไรกับ หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ ดี ขอบอกเราว่า จะส่ง หีบ ไปยัง ที่ เดิ มด ้ว ยอะไรดี�
3 เขาทัง
้ หลายตอบว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไป ก็อย่าส่งไปเปล่า ถึงอย่างไรก็
ขอส่งเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดไปด้วย แล้วท่านทัง้ หลายจะหายโรค และท่านทัง้ หลายจะทราบด้วยว่า เหตุ
ใดพระหัตถ์นี้ จึงไม่หน
ั ไปเสียจากท่าน� 4 และเขากล่าวว่า “จัดอะไรเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดเล่า ที่เราจะ
ต้องถวายให้พระองค์ � เขาทัง้ หลายตอบว่า “ลู กริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงทองคําห้าลู กกับหนูทองคําห้าตัว
ตามจํานวนเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตีย เพราะว่า โรคอย่างเดียวกัน นั ้น ติดต่อ ท่านทัง้ หลายและเจ้า นายด้วย
5 เพราะฉะนั ้น ท่านต้องทํา รู ปริดสีด วงทวารขั นร
้ ุนแรงของท่านและรู ปหนูของท่านซึ่งทําลายแผ่นดิน และ
ท่านทัง้ หลายจงถวายสง่า ราศี แด่ พระเจ้า ของอิสราเอล ชะรอยพระองค์ จะทรงเบาพระหัตถ์ ของพระองค์
จากท่านทัง้ หลาย ทัง้ จากพระของท่านและแผ่น ดิน ของท่าน 6 ทําไมท่านจึง กระทํา ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง
กระด้างไปอย่างที่ ชาวอียป
ิ ต์ และฟาโรห์ได้ กระทํา จิตใจของเขาให้แข ็ งกระด้างนั ้น เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา
เหตุ การณ์ สู้ เขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ต้องปล่อยให้ ประชาชนไปมิ ใช่ หรือ แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ จากไป
7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่ งมาเทียมเข้ากับแม่วว
ั คู่หน่งึ ซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอา
แม่ ววั มาเทียมเกวียนแล้ว พรากลูกๆของมัน กลับ ไปบ้านเสีย ให้พ้น จากมัน 8 จงนํา หีบแห่งพระเยโฮวาห์มา
วางไว้บนเกวียน และวางเครือ
่ งทองคํา ซึ่ง ท่านทัง้ หลายถวายให้พระองค์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไว้ใน
หีบข้างๆแล้ วก็ปล่อยให้มัน ไป 9 และคอยดู ถ้าไปตามทางถึงแผ่นดินของมันเอง คือทางไปเมืองเบธเชเมช
พระองค์ ก็ เป็น ผู้ทรงให้ เก ิด ความชัว่ ร้ายอย่างใหญ่ หลวงนี้ แก่ เรา แต่ ถ้า ไม่ เช่น นั ้น เราจะได้ ทราบว่า ไม่ ใช่
พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ กระทํา ต่อ เรา เป็น โอกาสที่ บังเอิญ เกิด ขึ้น แก่ เราเอง� 10 คนเหล่านั ้ นก ็ กระทํา ตาม
นําเอาแม่ววั คู่หน่งึ เทียมเข้ากับเกวียน แล้วขังลูกๆของมันไว้ที่บ้าน 11 และเขาก็วางหีบแห่งพระเยโฮวาห์ไว้
บนเกวียนพร้อมกับหีบหนูทองคําและรู ปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงของเขา 12 แม่ วัวก็เดินตรงไปตามทางที่
ไปเมืองเบธเชเมช ไปตามทางหลวง เดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย และบรรดาเจ้านายแห่ง
คนฟีลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมช 13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมชกําลังเกี่ยวข้าวสาลีอยูที
่ ่
หุบเขา และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นหีบ เขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็น 14 เกวียนนั ้นได้เข้ามาในนาของโยชูวา
ชาวเบธเชเมชและหยุ ดอยู่ที่ นั่น มี หินใหญ่ก้อนหนึ่ งอยู่ที่ นั่น เขาจึงผ่าไม้ เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่ ววั เป็น
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เครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 15 และคนเลวีก็ เชิญ หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ลง และหีบท ี่ อยู่ ข้างๆซึ่ งม ี
เครือ
่ งทองคํา วางไว้บนก้อนหินใหญ่นั ้น และชาวเบธเชเมชก็ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและถวายเครือ
่ งสัตวบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ในวันนั ้น 16 และเมื่อเจ้านายทัง้ ห้าของคนฟีลิสเตียได้เห็นแล้วเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครน
ในวันนั ้น 17 ต่อไปนี้ เป็นรปริ
ู ดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงทองคําซึ่งคนฟีลิสเตียถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ รู ปหนึ่ ง สําหรับ เมือ งอัช โดด เมืองกาซารู ป หนึ่ ง เมือ งอัชเคโลนรู ป หนึ่ ง เมือ งกัท รู ป
หนึ่ ง เมืองเอโครนรู ปหนึ่ ง 18 รู ปหนูทองคําก็เช่นเดียวกัน ตามจํานวนเมืองของฟีลิสเตียที่เป็นเมืองของเจ้า
นายทัง้ ห้า ทัง้ เมืองที่มีป้อมปราการและชนบทที่ไม่มีกําแพงเมือง จนถึงหินก้อนใหญ่แห่งอาเบล ซึ่งเขาวาง
หีบของพระเยโฮวาห์ลงไว้นั ้น หินนั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ ที่ ในทุ่งนาของโยชู วาชาวเบธเชเมช 19 พระองค์ จึง
ทรงประหารชาวเบธเชเมช เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้มองข้างในหีบแห่งพระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงประหาร
เสียห้าหมื่นเจ็ดสิบคน และประชาชนก็ไว้ทุกข์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมาก
20 แล ้ว ชาวเบธเชเมชจึง กล่าวว่า “ผู้ ใดสามารถยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า บริสุ ทธิ์ องค์ นี้ ได้
พระองค์จะเสด็จไปจากเราไปหาผู้ใดดี� 21 ดังนั ้นเขาจึงส่งผู้ส่ ือสารไปยังชาวเมืองคีรย
ิ าทเยอาริมกล่าวว่า
“คนฟีลิสเตียได้คืนหีบแห่งพระเยโฮวาห์มาแล้ว ขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยูก
่ ับท่านเถิด�

7
ได้นําหีบพันธสัญญาไปยังเรือนของอาบีนาดับ

1 ชาวคี ร ย
ิ าทเยอาริมได้ มาเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ ไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนิ นเขา

และ
เขาทัง้ หลายก็ชาํ ระเอเลอาซาร์บุตรชายของเขาให้บริสุทธิเพื
่
ับแต่วัน
์ ่อให้ดูแลหีบแห่งพระเยโฮวาห์ 2 อยูมาน
ที่หีบนัน
้ อยู่ที่คีรย
ิ าทเยอาริมก็เป็นเวลาช้านานตัง้ ยี่สิบปี และบรรดาวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สินก
้ ็ครํา่ ครวญถึง
พระเยโฮวาห์ 3 แล้วซามูเอลพูดกับวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิ้นว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์
ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน จงทิง้ พระต่างด้าวและพระอัชทาโรทเสียจากท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และเตรียมใจ
ของท่านให้ ตรงต่อ พระเยโฮวาห์ และปรนนิ บั ติ แต่ พระองค์ เท่านั ้น พระองค์ จะทรงช่วยท่านให้ พ้น จากมือ
ของคนฟีลิสเตีย� 4 คนอิสราเอลจึงทิง้ พระบาอัลและพระอัชทาโรท และเขาทัง้ หลายปรนนิ บัติแต่พระเยโฮ
วาห์เท่านั ้น
การฟื้ นฟูที่เมืองมิสเปห์
“จงประชุม คนอิสราเอลทัง้ สิ้นที ่ เมืองมิส ปาห์และข้าพเจ้า จะอธิษฐานต่อ พระเย
โฮวาห์ เพื่อ ท่าน� 6 เขาทัง้ หลายจึง ประชุ มกั นที ่ มิ สปาห์ และตัก นํ้า มาเทออกถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และอดอาหารในวันนั ้นและกล่าวที่ นั่นว่า “เราทัง้ หลายได้ กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์� และซามู เอล
ก็ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลที่ เมืองมิส ปาห์ 7 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ยิ นว ่า คนอิสราเอลได้ ประชุ มกั นที ่ เมืองมิส ปาห์
เจ้านายแห่งฟีลิสเตียก็ยกขึ้นไปต่อสู้ กับอิสราเอล และเมื่อคนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้นเขาก็กลัวคนฟีลิสเตีย
8 และคนอิสราเอลร้องต่อ ซามู เอลว่า “อย่า หยุด ร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเพื่อ เราทัง
้ หลาย เพื่อ
ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย�
5 แล ้ว ซามู เอลกล่าวว่า

พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลชนะคนฟีลิสเตีย

9 ซามู เอลก็เอาลูกแกะอ่อนที่ ยังกินนมอยู่ตัวหนึ่ งมาถวายเป็ นเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัวแด่พระเยโฮวาห์

และ
ซามู เอลร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์เพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ทรงสดั บท่าน 10 ขณะที่ ซามู เอลถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาอยูนั
่ ้น คนฟีลิสเตียกเข
็ ้ามาใกล้จะสู้รบกับอิสราเอล แต่พระเยโฮวาห์ทรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิง่
นั กในวันนั ้นสู้กับคนฟีลิสเตีย กระทําให้คนฟีลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้แก่อิสราเอล 11 คนอิสราเอล
ก็ออกจากมิสปาห์ติดตามคนฟีลิสเตียและฆ่าฟันเขา จนไปถึงเมืองเบธคาร์ 12 แล้วซามู เอลก็เอาศิ ลาก้อน
หนึ่ งตัง้ ไว้ระหว่างมิสปาห์และเชน เรียกชื่อศิลานันว
้ ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
ช่วยพวกเราจนบัดนี้ � 13 ดังนั ้นคนฟีลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสราเอลอีก และพระหัตถ์ แห่ง
พระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้ คนฟีลิสเตียตลอดชีวต
ิ ของซามู เอล 14 หัวเมืองที่ คนฟีลิสเตียได้ยด
ึ ไปจากอิสราเอลนั ้น
ก็ได้กลับคืนมายังอิสราเอล ตัง้ แต่เมืองเอโครนถึงเมืองกัทและอิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้
คืนมาจากมือของคนฟีลิสเตีย ครัง้ นั ้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอาโมไรต์ด้วย
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉั ยคนอิสราเอล
15 ซามู เอลได้ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลอยู่ ตลอดชีวต
ิ ของท่าน 16 และท่านก็ เท ี่ยวไปโดยรอบทุก ปี เป็น ประจํา

ไปถึงเมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาห์ และท่านก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลในบรรดาเมืองเหล่านั ้น 17 แล้วท่าน
จะกลับมายังเมืองรามาห์ เพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่น ท่านก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลที่นั่นด้วย ท่านได้สร้าง
แท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น
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คนอิสราเอลปรารถนามีกษั ตริยเหมื
์
อนชนชาติอ่นที
ื ่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า

1 อยูมาเมื
่
่ อซามูเอลแก่แล้ว ท่านได้ตัง้ พวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉั ยอิสราเอล 2 บุตรหัวปีของท่านชื่อโย

เอล และคนที่สองชื่ออาบียาห์ ทัง้ สองเป็นผู้วินิจฉั ยในเมืองเบเออร์เชบา 3 แต่บุตรชายของท่านมิได้ดําเนิ น
ในทางของท่าน ได้ เลี่ยงไปหากําไร เขารับ สินบนและบิดเบือนความยุ ติ ธรรมเสีย 4 และบรรดาพวกผู้ ใหญ่
ของอิสราเอลก็ พากัน มาหาซามู เอลที่ เมืองรามาห์ 5 และเรียนท่านว่า “ดู เถิด ท่านชราแล้ว และบุตรชาย
ของท่านมิ ได้ ดําเนิ น ในทางของท่าน บัดนี้ ขอท่านได้ กํา หนดตัง้ กษั ตริย์ ให้วิน ิจฉั ย พวกเราอย่างประชาชาติ
ทัง้ หลายเถิด� 6 แต่เมื่อเขาพูดว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์ให้วินิจฉั ยเราทัง้ หลาย� ก็กระทําให้ซามูเอลไม่พอใจ และ
ซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
คําตักเตือนจากซามูเอล

และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบซามู เอลว่า “จงฟัง เสียงประชาชนในเรือ
่ งทัง้ สิ้ นที ่ เขาทัง้ หลายขอต่อ เจ้า
เพราะว่า เขามิ ได้ ละทิง้ เจ้า แต่ เขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ เรา ไม่ ให้เราครอบครองเหนื อ เขา 8 ตามการกระทํา ทัง้
สิน
ิ ต์ จนถึงวันนี้ คือเขาได้ ละทิง้ เราและปรนนิ บัติ พระ
้ ซึ่งเขาได้ กระทําตัง้ แต่ วันที่ เรานําเขาออกมาจากอียป
อื่น เขาจึงกระทําเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วย 9 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ จงฟังเสียงของเขา ขอแต่จงคอยทักท้วงเขา และ
สําแดงให้ ทราบถึง วิธี การของกษั ตริย์ ผู้ ที่ จะครอบครองเขาทัง้ หลาย� 10 ซามู เอลจึง เอาพระดํารัส ทัง้ สิน
้
ของพระเยโฮวาห์ มาบอกกล่าวแก่ ประชาชนผู้ รอ
้ งขอให้ ท่านตัง้ กษั ตริย์ 11 ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็ นว ิธีการขอ
งกษั ตริย์ผู้ที่ จะครอบครองเหนื อเจ้า กษั ตริย์จะเกณฑ์บุตรชายทัง้ หลายของเจ้าและกําหนดให้ประจํารถรบ
และให้เป็นพลม้า และให้วงิ่ หน้ารถรบของพระองค์ 12 แล้วพระองค์จะตัง้ เขาให้เป็นนายพัน นายห้าสิบของ
พระองค์ ให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าว และทําศัสตราวุธ และเครือ
่ งใช้ของรถรบ 13 พระองค์
14
จะนําบุตรสาวของเจ้าไปเป็นผู้ปรุ งเครือ
่ งหอม ทําครัวและปิ้ งขนม พระองค์ จะเอานา สวนองุน
่ และสวน
มะกอกเทศที่ ดี ที่ สุด ของเจ้า ให้ แก่ ข้าราชการของพระองค์ 15 พระองค์ จะชัก หนึ่ ง ในสิบ ของพืช ผลและผล
องุน
่ ของท่านให้ แก่ มหาดเล็ก และข้าราชการของพระองค์ 16 พระองค์ จะเอาคนใช้ ผู้ ชายและคนใช้ ผู้ หญิง
และคนหนุ่มๆที่ ดี ที่ สุด ของท่าน และลาของท่านให้ไปทํางานของพระองค์ 17 พระองค์ จะชัก หนึ่ ง ในสิบ ของ
ฝูงสัตว์ของท่าน และท่านทัง้ หลายจะเป็นทาสของพระองค์ 18 ในวันนั ้นท่านจะร้องทุกข์เพราะกษั ตริย์ของ
ท่าน ผู้ซึ่งท่านทัง้ หลายได้เลือกนั ้น แต่พระเยโฮวาห์จะไม่สดับท่านในวันนั ้น� 19 แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อ
ฟัง เสียงของซามู เอล เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “เราไม่ ยอม แต่ เราจะต้องมี กษั ตริย์ ปกครองเรา 20 เพื่อ เราจะ
เป็นเหมือนประชาชาติ ทัง้ หลายด้วย และเพื่อกษั ตริย์ของเราจะวินิจฉั ยเรา และนําหน้าเราไปและรบศึกให้
เรา� 21 และเมื่อซามูเอลได้ยน
ิ ถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของประชาชน ท่านก็นําไปทูลพระเยโฮวาห์ให้ทรงทราบ 22 และ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามู เอลว่า “จงฟังเสียงของเขาทัง้ หลายเถิด และจงตัง้ กษั ตริย์องค์หน่ง
ึ ให้เขา� แล้ว
ซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “ให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตน�
7

9
พระเจ้าทรงนําซามูเอลให้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์

1 มี ชายคนหนึ่ ง คนเบนยามิน ชื่อ คีช บุ ตรชายของอาบี เอล ผู้ เป็ น บุตรชายของเศโรร์ บุ ตรชายของเบโค
รัท บุ ตรชายของอาหิยาห์ คนเบนยามิน เป็น คนรํา่ รวย 2 ท่านมี บุ ตรชายคนหนึ่ ง ชื่อ ซาอูล เป็น คนหนุ่มท ี่ ดี
ที่สุด รู ปงาม ไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขา เขาสูงกว่าประชาชนทัง้ หลายตัง้ แต่บ่าขึ้นไป
3 ฝ่ายฝูง แม่ ลาของคี ช บิดาของซาอู ล หายไป คีช จึง กล่าวแก่ ซาอู ลบ ุตรชายของตนว่า “ลุ กขึ้น เอาคนใช้ คน
หนึ่ ง ไปกับ เจ้า เพื่อ ไปหาลา� 4 เขาทัง้ สองก็ ผ่านแดนเทือกเขาแห่ง เอฟราอิม ผ่านเข้า แผ่น ดิน ชาลิ ชา เขา
หาลาไม่ พบ เขาก็ ผ่านข้ามแผ่น ดิน ชาอาลิม แต่ ลาไม่ อยู่ ที่ นั่น แล ้ว เขาผ่านเข้า แผ่น ดิน ของคนเบนยามิน
แต่ก็หาลาไม่พบ 5 เมื่อเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่า “มาเถิด ให้เรากลับไป
เกรงว่าบิดาของข้าจะเลิ กกังวลเรือ
่ งลา และมาร้อนใจด้วยเรือ
่ งของเรา� 6 แต่ คนใช้ตอบท่านว่า “ดู เถิด มี
คนของพระเจ้าคนหนึ่ งในเมืองนี้ เป็นคนที่ เขานั บถื อกันมาก สิ ่งที่ ท่านกล่าวนั ้นเป็นไปตามที่ กล่าวนั ้ นทุกอ
ย่าง ขอให้เราไปที่นั ่น ชะรอยท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรดําเนิ น� 7 แล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่า
“แต่ดูเถิด ถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั ้น เพราะขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้ว เราไม่มีของขวัญ
ที่ จะนํา ไปให้ แก่ คนของพระเจ้า เรามี อะไรบ้าง� 8 คนใช้ ตอบซาอู ล อี กว่า “ดู เถิด ผมมี เงิน อยู่ หน ่ง
ึ เสี้ยวเช
เขลและผมจะให้แก่ คนของพระเจ้า เพื่อ จะบอกหนทางให้แก่ เรา � 9 (ในอิสราเอลสมัย เดิม เมื่อ คนใดจะไป
ทูล ถามพระเจ้า เขากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราไปหาผู้ ทํานายกัน� เพราะผู้ ที่ ในสมัย นี้ เราเรียกว่า ผู้ พยากรณ์
นั ้น ในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทํานาย) 10 และซาอูลจึงพู ดกับคนใช้ของท่านว่า “พู ดดี นี่ มาให้เราไปกันเถิด�
เขาทัง้ สองขึ้นไปที่เมืองซึ่งคนของพระเจ้าอยู่ 11 ขณะเมื่อเขาขึ้นภูเขาไปยังเมืองนั ้น เขาพบพวกผู้หญิงสาว
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ออกมาตัก นํ้า จึง ถามว่า “ผู้ ทํานายอยู่ ที่ นี่ หรือ � 12 เธอทัง้ หลายตอบว่า “อยู่ นี่ ดู เถิด ท่านเพิง่ ขึ้น หน้า ท่าน
ไป จงรีบเข้าเถิด ท่านเพิง่ มาในเมืองเมื่อกี้นี้ เพราะว่าวันนี้ ประชาชนทําการถวายสัตวบู ชา ณ ปู ชนียสถาน
สูง 13 พอท่านทัง้ สองเข้าไปถึง ในเมือง ท่านทัง้ สองจะพบก่อนที่ ผู้ ทํานายขึ้น ไปรับ ประทานอาหาร ณ ปู ชน
ียสถานสูง เพราะว่าประชาชนจะไม่รบ
ั ประทานจนกว่าท่านจะมาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครือ
่ ง
สัตวบู ชา ภายหลังผู้ที่ ได้ รับเชิญจึงรับประทาน ฉะนั ้นบัดนี้ จงขึ้นไปเถิด ท่านทัง้ สองจะพบทั นที � 14 เขาทัง้
สองก็ ข้น
ึ ไปยัง เมืองนั ้น ขณะเมื่อ เขาเข้าไปในเมือง ดู เถิด ซามู เอลกําลัง เดิน ออกมาตรงหน้า เขาทัง้ สอง
จะขึ้น ไปยัง ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น 15 พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ในหู ของซามู เอลแล้ว ในวันก ่อ นวันที ่ ซาอู ลมาถึงว่า
16 “พรุ ง
่ นี้ เวลาประมาณเท่า นี้ เราจะส่ง ชายผู้ หน ่ง
ึ ซึ่ง มาจากดิน แดนเบนยามิน เจ้ าจงเจิม เขาให้ เป็น เจ้า
เหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา เขาจะช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย เพราะเราได้มองดู
ประชาชนของเราแล้ว ด้วยเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเรา� 17 เมื่อซามูเอลเห็นซาอูลเข้าแล้ว พระเยโฮวาห์
ทรงบอกท่านว่า “ดูเถิด นี่ เป็นชายคนที่เราได้พูดกับเจ้าแล้วนัน
้ เขาเป็นผู้ที่จะปกครองเหนื อประชาชนของ
เรา� 18 แล้วซาอูลก็เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและกล่าวว่า “ขอบอกข้าพเจ้าหน่ อยว่า บ้านของผู้ทํานายอยู่
ที่ไหน� 19 ซามู เอลตอบซาอูลว่า “ฉั นเป็นผู้ทํานาย จงเดินขึ้นหน้าฉั นไปยังปู ชนียสถานสูงนั ้น เพราะในวัน
นี้ ท่านจะรับประทานอาหารกับฉั น และพรุ ง่ นี้ เช้าฉั นจึงจะให้ท่านไป และฉั นจะบอกทุกอย่างที่ ข้องอยู่ในใจ
ของท่านแก่ท่าน 20 ส่วนเรือ
่ งลาของท่านที่หายไปสามวันแล้วนัน
้ อย่าเอาใจใส่เลย เพราะเขาพบแล้ว ความ
ปรารถนาของคนอิสราเอลนั ้ นมุ่งหมายเอาใครเล่า ไม่ใช่ตัวท่านและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาท่านดอกหรือ�
21 ซาอูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ ใช่คนเบนยามินดอกหรือ เป็ นตระกูลเล็กน้ อยที่สุดในอิสราเอล และครอบครัว
ของข้าพเจ้าไม่ใช่ครอบครัวที่ด้อยที่สุดในตระกูลเบนยามินดอกหรือ ทําไมท่านจึงพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ เล่า
� 22 แล้วซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้นที่นั่งสําหรับผู้ที่รับเชิญ ซึ่งมี
ประมาณสามสิบคน 23 และซามู เอลพู ดกับคนครัวว่า “จงนําส่วนที่ ฉันได้มอบให้ ซึ่งฉั นบอกว่า ‘เก็บไว้ต่าง
หาก� นั ้นมา� 24 คนครัวจึงนําเอาส่วนขาและส่วนบนนั ้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซาอูล และซามูเอลกล่าวว่า “ดู
เถิด สิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยูต
่ ่อหน้าท่าน จงรับประทานเถิด เพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชัว่ โมงที่กําหนดไว้
ตัง้ แต่ฉั นกล่าวว่า ‘ฉั นได้เชิญประชาชนมาแล้ว� ” ซาอูลจึงรับประทานกับซามูเอลในวันนั ้น 25 และเมื่อเขา
ทัง้ หลายลงมาจากปู ชน ีย สถานสูง เข้า มาในเมือง ซามู เอลสนทนากับ ซาอู ลบนดาดฟ้า หลังคาบ้าน 26 และ
เขาทัง้ สองตื่น แต่ เช้า ตรู ่ และอยู่ มาเมื่อ สว่างแล้ว ซามู เอลก็ เรียกซาอูล ผู้ อยู่ บนดาดฟ้า ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด
เพื่อฉั นจะส่งท่านไปตามทางของท่าน� ซาอูลก็ลุกขึ้น ท่านทัง้ สองก็เดินออกไปที่ถนน ทัง้ ท่านและซามูเอล
27 เมื่อ เขาทัง
้ หลายกําลัง ลงมาที่ ชานเมือง ซามู เอลจึง พู ดก ับ ซาอู ล ว่า “จงบอกคนใช้ ให้เดิน ล่วงหน้า เราไป
ก่อน (และเขาก็เดินพ้นไป� ท่านจงหยุดที่นี่ ก่อน เพื่อฉั นจะได้แจ้งพระดํารัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ�

10
การเจิมซาอูลด้วยนํ้ามันให้เป็นกษั ตริย์ หมายสําคัญต่างๆจากพระเจ้า
และจุ บท่านแล้วกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเจิ
มท ่านไว้ให้เป็น เจ้า นายเหนื อ มรดกของพระองค์ แล ้วมิ ใช่ หรือ 2 เมื่อ ท่านจากฉั น ไปในวัน นี้ ท่านจะพบชาย
สองคนริมทฝ
ี่ ังศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามินที่เศลซาห์ และเขาทัง้ สองจะบอกท่านว่า ‘ลาซึ่งท่าน
ไปหานั ้นพบแล้ว ดูเถิด บัดนี้ บิดาของท่านเลิ กกังวลเรือ
่ งลาแล้ว และร้อนใจเรือ
่ งของท่าน กล่าวว่า “เราจะ
ทํา อย่างไรเรือ
่ งบุตรชายของเราดี� ’ 3 และท่านจะเดิน เลยที่ นั่น ไปถึงที่ ราบตําบลทาโบร์ ที่ นั ่น ชายสามคน
ซึ่ง กําลัง ขึ้น ไปเฝ้า พระเจ้า ที่ เบธเอลจะพบท่าน คนหนึ่ งอ ุ้ มล ูก แพะสามตัว อี กคนหนึ่ ง ถือ ขนมปัง สามก้อน
และอีก คนหนึ่ ง ถือ ถุง หนั ง นํ้า องุน
่ ถุง หนึ่ ง 4 เขาทัง้ หลายจะคํานั บท ่านและมอบขนมปัง ให้ท่านสองก้อน ซึ่ง
5
ท่านจะรับจากมือของเขา ต่อจากนั ้นท่านจะมาถึงภูเขาของพระเจ้า ที่ นั ่ นมีกองทหารรักษาการของคนฟี
ลิสเตีย อยู่มาเมื่อท่านมาถึงเมืองนั ้น ท่านจะพบผู้พยากรณ์ หมู่หน่ึงกําลังลงมาจากปูชนียสถานสูง ถือพิณ
ใหญ่ รํามะนา ปี่ พิณเขาคู่ นําหน้ามา กําลังพยากรณ์ เรือ
่ ยมา 6 แล้วพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาส
ถิตกบท
ั ่าน และท่านจะพยากรณ์ กับคนเหล่านั ้น เปลี่ยนเป็นคนละคน 7 เมื่อหมายสําคัญเหล่านี้ เกิดแก่ท่าน
แล้ว จงกระทํา อะไรตามแต่ มี โอกาสเถิด เพราะพระเจ้า ทรงสถิ ตก ั บท ่าน 8 และท่านจงลงไปที่ กิล กาลก่อน
ฉั น และดู เถิด ฉั น จะลงมาหาท่านเพื่อ จะถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และถวายสัตว์เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา ท่านจง
คอยอยู่ที่นั ่นเจ็ดวันจนฉั นมาหาท่าน และสําแดงแก่ท่านว่าท่านควรจะกระทําอะไร� 9 เมื่อซาอูลหันหลังไป
จะจากซามู เอล พระเจ้าทรงประทานจิตใจอีกอย่างหนึ่ งแก่ ท่าน และหมายสําคัญเหล่านี้ ทัง้ หมดเกิดขึ้นใน
วันนั ้น 10 เมื่อเขาทัง้ สองมาถึงภูเขานั ้น ดูเถิด ผูพยากรณ์
้
หมู่หน่ง
ึ พบกับท่าน และพระวิญญาณของพระเจ้า
สถิ ตกับท่าน และท่านก็ พยากรณ์ อยู่ในหมู่พวกเขา 11 และต่อมาเมื่อคนทัง้ หลายที่ รู จั
้ กท่านมาก่อนเห็นว่า
1 แล้วซามู เอลก็ หยิบขวดนํ้ามันเทลงบนศีรษะของซาอูล

1 ซามูเอล 10:12

228

1 ซามูเอล 11:14

ดูเถิด ท่านพยากรณ์ อยูกั
่ บพวกผู้พยากรณ์ ประชาชนเหล่านั ้นก็พูดกันและกันว่า “อะไรหนอเกิดขึ้นแก่บุตร
ชายของคีช ซาอู ลอย ู่ ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรือ� 12 ชายคนหนึ่ ง อยู่ที่ นั ่น ตอบว่า “และบิดาของเขาทัง้
หลายคือใคร� ดังนั ้นจึงเป็นคําภาษิ ตว่า “ซาอูลอยใู่ นจําพวกผูพยากรณ์
้
ด้วยหรือ� 13 เมื่อท่านพยากรณ์ สิ้น
ลงแล้ว ท่านก็มายังปูชนียสถานสูง 14 ฝ่ายลุงของซาอูลจึงถามซาอูลกับคนใช้ว่า “เจ้าไปไหนมา� และท่าน
ตอบว่า “ไปหาลา และเมื่อเราเห็นว่าเราไม่พบลานั ้นแล้ว เราจึงไปหาซามูเอล� 15 ลุงของซาอูลกล่าวว่า “ซา
มู เอลบอกอะไรแก่ เจ้ าบ้าง ขอเล่า ให้ฟัง � 16 และซาอูล ตอบลุง ของท่านว่า “เขาบอกเราแจ่ม แจ้ง ว่า พบลา
แล้ว� แต่เรือ
่ งราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักร ซึ่งซามูเอลกล่าวถึงนั ้นท่านไม่ได้บอกสิง่ ใดเลย 17 ฝ่ายซามูเอล
จึงเรียกประชาชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่ มิสปาห์ 18 และท่านกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้นําอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ และเราได้ชว
่ ยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจาก
มือของชาวอียป
ิ ต์ และจากมือของราชอาณาจักรทัง้ หลาย และของคนเหล่านั ้ นที่บีบบังคับเจ้า� 19 แต่วันนี้
ท่านละทิง้ พระเจ้าของท่านผู้ซ่ึงช่วยท่านให้พ้นจากบรรดาความยากลําบากและความทุกข์ร้อน และท่านทัง้
หลายกล่าวว่า ‘เราไม่ ยอม แต่ ขอตัง้ กษั ตริย์ ไว้เหนื อ เรา� เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงเข้า เฝ้า พระเย
โฮวาห์ตามตระกูล ของท่าน และตามคนที่ นับ เป็น พันๆของท่าน� 20 แล ้ว ซามู เอลก็ นํา ตระกูล อิสราเอลทุก
ตระกูลเข้ามาใกล้ และจับสลากได้ตระกูลเบนยามิน 21 ท่านก็นําตระกูลเบนยามินเข้ามาใกล้ตามครอบครัว
จับ สลากได้ ครอบครัว มั ตรี และจับ สลากได้ ซาอู ลบ ุตรชายคีช แต่ เมื่อ เขาหาซาอู ลก ็ หาไม่ พบ 22 เขาจึง ทูล
ถามพระเยโฮวาห์ ต่อ ไปว่า “ชายคนนั ้น มาที่ นี่ หรือ ยัง � และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด เขาซ่อนตัว อยู่ ที่
กองสัมภาระ� 23 เขาทัง้ หลายจึง วิง่ ไปพาท่านมาจากที่ นั ่น และเมื่อ ท่านยืน อยู่ ท่ามกลางประชาชน ท่านก็
สูงกว่าประชาชนทุกคนจากบ่าขึ้นไป 24 ซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านเห็นผู้ที่พระเยโฮวาห์
ทรงเลือกไว้แล้วหรือ ในท่ามกลางประชาชนไม่มีใครเหมือนท่าน� และประชาชนจึงร้องเสียงดังว่า “ขอกษั
ตริย์ ทรงพระเจริญ� 25 แล ้ว ซามู เอลจึง บอกกับ ประชาชนให้ ทราบถึง สิทธิและหน้าที่ ของตํา แหน่ งกษั ตริย์
และท่านบันทึกไว้ในหนั งสือ และวางถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วซามู เอลก็ให้ประชาชนกลับไปยั
งบ้านของตนทุกคน 26 ซาอูลก็กลับไปยังบ้านของท่านที่กิเบอาห์ด้วย และมีพวกนั กรบซึ่งพระเจ้าทรงดลจิต
ใจไปกั บท ่านด้วย 27 แต่ มี คนอันธพาลบางคนกล่าวว่า “ชายคนนี้ จะช่วยเราให้ พ้น ได้ อย่างไร � และเขาทัง้
หลายก็ดูหมิน
่ งบรรณาการมาถวาย แต่ท่านก็นิ่งเสีย
่ ท่าน ไม่นําเครือ

11
ซาอูลชนะคนอัมโมน

1 ฝ่ายนาหาชคนอัมโมนได้ ยกขึ้นไปตัง
้ ค่ายสู้ เมืองยาเบชกิเลอาด

บรรดาชาวเมืองยาเบชจึงพูดกับนาหา
ชว่า “ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าทัง้ หลายและข้าพเจ้าทัง้ หลายจะยอมปรนนิ บัติท่าน� 2 แต่นาหาช
คนอัมโมนกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “เราจะกระทําพันธสัญญากับเจ้าทัง้ หลายตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือเราจะ
ทะลวงตาขวาของเจ้า เสีย ทุก คนให้ เป็ นที ่ อป
ั ยศแก่ คนอิสราเอลทัง้ ปวง� 3 ฝ่ายพวกผู้ ใหญ่ แห่ งเมืองยาเบ
ชกล่าวแก่ท่านว่า “ขอผ่อนผันให้ข้าพเจ้าสักเจ็ดวัน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ส่งผู้ส่ ือสารไปให้ทัว่ ขอบเขตอิสราเอล
แล ้ว ถ้า ไม่ มี คนใดช่วยข้าพเจ้า ทัง้ หลายให้พ้น ได้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะยอมมอบตัว ไว้ให้แก่ ท่าน � 4 เมื่อ ผู้ ส่ ือ
สารมาถึ งก ิเบอาห์เมืองของซาอูล เขาทัง้ หลายก็ รายงานเรือ
่ งราวให้เข้าหู ของประชาชน และประชาชนทัง้
ปวงก็ร้องไห้เสียงดัง 5 ดูเถิด ซาอูลต้อนฝูงวัวกลับมาจากทุ่ง และซาอูลถามว่า “ประชาชนเป็นอะไรไปเขาจึง
ร้องไห้� ดังนั ้นเขาจึงเรียนท่านให้ทราบถึงข่าวของพวกยาเบช 6 เมื่อท่านได้ยน
ิ ถ้อยคําเหล่านี้ พระวิญญาณ
ของพระเจ้าก็ สถิ ตกับซาอูล และความโกรธของท่านเกิดขึ้นอย่างรุ นแรง 7 ท่านจึงเอาวัวมาคู่ หน่ง
ึ ฟันออก
เป็นท่อนๆ ส่งไปทัว่ เขตแดนทัง้ สิน
ึ ผู้ใดที่ ไม่ออกมาตาม
้ ของอิสราเอลโดยมือของผู้สื่อสาร กล่าวว่า “ผู้หน่ง
ซาอูล และซามู เอล จะกระทํา อย่างนี้ แก่ว ัว ของเขา� และความเกรงกลัว พระเยโฮวาห์ก็ มาเหนื อ ประชาชน
เขาทัง้ หลายพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน 8 เมื่อซาอูลตรวจพลอยู่ที่ เบเซก นั บคนอิสราเอลได้ สามแสนคน
และชายคนยู ดาห์ ได้ สามหมื่น คน 9 เขาจึง บอกแก่ ผู้ สื่อสารที่ มาน ั ้นว ่า “ท่านทัง้ หลายจงบอกแก่ ชาวยาเบ
ชกิเลอาดว่า ‘พรุ ง่ นี้ เวลาแดดร้อนท่านทัง้ หลายจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น� ” เมื่อผู้ส่ ือสารกลับมาบอกพวกยา
เบช เขาทัง้ หลายก็มีความยินดี 10 ดังนั ้นชาวยาเบชจึงว่า “พรุ ง่ นี้ เราจะมอบตัวของเราไว้ให้แก่ท่าน ท่านจง
กระทํา แก่ เราตามที่ ท่านเห็น ควรทุก อย่าง� 11 พอวันร ุ่ง ขึ้น ซาอู ลก ็ จัด พลออกเป็น สามกองทัพ ยกเข้า มาก
ลางค่ายในยามสาม และฆ่าฟันคนอัมโมนเสียจนเวลาแดดจัด ต่อมา ผู้ที่ เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายไป รวม
กัน ไม่ ได้ สั กค ู่ เดียวเลย 12 แล ้ว ประชาชนจึง เรียนซามู เอลว่า “คนที ่ พูด ว่า ‘ซาอูล จะปกครองเหนื อ พวกเรา
หรือ� นั ้น มีใครบ้าง จงนําคนเหล่านั ้นออกมา เราจะได้ ฆ่าเขาเสีย� 13 แต่ ซาอูลกล่าวว่า “ในวันนี้ อย่าให้ผู้
ใดถูกประหารชีวต
ิ เลย เพราะว่าวันนี้ เป็ นวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น� 14 แล้วซามูเอลจึง
กล่าวแก่ประชาชนว่า “มาเถิด ให้เราพากันไปยังกิลกาล และรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งราชอาณาจักรที่นั่นอีก�

1 ซามูเอล 11:15
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1 ซามูเอล 12:21

ประชาชนทัง้ ปวงตัง้ ซาอูลให้เป็นกษั ตริย์

15 ประชาชนทัง
้ ปวงจึงขึ้นไปยังกิลกาล

และที่นั่นเขาทัง้ หลายก็ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ที่ กิลกาล แล้วที่นั่นเขาทัง้ หลายถวายสัตว์เป็นเครือ
่ งสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาอู ลกับ
ประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ที่นั ่น

12

ซามูเอลประกาศเรือ
่ งอาณาจักรอิสราเอล

“ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ ฟัง เสียงของท่านทุก เรือ
่ งซึ่ง ท่านได้ บอก
ข้าพเจ้า และได้ แต่ งตัง้ กษั ตริย์ เหนื อ ท่านทัง้ หลายแล้ว 2 และบัดนี้ ดู เถิด กษั ตริย์ ก็ ดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า ท่าน
ส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้ว และดูเถิด บุตรชายของข้าพเจ้าก็อยู่กับท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้าดําเนิ น
อยูต
่ ่อหน้าท่านตัง้ แต่หนุ่มๆมาจนทุกวันนี้ 3 ดูเถิด ข้าพเจ้าอยูที
่ ่นี่ ขอท่านเป็นพยานปรักปรําข้าพเจ้าต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และต่อ หน้า ท่านที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ิ วัว ของผู้ ใดบ้างหรือ หรือ ข้าพเจ้า
เอาลาของผู้ใดไปบ้าง หรือข้าพเจ้าได้ฉ้อผู้ใด ข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รบ
ั สินบนจากมือของผู้
ใดซึ่งจะกระทําให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนให้แก่ ท่าน� 4 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า
“ท่านมิได้ฉ้ อเรา หรือบีบบังคับเรา หรือรับสิง่ ใดไปจากมือของผู้ใด� 5 ท่านก็กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อท่าน และท่านที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ ว่า ท่านไม่พบสิง่ ใดในมือ
ของข้าพเจ้า� และเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว�
1 ซามู เอลจึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลทัง
้ ปวงว่า

ซามูเอลบอกประชาชนเรือ
่ งเวลาต่างๆที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้รอด

และซามู เอลก็ กล ่าวแก่ ประชาชนว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ แต่ งตัง้ โมเสสกับ อาโรน และทรงนํา
บรรพบุรุษของท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 7 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านทัง้ หลายจงยืนนิ่ งอยู่ ข้าพเจ้าจะขอเสนอ
คดี ของท่านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เก ี่ ยวด ้วยบรรดาพระราชกิ จอ ัน ชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทําแก่ ท่านทัง้ หลายและแก่ บรรพบุรุษของท่านทัง้ หลาย 8 เมื่อ ยาโคบเข้าไปในอียป
ิ ต์ และ
บรรพบุรุษของท่านร้องต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ก็ ทรงใช้โมเสสกับอาโรน ผู้ได้ นําบรรพบุรุษของท่าน
ออกจากอียป
ิ ต์ และทําให้ เขามาอาศัย อยู่ ในที่ นี้ 9 แต่ เขาทัง้ หลายลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาเสีย
พระองค์ จึงทรงขายเขาไว้ในมือของสิ เสรา แม่ทัพแห่งเมืองฮาโซร์ และมอบไว้ในมือของคนฟี ลิสเตีย และ
ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งเมืองโมอับ และเขาเหล่านั ้ นก็ต่อสู้ บรรพบุรุษของท่าน 10 และเขาทัง้ หลายร้องทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปแล้ว เพราะว่าข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ละทิง้ พระเยโฮ
วาห์ ไปปรนนิ บัติ พระบาอัลและพระอัชทาโรท แต่ บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงช่วยข้าพระองค์ ทัง้ หลายให้พ้นมือศั
ตรู ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระองค์ � 11 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้เยรุ บ บาอัล
และเบดาน และเยฟธาห์ และซามู เอล และช่วยท่านทัง้ หลายให้พ้นจากมือศั ตรู ทุกด้าน และท่านทัง้ หลาย
อาศัย อยู่อย่างปลอดภัย 12 และเมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น นาหาชกษั ตริย์คนอัม โมนมาต่อสู้ ท่านทัง้ หลาย ท่าน
ทัง้ หลายกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ไม่ได้ แต่ต้องมีกษั ตริย์ปกครองเหนื อเรา� ถึงแม้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านเป็น พระมหากษั ตริย์ ของท่าน 13 ฉะนั ้น บัดนี้ จงดู กษั ตริย์ ที่ ท่านทัง้ หลายได้ เลือก ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้
ร้องขอ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อท่านแล้ว 14 ถ้าท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์ และ
ปรนนิ บั ติ พระองค์ และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่ กบฏต่อ พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ท่าน
ทัง้ หลายและกษั ตริย์ผู้ปกครองเหนื อท่านจึงจะเป็นผู้ติ ดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายต่อไป
15 แต่ถ้าท่านทัง
้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ แล้ว
พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะต่อสู้ท่านทัง้ หลายเหมือนเคยต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน
6

ฟ้าร้องและฝนในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีพิสูจน์ ว่าพระเจ้ายังทรงรับคนอิสราเอล

เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงยืน นิ่ ง อยู่ คอยดู เหตุการณ์ ยิง่ ใหญ่ ต่อ ไปนี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทํา ต่อ หน้า ต่อตาของท่านทัง้ หลาย 17 วัน นี้ เป็น ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี ไม่ใช่ หรือ ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเย
โฮวาห์ และพระองค์ จะทรงส่ง ฟ้าร้องและฝน เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะรับ รู ้และเห็น เองว่า ความชัว่ ของท่าน
นั ้นใหญ่โตเพียงใด ซึ่งท่านได้กระทําในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการที่ ได้ขอให้มีกษั ตริย์สําหรับท
่าน� 18 ซามู เอลจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งฟ้าร้องและฝนมาในวันนั ้น ประชาชน
ทัง้ หลายก็ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และซามู เอลยิง่ นั ก 19 และประชาชนทัง้ หลายเรียนซามู เอลว่า “ขอท่าน
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเผื่อผูรั
้ บใช้ทัง้ หลายของท่าน เพื่อเราทัง้ หลายจะไม่ถึงตาย เพราะ
เราได้เพิม
์ าหรับเราทัง้ หลาย� 20 และซามูเอลกล่าว
่ ี้เข้ากับบาปทัง้ สิน
่ ความชัวน
้ ของเรา คือขอให้มีกษั ตริยสํ
แก่ ประชาชนว่า “อย่า กลัว เลย ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ความชัวน
่ ี้ ทัง้ สิน
้ จริงๆแล้ว แต่ ท่านทัง้ หลายอย่า หัน
ไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์ แต่ จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 21 และอย่าหันเห
16
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ไปติดตามสิง่ ไม่มีสาระ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ช่วยให้พ้น เพราะเป็นสิง่ ไม่มีสาระ 22 เพราะพระเยโฮวาห์
จะไม่ ละทิง้ ประชาชนของพระองค์ ด้วยเห็น แก่ พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงพอ
พระทัยแล้ วที่จะกระทําให้ท่านเป็นประชาชนของพระองค์ 23 ยิง่ กว่านั ้นส่วนข้าพเจ้าขอพระเจ้าอย่ายอมให้
ข้าพเจ้ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์เลยด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลาย แต่ข้าพเจ้าจะสอนทางที่ดี
และที่ ถู กให้ท่าน 24 จงยําเกรงพระเยโฮวาห์เท่านั ้น ปรนนิ บัติพระองค์ด้วยความจริงด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน
จงพิเคราะห์ถึงมหกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําแก่ท่านแล้วนัน
้ 25 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายขืนกระทําความชัว่ อยู่
ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ ตัวท่านทัง้ หลายเองและกษั ตริย์ของท่านด้วย�

13
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย
1 ซาอูลขึ้นครองราชสมบัติ แล้วหนึ่ งปี

และเมื่อพระองค์ทรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสองปี 2 ซาอูลจึง
ทรงคัดเลือกชายอิสราเอลสามพันคน สองพันคนอยูก
่ ับซาอูลที่มิคมาชและที่แดนเทือกเขาเบธเอล อีกหนึ่ ง
พันคนนั ้นอยูก
่ ับโยนาธานที่เมืองกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน ประชาชนนอกนั ้นพระองค์ก็ปล่อยให้กลับเต็นท์
ของตนทุก คน 3 โยนาธานได้ ตี กองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย ซึ่ง อยู่ ที่ เกบาพ่ายแพ้ ไป คนฟี ลิ ส เตีย
ได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งนั ้น และซาอู ลก็เป่าแตรทัว่ แผ่นดินนั ้ นว่า “ขอให้คนฮีบรู ทัง้ หลายได้ ยิน� 4 และคนอิสราเอล
ทัง้ ปวงได้ยน
ิ เขากล่าวว่า ซาอูลได้รบชนะกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตีย และคนอิสราเอลก็เป็ นที่เกล
ียดชัง ของคนฟี ลิ ส เตีย เป็น อย่างยิง่ ประชาชนได้ ถู กเรียกออกมาให้สมทบกับ ซาอูล ที่ กิล กาล 5 และคนฟี ลิ
สเตีย ชุ มนุ มกัน เพื่อ จะต่อสู้ คนอิสราเอล มี รถรบสามหมื่น และพลม้า หกพัน และกองทหารนั ้ นก ็ มากมาย
เหมือนเม็ดทรายที่ ฝั่ งทะเล เขาก็ ยกขึ้นมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ มิ คมาช ทางตะวันออกของเบธาเวน 6 เมื่อคนอิสรา
เอลเห็นว่าตกอยู่ในที่คับแค้น (เพราะประชาชนถูกบีบคัน
้ อย่างหนั ก� แล้วประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถํ้า และ
ในพุ่มไม้หนาทึบในซอกหิน ในอุโมงค์และในบ่อ 7 พวกฮีบรู บางคนได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยังดินแดนกาด
และกิเลอาด แต่ฝ่ายซาอูลพระองค์ยงั ประทับอยที
ู่ ่กิลกาล และประชาชนทัง้ หมดติดตามพระองค์ไปด้วยตัว
สัน
่
ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว จึงถวายเครือ
่ งบูชา
8 พระองค์ทรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที่ซามูเอลกําหนดไว้

แต่ซามูเอลมิได้มาที่กิลกาล ประชาชนก็แตก
กระจายไปจากพระองค์ 9 ดัง นั ้น ซาอูล จึง ตรัสว ่า “จงนํา เครือ
่ งเผาบูชามาให้ เราที่ นี่ และเครือ
่ งสัน ติบู ชาด
้วย� และพระองค์ก็ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา 10 ต่อมาพอพระองค์ถวายเครือ
่ งเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด ซามูเอลก็
มาถึง ซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและทรงคํานั บท่าน
พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตริย์ซาอูล
ซามู เอลถามว่า “ท่านได้ กระทํา อะไรไปแล้ วน ี่� และซาอูล ตรัส ตอบว่า “เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น ประชาชน
แตกกระจายไปจากข้าพเจ้า และท่านก็ มิได้ มาภายในวั นที ่ กําหนดไว้ และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ได้ ชุ มนุ มกั นที ่ มิ
คมาช 12 ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘บัดนี้ คนฟี ลิ ส เตีย จะยกมารบกับ ข้าพเจ้า ที่ กิล กาล และข้าพเจ้า ยั งม ิ ได้ ทูล ขอพระ
กรุ ณาแห่ง พระเยโฮวาห์� ข้าพเจ้า จึง ข่ม ตัว เอง และได้ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา � 13 และซามู เอลกล่าวแก่ ซา
อู ล ว่า “ท่านได้ กระทํา การที่ โง่เขลาเสีย แล้ว ท่านมิ ได้ รักษาพระบัญชาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนื ออิสราเอล
เป็น นิ ตย์ แล้ว 14 แต่ บัดนี้ ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ ยัง่ ยืน พระเยโฮวาห์ทรงหาชายอีก คนหนึ่ ง ตามชอบ
พระทัยพระองค์แล้ว และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนื อชนชาติของพระองค์ เพราะ
ท่านมิได้รักษาสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้� 15 และซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิลกาลถึงกิเบอาห์แห่ง
คนเบนยามิน และซาอูลทรงนั บพลซึ่งอยูก
่ ับพระองค์ได้ประมาณหกร้อยคน 16 ซาอูลกับโยนาธานราชโอรส
ของพระองค์ และพลที่อยูกั
่ บพระองค์ก็อยูในกิ
่
เบอาห์แห่งคนเบนยามิน แต่คนฟีลิสเตียตัง้ ค่ายอยูที
่ ่มิคมาช
17 มีกองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่ งหันตรงไปยังโอฟราห์ยง
ั แผ่นดินชูอัล 18 อีกกอง
หนึ่ งหันตรงไปยังเบธโฮโรน และอีกกองหนึ่ งหันตรงไปยังพรมแดนซึ่งอยูเ่ หนื อหุบเขาเศโบอิมตรงถิน
่ ทุรกัน
ดาร 19 คราวนั ้นจะหาช่างเหล็กทัว่ แผ่นดินอิสราเอลก็ไม่มี เพราะคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “เกรงว่าพวกฮีบรู จะ
ทําดาบหรือหอกใช้เอง� 20 แต่คนอิสราเอลทุกคนลงไปยังฟีลิสเตียเพื่อลับเหล็กไถ ผาล ขวานและจอบของ
เขา 21 แต่ พวกเขาคิด ค่า ลับ สําหรับ ลับ จอบ ผาล สามง่าม ขวาน และติด ประตัก 22 เพราะฉะนั ้น เมื่อ ถึง วัน
ทําศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่ อยู่กับ ซาอูล และโยนาธานก็ ไม่ ได้ แต่ ซาอู ลกับโยนาธานราชโอรส
ของพระองค์มี 23 และกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิคมาช
11
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อยู่ มาวัน หนึ่ ง โยนาธานราชโอรสของซาอู ล กล่าวกับ คนหนุ่ มท ี่ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า “มาเถิด ให้
เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียข้างโน้ น� แต่หาได้ทูลพระบิดาของตนให้ทราบไม่ 2 ซาอูล
ทรงพักอยู่ที่ ชานเมืองกิเบอาห์ใต้ต้นทั บทิม ซึ่งอยู่ที่ ตําบลมิโกรน พลซึ่งอยู่ด้วยมีประมาณหกร้อยคน 3 กับ
อาหิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิ ทูบ พี่ ชายของอี คาโบด บุ ตรชายของฟีเนหั สผ ู้ เป็น บุตรชายของเอลี ปุ โรหิต แห่ง พระ
เยโฮวาห์ที่ เมืองชีโลห์ เขาถือ เอโฟดไป และพวกพลไม่ ทราบว่า โยนาธานไปแล้ว 4 ตามทางข้ามเขาที่ โยนา
ธานหาช่องที่ จะข้ามไปยัง ค่ายของฟี ลิ ส เตียนั ้ น มี ยอดหิน แหลมอยู่ฟากทางข้างนี้ และมี ยอดหิน แหลมอยู่
ฟากทางข้างโน้ น ยอดหนึ่ งมีช่อ
ึ ข้างเหนื อหน้า
ื ว่าโบเซส อีกยอดหนึ่ งชื่อเสเนห์ 5 หินแหลมยอดหนึ่ งโผล่ ข้น
มิคมาช และอีกยอดหนึ่ งโผล่ข้น
ึ ข้างใต้หน้ากิเบอาห์ 6 โยนาธานกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครือ
่ งอาวุธของท่าน
ว่า “มาเถิด ให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนเหล่านั ้ นที่มิได้เข้าสุหนั ต บางทีพระเยโฮวาห์จะทรง
ประกอบกิจ เพื่อ เรา เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ขัด ขวางพระเยโฮวาห์ ได้ ในการที่ พระองค์ จะทรงช่วยให้ พ้น ไม่ วา่
โดยคนมากหรือ น้ อย� 7 ผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านจึง ตอบท่านว่า “จงกระทํา ทุก สิง่ ที่ จิ ตใจของท่านอยาก
กระทํา หันไปเถิด ดู เถิด ข้าพเจ้าอยู่กับท่าน ตามแต่ จิ ตใจของท่านจะว่าอย่างไร� 8 แล้วโยนาธานกล่าวว่า
“ดูเถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่านั ้น และจะสําแดงตัวของเราให้เขาเห็น 9 ถ้าเขาจะกล่าวแก่เราว่า ‘จงคอย
อยูจ
่ นกว่าเราจะมาหาเจ้า� แล้วเราจะยืนนิ่ งอยูใ่ นที่ของเรา และเราจะไม่ไปหาเขา 10 แต่ถ้าเขาว่า ‘จงขึ้นมา
หาเราเถิด� แล้วเราจึงจะขึ้นไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว จะให้เรือ
่ งนี้ เป็นสัญญาณ
แก่ เรา � 11 ทัง้ สองจึง สําแดงตัว ให้ กองทหารรักษาการคนฟี ลิ ส เตีย เห็น และคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า “ดู เถิด
พวกฮีบรู ออกมาจากรู ที่ ซ่อนตัว อยู่ แล้ว � 12 และคนที่ กองทหารรักษาการจึง ร้องบอกโยนาธานและผู้ ถือ
เครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จงขึ้นมาหาเรา แล้วเราจะแจ้งให้เจ้าทราบสักเรือ
่ งหนึ่ ง� และโยนาธานบอกผู้ถือ
เครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จงตามข้าขึ้นมา เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเขาไว้ในมืออิสราเอลแล้ว� 13 แล
้ว โยนาธานก็ คลานขึ้น ไปและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านก็ตามไปด้วย คนเหล่านั ้ นก ็ ล้ม ตายหน้า โยนาธาน
และผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ก็ ฆ่า เขาทัง้ หลายตามท่านไป 14 การฆ่า ฟั นคร ง
ั ้ แรกที่ โยนาธานและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ
ของท่านได้กระทํานั ้น มีประมาณยีสิ
่ บคน อย่างในระยะทางครึง่ รอยไถในนาสักสองไร่ 15 และบังเกิดการสัน
่
สะท้านในค่าย ในทุ่งนาและในหมู่ประชาชนทัง้ หมด กองทหารนั ้นและถึงกองปล้นก็ตกใจตัวสัน
่ แผ่นดินได้
ไหว กระทําให้เกิดการสัน
่ สะท้านมากยิง่ นั ก 16 ยามของซาอูลที่อยู่ ณ กิเบอาห์แห่งคนเบนยามินก็มองดูอยู่
และดูเถิด มวลชนก็สลายไป วิง่ ตีกันไปมา 17 แล้วซาอูลจึงรับสัง่ แก่พลที่อยู่กับท่านว่า “จงนั บดูวา่ ผู้ใดได้ไป
จากเราบ้าง� และเมื่อเขานั บดูแล้ว ดูเถิด โยนาธานและผู้ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านไม่อยู่ที่นั่น 18 และซาอูล
รับสั ่งกับอาหิยาห์ว่า “จงนําหีบของพระเจ้ามาที่ นี่ � เพราะคราวนั ้นหีบของพระเจ้าอยู่กับคนอิสราเอลด้วย
19 อยู่มาเมื่อ ซาอูล ตรัส กับ ปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่ายฟี ลิ ส เตี ยก ็ เพิม
่ ยๆ ซาอูลจึงตรัสกับปุโรหิตว่า
่ ขึ้นเรือ
“หดมือไว้ก่อน� 20 ซาอูลกับบรรดาพลที่อยูด้
่ วยก็รวมกันเข้าไปทําศึก และดูเถิด ดาบของทุกคนก็ต่อสู้เพื่อน
ของตน มี ความสับสนอลหม่านอย่างยิง่ 21 ฝ่ายคนฮีบรู ซ่ึง เคยอยู่ กับ คนฟี ลิ ส เตี ยก ่อนเวลานั ้น คือ ผู้ ที่ ไป
อาศัยอยู่กับพวกเขาในค่ายจากชนบทรอบๆ เขาทัง้ หลายกลับมาเข้ากับคนอิสราเอลผู้อยู่ฝ่ายซาอูลและโย
นาธาน 22 ในทํานองเดียวกัน คนอิสราเอลทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟราอิม เมื่อได้ยินว่าคนฟีลิ
สเตี ยกํา ลัง หนี พวกเหล่า นี้ ก็ ไล่ ติ ดตามเขาไปทําศึ กด ้วย 23 พระเยโฮวาห์ทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น ในวัน นั ้น
และสงครามก็ ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไป 24 และคนอิสราเอลต้องทุกข์ ยากในวัน นั ้น เพราะซาอูล ได้
ทรงให้ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า “ถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็นวันนี้ ก่อนเราแก้ แค้นศั ตรู แล้ว ให้
ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� เพราะฉะนั ้น พวกพลจึง ไม่ รบ
ั ประทานอาหารเลย 25 และชาวแผ่น ดิน ทุก คนก็ เข ้า มาใน
26
ป่า มีน้าํ ผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่ง เมื่อประชาชนเข้าไปในป่านั ้น ดูเถิด นํ้าผึ้งก็กําลังย้อยอยู่ แต่ไม่มีคนใดเอามือ
ใส่ ปาก เพราะเขากลัวคําปฏิญาณ 27 แต่โยนาธานไม่ได้ยินคําปฏิญาณของพระราชบิดาที่ ทรงให้ประชาชน
ปฏิญาณ จึงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แหย่ที่รังผึ้ง แล้วก็เอามือของท่านใส่ปาก ตาก็แจ่มใสขึ้น 28 มีชายคนหนึ่ ง
เรียนว่า “พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลปฏิญาณว่า ‘ผูใดที
้
่ รบ
ั ประทานอาหารในวันนี้ ให้ผูนั
้ ้นถูกสาป
แช่ง� ” และพวกพลก็อ่อนเพลีย 29 แล้วโยนาธานจึงกล่าวว่า “บิดาของข้ากระทําให้แผ่นดินลําบาก ดูซิว่า
ตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะข้าได้รบ
ั ประทานนํ้าผึ้งนี้ แต่เล็กน้ อย 30 ถ้าวันนี้ พวกพลได้กินของที่รบ
ิ มา
จากศั ตรู ซึ่งเขาหามาได้อย่างอิม
่ หนําจะดีกว่านี้สักเท่าใด เพราะขณะนี้ การฆ่าฟันคนฟีลิสเตียก็จะมากกว่า
มิใช่หรือ� 31 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึงอัยยาโลน และพวกพลก็ออ
่ นเพลียนั ก
32 และพวกพลก็วง
ิ่ เข้าหาของที่รบ
ิ ได้ เอาแกะและวัวและลูกวัวมาฆ่าเสีย ณ ที่นั ้นเอง และพวกพลก็กินเนื้ อ
พร้อมกับ เลื อด 33 แล ้ว เขาก็ ไปทูล ซาอู ล ว่า “ดู เถิด พวกพลกําลัง ทําบาปต่อ พระเยโฮวาห์ โดยรับ ประทาน
พร้อมกับเลื อด� และซาอูลจึงรับสัง่ ว่า “พวกเจ้าได้ ละเมิดแล้ว จงกลิ้งก้อนหินใหญ่มาให้เราวันนี้ � 34 และ
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ซาอูลตรัสว่า “ท่านจงกระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาว่า ‘ให้ทุ กคนนําวัวหรือแกะของ
ตัวมาฆ่าเสียที่นี่ แล้วรับประทาน อย่ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ด้วยรับประทานพร้อมกับเลือด� ” คืนนั ้น
ทุก คนก็ นํา วัว มาและฆ่า เสีย ที่ นั ่น 35 และซาอู ลก ็ สร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น แท่น บูชาแท่น
แรกซึ่งพระองค์สร้างถวายแด่พระเยโฮวาห์ 36 แล้วซาอูลรับสัง่ ว่า “ให้เราลงไปตามคนฟีลิสเตียทัง้ กลางคืน
แล้วริบข้าวของของเขาเสียจนรุ ง่ เช้า อย่าให้เหลือสักคนเดียวเลย� และเขาทัง้ หลายตอบว่า “จงกระทําตาม
ที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิด� แต่ปุโรหิตกล่าวว่า “ให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่ เถิด� 37 และซาอู
ลก็ทูลถามพระเจ้าว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามคนฟีลิสเตียหรือไม่ พระองค์จะทรงมอบเขาทัง้ หลาย
ไว้ในมือของอิสราเอลหรือ� แต่ในวันนั ้นพระองค์มิได้ทรงตอบท่าน 38 และซาอูลจึงตรัสว่า “มาที่นี่ เถิด ท่าน
ทัง้ หลายที่เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้ ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้ 39 เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยอิสราเอล ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด แม้ความผิดนั ้นอยู่ที่ โยนาธานบุตรชายของข้า เขา
ก็ จะต้องตายเป็นแน่ ฉั น นั ้น � แต่ ไม่มี ชายสักคนหนึ่ งที่ อยู่ในหมู่ ประชาชนทัง้ หมดนั ้น ตอบพระองค์ 40 แล้ว
พระองค์จึงตรัสกับอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “พวกท่านทัง้ หลายอยูฝ
่ ่ายหนึ่ ง เราและโยนาธานบุตรชายของเราจะ
อยู่อีกฝ่ายหนึ่ ง� และประชาชนทูลซาอูลว่า “ขอจงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด� 41 ดังนั ้นซาอูล
จึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงสําแดงฝ่ายถูก� ข้างฝ่ายซาอูลและโยนาธานถูกสลาก
แต่ฝ่ายประชาชนรอดไป 42 แล้วซาอูลรับสัง่ ว่า “จับสลากระหว่างเรากับโยนาธานบุตรชายของเรา� และโย
นาธานถูกสลาก 43 แล้วซาอูลจึงตรัสกับโยนาธานว่า “เจ้าได้กระทําอะไร จงบอกเรามา� โยนาธานก็ทูลว่า
“ข้าพระองค์ได้ชิมน้าํ ผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยูใ่ นมือของข้าพระองค์เล็กน้ อยเท่านั ้น และดูเถิด ข้าพระองค์
ต้องตาย� 44 และซาอูลตรัสว ่า “ขอพระเจ้า ทรงลงโทษและให้หน ัก ยิง่ กว่า โยนาธาน เจ้ าจะต้องตายแน่ �
45 แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่า “โยนาธานควรจะถึงตายหรือ เขาเป็ นผู้ที่ได้นําให้มีชัยใหญ่ยง
ิ่ นี้ ในอิสราเอล
ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด เส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่ ง
จะไม่ตกถึงดินฉั นนั ้น เพราะในวันนี้ ท่านได้กระทําศึกด้วยกันกับพระเจ้า� ประชาชนไถ่โยนาธานไว้ ท่านจึง
47 เมื่อซาอูล
ไม่ถึงตาย 46 แล้วซาอูลกเ็ ลิกทัพไม่ติดตามคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิสเตียกลับไปยังที่อยูของตน
่
ได้ รบ
ั ตําแหน่ งกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลนั ้น พระองค์ ได้ ทรงต่อสู้ บรรดาศั ตรู ทุ กด้าน ต่อสู้ กับโมอับ กับชนอัม
โมน กับเอโดม กับบรรดากษั ตริย์แห่งโศบาห์ และกับคนฟีลิสเตีย ไม่ว่าพระองค์จะหันไปทางไหน พระองค์
ก็ ทรงกระทํา ให้ เขาพ่ายแพ้ ไป 48 พระองค์ ทรงรวบรวมกองทัพ และทรงโจมตี พวกอามาเลข และทรงช่วย
คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของบรรดาผูที
้ ่เข้าปล้นเขา 49 ฝ่ายโอรสของซาอูล มีโยนาธาน อิชวี มัลคีชูวา และ
ชื่อธิดาทัง้ สองของพระองค์คือ คนหัวปีช่อ
้ ้ องคือมีคาล 50 ชื่อมเหสีของซาอูลคืออาหิโนอัม
ื เมราบ และชื่อผูน
บุตรสาวของอาหิมาอัส และชื่อแม่ทัพของพระองค์ คืออับเนอร์ บุตรชายเนอร์ ลุงของซาอูล 51 คีชเป็นบิดา
ของซาอูล และเนอร์ผู้เป็นบิดาของอับเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบีเอล 52 ตลอดรัชกาลของซาอูลมีสงคราม
อย่างรุ นแรงกับคนฟีลิสเตียอยูเสมอ
่
เมื่อซาอูลทรงเห็นผูใ้ ดเป็นคนแข็งแรงหรือเป็นคนแกล้วกล้า ก็ทรงนํา
มาไว้ใช้ใกล้พระองค์

15
ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจเรือ
่ งคนอามาเลข

ซา มู เอ ล ก็ เรียน ซา อู ล ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง ใช้ ให้ ข้าพเจ้า มา เจิ มท ่าน เป็นก ษั ตริ ย์ เหนื ออ ิส รา เอ ล
ประชาชนของพระองค์ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านฟัง เสียงพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า ‘เราจะลงโทษอามาเลขในการที่สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์ 3 บัดนี้ ท่านจงไป
โจมตีอามาเลข และทําลายบรรดาที่ เขามีนั้นเสียให้สิน
้ เชิง อย่าปรานี เขาเลย จงฆ่าเสียทัง้ ผู้ชายผู้หญิง ทัง้
ทารกและเด็กที่ ยังดูดนม ทัง้ วัว แกะ อูฐและลา� ” 4 ดังนั ้นซาอูลจึงรวบรวมพวกพลและตรวจพลที่ ตําบล
เทลาอิม ได้ ทหารราบสองแสนคนและคนยูดาห์หน่ง
ึ หมื่นคน 5 ซาอู ลก็ทรงยกกองทัพมายังเมืองแห่งหนึ่ ง
ของคนอามาเลข และตัง้ ซุ่มอยู่ในหุบเขา 6 และซาอูลตรัสแก่คนเคไนต์ว่า “ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสีย
จากคนอามาเลข เกรงว่าเราจะทําลายพวกท่านไปพร้อมกับเขา เพราะท่านทัง้ หลายได้ แสดงความเมตตา
ต่อ คนอิสราเอลทัง้ หลายเมื่อ เขายกออกมาจากอียป
ิ ต์� ดัง นั ้น คนเคไนต์ ก็ แยกออกไปจากคนอามาเลข
7 และซาอู ลก ็ ทรงกระทํา ให้ คนอามาเลขพ่ายแพ้ ตัง
้ แต่ เมืองฮาวีลาห์ไกลไปจนถึง เมืองชูร ์ ซึ่ง อยู่ ด้านหน้า
อียป
ิ ต์ 8 ทรงจับ อากัก กษั ตริย์ ของคนอามาเลขได้ ทัง้ เป็น และได้ ฆ่า ฟัน ประชาชนเสีย อย่างสิน
้ เชิ งด ้วยคม
ดาบ 9 แต่ ซาอูลและประชาชนได้ ไว้ชีวิตอากัก และที่ ดี ที่ สุดของแกะกับวัวและสัตว์อว
้ นพีกับลู กแกะ และสิ่
งดีๆทัง้ หมด ไม่ยอมทําลายเสียอย่างสิน
้ เชิง ทุกสิง่ ที่เขาดูถูกและไร้ค่า เขาก็ทําลายเสียสิน
้ 10 แล้วพระวจนะ
11
แห่งพระเยโฮวาห์มายังซามูเอลว่า “เราเสียใจแล้วที่เราได้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ เพราะเขาได้หน
ั กลับเสีย
จากการตามเรา และไม่ ได้ กระทํา ตามบัญญั ติ ของเรา� และซามู เอลก็ โกรธจึง ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์คืน
ยังรุ ง่ 12 และซามู เอลลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู เพื
่ ่อ จะไปหาซาอูล ในเช้า วัน นั ้น และมี คนไปเรียนซามู เอลว่า “ซาอูล
1
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เสด็จมาที่ภูเขาคารเมล และดูเถิด ทรงมาสร้างที่ระลึกของพระองค์แล้วก็หันและผ่านเรือ
่ ยไปจนลงไปถึงก
ิลกาล� 13 และซามูเอลก็มาหาซาอูล และซาอูลเรียนท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์อวยพระพรท่านเถิด ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว� 14 และซามูเอลกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นเสียงแกะที่รอ
้ งเข้าหู
ข้าพเจ้ากับเสียงวัวที่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ หมายความว่ากระไร� 15 ซาอูลตอบว่า “เขาทัง้ หลายได้นํามาจากคนอา
มาเลข เพราะพวกพลได้ ไว้ชี วิต แกะและวัวท ี่ ดี ที่สุด เพื่อ เป็น เครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน นอกจากนั ้น เราทัง้ หลายก็ ได้ ทําลายเสีย สิน
้ � 16 แล ้ว ซามู เอลจึง เรียนซาอู ล ว่า “ให้ รอก่อน ข้าพเจ้า
จะขอเรียนท่านว่า พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไรคืนนี้ � และซาอู ลก็เรียนท่านว่า “จงกล่าวไปเถิด�
17 และซามูเอลเรียนว่า “แม้ท่านเป็ นแต่ผู้เล็กน้ อยในสายตาของท่านเอง ท่านก็ได้รับแต่งตัง
้ ให้เป็นประมุข
ของบรรดาตระกูลอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงเจิมท่านไว้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลมิใช่หรือ 18 และ
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจ ตรัสว่า ‘จงไปทําลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสียให้สิน
้ เชิง
และต่อสู้กับเขาจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียหมด� 19 เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
แต่ ไปฉกฉวยทรัพย์ สิ ่ง ของต่างๆ และกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์� 20 และซาอูล เรียนซา
มู เอลว่า “ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แล้ว ข้าพเจ้า ได้ ไปประกอบกิจ ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักกษั ตริย์แห่งคนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ได้ทําลายคนอามา
เลขเสียอย่างสิน
้ เชิง 21 แต่ พวกพลได้ เก็บส่วนของทรัพย์เชลยรวมทัง้ แกะและวัว ส่วนที่ ดี ที่ สุดจากของซึ่ง
กําหนดให้ทําลายเสียให้สิ ้นเชิงนั ้น เพื่อนํามาเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่ ในเมือ
งกิลกาล� 22 และซามูเอลกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบูชามาก
เท่ากับการที่ จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือ ดู เถิด ที่ จะเชื่อฟั งก็ดี กว่าเครือ
่ งสัตวบู ชา และซึ่ง
จะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ 23 เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ ถือยาม และ
ความดื้อดึงก็เป็นเหมือนความชัว่ ช้าและการไหว้รู ปเคารพ เพราะเหตุที่ท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่ งกษั ตริย์� 24 และซาอูลเรียนซามู เอลว่า “ข้าพเจ้าได้กระทํา
บาปแล้ว เพราะข้าพเจ้า ได้ ละเมิด พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และคํา ของท่าน เพราะข้าพเจ้า เกรงกลัว
ประชาชนและยอมฟัง เสียงของเขาทัง้ หลาย 25 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านโปรดอภัย บาปของข้าพเจ้า และ
ขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์� 26 และซามู เอลเรียนซาอูลว่า “ข้าพเจ้าจะ
ไม่กลับไปกับท่าน เพราะท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงถอดท่านจากเป็นก
28 และซา
ษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� 27 พอซามูเอลหันจะไป ซาอูลกได้
็ ยึดชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั ้นกขาด
็
มู เอลเรียนท่านว่า “ในวันนี้ พระเยโฮวาห์ได้ทรงฉี กราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้ว และทรงมอบ
ให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าท่าน 29 ยิง่ กว่านี้ ผู้ทรงเป็นกําลังของอิสราเอลจะไม่มุสาหรือกลับใจ เพราะว่าพระองค์หา
ใช่มนุษย์ที่ จะกลับใจไม่� 30 ฝ่ายซาอูลจึงเรียนว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําบาปแล้ว แต่บัดนี้ ขอท่านให้เกียรติแก่
ข้าพเจ้า ต่อ หน้าพวกผู้ ใหญ่ของประชาชนของข้าพเจ้า และต่อ หน้า คนอิสราเอล ขอกลับ ไปกับ ข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน� 31 ซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไป และซาอูลก็นมัสกา
รพระเยโฮวาห์ 32 แล้วซามู เอลกล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายจงนําอากักกษั ตริย์ของคนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า�
และอากั กก ็ เข ้า มาหาท่านด้วยหน้าตาเบิก บาน อากัก กล่าวว่า “ความขมขื่น แห่ง ความตายก็ ผ่านพ้น ไปแน่
แล้ว� 33 ฝ่ายซามู เอลกล่าวว่า “ดาบของท่านได้ กระทําให้ผู้หญิงไร้บุ ตรฉั นใด มารดาของท่านจะไร้บุ ตรใน
หมู่ พวกผู้หญิงทัง้ หลายฉั นนั ้น� และซามู เอลก็ ฟันอากัก เสีย เป็นท่อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ในกิล
กาล 34 ฝ่ายซามูเอลก็ไปรามาห์ และซาอูลก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูล 35 และซามู
เอลไม่มาพบซาอูลอีกจนวันสิน
้ ชีพ แต่ซามูเอลได้โศกเศร้าเพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยที่
ได้ทรงกระทําให้ซาอูลเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

16
พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษั ตริย์
“เจ้ าจะเป็น ทุกข์ เรือ
่ งซาอู ลนานเท่าใดเล่า เมื่อ เราถอดเขาจากเป็นก
ษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลแล้ว จงเติ มน้าํ มัน ให้เต็ม เขาสัตว์ของเจ้า แล้ว ก็ ไปเถอะ เราจะใช้ เจ้ าไปหาเจสซี ชาว
เบธเลเฮม เพราะว่าในหมู่ พวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรียมกษั ตริย์องค์ หน่งึ ไว้แล้วสําหรับเรา� 2 ซามู เอ
ลก็ กราบทูลว่า “ข้าพระองค์ จะไปอย่างไรได้ ถ้าซาอูลได้ยน
ิ เขาคงฆ่าข้าพระองค์ เสีย� และพระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “จงนําวัวตัวเมียไปกับเจ้าตัวหนึ่ ง และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์� 3 จงเชิญ
เจสซีมาที่การถวายสัตวบูชานัน
้ แล้วเราจะสําแดงให้เจ้ารู ว้ า่ เจ้าควรจะกระทําประการใด เจ้าจงเจิมให้เราผู้
ซึ่งเราจะบอกชื่อแก่เจ้า� 4 ซามูเอลก็กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และมาที่เบธเลเฮม พวกผู้ใหญ่
ของเมืองนั ้นก็ตัวสัน
่ ออกมาหาท่านกล่าวว่า “ท่านมาอย่างสันติหรือ� 5 และซามูเอลตอบว่า “มาอย่างสันติ
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ซามู เอลว่า
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เรามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงชําระตัวของท่านให้บริสุทธิ์ และขอเชิญมาที่การถวายสัตวบูชากับ
เรา� และซามู เอลก็ ชาํ ระตัว เจสซี และบุตรชายทัง้ หลายของท่านให้ บริสุทธิ์ และเชิญ เขาเหล่า นั ้น ให้ ไปยัง
การถวายสัตวบูชา 6 อยูมาเมื
่
่ อเขาทัง้ หลายมาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอบ
ั จึงคิดว่า “ผูที
้ ่พระองค์ทรงให้เจิมไว้
ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แน่ แล้ว� 7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รู ปร่างหน้าตา
หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่
มนุษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รู ปร่างภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจิตใจ� 8 แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนา
ดับให้เดินผ่านหน้าซามู เอล ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี้ � 9 แล้วเจสซีให้ชัมมาห์เดินผ่าน
ไป และท่านก็กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี้ � 10 แล้วเจสซีให้บุตรชายทัง้ เจ็ดคนเดินผ่านหน้าซา
มูเอล และซามูเอลบอกกับเจสซีว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้ � 11 แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซี
ว่า “บุตรชายของท่านอยู่ที่นี่หมดแล้วหรือ� เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ ง ดูเถิด เขากําลังเลี้ยง
แกะอยู�
่ และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “จงใช้คนไปตามเขามา เพราะเราจะไม่ยอมนั ่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่ �
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมให้เป็นกษั ตริย์
เจสซี ก็ ใช้ คนไปนํา เขามา ฝ่ายเขาเป็น คนผิว แดงๆ มี ใบหน้า สวยและรู ป ร่างงามน่า ดู และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมตัง้ เขาไว้ เพราะเป็นคนนี้ แหละ� 13 ซามูเอลจึงนําขวดเขานํ้ามันและเจิมตัง้ เขาไว้
ท่ามกลางพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็สวมทับดาวิดตัง้ แต่วน
ั นั ้นเป็นต้นไป และซา
มูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์
12

เมื่อดาวิดดีดพิณแล้วซาอูลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี

14 ฝ่ายพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ พรากจากซาอูล

และวิญญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็ ทรมานซา
อูล 15 และพวกมหาดเล็กของซาอูลกก
็ ราบทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้ากําลังทรมานพระองค์
อยู่ 16 ขอเจ้านายของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย จงบัญชาผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่ อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ให้หา
คนที่ มีฝีมือในการดีดพิณเขาคู่ และต่อมาเมื่อวิญญาณชัว่ จากพระเจ้าสิงพระองค์ ก็ให้เขาดีดพิณเขาคู่แล
้วพระองค์จะหายดี� 17 ซาอูลก็รบ
ั สัง่ ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่ งที่ดีดพิณได้ดีมาให้เรา นํา
เขามาหาเรา� 18 คนหนึ่ งในพวกผู้รับใช้ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เห็นบุตรชายคนหนึ่ งของเจสซีชาวเบธเล
เฮม เป็นผู้มีฝีมือในการดีดพิณ เป็นคนกล้าหาญ เป็นนั กรบ เฉลียวฉลาดในกิจการงาน และเป็นคนมีหน้า
ตาดีและพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับเขา� 19 เพราะฉะนั ้นซาอูลจึงส่งผู้ส่ ือสารไปยังเจสซีกล่าวว่า “จงให้ดาว
ิด บุตรชายของท่านผู้ อยู่ กับ แกะนั ้น มาหาเรา� 20 และเจสซี ก็ จัด ลาตัว หนึ่ ง บรรทุก ขนมปัง และถุง หนั ง ใส่
นํ้าองุน
่ ถุงหนึ่ ง กั บลู กแพะตัวหนึ่ ง ฝากไปกับดาวิดบุตรชายของท่านให้ถวายซาอูล 21 ดาวิดก็มาเฝ้าซาอูล
และเข้ารับราชการ ซาอู ลก็ทรงรักดาวิดมาก ดาวิดก็ได้ เป็นคนถือเครือ
่ งอาวุธของซาอูล 22 และซาอูลทรง
ส่ง ข่าวไปยังเจสซี ว่า “เราขอร้องให้ท่าน โปรดอนุญาตให้ดาว ิ ดมายืนอยู่เบื้องหน้า เราเถิด เพราะเขาเป็ นที ่
โปรดปรานในสายตาของเรา� 23 อยู่มาเมื่อวิญญาณชัว่ จากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไร ดาวิดก็หยิบพิณเขา
คู่ใช้มือดีดถวาย ซาอูลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี และวิญญาณชัวก
่ ็พรากจากพระองค์ไป

17
โกลิอท
ั มนุษย์ยักษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอิสราเอล
1 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ รวบรวมกองทัพ เพื่อ จะทํา สงคราม เขามาชุ มนุ มกัน อยู่ ที่ ตําบลโสโคห์ ซึ่ง เป็ น เขตยู
ดาห์ และตัง้ ค่ายอยู่ ระหว่างตําบลโสโคห์ กับ ตําบลอาเซคาห์ ที่ เอเฟสดัม มิม 2 และซาอู ลก ับ คนอิสราเอลก็
ชุมนุมกัน และตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย 3 คนฟีลิสเตียยืนอยูที
่ ่ภูเขาข้าง
หนึ่ ง และคนอิสราเอลยืนอยูที
่ ่ภูเขาอีกข้างหนึ่ ง มีหุบเขาคัน
่ กลาง 4 มีผู้หน่ง
ึ ชื่อโกลิอท
ั เป็นยอดทหารได้ออก
มาจากค่ายคนฟีลิสเตีย เป็นชาวเมืองกัท สูงหกศอกคืบ 5 เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิไว้
์ ที่ศีรษะ และสวมเสื้อ
เกราะ เสื้อเกราะนั ้นหนั กห้าพันเชเขลเป็นทองสัมฤทธิ์ 6 และสวมสนั บแข้งทองสัมฤทธิที
์ ่ขา และมีหอกทอง
สัมฤทธิแ
่ ทอผ้า ตัวหอกหนั กหกร้อยเชเขลเป็นเหล็ก ทหารถือ
์ ขวนอยู่ที่ บ่า 7 ด้ามหอกนั ้นเหมือนไม้กระพัน
โล่ของเขาเดินออกหน้า 8 เขาออกมายืนตะโกนไปทางแนวอิสราเอลว่า “เจ้าทัง้ หลายออกมาทําศึกทําไมเล่า
ข้าเป็นคนฟีลิสเตียไม่ใช่หรือ เจ้าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ใช่หรือ จงเลือกคนแทนพวกเจ้า ให้เขาลงมาหาข้านี่
9 ถ้า เขาสามารถสู้ รบและฆ่า ตัว ข้า ได้ พวกเราจะยอมเป็ น ข้า ของพวกเจ้า แต่ ถ้า ข้า ชนะเขาและฆ่า เขาตาย
แล้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของพวกเรา และรับใช้เรา� 10 และคนฟีลิสเตียคนนั ้นกล่าวว่า “วันนี้ ข้าขอท้ากองทั
พอิสราเอล จงส่งคนมาสู้กันเถิด� 11 เมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทัง้ สิน
ิ ถ้อยคําของคนฟีลิสเตียคนนั ้น
้ ได้ยน
เขาทัง้ หลายก็ท้อใจและกลัวมาก 12 ฝ่ายดาวิดเป็นบุตรชายของชาวเอฟราธาห์คนหนึ่ งแห่งเมืองเบธเลเฮม
ในยูดาห์ ชื่อเจสซี ผู้มีบุ ตรชายแปดคน ในรัชกาลของซาอูล ชายคนนี้ เป็นคนแก่ แล้วเป็นคนอายุมาก 13 บุ
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ตรชายใหญ่สามคนของเจสซี ก็ ตามซาอูลไปทําศึกแล้ว ชื่อของบุตรชายสามคนที่ ไปทําศึกนั ้นคือ บุ ตรหัวปี
เอลีอับ คนถัดมาอาบีนาดับ และคนที่สามชัมมาห์ 14 ดาวิดเป็นบุตรสุดท้อง พี่ชายทัง้ สามคนก็ตามซาอูลไป
แล้ว
ดาวิดไปยังค่ายทหารของซาอูล

15 แต่ดาวิดกลับจากซาอูลไปเลี้ยงแกะของบิดาที่เบธเลเฮม 16 คนฟีลิสเตียคนนั ้นได้ออกมายืนอยูท
่ ัง้ เช้า

และเย็นตัง้ สี่สิบวัน 17 เจสซีสัง่ ดาวิดบุตรชายของตนว่า “ข้าวคัวน
่ ี้เอฟาห์หนึ่ ง และขนมปังสิบก้อนนี้ อันจัด
ไว้ให้พวกพี่ชายของเจ้า จงเอาไปให้พี่ชายของเจ้าที่ ค่ายเร็วๆ 18 และจงนําเนยแข็งสิบชิน
้ นี้ ไปให้แก่ผู้บังคับ
กองพัน ของเขาด้วย ดู ว่า พี่ ชายของเจ้า ทุกข์ สุข อย่างไร แล ้ว รับ ของฝากมาจากเขาบ้าง� 19 ฝ่ายซาอู ลก ับ
เขาทัง้ หลายและคนอิสราเอลทัง้ ปวง อยู่ ที่ หุบเขาเอลาห์ สู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ 20 ดาว ิด จึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า
มืด และทิง้ แกะไว้กับผู้ดูแลนําเสบียงอาหารเดินทางไปตามที่เจสซีได้บัญชาแก่เขา และเขาก็มาถึงเขตค่าย
ขณะเมื่อกองทัพกําลังยกออกไปสู่แนวรบพลางร้องกราวศึก 21 คนอิสราเอลกับคนฟีลิสเตียกย
็ กมาจะปะทะ
กัน กองทัพ ปะทะกองทัพ 22 ดาว ิ ดก ็ มอบสัมภาระไว้กับ ผู้ ดู แลกองสัมภาระ และวิง่ ไปที่ แนวรบไปทักทายพี่
ชายของตน 23 เมื่อ เขากําลัง พู ดก ัน อยู่ ดู เถิด คนฟี ลิ ส เตีย ชาวเมือ งกัท ยอดทหารที่ ช่อ
ั ออกมาจาก
ื โกลิ อท
แนวรบฟีลิสเตีย กล่าวท้าอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยน
ิ 24 เมื่อบรรดาคนอิสราเอลเห็นชายคนนั ้ นก็วิง่ หนี
เขาไป กลัวเขามาก 25 คนอิสราเอลพูดว่า “เจ้าเคยเห็นคนที่ออกมานั ้นหรือ เขาออกมาท้าทายอิสราเอลแท้
ๆ ถ้า ใครฆ่า เขาได้ กษั ตริย์จะพระราชทานทรัพย์ให้เขามากมาย และจะมอบราชธิดาให้ด้วย และกระทํา ให้
วงศ์วานบิดาของเขาเป็นคนยกเว้นการเกณฑ์ในอิสราเอล� 26 และดาวิดกล่าวแก่ชายคนที่ยน
ื อยูข
่ ้างเขาว่า
“เขาจะทํา อย่างไรแก่ คนที ่ ฆ่า คนฟี ลิ ส เตีย คนนี้ ได้ และนํา เอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสีย คนฟี ลิ ส
เตียผู้มิได้เข้าสุหนัตคนนี้ คือใครเล่า เขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่ 27 ประชาชนก็
28
ตอบเขาอย่างเดียวกันว่า “ผู้ที่ฆ่าเขาได้ก็จะได้รบด
ั ังที่กล่าวมาแล้วนน
ั ้ � ฝ่ายเอลีอบ
ั พี่ชายหัวปีได้ยินคําที่
ดาวิดพู ดกับชายคนนั ้น เอลีอับก็โกรธดาวิดกล่าวว่า “เจ้ าลงมาทําไม เจ้ าทิง้ แกะไม่ กี่ ตั วที่ถิน
่ ทุ รกันดารไว้
กับใคร ข้ารู ถ
้ ึงความทะเยอทะยานของเจ้า และความคิดชัว่ ของเจ้า เพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูเขารบกัน�
29 ดาวิดจึงตอบว่า “ผมได้ทําอะไรไปแล้วเล่า ไม่มีเหตุผลหรือ�
ดาวิดฆ่าโกลิอทด
ั ้วยหินก้อนหนึ่ งและสายสลิง

30 เขาจึงหันไปหาคนอื่นเสีย และพูดอย่างเดียวกัน และประชาชนก็ตอบแก่เขาอย่างคราวก่อน 31 เมื่อเขา

ทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา ที่ ดาว ิด พูด เขาทัง้ หลายก็ เล่า ความให้ซาอูล ทราบ ซาอูล จึง ใช้คนให้มาตามดาวิด 32 ดาว ิ
ดก็ทูลซาอูลว่า “อย่าให้จิตใจของผู้ใดฝ่อไปเพราะชายคนนั ้นเลย ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะไปสู้ รบกับคนฟีลิส
เตียคนนี้ � 33 และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่า “เจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟีลิสเตียคนนั ้นดอก เพราะเจ้า
เป็น แต่ เด็ก หนุ่ม และเขาเป็น ทหารชํานาญศึก มาตัง้ แต่ หน ุ่มๆแล้ว� 34 แต่ ดาว ิด ทูล ซาอู ล ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ เคยดูแลแพะแกะของบิดา และเมื่ อมีสิ งโตหรือหมี มาเอาลูกแกะตัวหนึ่ งไปจากฝูง 35 ข้าพระองค์
ก็ไล่ตามฆ่ามัน และช่วยลูกแกะนั ้นให้พ้นมาจากปากของมัน ถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จับ
หนวดเคราของมัน และทุบตีมันจนตาย 36 ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้ว คนฟีลิสเตียผู้
มิได้เข้าสุ หนัตคนนี้ ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั ้นตัวหนึ่ ง ด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่� 37 และดาวิดทูลต่อไปว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากเท้าของสิงโตและจากเท้าของ
หมี จะทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย คนนี้ � และซาอูล จึง ตรัสแก่ ดาว ิด ว่า “จงไปเถอะ
และพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับเจ้า� 38 แล้วซาอูลก็ทรงเอาเครือ
่ งอาวุธของพระองค์สวมให้ดาวิด ทรง
สวมหมวกทองสัมฤทธิบ
่ งอาวุธ
์ นศีรษะของเขา และสวมเสื้อ เกราะให้เขา 39 และดาวิดก ็ คาดดาบทับ เครือ
เขาลองเดินดูก็เหนว
็ ่าใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ชิน แล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่า “ข้าพระองค์จะสวมเครือ
่ งเหล่านี้ ไป
ไม่ได้ เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ชิน� ดาวิดจึงปลดออกเสีย 40 แล้วจึงถือไม้เท้าไว้ และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจาก
ลําธารได้ หา้ ก้อน จึง ใส่ ในย่ามผู้ เลี้ยงแกะของเขาในถุง ของเขาและมือ ถือ สลิง อยู่ เขาก็ เข ้า ไปใกล้ คนฟี ลิ ส
เตียคนนั ้น 41 คนฟีลิสเตียนั ้นก็ออกมาใกล้ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่เดินออกหน้า 42 เมื่อคนฟีลิสเตียมองไป
รอบๆ และเห็นดาวิดก็ดู ถู กเขา เพราะเขาเป็นแต่ คนหนุ่ม ผิวแดงๆ และมีใบหน้างดงาม 43 คนฟีลิสเตียจึง
พูดกับดาวิดว่า “ข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้า� และคนฟีลิสเตียคนนั ้ นก็แช่งด่าดาวิดออกนาม
พระของตน 44 คนฟีลิสเตียพูดกับดาวิดว่า “มาหาข้านี่ ข้าจะเอาเนื้ อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งก
ิน� 45 แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟีลิสเตียคนนั ้ นว่า “ท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่
ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผูซึ
้ ่งท่านได้ท้าทาย
นั ้น 46 ในวันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่าน และตัดศีรษะของ
ท่านเสีย และในวันนี้ ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทัง้ พิภพนี้ จะ
ทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์ หน่ง
ึ ในอิสราเอล 47 และชุ มนุมชนนี้ ทัง้ สิน
้ จะทราบว่าพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงช่วย
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ด้วยดาบหรือด ้วยหอก เพราะว่าการรบเป็น ของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงมอบท่านไว้ในมือ ของเราทัง้
หลาย� 48 อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั ้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วงิ่ เข้าหาแนวรบเพื่อปะทะ
กับคนฟีลิสเตียคนนั ้นอย่างรวดเร็ว 49 และดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่ งออกมา แล้วเหวี่
ยงหินก้อนนั ้นด้วยสายสลิง ถูกคนฟีลิสเตียคนนั ้นทีหน้
่ าผาก ก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผาก เขาก็ล้มหน้าควํา่
ลงที่ดิน 50 ดังนั ้นดาวิดก็ชนะคนฟีลิสเตียคนนั ้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่ ง และควํา่ คนฟีลิสเตียคนนั ้น
ลง และฆ่าเขาเสีย ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือ 51 ดังนั ้นแล้วดาวิดจึงวิง่ ไปยืนอยู่เหนื อคนฟีลิสเตียคนนั ้น หยิบ
ดาบของเขาชักออกจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเล่มนัน
้ เมื่อคนฟีลิสเตียเห็นว
่า ยอดทหารของเขาตายเสีย แล้ วก ็ พากัน หนี ไป 52 คนอิสราเอลกับ คนยู ดาห์ก็ ลุ กขึ้น โห่รอ
้ งไล่ ติ ดตามคนฟี
ลิ สเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและถึงประตู เมืองเอโครน ทหารฟี ลิสเตียที่ บาดเจ็บจึงล้มลงตามทางจากชาอา
ราอิม ไกลไปจนถึงเมืองกัทและเมืองเอโครน 53 และคนอิสราเอลก็ กลับมาจากการไล่ ติ ดตามคนฟี ลิสเตีย
และมาปล้น ค่ายของเขา 54 ดาว ิ ดก ็ นํา ศีรษะของคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น มาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ เขาเอาเครือ
่ ง
อาวุธ ของเขาไว้ที่ เต็นท์ ของตนแล้ว 55 เมื่อ ซาอูล ทรงเห็น ดาวิด ออกไปต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย จึง ตรัส ถามอับ
เนอร์แม่ทัพของพระองค์ว่า “อับเนอร์ ชายหนุ่มคนนี้ เป็นลูกของใคร� และอับเนอร์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์
พระองค์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพระองค์ไม่ทราบ� 56 กษั ตริยจึ
์ งรับสัง่ ว่า “ไปสืบถามดูว่า เจ้าหนุ่มคน
นั ้นเป็นลูกของใคร� 57 เมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตีย อับเนอร์ก็มาพาตัวเขาเข้าไปเฝ้าซาอูลถือ
ศีรษะของคนฟีลิสเตียคนนั ้นไปด้วย 58 ซาอูลจึงตรัสถามเขาว่า “เจ้าหนุ่มเอ๋ย เจ้าเป็นลูกของใคร� และดา
วิดทูลว่า “ข้าพระองค์เป็นบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮมผู้รับใช้ของพระองค์�

18
ความรักของโยนาธานกับดาวิด

1 อยู่มาเมื่อ ดาวิด ทูล ซาอูล เสร็จ แล้ว

จิ ตใจของโยนาธานก็ ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิด และโยนา
ธานก็ รก
ั เธออย่างรัก ชีวต
ิ ของท่านเอง 2 และวัน นั ้น ซาอู ลก ็ ทรงกักตัว เธอไว้ ไม่ ยอมให้เธอกลับ ไปบ้านบิดา
ของเธอ 3 แล้วโยนาธานก็ กระทําพันธสัญญากับดาวิด เพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวต
ิ ของท่านเอง 4 โย
นาธานก็ ถอดเสื้อ คลุม ออกมอบให้ แก่ ดาว ิด พร้อมทัง้ เครือ
่ งแต่ง ตัว ดาบ คัน ธนู และเข็มขัด ด้วย 5 และดา
วิดก ็ ออกไปประพฤติ ตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ วา่ ซาอูล จะใช้ เธอไป ณ ที่ ใด ดัง นั ้น ซาอูล จึง ทรงตัง้ เธอให้อยู่
เหนื อนั กรบทัง้ หลาย เธอก็เป็นที่ยอมรับในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ ปวงของซาอูลด้วย
6 อยู่ มาเมื่อ ดาวิด กลับ มาจากการฆ่า คนฟี ลิ ส เตียนั ้ นกํา ลัง เดิน ทางอยู่ พวกผู้ หญิ งก ็ ออกมาจากบรรดาหัว
เมืองอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรํา ต้อ นรับกษั ตริย์ ซาอูล ด้วยรํามะนา ด้วยความเบิก บานสําราญใจ และ
ด้วยเครือ
่ งดนตรี 7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรํารืน
่ เริงกันอยูน
่ ั ้นกข
็ ับร้องรับกนว
ั ่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และ
ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ�
ซาอูลอิจฉาดาวิดจึงพยายามฆ่าดาวิดเสีย

ซาอูล ทรงกริวน
้ งกัน นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ เลย พระองค์ ตรัสว ่า “เขาสรรเสริญ ดา
้ ัก คํา ที่ รอ
วิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆ ส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพันๆ ดาวิดจะได้อะไรอีกเล่านอกจากราชอาณาจักร�
9 ซาอู ลก ็ ทรงใช้ สายตาจับ ดาวิด ตัง
้ แต่ วน
ั นั ้น เป็นต้น ไป 10 อยู่ มาในวันร ุ่งขึ้ นว ิญ ญาณชัว่ จากพระเจ้า ก็ เข ้า
สิงซาอูล ซาอูลก็ทรงพยากรณ์ อยู่ในวังของพระองค์ ดาวิดก็กําลังดีดพิณอย่างที่เธอเคยดีดถวายทุกวันมา
ซาอูลทรงถือหอกอยู่ 11 และซาอูลก็ทรงพุ่งหอก ด้วยนึ กว่า “ข้าจะปักดาวิดให้ติ ดกับผนั งเสีย� แต่ ดาวิดก็
หนี ไปจากพระพักตร์พระองค์ได้ถึงสองครัง้ 12 ซาอูลกท
็ รงกลัวดาวิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ
แต่ ทรงพรากจากซาอูล แล้ว 13 ดัง นั ้น ซาอูล จึง รับสัง่ ให้ ยา้ ยดาวิด ไปให้ พ้น พระพักตร์ ตัง้ เป็น ผู้ บังคับการ
กองพัน และเธอได้เข้าออกอยู่ต่อหน้าประชาชน 14 ดาวิดกระทําอย่างเฉลียวฉลาดในทุกประการ และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ 15 เมื่อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทําอย่างเฉลียวฉลาดยิง่ ก็ทรงเกรงกลัวดาวิด
16 แต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทัง
้ สินร
้ ักดาวิด เพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 17 ฝ่ายซาอูลจึงรับสั ่
งกับดาวิดว่า “ดู เถิด นี่ คื อบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบ เราจะมอบแม่ นางให้เป็นภรรยาของเธอ ขอแต่
เธอจงเป็นคนกล้าหาญและสู้ศึกของพระเยโฮวาห์เท่านั ้น� เพราะซาอูลทรงดําริว่า “อย่าให้มือของเราแตะ
ต้องเขาเลย ให้มือคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่า� 18 ดาวิดทูลซาอูลว่า “ในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใด ชี
วิตของข้าพระองค์คืออะไร หรือเรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์คือผูใด
้ ที่ข้าพระองค์ควรจะเป็นราชบุตรเขย
ของกษั ตริย์� 19 แต่อยูมา
่ เมื่อถึงเวลาที่จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้เป็นภรรยาของดาวิด แม่นาง
ก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหลาห์
8

ดาวิดแต่งงานกับมีคาลราชธิดาของซาอูล
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20 ฝ่ายมี คาลราชธิดาของซาอู ลน ั นร
้ ัก ดาวิด

มี คนเอาเรือ
่ งไปทูล ซาอูล เรือ
่ งนี้ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์
“ให้เรายกแม่ นางให้แก่ เธอ แม่ นางจะได้ เป็ นกับดักเธอ และมือของคนฟี ลิสเตีย จะได้
ต่อสู้ เธอ � ดัง นั ้น ซาอูล จึง รับสัง่ แก่ ดาว ิด ว่า “วัน นี้ เธอจะเป็น บุตรเขยของเราเช่น เดียวกัน� 22 ซาอูล ทรง
บัญชามหาดเล็ กว่า “จงพูด เป็น ส่วนตั วก ับ ดาวิด ว่า ‘ดู เถิด กษั ตริย์พอพระทัย ในเธอ และบรรดามหาดเล็ก
ของพระองค์ ก็ รักเธอ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์เถิด � ” 23 และมหาดเล็กของซาอู ลพูด
เรือ
่ งนี้ ให้ดาวิดฟัง ดาวิดก็ถามว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นว่า ที่ จะเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์นั้นเป็นเรือ
่ งเล็กน้ อย
อยู่ หรือ ด้วยข้าพเจ้า เป็น แต่ คนจน และไม่ มี ชื่อ เสียงอะไรเลย� 24 และมหาดเล็ก ของซาอูล 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 จะเอา
อะไรในการแต่งงานเลย นอกจากหนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ ส เตีย สัก หนึ่ ง ร้อย เพื่อ พระองค์ จะทรงแก้
แค้น ศั ตรู ของกษั ตริย์� ” ฝ่ายซาอูล ทรงดําริวา่ จะให้ ดาว ิด ตายเสีย ด้วยมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย 26 และเมื่อ
มหาดเล็กกล่าวคําเหล่านั ้นให้ดาวิดฟัง ก็เป็นที่พอใจดาวิดที่จะเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์ เวลาที่กําหนดไว้ยงั
ไม่ หมดไป 27 ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้น ไปพร้อมกับ คนของเธอ ได้ ฆ่า คนฟี ลิ ส เตีย เสีย สองร้อยคน และดาวิดก ็ นํา หนั ง
ปลายองคชาตของคนเหล่า นั ้น มาถวายแก่ กษั ตริย์ ครบจํานวน เพื่อ เธอจะเป็น บุตรเขยของกษั ตริย์ ซาอูล
จึง ยกมี คาลพระราชธิดาของพระองค์ ให้เป็น ภรรยาของดาวิด 28 ซาอูล ทรงเห็น และทราบว่า พระเยโฮวาห์
ทรงสถิตกับดาวิด และมีคาลพระราชธิดาของซาอูลรักเธอ 29 ซาอูลทรงเกรงกลัวดาวิดมากยิง่ ขึ้น ดังนั ้นซา
อูลจึงเป็นศั ตรู ของดาวิดเรือ
่ ยมา 30 บรรดาเจ้านายแห่งคนฟี ลิสเตี ยก็ออกมาทําสงคราม ต่อมาเมื่อเขาทัง้
หลายจะออกมาแล้ว ดาวิดก็ได้กระทําอย่างเฉลียวฉลาดมากกว่าบรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อเสียงของ
เธอจึงโด่งดังมาก
21 ซาอูล ทรงดําริว่า

19
ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครัง้ หนึ่ ง

1 ซาอูลตรัสกับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ วา
่ ให้เขาทัง้ หลายฆ่าดาวิดเสีย 2 แต่

โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวิดมาก และโยนาธานก็บอกดาวิดว่า “ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นหาช่อง
จะฆ่าเธอเสีย เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอจงระวังตัวให้ดีจนพรุ ง่ นี้ เช้า จงอยูเ่ สียในที่ลับซ่อนตัวไว้ 3 และฉั นจะออก
ไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่เธออยู่ และฉั นจะกราบทูลเสด็จพ่อด้วยเรือ
่ งของเธอ ถ้าฉั นรู้เรือ
่ งอะไรจะ
บอกให้ทราบ� 4 โยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ซาอู ลราชบิดาฟังทูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่าทรงกระทําบาปต่อดา
วิดผูรั
้ บใช้ของพระองค์เลย เพราะดาวิดหาได้กระทําบาปสิง่ ใดต่อพระองค์ไม่ และการงานของเธอก็เป็นงาน
ปฏิ บั ติ พระองค์ อย่างดี 5 เพราะเธอเสี่ยงชีวต
ิ ของตน และประหารคนฟี ลิ ส เตียนั ้ น และพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทํา ให้ มี การช่วยให้ พ้น อย่างใหญ่ หลวงเพื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง พระองค์ ทรงเห็น แล้ว และทรงชื่นชมยินดี
แต่ไฉนพระองค์จึงจะกระทําบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิด ด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล� 6 ซาอู
ลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ดาวิดจะไม่
ต้องถูกประหารชีวต
ิ เลยฉั นนั ้น� 7 และโยนาธานก็ เรียกดาวิด และโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิง่ เหล่านี้
ทัง้ สิน
้ และโยนาธานนําดาวิดเข้าเฝ้าซาอูล และดาวิดได้เข้าเฝ้าซาอูลอย่างแต่ก่อน 8 สงครามได้เกิดขึ้นอีก
ดาวิดก็ออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้ฆ่าฟันเสียเป็ นอันมาก เขาทัง้ หลายจึงหนี ไปเสียจากเธอ 9 แล้วว
ิญญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็เข้ามาสิงซาอูล เมื่อพระองค์ประทับในวังของพระองค์ ทรงหอกอยู่ และดาวิ
ดก็กําลังดีดพิณถวาย 10 และซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติดฝาผนั ง แต่เธอก็หลบหนี พระพักตร์ซา
อูลไป ซาอูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนั ง และดาวิดก็หลบหนี รอดไปได้ในคืนนั ้น 11 ซาอูลทรงใช้ผู้สื่อสารไปที่บ้าน
ของดาวิดเพื่อเฝ้าดู เธอ และเพื่อจะฆ่าเธอเสียในเวลาเช้า แต่ มีคาลภรรยาของดาวิดบอกดาวิดว่า “ถ้าคืน
นี้ เธอไม่ชว
ิ ของเธอให้พ้น พรุ ง่ นี้ เธอจะถูกฆ่าตาย� 12 มีคาลจึงหย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง และเธอก็
่ ยชีวต
หนี รอดไป 13 มีคาลได้นํารู ปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอน และวางหมอนขนแพะไว้ที่ศีรษะ เอาผ้าห่มคลุมไว้
14 เมื่อ ซาอู ล ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปจับ ดาวิด มี คาลตอบว่า “เขาไม่ สบาย � 15 แล ้ว ซาอู ล ส่ง ผู้ ส่ ือสารนั ้น ให้ ไปดู ดาว
ิดอีก สัง่ ว่า “จงนําเขามาหาเราทัง้ เตียง เพื่อเราจะได้ ฆ่าเขาเสีย� 16 เมื่อผู้ส่ ือสารเข้ามา ดู เถิด รู ปเคารพก็
อยู่ในเตียง พร ้ อมกับ หมอนขนแพะอยู่ที่ ศีรษะ 17 ซาอู ล รับสัง่ ถามมี คาลว่า “ไฉนเจ้า จึง หลอกลวงเรา และ
ปล่อยศั ตรู ของเราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป� และมีคาลทูลตอบซาอูลว่า “เธอพู ดกับหม่อมฉั นว่า ‘ปล่อยให้
ฉั นไปเถิด จะให้ฉันฆ่าเธอทําไมเล่า� ”
ดาวิดหนี พ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์

18 ฝ่ายดาวิดก ็ หนี รอดไป

เธอมาหาซามู เอลที่ เมืองรามาห์ และเล่า ทุก เรือ
่ งที่ ซาอูล ได้ ทรงกระทํา แก่ เธอ
ให้ซามูเอลฟัง เธอและซามูเอลก็ไปอยูเสี
่ ยที่นาโยท 19 มีคนไปทูลซาอูลว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ที่นาโยทในเมือง

1 ซามูเอล 19:20

238

1 ซามูเอล 20:25

รามาห์� 20 ซาอู ลก ็ รบ
ั สัง่ ให้ผู้ สื่อสารไปจับ ดาวิด และเมื่อ เขาไปเห็น หมู่ ผู้ พยากรณ์ กําลัง พยากรณ์ อยู่ และ
ซามู เอลยืน เป็น หัวหน้า เขาทัง้ หลาย พระวิญญาณของพระเจ้า ก็ มาสถิ ตก ับ ผู้ ส่ ือสารของซาอูล และเขาทัง้
หลายก็พยากรณ์ ด้วย 21 เมื่อมีคนไปทูลซาอูล พระองค์ก็ทรงใช้ผู้สื่อสารอื่นไป และคนเหล่านั ้ นก็พยากรณ์
ด้วย ซาอูลทรงใช้ให้ผู้สื่อสารไปครัง้ ที่สาม เขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ ด้วย 22 ซาอูลก็เสด็จไปที่รามาห์เอง มาถึ
งบ่อนํ้าใหญ่ที่ในเมืองเสคู และรับสัง่ ถามว่า “ซามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน� มีคนทูลว่า “ดูเถิด เขาทัง้ สองอยู่
ที่ นาโยทในเมืองรามาห์� 23 พระองค์ จึง เสด็จ ไปที่ นั่น ยัง นาโยทในเมืองรามาห์ และพระวิญญาณของพระ
เจ้าทรงสถิตกับพระองค์ด้วย ทรงดําเนิ นพลางพยากรณ์ พลางจนเสด็จถึงนาโยทที่เมืองรามาห์ 24 พระองค์
ทรงถอดฉลองพระองค์ ออกด้วย และก็ ทรงพยากรณ์ ต่อ หน้า ซามู เอล และบรรทมเปลือยกายอยู่ ตลอดวัน
นั ้นและตลอดคืนนั ้น ดังนั ้นเขาจึงพูดกันว่า “ซาอูลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ�

20
โยนาธานป้องกันดาวิด
1 ดาว ิ ดก ็ หนี จากนาโยทในเมือง รามาห์ และมาหาโยนาธานกล่า วว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา สิง
่ ใด อะไร
เป็น ความชัว่ ช้า ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ได้ กระทํา ความผิด บาปอัน ใดต่อ เสด็จ พ่อ ของท่าน พระองค์ จึง ได้
แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพเจ้า� 2 และโยนาธานจึง ตอบเธอว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เธอไม่
ต้องตายดอก ดู เถิด เสด็จ พ่อ จะมิ ได้ ทรงกระทํา การใหญ่ น้อยสิง่ ใดโดยมิ ให้ ฉั นร ู้ ทําไมเสด็จ พ่อ จะปิดบัง
เรือ
่ งนี้ จากฉั นเล่า คงไม่เป็นเช่นนั ้นแน่ � 3 ดาวิดจึงปฏิญาณยิง่ กว่านั ้ นอีกและกล่าวว่า “เสด็จพ่อของท่าน
ทรงทราบอย่างแน่ นอนว่า ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน และพระองค์ ตรัสว่า ‘อย่าให้โยนา
ธานรู เ้ รือ
่ งนี้ เลย เกรงว่าเขาจะเศร้าใจ� พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด และท่านมีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด
ความจริงม ี อยู่ ว่า ระหว่างข้าพเจ้า กับ ความตายก็ ยงั เหลื ออ ีก เพียงก้าวเดียวฉั น นั ้น� 4 โยนาธานจึง พู ดก
ับ ดาวิด ว่า “จิ ตใจเธอปรารถนาอะไร ฉั น จะทํา ตามเพื่อ เธอ� 5 ดาว ิด จึง กล่าวกับ โยนาธานว่า “ดู เถิด พรุ ง่
นี้ เป็ นว ัน ขึ้น คํ่า ข้าพเจ้า ไม่ ควรขาดที่ จะนั ่ง ร่วมโต๊ะ เสวยกับ กษั ตริย์ แต่ ขอโปรดให้ ข้าพเจ้า ไปซ่อนตัว อยู่ ที่
ในทุ่ง นาจนถึง เย็ นว ั นที ่ สาม 6 ถ้า เสด็จ พ่อ ของท่านเห็น ข้าพเจ้า ขาดไป ก็ ขอโปรดทูล พระองค์ ว่า ‘ดาว ิด ได้
วิงวอนขอลาข้า พระองค์ รีบกลับ ไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตน เพราะที่ นั่น ทัง้ ครอบครัว ทําการถวายสัตว
บูชาประจําปี� 7 ถ้าพระองค์รบ
ั สัง่ ว่า ‘ดีแล้ว� ผู้รบ
ั ใช้ของท่านก็ดีไป แต่ถ้าพระองค์ทรงกริว้ ก็ขอทราบเถิด
ว่า พระองค์ ดําริการร้าย 8 เพราะฉะนั ้นขอท่านกรุ ณากระทําแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของท่านด้วยใจจงรัก เพราะท่านได้
กระทําพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์กับ ผู้ รับใช้ของท่านแล้ว แต่ ถ้าความชัว่ ช้ามี อยู่ในข้าพเจ้า ขอท่านฆ่า
ข้าพเจ้าเสียเองเถิด เพราะท่านจะนําข้าพเจ้าไปให้เสด็จพ่อของท่านทําไม� 9 โยนาธานจึงกล่าวว่า “อย่าให้
มีวีแ
่ ววอย่างนี้ เลยน่ ะ เพราะถ้าฉั นทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอ ฉั นจะไม่ไปบอกเธอหรือ� 10 แล้วดาวิดก็
กล่าวแก่โยนาธานว่า “ถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดัน ใครจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้� 11 และโยนาธา
นบอกดาวิดว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไปในทุ่งนา� เขาทัง้ สองจึงเข้าไปในทุ่งนา 12 และโยนาธานกล่าวแก่ ดาว
ิดว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เมื่อฉั นได้ หยังด
่ ูเสด็จพ่อของฉั นในวันพรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้
หรือ ในวันที ่ สาม ดู เถิด ถ้า มี อะไรดี ต่อ ดาวิด และฉั น จะไม่ ใช้ คนไปบอกเธอที เดียว 13 ขอพระเยโฮวาห์ทรง
ลงโทษแก่ โยนาธานและให้ หน ัก ยิง่ กว่า แต่ ถ้า เสด็จ พ่อ พอพระทัย ที่ จะทําร้ายเธอ ฉั น จะบอกเธอให้ ทราบ
และส่งให้เธอหนี ไปให้พ้นภัย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ อย่างที่พระองค์ทรงสถิตกับเสด็จพ่อของฉั น
14 ถ้าฉั นยังมีชีวิตอยูต่
่ อไป ขอเธอสําแดงความเมตตาแห่งพระเยโฮวาห์ต่อฉั น เพื่อฉั นจะไม่ต้องตาย 15 ขอ
อย่าตัดความกรุ ณาของเธอที่ มีต่อวงศ์ วานของฉั นเป็นนิ ตย์ ในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกําจัดศั ตรู ทุกคนของ
ดาวิดเสียจากพื้นพิภพแล้ว� 16 โยนาธานจึงทําพันธสัญญากับวงศ์วานของดาวิดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรง
แก้แค้นต่อศั ตรู ของดาวิดเถิด� 17 และโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครัง้ หนึ่ งโดยความรักของท่านที่มีต
่อเธอ เพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวต
ิ ของตนเอง 18 แล้วโยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่า “พรุ ง่ นี้ เป็นวันขึ้นคํ่า
และเขาจะเห็ นว ่า เธอขาดไป เพราะที่ นั่ง ของเธอจะว่างอยู่ 19 เมื่อ เธออยู่ สามวัน แล้ว เธอจงลงไปโดยเร็ว
ไปยังที่ที่เธอได้ซ่อนตัวอยู่ ในวันแห่งการกระทํานั ้น และคอยอยู่ข้างศิลาเอเซล 20 ฉั นจะยิงลูกธนูสามลูกไป
ข้างๆที่นั ่น อย่างกับว่าฉั นยิงเป้า 21 และดูเถิด ฉั นจะใช้เด็กไปสัง่ ว่า ‘จงไปหาลูกธนู� ถ้าฉั นพูดกับเด็กนั ้นว่า
‘ดูเถิด ลูกธนูอยู่ทางข้างนี้ ของเจ้า ไปเอามา� แล้วขอเธอเข้ามา เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์แน่ ฉั นใด
เธอก็ ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอันตรายอันใดฉั นนั ้น 22 แต่ ถ้าฉั นพู ดกับเด็กหนุ่มนันว
้ ่า ‘ดู เถิด ลูกธนูอยู่ข้างหน้า
เจ้าโน้ น� เธอจงไปเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงส่งเธอไปแล้ว 23 ส่วนเรือ
่ งที่ เธอและฉั นได้ พู ดกันนั ้น
ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเธอและฉั นเป็นนิ ตย์�
โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวิด

ดาว ิด จึง ซ่อนตัว อยู่ ในทุ่ง นา และเมื่อ ถึง วัน ขึ้น คํ่า กษั ตริย์ ก็ ประทับ เสวยพระกระยาหาร 25 กษั ตริย์
ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์อย่างที่ เคยทรงกระทํา คือประทั บที่พระที่นั่งข้างๆฝาผนั ง โยนาธานยืนอยู่
24
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และอับเนอร์นั่งอยูข
่ ้างซาอูล แต่ที่ของดาวิดกว
็ า่ งอยู่ 26 อย่างไรก็ดีในวันนั ้นซาอูลมได้
ิ ตรัสประการใด เพราะ
ทรงดําริว่า “ดาวิดคงเกิดเหตุบางอย่าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทินแน่ � 27 อยู่มาวันรุ่งขึ้น คือวันที่สองของ
เดือน ที่ ของดาวิ ดก ็ วา่ งอยู่ และซาอู ลก ็ ตรัส กับ โยนาธานราชบุตรของพระองค์ ว่า “ทําไมบุตรเจสซี มิได้
มารับประทานอาหาร ทัง้ วานนี้ และวันนี้ � 28 โยนาธานทูลตอบซาอู ลว่า “ดาวิดได้ วงิ วอนขอลาข้าพระองค์
ไปยังบ้านเบธเลเฮม 29 เขาว่า ‘ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าไป เพราะครอบครัวของข้าพเจ้ามี
การถวายสัตวบูชาในเมือง และพี่ ชายของข้าพเจ้า สัง่ ให้ข้าพเจ้า ไปที่ นั ่น บัดนี้ ถ้า ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความกรุ ณา
ในสายตาของท่าน ข้าพเจ้า ก็ ขอร้องให้ท่า นอนุ ญาตให้ ข้าพเจ้า ไปเยีย
่ มพี่ ชายของข้าพเจ้า� ด้วยเหตุ นี้ เขา
จึ งม ิ ได้ มาที่ โต ๊ะ ของกษั ตริย์� 30 แล ้ว ความกริว้ ของซาอู ลก ็ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ โยนาธาน พระองค์ ตรัส กั บท ่า นว่า
“เจ้า ลูก ของหญิง กบฏและวิปลาส ข้า ไม่ รู ้หรือ ว่า เจ้า เลือกบุตรเจสซี มาให้ ความอับอายแก่ เจ้ าเองและให้
ความอับอายแก่ ความเปลือยเปล่า แห่ง แม่ ของเจ้า 31 ตราบใดที่ ลูก ของเจสซี มี ชี วิตอยู่ บนดิน ตัว เจ้า หรือ
ราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตัง้ อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั ้นจงใช้คนไปตามเขามาให้เรา เพราะเขาจะต้องตายแน่ �
32 แล้วโยนาธานจึงทูลตอบซาอูลพระราชบิดาของท่านว่า “ทําไมเขาจะต้องถูกประหาร เขาได้กระทําผิดสิง
่
ใดพระเจ้า ข้า� 33 แต่ ซาอูล ได้ ทรงพุ่ง หอกใส่ ท่านเพื่อ จะฆ่า ท่าน ดัง นั ้น โยนาธานจึง ทราบว่า พระราชบิดา
ของท่านหมายฆ่าดาวิดเสีย 34 โยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิง่ นั ก มิได้รับประทานอาหารในวั
นที ่สองของเดือนนั ้น เพราะท่านเศร้าใจด้วยเรือ
่ งดาวิด เพราะว่าพระราชบิดาของท่านได้ หยามนํ้า หน้าดา
วิด
โยนาธานกับดาวิดลาจากกัน

35 ต่อมารุ ง
่ เช้าขึ้นโยนาธานก็ออกไปที่ทุ่งนาตามที่นัดหมายไว้กับดาวิด

มีเด็กไปด้วยคนหนึ่ ง 36 และท่าน
สัง่ เด็กนั ้นว่า “จงวิง่ ไปหาลูกธนูที่ฉั นยิงไป� เมื่อเด็กนั ้นวง
ิ่ ไป โยนาธานก็ยงิ ธนูลูกหนึ่ งขึ้นหน้าไป 37 และเมื่อ
เด็กนั ้นมาถึงที่ที่ลูกธนูซึ่งโยนาธานยิงไปนั ้น โยนาธานก็รอ
้ งสัง่ เด็กนั ้นว่า “ลูกธนูอยูข้
่ างหน้าโน้ นไม่ใช่หรือ�
38 และโยนาธานร้องสัง
่ เด็กนั ้นว่า “จงรีบไปโดยเร็วอย่าหยุดอยู่� เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บลูกธนู และกลับ
มาหานายของตน 39 แต่ เด็ก นั ้น ไม่ ทราบเรือ
่ ง โยนาธานและดาวิด เท่า นั ้ นที ่ ทราบ 40 และโยนาธานก็ มอบ
อาวุธของท่านให้เด็กนั ้น และบอกเขาว่า “ไป จงแบกสิง่ เหล่านี้ ไปในเมือง� 41 เมื่อเด็กนั ้นไปแล้ว ดาวดก
ิ ลุ
็ ก
ขึ้นมาจากที่ที่อยู่ทิศใต้ ซบหน้าลงถึงดิน แล้วกราบลงสามครัง้ และทัง้ สองก็จุบกัน และร้องไห้กัน จนดาวิด
ร้องมากเหลือเกิน 42 โยนาธานจึงกล่าวกับดาวิดว่า “ขอจงไปเป็นสุขเถิด เพราะเราทัง้ สองได้ปฏิญาณไว้แล
้วในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพยานระหว่างฉั นและเธอ และระหว่างเชื้อสาย
ของฉั นกับเชื้อสายของเธอสืบไปเป็นนิ ตย์� ” ดาวิดก็ลุกขึ้นจากไป และโยนาธานก็เข้าไปในเมือง
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1 แล้วดาวิดก็มายังเมืองโนบมาหาอาหิเมเลคปุโรหิต

และอาหิเมเลคตัวสัน
่ อยู่เมื่อพบดาวิดจึงพูดกับท่า
นว่า “ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่มีผูใดมากั
้
บท่าน� 2 ดาวิดจึงพูดกับอาหิเมเลคปุโรหิตว่า “กษั ตริยทรง
์
บัญชาข้าพเจ้า ให้ ทํา เรือ
่ งหนึ่ ง รับสัง่ แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘อย่า บอกเรือ
่ งซึ่ง เราใช้ เจ้ าไปกระทํา นั ้น แก่ ผู้ ใดให้ รู เลย
้
และด้วยเรือ
่ งซึ่งเรามอบหมายแก่เจ้านั ้น� ข้าพเจ้าได้นัดหมายไว้กับพวกผูรั
้ บใช้ ณ ที่แห่งหน่งึ 3 ฉะนั ้นบัดนี้
ท่านมีอะไรติดมืออยู่บ้างเล่า ขอมอบขนมปังไว้ในมือข้าพเจ้าสั กห้าก้อน หรืออะไรๆที่ มีที่ นี่ก็ได้� 4 ปุโรหิตน
ัน
้ ตอบดาวิดว่า “ข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาติ ดมือเลย แต่ มีขนมปังบริสุทธิ์ ขอแต่ คนหนุ่มได้ อยู่ห่างจาก
ผู้ หญิง มาแล้ วก ็ แล้ว กัน � 5 และดาวิดก ็ ตอบท่านปุโรหิต ว่า “ที่ จริง ตัง้ แต่ เราออกไปปฏิ บั ติ งาน ผู้ หญิ งก ็ ถู
กกันไว้ให้ห่างจากเราทัง้ หลายประมาณสามวัน และภาชนะของคนหนุ่มก็บริสุทธิ์ และขนมปังนั ้นเป็นอย่าง
ธรรมดาอยู่ แล้ว ถึง แม้ ว่า ขนมปัง นั ้น ถูก ชําระให้ บริสุทธิ์ในภาชนะแล้ว� 6 ดัง นั ้น ปุโรหิต จึง มอบขนมปัง บริ
สุทธิ์ ให้แก่ ดาวิด เพราะที่ นั่น ไม่ มี ขนมปั งอ่น
ื นอกจากขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง เก็บ มาจากหน้า พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เพื่อวางขนมปังใหม่ในวันทีเก
่ ็บเอาขนมปังเก่านั ้นออกไป 7 ในวันนั ้นมช
ี ายคนหนึ่ งอยูที
่ ่นั ่นเป็น
ผูรั
้ บใช้ของซาอูล มีธุระต้องเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ เขาชื่อโดเอก คนเอโดม เป็นหัวหน้าคนเลี้ยงสัตว์ของซาอูล
8 และดาวิด กล่าวแก่ อาหิ เมเลคว่า “ท่านไม่ มี หอกหรือ ดาบติ ดม ื ออยู่ สัก เล่ม หนึ่ ง หรือ ด้วยข้าพเจ้า มิ ได้ นํา
ดาบหรือเครือ
่ งอาวุธติดมาเลย เพราะราชการของกษั ตริย์เป็นการด่วน� 9 ปุโรหิตนัน
้ จึงกล่าวว่า “ดาบของ
โกลิ อท
ั คนฟี ลิสเตีย ซึ่งท่านฆ่าเสียที่ หุบเขาเอลาห์นั ้น ดู เถิด ยังห่อผ้าอยู่ที่ ข้างหลังเอโฟด ถ้าท่านต้องการ
ดาบนั ้นจงเอาไปเถิด นอกจากเล่มนน
ั ้ แล้วกไม่
็ มีดาบอื่นอีก� และดาวิดกล่าวว่า “ไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่
มนัน
้ แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเถิด�
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตริย์เมืองกัท
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10 และดาวิดก็ลุ กขึ้นในวันนั ้นหนี จากพระพักตร์ซาอูลไปหาอาคี ชกษั ตริย์เมืองกัท 11 และมหาดเล็กของ
อาคี ช ทูล ว่า “ดาว ิด คนนี้ ไม่ใช่ หรือ ที่ เป็นกษั ตริย์ ของแผ่น ดิน นั ้น เขามิ ได้ เต้นรํา และขับ เพลงรับก ัน หรือ ว่า
‘ซาอู ลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ� ” 12 และดาวิดก็จําถ้อยคําเหล่านี้ ไว้ในใจและกลัวอาคี
ชกษั ตริย์เมืองกั ทอย่างมาก 13 ท่านจึงเปลี่ยนอากั ปกิรย
ิ าต่อหน้าเขาทัง้ หลาย และกระทําตนเป็นคนบ้าใน
มือเขา เที่ยวกาไว้ที่ประตูรวั ้ และปล่อยให้น้ําลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีชจึงสัง่ ผูรั
้ บใช้ของท่านว่า “ดูเถิด
เจ้ าเห็นว่าคนนั ้นบ้า แล้วเจ้าพาเขามาหาเราทําไม 15 ข้าขาดคนบ้าหรือ เจ้ าจึงพาคนนี้ มาทําบ้าให้ข้าดู คน
อย่างนี้ ควรเข้ามาในนิ เวศของข้าหรือ�
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ดาวิดอยู่ที่ถํ้าอดุลลัม
1 ดาว ิ ดก ็ จากที่ นั่น หนี ไปอยู่ ที่ ถํ้า อดุล ลัม

เมื่อ พี่ ชายของท่านและวงศ์ วานบิดาของท่านทัง้ สิน
ิ เรือ
่ ง
้ ได้ยน
เขาก็ลงไปหาท่านที่นั ่น 2 แล้วทุกคนที่มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่มีหนี้ สิน และทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็
พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย มีคนมามัว่ สุ มอยู่กับท่านประมาณสี่รอ
้ ยคน 3 ดาว
ิ ดก ็ ออกจากที่ นั่น ไปยัง เมืองมิส ปาห์ ในแผ่น ดิน โมอับ และท่า นทูลกษั ตริย์ เมืองโมอับ ว่า “ขอโปรดให้ บิ ดา
มารดาของข้าพเจ้า มาอยู่ กับ พระองค์ เถิด จนกว่า ข้าพเจ้า จะทราบว่า พระเจ้า จะทรงกระทํา ประการใดเพื่อ
ข้าพเจ้า� 4 และท่านก็นําบิดามารดามาเฝ้ากษั ตริย์แห่งโมอับ และท่านทัง้ สองก็อาศัยอยู่กับกษั ตริย์ตลอด
เวลาที่ ดาวิดอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็ง 5 แล้วผู้พยากรณ์ กาดกล่าวแก่ดาวิดว่า “ท่านอย่าอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็ง
นี้ เลย จงไปเข้าในแผ่นดินยู ดาห์เถิด� ดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเรท 6 ฝ่ายซาอูลทรงได้ ยินว่ามี ผู้พบดา
วิดและคนที่ อยู่กั บท่าน (เวลานั ้นซาอูลประทั บที่เมืองกิเบอาห์ใต้ ต้นไม้แห่งหน่งึ ที่ รามาห์ ทรงหอกอยู่ และ
บรรดาผู้ รับใช้ของพระองค์ ก็ ยืนอยู่รอบพระองค์� 7 และซาอูล ตรัสกับผู้ รับใช้ที่ ยืนอยู่รอบพระองค์ ว่า “เจ้ า
ทัง้ หลายพวกคนเบนยามิน จงฟัง เถิด บุ ตรของเจสซี จะให้ นาและสวนองุน
่ แก่ เจ้ าทัง้ หลายหรือ จะตัง้ เจ้า
ทัง้ หลายให้เป็นผู้บังคับการกองพันกองร้อยหรือ 8 เจ้าทัง้ หลายจึงได้คิดกบฏต่อเรา ไม่มีใครแจ้งแก่เราเลย
เมื่อ ลูก ของเราทํา พันธไมตรีกับ บุตรของเจสซี นั ้น ไม่มี ผู้ ใดร่วมทุกข์ กับ เรา หรือ แจ้ง แก่ เราว่า ลูก ของเรา
ปลุกปั่ นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เรา คอยซุ่มดักเราอยูอ
่ ย่างทุกวันนี้ �
ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิตของพระเจ้า
“ข้าพระองค์เห็นบุตรเจสซีมาที่เมืองโนบมา
หาอาหิเมเลคบุต รอาหิทูบ 10 แล ้ว เขาก็ ทูล ถามพระเยโฮวาห์ให้ท่าน และให้เสบียงอาหาร และให้ดาบของ
โกลิ อท
ั คนฟีลิสเตียแก่ ท่านไป� 11 แล้วกษั ตริย์ก็ ใช้ให้ไปเรียกอาหิเมเลคปุโรหิต บุ ตรชายอาหิทูบ และวงศ์
วานบิดาของท่านทัง้ สิน
้ นปุโรหิตเมืองโนบ ทุกคนก็มาหากษั ตริย์ 12 และซาอูลตรัสว่า “บุตรอาหิทูบเอ๋ย
้ ผูเป็
จงฟังเถิด� เขาทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ที่นี่� 13 และซาอูลตรัสแก่เขาว่า “ทําไม
เจ้าจึงร่วมกันกบฏต่อเรา ทัง้ เจ้าและบุตรของเจสซี ในการที่เจ้าได้ให้ขนมปังและดาบแก่เขา และได้ทูลถาม
พระเจ้าให้เขา เขาจึงลุกขึ้นต่อสู้ เรา และคอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี้ � 14 และอาหิเมเลคทูลตอบกษั ตริ
ย์ ว่า “ในบรรดาข้าราชการผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ มี ผู้ ใดเล่า ที่ จะสัตย์ ซ่ ือ อย่างดาวิด พระราชบุตรเขยของกษั
ตริย์ ผู้บังคับบัญชาทหารราชองครักษ์ และเป็นผู้มีเกียรติในพระราชสํานั กของพระองค์ 15 แล้วข้าพระองค์
ได้ ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขาจริงหรือ เปล่าเลย ขอกษั ตริย์อย่าทรงกล่าวโทษสิง่ ใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือ
วงศ์ วานของบิดาของข้าพระองค์ ทัง้ สิน
่ งนี้ เลย ไม่ว่ามากหรือน้ อย�
้ เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ทราบเรือ
16 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “อาหิ เมเลค เจ้ าจะต้องตายแน่ ทัง
้ เจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า ทัง้ สิน
้ ด้วย� 17 และกษั
ตริย์ก็รับสัง่ แก่ทหารราบผู้ยน
ื เฝ้าอยู่ว่า “จงหันมาประหารปุโรหิตเหล่านี้ ของพระเยโฮวาห์เสีย เพราะว่ามือ
ของเขาอยู่กับดาวิดด้วย เขารู แล
้ ้วว่ามันหนี ไป แต่ไม่แจ้งให้เรารู �
้ แต่ข้าราชการผู้รับใช้ของกษั ตริย์ไม่ยอม
ลงมือฟันปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ 18 แล้วกษั ตริย์จึงตรัสกับโดเอกว่า “เจ้าจงหันไปฟันปุโรหิตเหล่านั ้น� โด
เอกคนเอโดมก็หน
ั ไปฟันบรรดาปุโรหิต ในวันนั ้นเขาฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบห้าคน 19 และ
เขาประหารโนบ เมืองของปุโรหิต เสียด้วยคมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทัง้ ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และเด็กที่ยังด
ูดนม วัว ลา และแกะ 20 แต่บุตรชายคนหนึ่ งของอาหิเมเลค บุตรชายอาหิทูบ ชื่ออาบียาธาร์ได้รอดพ้นและ
หนี ตามดาวิด ไป 21 อาบ ี ยาธาร์ก็ บอกดาวิด ว่า ซาอูล ได้ ประหารปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ เสีย 22 ดาว ิด จึง พู
ดกับอาบียาธาร์ว่า “ในวันนั ้นเมื่อโดเอกคนเอโดมอยู่ที่ นั่น เรารู แล
้ ้วว่า เขาจะต้องทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้น
เหตุแห่งความตายของบุคคลทัง้ สิน
้ ่
้ ในวงศ์วานบิดาของท่าน 23 จงอยูเ่ สียกับเราเถิด อย่ากลัวเลย เพราะผูที
แสวงหาชีวต
ิ ของท่านก็แสวงหาชีวต
ิ ของเราด้วย ท่านอยูก
่ ับเราก็จะพ้นภัย�
9 โดเอกคนเอโดมซึ่งอยู่เหนื อผู้รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบว่า
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การพเนจรและการหลีกเลี่ยงหลบหนี ของดาวิด
“ดูเถิด คนฟีลิสเตียกําลังรบเมืองเคอีลาห์อยู่และปล้นเอาข้าวที่ลาน� 2 ดาว
ิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตียเหล่านี้ หรือไม่� และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับ ดาวิดว่า “จงไปต่อ สู้ คนฟี ลิสเตียและช่วยเมืองเคอีลาห์ให้พ้น� 3 แต่ คนของดาวิดเรียนท่านว่า “ดู
เถิด เราอยู่ ในยู ดาห์ นี่ ก็ ยัง กลัว อยู่ ถ้า เราขึ้น ไปยัง เคอี ลาห์ สู้ รบกับ กองทัพ ของฟี ลิ ส เตีย เราจะยิง่ กลัว มาก
ขึ้นเท่าใด� 4 แล้วดาวิดก็ทูลถามพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงลุกขึ้นลงไปยังเค
อีลาห์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิสเตียไว้ในมือของเจ้า� 5 และดาวิดกับคนของท่านก็ ไปยังเคอีลาห์ต่อสู้
กับคนฟี ลิสเตีย นําเอาสัตว์เลี้ยงของเขาไป และฆ่าฟันเขาทัง้ หลายเสียเป็ นอันมาก ดังนั ้นแหละดาวิดก็ได้
ช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้น 6 อยู่มาเมื่ออาบียาธาร์บุ ตรชายของอาหิเมเลคหนี ไปหาดาวิดที่ เมืองเคอีลาห์
นั ้น เขาถือ เอโฟดลงมาด้วย 7 มี คนไปทูล ซาอู ล ว่า ดาว ิ ดมาที่ เคอี ลาห์ แล้ว ซาอูล จึง ตรัสว ่า “พระเจ้า ทรง
มอบเขาไว้ในมือ เราแล้ว เพราะที่ เขาเข้าไปในเมืองที่ มี ประตู และดาล เขาก็ ขัง ตัว เองไว้� 8 และซาอูล ทรง
ให้เรียกพลทัง้ ปวงเข้า สงคราม ให้ลงไปยัง เคอี ลาห์เพื่อ ล้อมดาวิดก ับ คนของท่านไว้ 9 ดาว ิด ทราบว่า ซาอูล
ทรงคิดร้ายต่อ ท่าน ท่านจึง พู ดกับอาบียาธาร์ปุ โรหิตว่า “จงนํา เอาเอโฟดมาที่ นี่ เถิด � 10 ดาวิดกราบทูล ว่า
“โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ได้ ยินแน่ ว่า ซาอูลหาช่องที่ จะมายังเคอี
ลาห์เพื่อทําลายเมืองนี้ เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ 11 ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์ไว้ในมือท่าน
หรือ ซาอูล จะเสด็จ ลงมาดัง ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ ยิน นั ้น หรือ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอล ขอพระองค์ ทรงบอกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เถิด � และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เขาจะลงมา� 12 แล ้ว ดาวิด
จึง กราบทูล ว่า “ประชาชนชาวเคอี ลาห์ จะมอบข้า พระองค์ และคนของข้า พระองค์ ไว้ในมือ ของซาอู ล หรือ�
และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะมอบเจ้าไว้� 13 แล้วดาวิดกับคนของท่านซึ่งมป
ี ระมาณหกร้อยคน
ก็ ลุ กขึ้นไปเสียจากเคอีลาห์ และเขาทัง้ หลายก็ ไปตามแต่ ที่ เขาจะไปได้ เมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดหนี ไป
จากเคอีลาห์แล้ว ซาอูลกท
็ รงเลิกการติดตาม 14 และดาวิดกอยู
็ ในถิ
่
น
่ ทุรกันดารตามที่กําบังเข้มแข็งและอยู่
ในแดนเทือกเขาแห่ง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิฟ และซาอู ลก ็ ทรงแสวงหาท่านทุก วัน แต่ พระเจ้า มิ ได้ มอบท่านไว้ใน
มือของซาอูล 15 และดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ ทรงออกมาแสวงหาชีวต
ิ ของเธอ ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารศิฟที่
ป่าไม้ 16 และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ ลุ กขึ้นไปหาดาวิดที่ ป่าไม้ และสนั บสนุนมือของเธอให้เข้มแข็ง
ขึ้นในพระเจ้า 17 โยนาธานพู ดกับเธอว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของฉั นจะหาเธอไม่
พบ เธอจะได้ เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และฉั นจะเป็ นอุปราช ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นก็ทราบเรือ
่ งนี้ ด้วย�
18 และทัง
้ สองก็กระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดาวิดยังค้างอยู่ที่ป่าไม้ และโยนาธานก็กลับ
ไปวัง 19 ฝ่ายชาวศิฟได้ ข้น
ึ ไปหาซาอูลที่ กิเบอาห์ทูล ว่า “ดาวิดได้ ซ่อนตัว อยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ ในที่
กําบังเข้มแข็งที่ ป่าไม้ บนเนิ นเขาฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ใต้ เยชิโมนมิใช่หรือ 20 โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอเสด็จ ลงไปตามสุด พระทัย ปรารถนาที่ จะลงไป ฝ่ายพวกข้า พระองค์ จะมอบเขาไว้ในหัตถ์ ของกษั ตริย์�
21 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่พวกท่าน เพราะพวกท่านปรานี เรา 22 จงไปหา
ดูให้แน่ นอนยิง่ ขึ้น ดูให้รู ว่
้ าเขาอยู่ที่ไหน ใครเห็นเขาที่นั่นบ้าง เพราะมีคนบอกข้าว่า เขาฉลาดนั ก 23 เพราะ
ฉะนั ้น จงไปสังเกตดู ที่ ซุ่ม ว่า เขาซ่อนตัว อยู่ ที่ไหน และกลับ มาเอาเนื้ อ ความแน่ นอนมาบอกเรา แล ้ว เราจะ
ไปกับท่าน ต่อมาถ้าเขาอยูใ่ นเขตแผ่นดิน เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยูดาห์ที่นั บเป็นพันๆ� 24 เขาทัง้ หลาย
ก็ลุกขึ้นไปยังศิฟก่อนซาอูล ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารมาโอนในที่ราบใต้เยชิโมน 25 ซาอู
ลกับคนของพระองค์ก็แสวงหาท่าน มีคนบอกดาวิด ท่านจึงลงไปยังศิลาและอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารมาโอน เมื่อ
ซาอูล ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ทรงติดตามดาวิด ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารมาโอน 26 ซาอูล เสด็จ ไปฟากภูเขาข้างนี้ ดาว ิ
ดกับคนของท่านอยู่ฟากภูเขาข้างโน้ น ดาวิดก็รีบหนี จากพระพักตร์ซาอูล เพราะซาอู ลกับคนของพระองค์
มาล้อมรอบดาวิดกับคนของท่านเพื่อจะจับ 27 แต่มีผูสื
้ ่ อสารคนหนึ่ งมาทูลซาอูลว่า “ขอรีบเสด็จกลับ เพราะ
คนฟีลิสเตียยกกองทัพมาบุกรุ กแผ่นดิน� 28 ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวิดไปรบกับฟีลิสเตีย เขา
จึงเรียกที่นั้นว่าเส-ลาฮามาเลคอท 29 ดาวิดก็ข้น
ึ ไปจากที่นั่นไปอาศัยอยูใ่ นที่กําบังเข้มแข็งแห่งเอนเกดี
1 แล้วพวกเขาบอกดาวิดว่า
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มีคนมาทูลว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกัน
ดารเมืองเอนเกดี� 2 แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงนํา พลที่ คัด เลือกจากบรรดาคนอิสราเอลแล้ว สามพัน คนไปแสวงหา
ดาวิดกับคนของท่านที่ หน
ิ เลียงผา 3 และพระองค์เสด็จมาที่ คอกแกะริมทาง มีถํ้าอยู่ถ้ําหนึ่ งที่ นั ่น และซาอู
1 อยู่มาเมื่อซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ ตามคนฟี ลิสเตียแล้ว
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ลก็เสด็จเข้าไปส่งทุกข์ ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านนั ่งอยู่ที่ ส่วนลึกที่สุดของถํ้า 4 คนของดาวิดก็เรียนท่านว่า
“ดู เถิด วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ พระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่า นว่า ‘ดู เถิด เราจะมอบศั ตรู ของเจ้า ไว้ในมือ ของเจ้า เพื่อ เจ้า
จะได้ ทํา กับ เขาตามที่ เจ้ าเห็น ควร� ” แล ้ว ดาวิดก ็ ลุ กขึ้น เข้าไปตัด ชายฉลองพระองค์ ของซาอู ลอย ่างลับๆ
5 ต่อมาภายหลังใจของดาวิดก็ตําหนิ ตัวท่านเอง เพราะท่านได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล 6 ท่านว่าแก่
คนของท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงห้ามข้าพเจ้า กระทํา สิง่ นี้ ต่อ เจ้า นายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงเจิม ตัง้ ไว้ คือ ที่ จะเหยียดมือ ออกต่อ สู้ กั บท ่าน ด้วยว่า ท่านเป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิม ไว้� 7 ดาว ิ
ดก็หา้ มผู้รับใช้ของท่านด้วยถ้อยคําเหล่านี้ และไม่ ยอมให้เขาทัง้ หลายทําร้ายซาอูล และซาอู ลก็ทรงลุกขึ้น
ออกจากถํ้าเสด็จไปตามทางของพระองค์ 8 ภายหลังดาวิดก็ลุ กขึ้นด้วย และออกไปจากถํ้าร้องทูลซาอูลว่า
“ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� และเมื่อซาอูลทรงเหลียวดู ดาวิดก็ก้มลงถึงดินกราบไหว้ 9 และดา
วิด ทูล ซาอู ล ว่า “ไฉนพระองค์ ทรงฟัง ถ้อยคํา ของคนที่ กล่าวว่า ‘ดู เถิด ดาว ิด แสวงหาที่ จะทําร้ายพระองค์�
10 ดู เถิด วัน นี้ พระเนตรของพระองค์ ประจักษ์ แล ้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงมอบพระองค์ ในวัน นี้ ไว้ ในมือ ของ
ข้าพระองค์ที่ในถํ้า และบางคนได้ขอให้ข้าพระองค์ประหารพระองค์เสีย แต่ข้าพระองค์ก็ได้ไว้พระชนม์ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ พูด ว่า ‘ข้าพเจ้า จะไม่ ย่ื นม ื อออกทําร้ายเจ้า นายของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ เป็น ผู้ ที่
พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้� 11 ยิง่ กว่า นั ้น เสด็จ พ่อ ของข้า พระองค์ ได้ ขอด ู ชายฉลองพระองค์ ในมือ ของข้า
พระองค์ โดยเหตุ ที่ ว่า ข้า พระองค์ ได้ ตัด ชายฉลองพระองค์ ออก และมิ ได้ ประหารพระองค์ เสีย ขอพระองค์
ทรงทราบและทรงเห็นเถิดว่า ในมือของข้าพระองค์ไม่มีความชัว่ ร้ายหรือการละเมิด ข้าพระองค์มิได้กระทํา
บาปต่อพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะล่าชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรง
พิพากษาระหว่างข้าพระองค์และพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นแทนข้าพระองค์ต่อพระองค์ แต่มือ
ของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 13 ดังสุภาษิ ตโบราณว่า ‘ความชัว่ ร้ายก็ออกมาจากคนชัว่ � แต่
มือของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 14 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลออกมาตามผู้ใด พระองค์ไล่ตามผู้
ใด ไล่ ตามสุนัข ที่ ตายแล้ว ไล่ ตามตัว หมัด 15 เพราะฉะนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงเป็น ผู้ พิพากษา และขอทรง
ประทานคํา พิพากษาระหว่างข้า พระองค์ และพระองค์ และทอดพระเนตร และขอว่า ความฝ่ายข้า พระองค์
และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นหัตถ์ของพระองค์� 16 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดทูลคําเหล่านี้ ต่อซาอูลแล้ว ซาอูลตรั
สว ่า “ดาว ิด บุตรของข้า เอ๋ย นั ่น เป็น เสียงของเจ้า หรือ� ซาอู ลก ็ ทรงส่ง เสียงกันแสง 17 พระองค์ ตรัส กับ ดา
วิดว่า “เจ้าชอบธรรมยิง่ กว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ในเมื่อข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความร้าย
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 เขาจะยอมให้ ปลอดภัย ไป
หรือ ดังนั ้นขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําดีแก่เจ้าสนองการที่เจ้าได้กระทําแก่ข้าในวันนี้ 20 บัดนี้ ดูเถิด ข้าประ
จักษแล
์ วว
้ ่า เจ้าจะเป็นกษั ตริย์แน่ และราชอาณาจักรอิสราเอลจะสถาปนาอยูใ่ นมือของเจ้า 21 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ จงปฏิญาณให้แก่ ข้า ในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า เจ้ าจะไม่ ตัด เชื้อ สายรุ น
่ หลัง ของข้า เสีย และเจ้า
จะไม่ทําลายชื่อของข้าเสียจากวงศ์ วานบิดาของข้า� 22 ดาวิดก็ปฏิญาณให้แก่ซาอูล แล้วซาอูลก็เสด็จกลับ
พระราชวัง และดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปยังที่กําบังเข้มแข็ง
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1 ฝ่ายซามู เอลก็สิ้นชีวต
ิ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่าน

ไว้ในบ้านของท่านที่รามาห์ และดาวิดก็ลุกขึ้นลงไปยังถิน
่ ทุรกันดารปาราน

และเขาทัง้ หลายก็ฝังศพท่าน

ดาวิด นาบาลและนางอาบีกายิล
มี ชายคนหนึ่ ง ในมาโอน มี การงานอยู่ ในคารเมล ชายผู้ นั้ นม ั ่งม ี มาก มี แกะสามพัน และแพะหนึ่ ง พัน
ท่านตัด ขนแกะของท่านอยู่ที่ คารเมล 3 ชื่อ ของชายคนนั ้น คือ นาบาล และชื่อ ภรรยาของท่านคือ อาบี กาย ิล
นางมีความเข้าใจเรือ
่ งต่างๆ เป็นอย่างดีและมีหน้าตาสวยงาม แต่ชายคนนั ้นเป็นคนสามานย์และประพฤติ
ตัว เลวทราม เป็น วงศ์ วานของคาเลบ 4 ดาว ิ ดอย ู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารได้ ยิ นว ่า นาบาลกําลัง ตัด ขนแกะของเขา
อยู่ 5 ดาว ิด จึง ใช้ ชายหนุ่ มสิ บคน และดาวิด สัง่ ชายหนุ่ม เหล่านั ้ นว ่า “จงขึ้น ไปที่ คารเมลไปหานาบาล และ
คํานั บเขาในนามของเรา 6 ท่านทัง้ หลายจงกล่าวคําคํานั บเขาเช่นนี้ ว่า ‘สันติ ภาพจงมีแก่ ท่าน สันติ ภาพจง
มีแก่วงศ์วานของท่าน และสันติภาพจงมีแก่บรรดาสิง่ ที่ท่านมี 7 ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัดขนแกะ ฝ่าย
ผู้ เลี้ยงแกะของท่านนั ้น อยู่ กับ เรา เรามิ ได้ กระทํา อันตรายเขาเลย และเขาก็ มิได้ ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่
เขาอยู่ ในคารเมล 8 ขอให้ ถามพวกคนหนุ่ม ของท่าน ดู เถิด เขาทัง้ หลายจะสําแดงให้ท่า นทราบเอง เพราะ
ฉะนั ้นขอให้คนหนุ่มทง
ั ้ หลายของข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะเรามาในวันดี ข้าพเจ้า
ขอร้องท่านโปรดให้สิ ่ง ที่ ตกมาถึ งม ือ ของท่านแก่ พวกผู้ รับใช้ของท่านและแก่ ดาว ิด บุตรของท่าน� ” 9 เมื่อ
พวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึ งก็กล่าวบรรดาคําเหล่านั ้นแก่นาบาลในนามของดาวิด และเขาทัง้ หลายก็คอย
2
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อยู่ 10 และนาบาลตอบคนรับใช้ของดาวิดว่า “ดาวิดคือผูใด
้ บุตรของเจสซีคือผูใด
้ สมัยนี้ มีคนใช้เป็นอันมาก
ที่หนี ไปจากนายของตน 11 ควรหรือที่ข้าจะนําขนมปังของข้า และนํ้าของข้า และเนื้ อของข้า ซึ่งข้าได้ฆ่าเสีย
สําหรับ คนตัด ขนแกะของข้า มอบให้ แก่ คนซึ่ง มาจากที่ไหนข้า ก็ ไม่รู �
้ 12 พวกคนหนุ่ม ของดาวิดก ็ หัน กลับ
13
และมาบอกเรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ นี้ แก่ ดาวิด และดาวิด สัง่ คนของท่านว่า “ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว้� และ
ทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของตน และดาวิดก็เอาดาบคาดเอวด้วย และมีคนติดตามดาวิดไปประมาณสี่รอ
้ ย
คน ส่วนอีกสองร้อยคนอยูเ่ ฝ้ากองสัมภาระ 14 แต่มีคนหนุ่มคนหนึ่ งไปบอกนางอาบีกายิลภรรยาของนาบาล
ว่า “ดู เถิด ดาว ิด ส่ง ผู้ ส่ ือสารมาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารเพื่อ จะคํานั บ นายของเรา และนายกลั บด ุ วา่ คนเหล่า นั ้น
15 แต่ คนเหล่า นั ้น เคยดี ต่อ เรามาก และเราไม่ ต้องถูก ทําร้ายอย่างใดเลย และไม่ ขาดสิง
่ ไรตราบใดที่ เราไป
กับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนา 16 เขาเป็นเหมือนกําแพงของเราทัง้ กลางคืนและกลางวัน ตลอดเวลาที่ เราเลี้ยง
แกะอยู่ กับ เขา 17 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านทราบเรือ
่ งนี้ และพิจารณาว่า ท่านควรจะกระทํา ประการใด เพราะเขา
คงมุ่ง ร้ายต่อ นายของเรา และต่อ ครัวเรือนทัง้ สิน
้ ของนายนายนั ้น เป็น คนอันธพาล ใครจะพูด ด้วยก็ ไม่ ได้ �
18 แล ้ วนางอาบี กาย ิ ลก ็ รีบจัด ขนมปั ง สองร้อยก้อน และนํ้า องุน
่ สองถุง หนั ง และแกะที่ ทํา เสร็จ แล้ว ห้า ตัว
และข้าวคัว่ ห้าถัง และองุน
่ แห้งร้อยช่อ และขนมมะเดื่อสองร้อยแผ่นบรรทุกหลังลา 19 นางก็สัง่ คนรับใช้ของ
นางว่า “จงรีบไปก่อนเรา ดู เถิด เราจะตามเจ้าไป� แต่ นางมิได้ บอกนาบาลสามีของนาง 20 เมื่อนางขี่ลาลง
มา มีสันเขาบังฝ่ายนางอยู่ ดูเถิด ดาวดก
ิ ับคนของท่านก็ลงมาทางนาง และนางก็พบเขาทัง้ หลายเข้า 21 ดาวิ
ดกล่า วไว้แล ้ วว ่า “ข้า ได้ เฝ้า ทุก สิง่ ที่ คนนี้ มี อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเสีย เปล่า ไม่มี สิ ่ง ใดของเขาขาดไปเลย และ
เขายัง 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 ่างนั ้น
และให้หนักยิง่ กว่านั ้นอีก� 23 เมื่อนางอาบีกายิลเห็นดาวิด นางก็รีบลงจากหลังลา ซบหน้าลงต่อดาวิดกราบ
ลงถึ งด ิน 24 นางกราบลงที่ เท ้า ของดาวิด กล่าวว่า “เจ้ านายของดิฉัน เจ้าข้า ความชัว่ ช้า นั ้น อยู่ ที่ ดิ ฉั น แต่ ผู้
เดียว ขอให้ หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านได้ พู ดให้ ท่านฟัง ขอท่านได้ โปรดฟัง เสียงหญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่าน 25 ขอเจ้า
นายของดิฉันอย่าได้เอาความกับชายอันธพาลคนนี้ เลยคือนาบาล เพราะเขาเป็นอย่างที่ช่อ
ื ของเขาบอก นา
บาลเป็นชื่อของเขา และความโง่เขลาก็ อยู่กับเขา แต่ ดิ ฉั นหญิงผู้รับใช้ของท่านหาได้ เห็นพวกคนหนุ่มของ
เจ้า นายซึ่ง ท่านได้ ใช้ ไปนั ้น ไม่ 26 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ านายของดิ ฉั น พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด
และท่านมี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ด้วยว่า พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ท่านระงับ เสีย จากการทําให้ โลหิต ตก และ
จากการแก้ แค้นด้วยมือของท่านเอง เพราะฉะนั ้นขอให้ศัตรู ของท่านและบรรดาผู้ที่ กระทําร้ายต่อเจ้านาย
ของดิฉัน จงเป็น อย่างนาบาล 27 สิ ่ง เหล่า นี้ ซ่ึง หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านได้ นํา มาให้เจ้ านายของดิฉัน ขอมอบแก่
บรรดาคนหนุ่ม ซึ่งติดตามเจ้านายของดิฉั น 28 ได้โปรดอภัยการละเมิดของหญิงผู้รับใช้ของท่านเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้เจ้านายของดิฉันเป็นวงศ์ วานที่ มัน
่ คงอย่างแน่ นอน ด้วยว่าเจ้านายของดิฉัน
ทํา สงครามอยู่ ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่ ท่านมี ชี วิตอยู่ จะหาความชั วท
่ ี่ตั วท ่านไม่ ได้ เลย 29 แม้ มี คนลุก
ขึ้น ไล่ ตามท่านและแสวงหาชีวต
ิ ของท่าน ชี วิต ของเจ้า นายของดิฉัน จะผูก มั ดอย ู่ กับ กลุ่ม ชีวต
ิ ซึ่ง อยู่ ในพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ ชีวิตศั ตรู ของท่านจะถูกเหวีย
่ งออกไปดัง่ ออกไปจากรังสลิง 30 และต่อมาเมื่อ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่เจ้านายของดิฉันแล้ว ตามบรรดาความดีซ่ึงพระองค์ทรงลัน
่ วาจาเกี่ยวกับท
่าน และทรงตัง้ ท่านไว้เป็นเจ้านายเหนื ออิสราเอล 31 เจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่ต้องเศร้าใจหรือระกําใจ
เพราะได้กระทําให้โลหิตเขาตกด้วยไม่มีสาเหตุ หรือเพราะเจ้านายของดิฉันทําการแก้แค้นเสียเอง และเมื่อ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําความดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้ว ก็ขอระลึกถึงหญิงผู้รับใช้ของท่านบ้าง� 32 ดาวิด
จึงกล่าวแก่ อาบีกายิลว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงใช้เจ้ าให้มาพบเราในวันนี้
33 ขอให้ ความสุ ข ุม ของเจ้า รับ พระพร และขอให้ ตัว เจ้า ได้ รบ
ั พระพร เพราะเจ้า ได้ ป้องกัน เราในวัน นี้ ให้ พ้น
จากการทําให้ โลหิต ตก และจากการแก้ แค้น ด้วยมือ ของเราเอง 34 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอล ผูทรงระงั
้
บเราเสียจากการกระทําร้ายเจ้า ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้าเจ้ามิได้รีบมาพบเราเสีย เมื่อถึง
แสงอรุ ณของรุ ง่ เช้าจะไมมี่คนทีป
่ ัสสาวะรดกําแพงได้เหลือแก่นาบาลเลยเป็นแน่ � 35 แล้วดาวิดกร็ บ
ั บรรดา
สิง่ ที่นางนํามาจากมือของนาง และดาวิดกล่าวแก่นางว่า “จงกลับไปยังบ้านเรือนของเจ้าด้วยสันติภาพเถิด
ดูเถิด เราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้ว และเราก็ยอมรับเจ้า� 36 และอาบีกายิลก็กลับไปหานาบาล และดูเถิด ท่า
นกําลั งม ีการเลี้ยงใหญ่ ในบ้านของท่านอย่างการเลี้ยงของกษั ตริย์ และจิตใจของนาบาลก็ รา่ เริงอยู่ เพราะ
ท่านมึนเมามาก นางจึงมิได้บอกอะไรให้ท่านทราบ ไม่ว่ามากหรือน้ อย จนเวลารุ ง่ เช้า 37 และต่อมาในเวลา
เช้า เมื่อเหล้าองุน
่ สร่างจากนาบาลไปแล้ว ภรรยาของท่านก็เล่าเหตุการณ์ เหล่านี้ ให้ฟัง และจิตใจของท่านก็
ตายเสียภายใน และท่านกลายเป็นดังก้อนหิน 38 อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระเยโฮวาห์ทรงประหารนาบาล
และท่านก็สิน
ิ
้ ชีวต
ดาวิดแต่งงานกับนางอาบีกายิลและนางอาหิโนอัม
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39 เมื่อดาวิดได้ ยินว่านาบาลสิน
ิ แล้ว ท่านจึงว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงแก้แค้นการเหยียด
้ ชีวต
หยามที่ข้าพระองค์ได้รับจากมือของนาบาล และทรงป้องกันผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทําความชัว่ พระเยโฮ
วาห์ทรงตอบแทนการกระทําชัว่ ของนาบาลให้ตกบนศีรษะของเขาเอง� แล้วดาวิดก็ส่งคนไปสู่ขออาบีกายิล
ให้มาเป็นภรรยาของท่าน 40 และเมื่อผู้รับใช้ของดาวิดมาถึงอาบีกายิลที่ คารเมล เขาทัง้ หลายก็ พู ดกับนาง
ว่า “ดาวิดได้ ให้เราทัง้ หลายมานําเธอไปให้เป็นภรรยาของท่าน� 41 และนางก็ ลุ กขึ้นซบหน้าลงถึ งดินกล่าว
ว่า “ดูเถิด หญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นผู้รับใช้ที่จะล้างเท้าให้แก่ผู้รบ
ั ใช้แห่งเจ้านายของดิฉั น� 42 อาบีกายิลก็รี
บลุกขึ้นขีล
่ าตัวหนึ่ งพร้อมกับสาวใช้ปรนนิ บัติเธออีกห้าคน นางตามผูส
้ ่ ือสารของดาวิดไป และได้เป็นภรรยา
ของดาวิด 43 ดาวิดยังได้รบ
ั นางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอลมาด้วย และทัง้ สองก็เป็นภรรยาของท่าน 44 ซาอูลได้
ทรงยกมีคาลราชธิดาของพระองค์ ผู้เป็นภรรยาของดาวิด ให้แก่ปัลทีบุตรชายลาอิชชาวกัลลิมแล้ว
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“ดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเขาฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ตรงหน้าเยชิโมนมิใช่
หรือ� 2 ซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปที่ถิน
่ ทุรกันดารศิฟ พร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วสามพันคน เพื่อ
แสวงหาดาวิดในถิน
่ ่เขาฮาคีลาห์ ซึ่งอยูข
่ ้างถนนซึ่งอยูต
่ รงหน้าเย
่ ทุรกันดารศิฟ 3 และซาอูลทรงตัง้ ค่ายอยูที
ชิโมน แต่ ดาวิดยังคงอยู่ในถิน
่ ทุ รกันดาร และท่านเห็นว่าซาอูลเสด็จมาหาท่านที่ ในถิน
่ ทุ รกันดาร 4 เพราะ
ฉะนั ้นดาวิดส่งผู้สอดแนมออกไป จึงทราบว่าซาอูลทรงยกมาแน่ แล้ว 5 แล้วดาวิดก็ลุ กขึ้นมายังที่ ซ่ึงซาอูล
ทรงตัง้ ค่ายอยู่ และดาวิดก ็ เห็น ที ่ ที่ ซาอู ลบรรทมพร้อมกับ อับ เนอร์บุ ตรชายเนอร์แม่ทัพ ซาอู ลบรรทมอยู่
กลางเขตค่าย ฝ่ายกองทัพก็ตัง้ ค่ายอยู่รอบพระองค์ 6 แล้วดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลคคนฮิตไทต์ และกับอาบี
ชัยบุตรชายของนางเศรุ ยาห์ น้ องชายของโยอาบว่า “ผู้ใดจะลงไปในค่ายของซาอูลกับเราบ้าง� อาบีชย
ั ตอบ
ว่า “ข้าพเจ้า จะลงไปกั บท ่าน� 7 ดาว ิด และอาบี ชย
ั จึง ลงไปที่ กองทัพ ในเวลากลางคืน และดู เถิด ซาอู ลบรร
ทมอยู่กลางเขตค่าย หอกของพระองค์ ปัก อยู่ที่ ที่ ดิ นตรงพระเศียร อับเนอร์กับพวกพลก็ นอนล้อมพระองค์
อยู่ 8 อาบีชย
ั พู ดกับดาวิดว่า “ในวันนี้ พระเจ้าทรงมอบศั ตรู ของท่านไว้ในมือของท่านแล้ว ฉะนั ้นบัดนี้ ขอให้
ข้าพเจ้า แทงเขาด้วยหอกให้ ติ ดดิน ครัง้ เดียวก็ พอ และข้าพเจ้า ไม่ ต้องแทงเขาครัง้ ที่ สอง � 9 แต่ ดาว ิด บอ
กอาบีชย
ั ว่า “ขออย่าทําลายพระองค์ เลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้
และจะไม่มีความผิด� 10 และดาวิดกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์จะทรง
ฆ่าพระองค์ท่านเอง หรือจะถึงวันกําหนดที่พระองค์ต้องสิน
้ พระชนม์ หรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและ
พินาศเสีย 11 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามปรามข้าพเจ้า ไม่ ให้ เหย ีย ดมื อออกต่อสู้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้
บัดนี้ จงเอาหอกที่ อยู่ ตรงพระเศียรกับ เหยือกนํ้า และให้ เราไปกัน เถิด� 12 ดาว ิด จึง เอาหอกและเหยือกนํ้า
จากที่พระเศียรของซาอูล และเขาทัง้ สองก็ออกไป ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครทราบ และไม่มีคนใดตื่น เพราะเขา
หลับ สนิ ท ทุก คน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ เขาหลับ สนิ ท 13 และดาวิดก ็ ข้ามไปอีก ฟากหนึ่ ง ไปยืน
อยูบ
่ นยอดเขาไกลออกไป มีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทัง้ สองฝ่าย 14 ดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับ
เนอร์บุตรชายเนอร์ว่า “อับเนอร์เอ๋ย ท่านไม่ตอบหรือ� แลวอ
้ ับเนอร์ตอบว่า “ใครนั ่นทีมาร
่
อ
้ งเรียกกษั ตริย์�
15 และดาวิด ตอบอับ เนอร์ว่า “ท่านไม่ ใช่ผู้ ชายแกล้ว กล้า ดอกหรือ ในอิสราเอลมี ใครเหมือนท่านบ้าง ทําไม
ท่านไม่ เฝ้า กษั ตริย์ เจ้ านายของท่านไว้ให้ ดี เพราะมี คนหนึ่ ง เข้าไปจะทํา ลายกษั ตริย์ เจ้ านายของท่าน 16 ที่
ท่านกระทํา เช่น นี้ ไม่ ดี แน่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ท่านสมควรตายเพราะท่านมิ ได้ เฝ้า เจ้า
นายของท่านไว้ให้ดี ผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ บัดนี้ ตรวจดู ที ว่า หอกของกษั ตริย์อยู่ที่ไหน และเหยือกนํ้า
ที่ตรงพระเศียรนั ้นอยู่ที่ไหน� 17 ซาอูลทรงจําสําเนี ยงดาวิดได้จึงตรัสว่า “ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย นี่ เป็นเสียง
ของเจ้า หรือ� และดาวิด ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ เป็น เสียงข้า พระองค์ พ่ะ ย่ะ ค่ะ�
18 และท่านทูล ต่อ ไปว่า “ไฉนเจ้า นายของข้า พระองค์ จึง ไล่ ตามผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา
อะไรไป มือข้าพระองค์ผิดอย่างไรเล่า 19 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงฟังเสียงผู้
รับใช้ของพระองค์ ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงปลุกปั่ นพระองค์ให้ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ให้ได้ รับเครือ
่ ง
ถวาย แต่ ถ้า เป็น บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ยุ ก็ ขอให้คนนั ้น เป็ นที ่ สาปแช่ง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
เขาได้ ขับไล่ ข้าพระองค์ ออกไปในวันนี้ มิให้ได้ ส่วนมรดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าวว่า ‘จงไปปรนนิ บัติ พระ
อื่น� 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขออย่าให้โลหิตของข้าพระองค์ตกถึงดินต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะกษั ตริ
ย์แห่งอิสราเอลได้ ออกมาหาชีวต
ิ หมัดตัวเดียว ดังผู้หน่ง
ึ ไล่ ตามนกกระทาอยู่บนภู เขา� 21 แล้วซาอูลตรัสว
่า “ข้า ได้ กระทํา บาปแล้ว ดาว ิด บุตรของเราเอ๋ย จงกลับ ไปเถิด ด้วยว่า เราจะไม่ ทําร้ายเจ้า อีก ต่อ ไป เพราะ
ในวันนี้ ชีวิตของเราก็ ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดู เถิด เราประพฤติ ตัวเป็นคนเขลาและได้ กระทําผิดอย่าง
เหลือหลาย� 22 และดาวิดทูลว่า “ข้าแต่ กษั ตริย์ ดู เถิด หอกของกษั ตริย์อยู่ที่ นี่ ขอรับสัง่ ให้คนหนุ่มคนหนึ่ ง
1 ชาวศิฟมาหาซาอูลที่ เมืองกิเบอาห์ทูลว่า
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มารับ ไปจากที่ นี่ 23 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวัล แก่ ทุ กคนตามความชอบธรรมและความสัตย์ ซ่ ือ ของ
เขา เพราะในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ ไว้ในมือของข้าพระองค์ แล้ว แต่ ข้าพระองค์ มิได้ เหยียดมื
อออกต่อสู้ ผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ 24 ดู เถิด ชีวิตของพระองค์ นั้นประเสริฐในสายตาของข้าพระองค์ ใน
วันนี้ ฉั นใด ก็ ขอให้ชีวิตของข้า พระองค์ ประเสริฐ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ฉั น นั ้น และขอพระองค์
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ลําบากทัง้ สิน
้ ด้วย� 25 แล้วซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่า “ดาวิด
บุตรของเราเอ๋ย ขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้า เจ้าจะกระทําสิง่ ที่ยิง่ ใหญ่และจะสําเร็จแน่ � ดาวิดจึงไปตามทาง
ของท่าน และซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสํานั กของพระองค์

27
ดาวิดสิน
่ ่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย
้ หวังจึงหนี ไปอยูที

“ข้า คงจะพินาศสัก วัน หนึ่ งด ้ว ยมือ ของซาอูล ไม่มี สิ ่ง ใดดี กว่า ที่ ข้า จะหนี ไปอยู่ ที่ แผ่ น
ดินคนฟีลิสเตีย แล้วซาอูลก็จะทรงเลิกไม่ติดตามข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอล และข้าจะรอดพ้นจากมือ
ของท่านได้� 2 ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทัง้ ตัวท่านและคนที่อยู่กับท่านหกร้อยคนด้วยกัน ไปหาอาคีชบุตร
ชายมาโอค กษั ตริย์เมืองกัท 3 และดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคี ชที่ เมืองกัท คือตั วท่านและคนของท่าน ทุกคน
มีครัวเรือนไปด้วย ทัง้ ดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคน คืออาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล 4 และเมื่ อม ี คนไปทูล ซาอู ล ว่า ดาว ิด ได้ หนี ไปเมือ งกัท แล้ว พระองค์ ก็ มิได้ แสวงหาท่าน
อีกต่อไป 5 แล้วดาวิดจึงทูลอาคีชว่า “ถ้าบัดนี้ ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ขอ
ทรงให้เขามอบที่ ในหัวเมืองแก่ข้าพระองค์สักแห่งหนึ่ ง เพื่อข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู่ที่ นั่น ไฉนผู้รับใช้ของ
พระองค์จะอยูใ่ นราชธานี กับพระองค์เล่า� 6 ในวันนั ้นอาคีชทรงมอบเมืองศิกลากให้ ศิกลากจึงเป็นหัวเมือง
ขึ้นแก่กษั ตริย์ยูดาห์จนถึงทุกวันนี้ 7 ระยะเวลาที่ดาวิดอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินฟีลิสเตียนั ้นเป็นหนึ่ งปีกับสี่เดือน
8 ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปปล้นชาวเกชูร ์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะประชาชาติเหล่านี้ เป็น
ชาวแผ่นดิน นั ้น ตัง้ แต่ สมัย โบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูร ถ
์ ึง แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 9 ดาวิดก็โจมตี แผ่นดิน นั ้น ไม่ ไว้
ชี วิต ผู้ชายหรือ ผู้ หญิง แต่ ริบ แกะ วัว ลา อูฐ และเสื้อผ้า แล ้ วกลับ มาหาอาคีช 10 อาคีช ถามว่า “วัน นี้ ท่าน
ไปปล้นผู้ใดมา� ดาวิดก็ทูลว่า “ปล้นถิน
่ ใต้ ที่ แผ่นดินยู ดาห์ ปล้นถิน
่ ใต้ ที่ คนเยราเมเอล และปล้นถิน
่ ใต้ คน
เคไนต์� 11 ดาวิดมิได้ ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ที่ จะนําข่าวมาที่ เมืองกัทโดยคิดว่า “เกรงว่าเขาจะบอกเรือ
่ ง
ของเราและกล่าวว่า ‘ดาวิดได้ทําอย่างนั ้นๆ และนี่ จะเป็นวิธก
ี ารขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตีย� ”
12 อาคีชทรงวางพระทัยในดาวิดด้วยทรงดําริว่า “เขาได้กระทําให้อส
ิ ราเอลชนชาติของเขาเกลียดอย่างที่สุด
เพราะฉะนั ้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไป�
1 ดาว ิด นึ ก ในใจว่า

28
คนของดาวิดจะเป็นทหารยามรักษาพระราชวังของกษั ตริย์อาคีช
อยู่ มาในครัง้ นั ้น คนฟี ลิ ส เตีย ได้ รวบรวมกําลัง เพื่อ ทํา สงครามสู้ รบกับ อิสราเอล และอาคีช ตรัส กับ ดา
วิด ว่า “จงเข้าใจเถิด ว่า ท่านกับ คนของท่านจะออกทัพ ไปกับ เรา� 2 ดาว ิด ทูล อาคี ชว่า “ดี ที เดียวพ่ะ ย่ะ ค่ะ
พระองค์จะได้ทราบว่าผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะกระทําอะไรได้บ้าง� และอาคีชรับสังก
่ ับดาวิดว่า “ดีแล้ว เราจะ
ให้ท่านเป็นองครักษข
์ องเราตลอดชีพ� 3 ฝ่ายซามูเอลได้สิ้นชีพแล้ว และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ไว้ทุกข์ให้ท่าน
และฝัง ศพท่านไว้ในเมืองรามาห์ ซึ่ง เป็น เมืองของท่านเอง และซาอูล ทรงกําจัด คนทรงและพ่อ มดแม่มด
เสียจากแผ่นดิน 4 คนฟีลิสเตียก็ชุมนุมกันและมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ชูเนม และซาอูลทรงรวบรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้
และเขาทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ที่กิลโบอา 5 เมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟีลิสเตียก็กลัว และพระทัย
ของพระองค์ก็หวัน
่ ไหวมาก 6 และเมื่อซาอูลทูลถามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์มิได้ทรงตอบพระองค์ ไม่ว่า
ด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผูพยากรณ์
้
1

ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์

ซาอูล จึง รับ สั ่ งก ับ มหาดเล็ก ของพระองค์ ว่า “จงออกไปหาหญิง ที่ เป็น คนทรง เพื่อ เราจะได้ ไปหาและ
ถามเขาดู� และมหาดเล็ กก็กราบทูลว่า “ดู เถิด มี หญิงคนทรงคนหนึ่ งอยู่ที่ บ้านเอนโดร์� 8 ซาอูลจึงปลอม
พระองค์ และทรงฉลองพระองค์ อย่างอื่นเสด็จออกไปพร้อมกับชายสองคนไปหาหญิงคนทรงในเวลากลาง
คืน พระองค์ ตรัสว ่า “ขอทํานายให้ ฉัน โดยวิญญาณของคนตาย ฉั น จะออกชื่อ ผู้ ใดก็ ให้ เรียกผู้ นั้น ขึ้น มา�
9 หญิงคนนั ้นจึงทูลตอบพระองค์ว่า “ดูเถิด ท่านทราบแล้วว่าซาอูลทรงกระทําอะไร ที่ได้ขจัดคนทรงและพ่อ
มดแม่มดเสีย จากแผ่น ดิน ทําไมท่านจึง มาวางกั บด ัก ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เล่า เพื่อ ทําให้ ข้าพเจ้า ถูก ประหาร�
10 แต่ ซาอูล ทรงปฏิญาณกับ หญิง นั ้น ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่
7
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ฉั นใด เจ้ าจะไม่ ถู กโทษเพราะเรือ
่ งนี้ แน่ ฉั น นั ้น � 11 หญิง นั ้น จึง ทูล ถามว่า “ท่านจะให้ ข้าพเจ้า เรียกใครขึ้น
มา� ซาอูลตรัสว ่า “เรียกซามู เอลขึ้น มาให้ ฉั น � 12 และเมื่อ หญิง คนนั ้น เห็น ซามู เอล จึง ร้องเสียงดัง และ
หญิงนั ้นกราบทูลซาอูลว่า “ไฉนพระองค์จึงทรงล่อลวงหม่อมฉั น พระองค์คือซาอูล� 13 กษั ตริยตรั
์ สแก่นาง
ว่า “อย่ากลัวเลย เจ้าได้เหน
็ อะไร� และหญิงนั ้นกราบทูลซาอูลว่า “หม่อมฉั นเห็นเทพยเจ้าองค์หน่งึ เสด็จขึ้น
มาจากแผ่นดิน� 14 พระองค์ถามนางว่า “รูปร่างของเขาเป็นอย่างไร� และนางตอบว่า “เป็นผู้ชายแก่ข้น
ึ มา
มี เสื้อคลุมกายอยู�
่ ซาอู ลก็ทรงทราบว่าเป็นซามู เอล พระองค์ ทรงโน้ มพระกายลงถึ งดินกราบไหว้ 15 แล้ว
ซามูเอลพูดกับซาอูลว่า “ท่านรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้นมาทําไม� ซาอูลทรงตอบว่า “ข้าพเจ้ามีความทุกข์
หนั ก เพราะคนฟีลิสเตียกําลังมาทําสงครามกับข้าพเจ้า และพระเจ้าทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้ว มิได้ทรง
ตอบข้าพเจ้าอีกเลย ไม่ว่าโดยผู้พยากรณ์ หรือโดยความฝัน เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกท่านขึ้นมาเพื่อ
ท่านจะได้แจ้งว่า ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดดี� 16 และซามู เอลตอบว่า “ในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงหันจาก
ท่านเสียแล้ว และเป็นศัตรู ของท่าน ท่านจะมาถามข้าพเจ้าทําไมเล่า 17 พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่ท่าน
อย่างที่ พระองค์ ตรัส บอกทางข้าพเจ้า แล้ วน ัน
้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงฉี ก ราชอาณาจั กรน ั ้นออกเสีย จาก
มือ ของท่าน และทรงมอบให้แก่ คนใกล้ เคียง คือ ดาวิด 18 เพราะท่านมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์ มิได้ กระทําตามพระพิโรธของพระองค์ ที่ ทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําสิง่ นี้ แก่
ท่านในวัน นี้ 19 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับ ตั วท ่านไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย
พรุ ง่ นี้ ตั วท่านพร้อมกับบุตรชายทัง้ หลายของท่านจะอยู่กับเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบกองทั พอิสรา
เอลไว้ในมือของคนฟีลิสเตียด้วย� 20 แล้วซาอูลก็ทรงล้มลงเหยียดยาวบนพื้นดินในทันที กลัวยิง่ นั กเพราะ
ถ้อยคําของซามูเอล และไม่มีกําลังเหลืออยูใ่ นพระองค์ เพราะไม่ได้เสวยพระกระยาหารมาตลอดวันหนึ่ งกับ
คืนหนึ่ งแล้ว 21 หญิงนั ้นก็เข้ามาหาซาอูล และเมื่อนางเห็นว่าพระองค์ตกพระทัยมาก จึงทูลว่า “ดูเถิด หญิง
ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ ย่อมเชื่อฟังรับสัง่ ของพระองค์ ยอมเสี่ยงชีวต
ิ และยอมฟังพระดํารัสที่ พระองค์ตรัสส
ัง่ ทุกประการ 22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์จงฟังเสียงหญิงผู้รับใช้ของพระองค์บ้าง ขอหม่อมฉั นได้ถวาย
พระกระยาหารต่อ พระพักตร์พระองค์ สัก หน่ อยหนึ่ ง ขอพระองค์ เสวย เพื่อ พระองค์ จะทรงมี พระกําลัง เมื่อ
กลับตามทางของพระองค์� 23 พระองค์ก็ทรงปฏิเสธ รับสัง่ ว่า “ไม่กิน� แต่มหาดเล็กกับหญิงนั ้นอ้อนวอนพ
ระองค์ พระองค์ ก็ ทรงฟังเสียงของเขา พระองค์ ทรงลุกขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง 24 หญิงนั ้ นมีลูกวัวอ้
วนอยู่ในบ้านตัวหนึ่ ง ก็รีบฆ่าเสีย เอาแป้งมานวดปิ้ งทําขนมปังไร้เชื้อ 25 นางก็นํามาถวายแก่ซาอูลและทรง
เสวยกับให้มหาดเล็ก เขารับประทาน แล้วก็ทรงลุกขึ้นเสด็จกลับไปในคืนนั ้น

29
เจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ
่ งดาวิด

1 ฝ่ายคนฟี ลิสเตียชุ มนุมกําลังทัง
้ สิน
้ อยู่ที่ อาเฟก

และคนอิสราเอลก็ตัง้ ค่ายอยู่ที่ นํ้าพุซึ่งอยู่ในเมืองยิสเร
เอล 2 เจ้ านายฟี ลิสเตียเดินผ่านไปตามกองร้อยและกองพัน แต่ ดาวิดกับคนของท่านก็ ผ่านไปเป็นกองหลั
งกับอาคีช 3 แล้วเจ้านายของคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “พวกฮีบรู เหล่านี้ มาทําอะไรที่นี่ � และอาคีชก็รบ
ั สัง่ แก่เจ้
านายคนฟี ลิสเตียว่า “นี่ คือ ดาวิดมหาดเล็กซาอู ลกษั ตริย์อส
ิ ราเอลไม่ ใช่หรือ เขาอยู่กับเรามาเป็ นวันเป็น ปี
แล้ว ตัง้ แต่วันที่ เขาหนี มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลย� 4 แต่ เจ้านายฟีลิสเตียโกรธ
ท่าน และเจ้านายฟี ลิสเตียทูลท่านว่า “ขอส่งชายคนนั ้นกลับไป เพื่อให้เขากลับไปยังที่ ที่ ท่านกําหนดให้เขา
อยู่ และอย่าให้เขาลงไปรบพร้อมกับเรา เกรงว่าเมื่อเรารบกัน เขาจะเป็นศั ตรู ของเรา เพราะว่าชายคนนี้ จะ
คืนดีกับเจ้านายของเขาได้อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของคนที่นี่ ดอกหรือ 5 ดาวิดคนนี้ มิใช่หรือ ซึ่งเขาร้องเพลง
ขับรํารับกันว่า ‘ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ� ”
อาคีชสัง่ ให้ดาวิดกลับไป
อาคีช จึง เรียกดาวิด เข้า มารับสัง่ แก่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ท่านได้ ปฏิบัติ ตน
เป็น คนซื่อตรง และในการที่ ท่านออกทัพ และยกทัพ กลับ ร่วมกับ เราก็ เป็ นที ่ ประเสริฐ ในสายตาของเรา
เพราะเราไม่เห็นความชัว่ ร้ายในตัวท่านตัง้ แต่วันที่ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้านายทัง้
หลายไม่เห็นชอบในเรือ
่ งท่าน 7 ฉะนั ้นขอท่านกลับไปเสีย จงไปอย่างสันติเถิด เพื่อไม่ให้เป็ นที ่ขัดใจเจ้านาย
ฟี ลิ ส เตีย ทัง้ หลาย� 8 และดาวิดก ็ ทูล อาคี ชว่า “แต่ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง่ ใด หรือ พระองค์ ได้ พบสิง่ ใดใน
ผู้รับใช้ของพระองค์ ตัง้ แต่ วันที่ ข้าพระองค์ เข้ามารับราชการจนบัดนี้ ว่า ข้าพระองค์ ไม่ควรจะไปรบกับศั ตรู
ของกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์� 9 อาคี ชก็รบ
ั สัง่ ตอบดาวิดว่า “เราทราบแล้ วว่าในสายตาของเราท่าน
ดี อย่างทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเจ้า แต่ บรรดาเจ้านายแห่งฟีลิสเตี ยกล่าวว่า ‘อย่าให้เขาขึ้นไปกับเราใน
การรบนี้ เลย� 10 เมื่อเป็นอย่างนี้ ขอท่านลุกขึ้นแต่เช้าพร้อมกับพวกพลแห่งนายของท่าน คือคนที่ มากับท
่าน เมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด พอมี แสงก็ จงออกเดิน� 11 ดาวิดกับคนของท่านจึงลุกขึ้นตัง้ แต่ มืด
เพื่อออกเดินในตอนเช้า กลับไปยังแผ่นดินฟีลิสเตีย แต่คนฟีลิสเตียขึ้นไปยังยิสเรเอล
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ดาวิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิกลาก

1 อยูมาในวั
่
นที่สามเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองศิกลากปรากฏว่าคนอามาเลขได้มาปล้นทางภาค

ใต้กับปล้นศิกลากแล้ว เขาชนะศิกลากและเผาเสียด้วยไฟ 2 และจับผู้หญิงกับทุกคนที่อยูในนั
่
้นไปเป็นเชลย
ทัง้ ผู้ ใหญ่ และเด็ก ไม่ ได้ ฆ่า ผู้ ใดเลย แต่ กวาดต้อนไปตามทางของเขา 3 เมื่อ ดาวิดก ับ คนของท่านมาที่ ตัว
เมือง ดู เถิด เมืองนั ้น ถูก เผาด้วยไฟ และภรรยากับ บุตรชายบุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาดไปเป็น เชลย 4 แล ้ว
ดาวิดกับประชาชนที่อยูกั
่ บท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกําลังจะร้องไห้อีก 5 อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และ
อาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล ภรรยาทัง้ สองของดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วย 6 และดาวิดก
็ เป็น ทุกข์ หน ัก เพราะประชาชนพู ดก ั นว ่า จะขว้างท่านเสีย ด้วยก้อนหิน ด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ ขมขื่น
มาก เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา แต่ดาวิดก็มีกําลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 7 ดาวิดจึง
พูดกับอาบียาธาร์ปุโรหิตบุตรชายของอาหิเมเลคว่า “ขอนําเอโฟดมาให้ข้าพเจ้า� อาบียาธาร์ก็นําเอโฟดมา
ให้ ดาวิด 8 และดาวิด ทูล ถามพระเยโฮวาห์ ว่า “สมควรที่ ข้า พระองค์ จะติดตามกองปล้น นี้ หรือ ข้า พระองค์
จะขับทันเขาหรือ� พระองค์ ตอบท่านว่า “จงติดตามเถิด เจ้ าจะไปทันเขาแน่ และจะเอาสิง่ สารพัดกลับคืน
แน่ � 9 ดาว ิ ดก ็ ยกออกติดตามพร้อมกับ คนที่ อยู่กั บท ่านหกร้อยนั ้น และเขามาถึง ลํา ธารเบโสร์ คนที ่ ล้า หลั
งก็พักอยู่ที่นั่น 10 แต่ดาวิดติดตามต่อไป ทัง้ ตัวท่านและคนสี่ร้อย สองร้อยที่ออ
่ นเพลียเกินที ่จะข้ามลําธาร
เบโสร์ก็หยุดพักอยู่ 11 เขาทัง้ หลายพบชาวอียป
ิ ต์คนหนึ่ งอยูที
่ ่กลางแจ้ง จึงนําเขามาหาดาวิด ให้ขนมปังและ
เขาก็รบ
ั ประทานและให้น้ําเขาดื่ม 12 และให้ขนมมะเดื่อแผ่นหนึ่ งกับช่อองุ่นแห้งสองช่อ เมื่อเขารับประทาน
แล้ว จิ ตใจของเขาก็ ฟื้นขึ้น เพราะเขาไม่ได้ รับประทานขนมปังหรือด่ ืมน้าํ มาสามวันสามคืนแล้ว 13 และดา
วิดถามเขาว่า “เจ้าเป็นคนพวกไหน และเจ้ามาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียป
ิ ต์ เป็น
คนใช้ ของคนอามาเลขคนหนึ่ ง เมื่อ สามวัน มาแล้ว ข้าพเจ้า ป่วย นายข้าพเจ้า จึง ทิง้ ข้าพเจ้า ไว้ 14 เรามาปล้
นที่ถิน
่ ใต้ของคนเคเรธี และปล้นที่ส่วนของยูดาห์ และที่ถิน
่ ใต้ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิกลากเสียด้วย
ไฟ� 15 ดาวิดถามเขาว่า “เจ้ าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นนี้ หรือไม่ � เขาตอบว่า “ขอปฏิญาณแก่ ข้าพเจ้าใน
พระนามของพระเจ้า ว่า จะไม่ ฆ่า ข้าพเจ้า และท่านจะไม่ มอบข้าพเจ้า ไว้ในมือ นายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง
จะพาท่านไปที่ กองปล้นนั ้น� 16 เมื่อเขาพาท่านลงไปแล้ว ดูเถิด ก็พบเขาทัง้ หลายแผ่กันอยู่เต็มดินไปหมด
ต่างกินและดื่มและเต้นรําเพราะเขาริบได้ข้าวของมากมายมาจากแผ่นดินฟีลิสเตียและจากแผ่นดินยูดาห์
17 และดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตัง
้ แต่โพล้เพล้จนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้น ไม่มีชายคนใดหนี รอดไปได้สักคนเดียว
เว้น แต่ ชายสี่ รอ
้ ยคนซึ่ง ขี่ อูฐ หนี ไป 18 ดาว ิด ได้ สิ ่ง ของต่างๆที่ คนอามาเลขริบ คืน มาทัง้ หมด และดาวิด ช่วย
ภรรยาทัง้ สองของท่านรอดได้ 19 ไม่มีอะไรขาดจากท่านไปเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุตรชายหรือบุตรสาว ใน
สิง่ ที่ รบ
ิ ไปหรือ สิง่ ที่ เขาเหล่า นั ้น เอาไป ดาว ิด ได้ คืน มาหมด 20 ดาว ิด ยัง จับ ได้ บรรดาฝูง แพะแกะฝูง วัว และ
เขาไล่ ต้อนฝูง สัตว์ไปข้างหน้า ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็น ส่วนหนึ่ ง ของดาวิด ริบ มา� 21 แล ้ว ดาวิด กลับ มายัง คน
สองร้อยผู้ที่อ่อนเพลียเกินที่จะตามดาวิดไป ซึ่งให้พักอยู่ที่ลําธารเบโสร์ และเขาก็ออกไปต้อนรับดาวิดและ
ต้อนรับ ประชาชนที่ อยู่ กั บท ่าน เมื่อ ดาวิด เข้า มาใกล้ ประชาชน ท่านก็ คํานั บ เขาทัง้ หลาย 22 คนชัว่ และคน
อันธพาลทัง้ สิน
้ ในพวกพลที่ติดตามดาวิดไปจึงกล่าวว่า “เพราะเขาไม่ไปกับเรา เราจะไม่ให้สิ่งที่เราริบมาได้
แก่ เขาเลย นอกจากให้ต่างคนมาพาภรรยาและบุตรของเขาไปก็ แล้วกัน� 23 แต่ ดาวิดกล่าวว่า “พี่น้ องทัง้
หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่านอย่าทําอย่างนั ้ นกับสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงมอบแก่เรา ผู้ได้ทรงพิทักษ์รก
ั ษาเรา
ไว้ และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้กับเราไว้ในมือของเรา 24 ในเรือ
่ งนี้ ใครจะฟังเสียงของท่าน เพราะคนที่
ลงไปรบได้ ส่วนแบ่งของเขาอย่างไร คนที ่เฝ้ากองสัมภาระอยู่ก็ ควรได้ ส่วนแบ่งอย่างนั ้น ให้เขาทัง้ หลายรับ
ส่วนแบ่งเหมือนกัน� 25 ตัง้ แต่ นั ้นเป็นต้นไป ดาวิดก็ตัง้ ข้อนี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ และกฎแก่ อส
ิ ราเอลจนทุกวัน
นี้ 26 เมื่อดาวิดมาถึงเมืองศิ กลากแล้ว ก็ ส่งของที่ รบ
ิ ได้ นั้นส่วนหนึ่ งไปให้เพื่อน ซึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ในยู ดาห์
กล่าวว่า “ดูเถิด นี่ เป็นของขวัญฝากมาให้ท่านซึ่งเป็นส่วนของของริบจากศัตรู ของพระเยโฮวาห์� 27 คือแก่
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

ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ต่อสู้ กับ คนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ หนี ไปให้ พ้น หน้า คนฟี ลิ ส เตีย ล้ม ตายอยู่ 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 มาพบพระองค์ เข้า
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พระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนั กธนู 4 แล้วซาอูลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบออก
แทงเราเสีย ให้ทะลุ เถิด เกรงว่า คนที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต เหล่า นี้ จะเข้ ามาแทงเราทะลุ เป็นการลบหลู่ เรา � แต่ ผู้
ถือ อาวุธ ไม่ ยอมกระทํา ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ ออกทรงล้ มท ับ ดาบนั ้น
5 และเมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็ นว ่า ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับ ดาบของเขาเองตายด้วย 6 ดัง นั ้น ซาอู ลก ็
สิน
ิ ตลอดจนคนของพระองค์ ทัง้ สิ้นก็ตาย
้ พระชนม์ ราชโอรสทัง้ สาม และผู้ถืออาวุธของพระองค์ ก็ สิน
้ ชีวต
เสียในวันเดียวกัน 7 เมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่ฟากหุบเขาข้างโน้ น และผู้ที่อยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นเห็น
คนอิสราเอลหนี ไป และเห็นว่าซาอูลกับราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้ว เขาก็ทิงบ
้ ้านเมืองของเขาเสียหลบ
หนี ไป คนฟีลิสเตียกเข
็ ้ามาอาศัยอยูใ่ นนั ้น 8 อยูมาในวั
่
นรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า
ก็ พบพระศพซาอูล และราชโอรสทัง้ สามอยู่ บนภู เขากิล โบอา 9 พวกเขาตัด พระเศียรของซาอูล และถอด
เครือ
่ งอาวุธของพระองค์ ออก ส่งผู้ส่ ือสารออกไปทัว่ แผ่นดินฟี ลิสเตีย เพื่อประกาศนําเอาข่าวนี้ ในเรือนรู ป
เคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ งอาวุธ ของพระองค์ บรรจุ ไว้ในวิหารของพระอัช
ทาโรท และมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกําแพงเมืองเบธชาน 11 แต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยนว
ิ ่าคนฟีลิ
สเตียกระทําอย่างนั ้นกับซาอูล 12 ชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินคืนยังรุ ง่ ไปปลดพระศพของซาอูล และ
ศพราชโอรสทัง้ สามลงเสียจากกําแพงเมืองเบธชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิงเสียที่นั ่น 13 เขา
ก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งหน่งึ ในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

2 ซามูเอล 1:1

249

2 ซามูเอล 1:22

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ซามูเอล

หนังสือเล่ มนี้ต่อจากหนั งสือ 1 ซามู เอล ทัง้ สองเล่ มนี้สามารถร่วมเป็นเล่มเดียวกันได้ และได้ รบ
ั ชื่อจาก
ศาสดาพยากรณ์ ซามูเอล หนั งสือ 1 ซามูเอล 25:1 ได้บันทึกความตายของซามูเอล เพราะฉะนั ้นเราคาดว่า
ซามู เอลไม่ได้ เป็นคนเดียวที่ เขียนทัง้ สองเล่ มนี้ หนั งสือ 1 พงศาวดาร 29:29 สอนว่าศาสดาพยากรณ์ กาด
และนาธัน ได้ เข ียนประวัติ ศาสตร์ของกษั ตริย์ ดาวิด ซึ่ง สองเล่ มน ัน
้ ดู เหมือนว่า ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า
ดัง นั ้น เราเชื่อ ว่า กาดกับ นาธัน ได้ เข ียนต่อ จากซามู เอลจนเรือ
่ งนี้ สําเร็จ หนั งสือ 1 ซามู เอล 22:5 ได้ กล ่าว
ถึงกาด ซึ่งเป็นผู้ทํานายหรือศาสดาพยากรณ์ และกล่าวถึงเขาอีกครัง้ หนึ่ งในบทสุดท้ายของหนั งสือ 2 ซามู
เอล และหนั งสือ 2 ซามูเอลได้พูดถึงนาธันหลายครัง้

เล่มนี้อาจจะมีช่ ืออีกว่า “หนังสือของกษั ตริย์ดาวิด� เพราะว่าส่วนมากได้กล่าวถึงการครอบครอง ความ
บาป และการลงโทษของดาวิด แต่ สําคัญ ที่สุด คือ ว่า เล่ มน ี้ เป็น พระวจนะของพระเจ้า ทุ กๆคํา ได้ บันทึก ไว้
ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจผู้เขียน (2 ปต 1:21)
เล่ มนี้กล่าวถึงการตัง้ อาณาจักรของกษั ตริย์ดาวิด ครัง้ แรกที่เมืองเฮโบรนเพื่อปกครองเหนื อยูดาห์ และ
ครัง้ ที่ สองที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อ ปกครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ หมด ในเล่ มน ี้ เราเห็น ความเข้ม แข็ง และความ
อ่อนกําลังฝ่ายจิตวิญญาณของดาวิด และเราได้พบพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดว่า พระเยซูคริสต์จะตัง้
อาณาจักรตลอดไปเป็นนิ ตย์บนบัลลังก์ของดาวิด เล่มนี้กล่าวถึงสมัยปกครองของดาวิดเกือบทัง้ หมด
ดาวิดประหารชีวต
ิ คนที่ฆ่าซาอูล

1 อยูมาหลั
่
งจากที่ซาอูลสิน
่ ่ศิกลาก
้ พระชนม์แล้ว เมื่อดาวิดกลับจากการฆ่าฟันคนอามาเลข ดาวิดพักอยูที

ได้ สองวัน 2 พอถึง วันที ่ สาม ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง มาจากค่ายของซาอูล สวมเสื้อผ้า ขาดและมี ผงคลี ดิ นอยู่
บนศีรษะ เมื่อ เขามาถึง ดาวิด ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ นกระทําความเคารพ 3 ดาว ิด ถามเขาว่า “เจ้ ามาจากไหน�
เขาตอบท่านว่า “ข้าพเจ้า รอดมาจากค่ายอิสราเอล� 4 ดาว ิด ถามเขาว่า “ขอบอกฉั น หน่ อยว่า เหตุการณ์
เป็น ไปอย่างไรบ้าง� และเขาตอบว่า “ประชาชนหนี จากการรบไปแล้ว มี คนล้ม และถึง ความตายมากมาย
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็สิน
ี่ อกนั ้นว่า “เจ้าทราบได้อย่างไร
้ พระชนม์ด้วย� 5 ดาวิดจึงถามชายหนุ่มทบ
ว่า ซาอูล และโยนาธานราชโอรสของท่านสิน
้ พระชนม์� 6 ชายหนุ่ม ผู้ ที่ บอกท่านนั ้น จึง ตอบว่า “บังเอิญ
ข้าพเจ้ามาที่ภูเขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืนพิงหอกของพระองค์อยู่ และดูเถิด รถรบและทหารม้าก็ใกล้
พระองค์เข้ามา 7 เมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาแลเห็นข้าพเจ้า พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูลตอบ
ว่า ‘ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่พ่ะย่ะค่ะ� 8 พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าคือใคร� ข้าพเจ้าทูลตอบพระองค์ว่า ‘ข้า
พระองค์เป็นคนอามาเลข� 9 พระองค์ตรัสสัง่ ข้าพเจ้าว่า ‘จงมายืนข้างเราและฆ่าเราเสีย เราทนทุกข์ทรมาน
มากเพราะชีวต
ิ ของเรายังอยู�
่ 10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองค์ และประหารพระองค์เสีย 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 มอบแด่ เจ้ านายของข้าพเจ้า� 11 แล ้ว ดาวิด ฉี ก เสื้อ
ของท่าน และทุกคนที่อยู่กับท่านก็กระทําเช่นเดียวกัน 12 และเขาทัง้ หลายไว้ทุกข์และร้องไห้และอดอาหาร
อยู่ จนเวลาเย็น ให้ ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชนของพระเยโฮวาห์ และวงศ์ วานอิสราเอล
เพราะเขาทัง้ หลายต้องล้มตายด้วยดาบ 13 และดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกท่านว่า “เจ้ามาจากไหน� เขาตอบ
ว่า “ข้าพเจ้า เป็น บุตรของคนต่างด้าว ผู้ เป็น คนอามาเลข� 14 ดาว ิด ถามเขาว่า “ทําไมเจ้า มิ ได้ เกรงกลัว ใน
การที่ ย่ื นม ื อออกทําลายผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้� 15 แล ้ว ดาวิดก ็ เรียกคนหนึ่ ง ในหมู่ ชายหนุ่ม เข้า มาบ
อกว่า “ไปซิ ฆ่าเขาเสีย� และเขาก็ ฆ่าชายคนนั ้นตาย 16 ดาวิดกล่าวแก่ ชายนั ้ นว่า “ให้โลหิตของเจ้าตกบน
ศีรษะของเจ้า เอง เพราะปากของเจ้า เป็น พยานปรักปรํา ตัว เจ้า เองว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ฆ่า ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
เจิมไว้� ”
ดาวิดไว้ทุกข์เพื่อซาอูลและโยนาธาน

ดาว ิ ดก ็ ครวญครํา่ ตามคํา ครํา่ ครวญต่อ ไปนี้ เพื่อ ซาอูล และโยนาธานราชโอรส 18 (และท่านกล่าวว่า
ควรจะสอนคนยูดาห์ให้รู จั
้ กใช้คันธนู ดูเถิด คําครํา่ ครวญนั ้นบันทึกไว้ในหนั งสือยาชาร์� ว่า 19 “ศักดิศ
์ รีของ
อิสราเอลถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่าน วีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนอ 20 อย่าบอกเรือ
่ งนี้ ในเมืองกัท
อย่า ประกาศเรือ
่ งนี้ ในถนนเมืองเอชเคโลน เกรงว่า บุตรสาวคนฟี ลิ ส เตีย จะร่าเริง เกรงว่า บุตรสาวของผู้ ที่
มิได้ เข ้าสุ หน ัต จะลิงโลด 21 เท ื อกเขากิล โบอาเอ๋ย ขออย่า มี น้ําค้างหรือ ฝนบนเจ้า หรือ ทุ่ง นาที่ ให้ ของถวาย
เพราะว่าที่ นั่นโล่ ของวีรบุรุษถูกทอดทิง้ แล้ว โล่ ของซาอูลเหมือนกับว่าพระองค์มิได้เจิมไว้ด้วยนํ้ามัน 22 คัน
17

2 ซามูเอล 1:23
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2 ซามูเอล 2:23

ธนูของโยนาธานมิได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่า จากไขมันของผู้ที่มีกําลัง และดาบของซาอูลก็มิได้
กลับมาเปล่า 23 ซาอูลและโยนาธานเป็ นที ่รก
ั และน่ารักเมื่อทรงพระชนม์ อยู่ และเมื่อมรณาแล้ วทง
ั ้ สองไม่
แยกจากกัน ทัง้ สองก็ เร็ว กว่า นกอินทรี ทัง้ สองแข็ง แรงกว่า สิงโต 24 บุ ตรสาวของอิสราเอลเอ๋ย จงร้องไห้
เพื่อซาอูล ผู้ทรงประดับเจ้าอย่างโอ่อา่ ด้วยผ้าสี แดงเข้ม และผู้ทรงประดับอาภรณ์ ทองคําเหนื อเครือ
่ งแต่ง
กายของเจ้า 25 วี รบ ุ รุษ ก็ ล้ม ลงเสีย แล้ว หนอท่ามกลางศึก สงคราม โอ โยนาธาน ท่านถูก สังหารอยู่ บนที่
สูง ของท่าน 26 พี่ โยนาธานเอ๋ย ข้าพเจ้า เป็น ทุกข์ เพื่อ ท่าน ท่านเป็ นที ่ ช่น
ื ใจของข้าพเจ้า มาก ความรัก ของ
ท่านที่ มีต่อข้าพเจ้านั ้นประหลาดเหลือยิง่ กว่าความรักของสตรี 27 วีรบุรุษก็ ล้มลงเสียแล้วหนอ และเครือ
่ ง
ยุทโธปกรณ์ ก็พินาศไป�

2
คนยูดาห์เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์ที่เฮโบรน
1 ครัน
้ เรือ
่ งนี้ สิ้นไปแล้ว ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปยังหัวเมืองหนึ่ งหัว
เมืองใดในยูดาห์หรือไม่� และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงขึ้นไปเถิด� ดาวิดทูลว่า “ควรที่ข้าพระองค์
จะขึ้นไปที่ ใด� พระองค์ ตรัสว่า “เมืองเฮโบรน� 2 ดาวิดจึงขึ้นไปที่ นั้นพร้อมกับภรรยาทัง้ สองของท่านด้วย
คือ อาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอลและอาบี กาย ิล ภรรยาของนาบาลชาวคารเมล 3 และดาวิดก ็ นํา คนที่ อยู่ กั บท ่า
นขึ้นไป ทุกคนพาครอบครัวไปด้วย และเขาทัง้ หลายก็อยู่ในหัวเมืองของเฮโบรน 4 และคนยูดาห์ก็พากันมา
เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์วานยูดาห์ เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่า “ชาวยาเบชกิเลอาดเป็นผู้ที่ฝังพระ
ศพซาอูลไว้�
ดาวิดยกย่องคนที่ฝังพระศพซาอูลไว้
ดาว ิ ดก ็ มี รับสัง่ ให้ ผู้ สื่อสารไปหาชาวยาเบชกิ เลอาดนั ้น พู ดก ับ เขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวย
พระพรแก่ท่านทัง้ หลาย ในการที่ท่านทัง้ หลายได้สําแดงความเมตตาอย่างนี้ ต่อซาอูลเจ้านายของท่าน และ
ได้ฝังพระศพพระองค์ไว้ 6 บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงความกรุ ณาและความจริงแก่ท่าน และข้าพเจ้า
จะกระทําความดีต่อท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้กระทําการนี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้มือของท่านทัง้ หลาย
เข้ม แข็ง และขอให้ท่า นกล้า หาญเถิด เพราะว่า ซาอูล เจ้า นายของท่านสิน
้ พระชนม์ เสีย แล้ว และวงศ์ วานยู
ดาห์ได้เจิมตัง้ ข้าพเจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย�
5

ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออิสราเอล

8 ฝ่ายอับเนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลข้ามไปที่เมืองมา

หะนาอิม 9 และได้สถาปนาท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเมืองกิเลอาด และคนอาเชอร์ และคนยิสเรเอล และคน
เอฟราอิม และคนเบนยามิน และคนอิสราเอลทัง้ หมด 10 เมื่ออิชโบเชทราชโอรสของซาอูลเริม
่ ปกครองเหนื
ออิสราเอลนั ้นมพ
ี ระชนมายุสีสิ
่ บพรรษา ทรงครอบครองอยูส
่ องปี แต่วงศ์วานยูดาห์ก็ติดตามดาวิด 11 เวลา
ที่ดาวิดทรงเป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์วานยูดาห์ในเฮโบรนนั ้นเป็นจํานวนเจ็ดปีกับหกเดือน
การสู้รบระหว่างคนของดาวิดกับคนของอิชโบเชท

12 อับเนอร์บุตรชายเนอร์และพวกข้าราชการทหารของอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลได้ ออกจากมาหะนา

อิมไปยังเมืองกิเบโอน 13 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์กับพวกข้าราชการทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับ
เขาที่ สระเมือ งกิเบโอน และเขาทัง้ หลายก็ นั่ง อยู่ ที่ ขอบสระ พวกหนึ่ ง อยู่ ที่ ขอบสระข้างนี้ อี กพวกหนึ่ ง ข้าง
โน้ น 14 อับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่า “ขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิด� และโยอาบตอบว่า “ให้
เขาลุกขึ้นเล่นซี� 15 เขาก็ลุกขึ้นไปตามที่นับไว้ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลมสิ
ี บสอง
คน และข้าราชการทหารของดาวิดกมี
็ สิบสองคน 16 ต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้ และปักดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้
ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรียกที่นั่นว่า เฮลขัทฮัสซูริม ซึ่งอยู่ในกิเบโอน 17 การสู้รบในวันนั ้นดุเดือดยิง่ นั ก
อับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็ พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการทหารของดาวิด 18 บุ ตรชายทัง้ สามของนางเศรุ
ยาห์ก็อยู่ที่นั่น คือ โยอาบ อาบีชัย และอาสาเฮล ฝ่ายอาสาเฮลนั ้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมัง่ 19 และอาสาเฮล
ก็ไล่ตามอับเนอร์ไป เมื่อตามไปนั ้นก็มิได้เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์
อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล

“นั ่นอาสาเฮลหรือ� เขาตอบว่า “ข้าเอง� 21 อับเนอร์จึงบอกเขาว่า “จง
เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย และจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหนึ่ ง แล้วก็ริบเอาอาวุธของเขาไป� แต่อาสาเฮล
ไม่เลี้ยวจากไล่ ตามอับเนอร์ 22 อับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีกครัง้ หนึ่ งว่า “จงหันกลับจากตามข้าเสียเถิด จะ
ให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้ม ลงดิน ทําไมเล่า แล้วข้าจะเงยหน้า ขึ้นดู โยอาบพี่ของเจ้าได้ อย่างไร� 23 แต่ เขาก็ ปฏิเสธ
ไม่ยอมหันกลับ เพราะฉะนั ้ นอับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ทะลุ ออกข้างหลังของเขา เขา
20 อับ เนอร์เหลียวมาดู จึง พูด ว่า
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ก็ ล้ม ลงตายอยู่ ที่ นั่น และอยู่ มาทุก คนซึ่ง มาเห็ นที ่ ที่ อาสาเฮลล้ม ตายอยู่ ก็ ยืน นิ่ ง 24 แต่ โยอาบกับ อาบี ชย
ั
ไล่ ตามอับ เนอร์ไป ดวงอาทิตย์ ก็ ตกเมื่อ เขามาถึง เนิ น เขาอัม มาห์ ซึ่ง อยู่ ตรงกี ยาห์ ตามทางที่ จะไปถิน
่ ทุ รก
ัน ดารเมือ งกิเบโอน 25 และคนเบนยามิ นก ็ รวมกัน ตามอับ เนอร์ไปเป็นกลุ่ม เดียวกัน ตัง้ อยู่ ที่ ยอดเขาแห่ง
หนึ่ ง 26 แล ้ วอ ับ เนอร์รอ
้ งถามโยอาบว่า “จะให้ดาบกิน เรือ
่ ยไปหรือ ท่านไม่ ทราบหรือ ว่า ตอนปลายมื อก ็ ขม
อีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะสัง่ คนของท่านให้หยุดไล่ตามพี่น้องของเขา� 27 และโยอาบจึงกล่าวว่า “พระเจ้า
ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ถ้า ท่านไม่ พู ดขึ้น พวกทหารก็ จะเลิก ไล่ ตามพวกพี่ น้องของเขาพรุ ง่ นี้ เช้า � 28 โย
อาบจึงเป่าแตรขึ้น คนทัง้ ปวงก็ หยุด ไม่ไล่ ตามอิสราเอลอีก และไม่สู้ รบกั นอีก 29 อับเนอร์กับคนของท่านก็
เดินทางตลอดคืนนั ้นในที่ราบ เขาข้ามแม่น้ําจอร์แดนและเดินไปตามหุบเขาบิทโรน เขาก็มาถึงมาหะนาอิม
30 โยอาบก็ กล ับ จากไล่ ตามอับ เนอร์ และเมื่อ ท่านรวบรวมพลเข้า ด้วยกัน แล้ว ข้าราชการทหารของดาวิดก ็
ขาดไปสิบ เก้า คนไม่ นับ อาสาเฮล 31 แต่ ข้าราชการทหารของดาวิด ได้ ฆ่า คนเบนยามิน และคนของอับ เนอร์
ตายไปสามร้อยหกสิบคน 32 และเขาก็ยกศพอาสาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮม
โยอาบและคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมืองเฮโบรน

3

1 มีสงครามระหว่างวงศ์ วานของซาอูลกับวงศ์ วานของดาวิดอยู่นาน

วานของซาอูลก็เสื่อมกําลังลงทุกที

และดาวิดก็เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ฝ่ายวงศ์

ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ที่เมืองเฮโบรน
ดาว ิด ทรงมี ราชโอรสเกิด หลายองค์ ที่ เมืองเฮโบรน ราชโอรสหัวปี ชื่อ อัม โนน บุ ตรนางอาหิ โนอัม ชาว
ยิสเรเอล 3 คนที่สองชื่อ คิเลอาบ บุตรนางอาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล และคนที่สามชื่อ อับซา
โลม บุตรชายนางมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัยกษั ตริย์เมืองเกชูร ์ 4 คนที่สี่ชื่อ อาโดนี ยาห์ บุตรชายนางฮักก
ีท คนทีห
่ า้ ชื่อ เชฟาทิยาห์ บุตรชายนางอาบีตัล 5 และคนที่หกชื่อ อิทเรอัม บุตรนางเอกลาห์ภรรยาของดาวิด
ราชโอรสเหล่านี้ เกิดแก่ ดาวิดที่ เมืองเฮโบรน 6 อยู่มาเมื่ อมีการต่อสู้ ระหว่างวงศ์ วานของซาอู ลกับวงศ์ วาน
ของดาวิดนั ้น อับเนอร์ได้กระทําตัวให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้นในวงศ์วานของซาอูล
2

อับเนอร์ละทิงอ
้ ิชโบเชทไปติดตามดาวิด
ฝ่ายซาอู ลน ั ้นม ี นางสนมคนหนึ่ ง ชื่ อริสปาห์ บุ ตรสาวของอัย ยาห์ และอิช โบเชทจึง ตรัส กับ อับ เนอร์ว่า
“เหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา� 8 ฝ่ายอับเนอร์ก็โกรธอิชโบเชทเพราะถ้อยคํานี้ มาก จึง
ทูลว่า “ข้าพระองค์เป็นหัวสุนัขหรือ ซึ่งทุกวันนี้ ข้าพระองค์ ได้ ต่อต้านยูดาห์โดยสําแดงความเมตตาต่อวงศ์
วานของซาอูลเสด็จพ่อของพระองค์ และต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อท่าน มิได้มอบพระองค์ไว้
ในมือของดาวิด วันนี้ พระองค์ยังหาความต่อข้าพระองค์ด้วยเรือ
่ งผูห
้ ญิงคนนี้ 9 ถ้าข้าพระองค์จะมิได้กระทํา
เพื่อดาวิดให้สําเร็จดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้ว ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอร์และให้หน
ักยิง่ กว่า 10 คือข้าพระองค์จะย้ายราชอาณาจักรจากวงศ์ วานของซาอูล และสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดเหนื
ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา� 11 และอิชโบเชทก็หาทรงสามารถตอบอับเนอร์สัก
คําเดียวอีกไม่ เพราะพระองค์ทรงกลัวเกรงอับเนอร์ 12 อับเนอร์ก็ส่งผู้ส่ ือสารแทนตนไปยังดาวิดทูลว่า “แผ่
นดิน นี้ เป็น ของผู้ ใด � และทูล อี กว่า “ขอทรงทํา พันธสัญญากับ ข้า พระองค์ และดู เถิด มือ ของข้า พระองค์
จะอยู่ฝ่ายพระองค์ และนําอิสราเอลทัง้ สิน
้ มามอบแด่พระองค์� 13 ดาวิดตรัสว่า “ดีแล้ว เราจะกระทําพันธ
สัญญากั บท ่าน แต่ เราขอจากท่านสัก อย่างหนึ่ ง คือ ว่า เมื่อ ท่านจะมาเห็น หน้า เราอีก ขอท่านนํา มี คาลบุต
รสาวของซาอู ลมาให้ เราก่อน มิ ฉะนั ้น ท่านจะมิ ได้ เห ็น หน้า เรา� 14 แล ้ว ดาวิดก ็ ส่ง ผู้ ส่ ือ สารไปยั งอ ิช โบเช
ทราชโอรสของซาอูลว่า “ขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้า ผูซึ
้ ่งข้าพเจ้าได้หมัน
้ ไว้ด้วยหนั งปลาย
องคชาตของคนฟีลิสเตียหนึ่ งร้อยชิน
้ � 15 อิชโบเชทจึงทรงให้คนไปพามีคาลมาจากสามีของเธอ คือปัลทีเอ
ลบุตรชายของลาอิช 16 แต่ สามีของเธอก็ เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตําบลบาฮูริม แล้วอับเนอร์
จึงบอกเขาว่า “กลับไปเสียเถิด� และเขาก็กลับไป 17 อับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผูใหญ่
้
ของอิสราเอลว่า “เมื่อ
ก่อนนี้ ท่านทัง้ หลายใคร่ให้ดาว ิด เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ท่าน 18 บัดนี้ จงให้เป็น จริง เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
ตรัสเรือ
่ งดาวิดว่า ‘เราจะช่วยอิสราเอลประชาชนของเราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเรา ให้พ้นจากมือของ
คนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเขา� ” 19 อับเนอร์ก็พู ดกับคนเบนยามินด้วย และอับเนอร์ก็
ไปทูลดาวิดที่ เมืองเฮโบรนถึงบรรดาสิง่ ต่างๆที่ อิสราเอล และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของเบนยามินเห็นสมควรที่ จะ
กระทํา 20 อับเนอร์จึงมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนพร้อมกับคนอีกยีสิ
่ บคน ดาวิดทรงจัดการเลี้ยงอับเนอร์กับ
คนที่อยูกั
่ บท่าน 21 และอับเนอร์ทูลดาวิดว่า “ข้าพระองค์จะลุกขึ้นกลับไป และจะรวบรวมคนอิสราเอลทัง้ สิน
้
มายังกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลายจะกระทําพันธสัญญากับพระองค์ และเพื่อพระองค์
จะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบพระทัยของพระองค์� ดาวดก
ิ ท
็ รงส่งอับเนอร์กลับไป และเขาก็ไปโดย
สันติภาพ 22 ดูเถิด ขณะนั ้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนําสิง่ ของที่รบ
ิ
7
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ได้ มากมายนั ้น มาด้วย แต่ อับ เนอร์มิได้ อยู่ กับ ดาวิด ที่ เฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์ ทรงส่ง ท่านกลับ ไป และ
ท่านก็ ไปโดยสันติ ภาพ 23 เมื่อโยอาบกับกองทัพทัง้ สิ้นที ่อยู่กั บท่านมาถึง ก็ มี คนบอกโยอาบว่า “อับเนอร์บุ
ตรเนอร์มาเฝ้ากษั ตริย์ และพระองค์ทรงให้เขากลับไป เขาก็กลับไปโดยสันติภาพ� 24 แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้า
กษั ตริย์ทูลว่า “พระองค์ทรงกระทําอะไรเช่นนั ้น ดูเถิด อับเนอร์มาเฝ้าพระองค์ ไฉนพระองค์จึงปล่อยเขาไป
เขาก็ หลุ ดมือไปแล้ว 25 พระองค์ ทรงทราบแล้ วว่าอับเนอร์บุ ตรเนอร์มาเพื่อล่อลวงพระองค์ และเพื่อทราบ
ถึง การเสด็จ เข้า ออกของพระองค์ และเพื่อ ทราบทุก สิง่ ทุก อย่างที่ พระองค์ ทรงกระทํา� 26 เมื่อ โยอาบออก
มาจากการเข้าเฝ้าดาวิด จึงส่งผูส
้ ่ ือสารไปตามอับเนอร์ เขาทัง้ หลายก็นําท่านกลับมาจากบ่อนํ้าชื่อสีราห์ แต่
ดาวิดหาทรงทราบเรือ
่ งไม่
โยอาบฆ่าอับเนอร์

27 และเมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเฮโบรนแล้ว

โยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท
่านเป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสีย ที่ นั ่น ท่านก็ สิน
ิ โยอาบแก้ แค้น โลหิต ของอาสาเฮลน้
้ ชีวต
องชายของตน 28 ภายหลัง เมื่อ ดาวิด ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ พระองค์ ตรัสว ่า “ตัว เราและราชอาณาจักรของเรา
ปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยเรือ
่ งโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ 29 ขอให้
โทษนั ้นตกเหนื อศีรษะของโยอาบ และเหนื อวงศ์ วานบิดาของเขาทัง้ สิน
้ ขออย่าให้คนที ่มี สิ ่งไหลออก คนที ่
เป็น โรคเรือ
้ น คนที ่ ถือ ไม้ เท้า คนที ่ ถู กประหารด้วยดาบ หรือ คนขาดขนมปัง ขาดจากวงศ์ วานของโยอาบ�
30 นี่ แหละโยอาบกับ อาบี ชย
ั น้ องชายของเขาได้ ฆ่า อับ เนอร์ เพราะอับ เนอร์ได้ ฆ่า อาสาเฮลน้ องชายของเขา
เมื่อ รบกั นที ่กิเบโอน 31 แล ้ว ดาวิดก ็ ตรัส กับ โยอาบ และประชาชนทุก คนที่ อยู่กับ พระองค์ ว่า “จงฉี ก เสื้อผ้า
ของท่านทัง้ หลาย และเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ และจงไว้ทุกข์ ให้ อับ เนอร์� และกษั ตริย์ ดาว ิด เสด็จ ตาม
แคร่หามศพอับ เนอร์ไป 32 เขาก็ ฝัง ศพอับ เนอร์ไว้ที่ เฮโบรน และกษั ตริย์ ก็ ส่ง พระสุรเสียงกันแสง ณ ที่ ฝัง
ศพของอับเนอร์ และประชาชนทัง้ ปวงก็ร้องไห้ 33 และกษั ตริย์ทรงครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งอับเนอร์ว่า “ควรหรือ
ที่ อบ
ั เนอร์จะตายอย่างคนโง่ ตาย 34 มือ ของท่านก็ มิได้ ถู กมัด เท ้า ของท่านก็ มิได้ ติ ดตรวน ท่านได้ ล้ม ลง
เหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชัว่ ร้าย� และประชาชนทัง้ ปวงก็ร้องไห้ถึงอับเนอร์อีก 35 แล้วประชาชนทัง้
ปวงก็มาทูลชวนเชิญให้ดาวิดเสวยพระกระยาหารเมื่อเวลายังวันอยู่ แต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่า “ถ้าเราลิม
้ รส
ขนมปังหรือสิง่ ใดๆก่อนดวงอาทิตย์ตก ขอพระเจ้า ทรงทําโทษเราและให้หนักยิง่ กว่า� 36 ประชาชนทัง้ ปวง
สังเกตเห็นเช่นนั ้นกพอใจ
็
ดังที่ประชาชนทัง้ ปวงพอใจทุกสิง่ ที่กษั ตริยทรงกระทํ
์
า 37 ประชาชนทัง้ สิน
้ และชน
อิสราเอลทัง้ ปวงจึง เข้าใจในวัน นั ้ นว ่า ไม่ เป็น พระประสงค์ ของกษั ตริย์ ที่ จะให้ฆ่า อับ เนอร์บุ ตรชายเนอร์เสีย
38 กษั ตริยตรั
์ สกับข้าราชการของพระองค์ว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่า วันนี้ เจ้านายและคนสําคัญยิง่ คนหนึ่ งสิน
้
ชีวต
ิ ในอิสราเอล 39 แม้เราได้รบ
ั การเจิมเป็นกษั ตริย์แล้ว เราก็ออ
่ นกําลังในวันนี้ ชายเหล่านี้ ซ่ึงเป็นบุตรของ
นางเศรุ ยาห์หนักแก่เราเกินไป ขอพระเยโฮวาห์ทรงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด�

4
อิชโบเชทถูกฆ่า
1 เมื่ออิชโบเชทราชโอรสของซาอูลทรงได้ ยินว่าอับเนอร์สิ ้นชีวต
ิ เสียที่เฮโบรนแล้ว พระหัตถ์ของพระองค์
ก็อ่อนลง และอิสราเอลทัง้ ปวงก็เป็นทุกข์ 2 ฝ่ายราชโอรสของซาอูลยังมีชายอีกสองคนเป็นหัวหน้าของกอง
ปล้น คนหนึ่ งชื่อบาอานาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเรคาบ ทัง้ สองเป็นบุตรชายของริมโมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอ
โรท (เพราะว่าเบเอโรทก็นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยังเมืองกิทธาอิม และอาศัยอยู่
ที่นั ่นจนทุกวันนี้ � 4 โยนาธานราชโอรสของซาอูล มีบุตรชายคนหนึ่ งเป็นง่อย เมื่อมีข่าวเรือ
่ งซาอูลกับโยนา
ธานมาจากยิสเรเอลนั ้น เด็กคนนี้ มีอายุห้าขวบ พี่เลี้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนี ไป อยู่มาเมื่อเธอรีบหนี ไปนั ้นเด็กนั ้นก็
หล่นลงและเป็นง่อย ท่านชื่อเมฟีโบเชท 5 ฝ่ายบุตรชายทัง้ สองของริมโมน ชาวเบเอโรท ที่ชื่อเรคาบและบา
อานาห์นั้นได้ออกเดินทาง พอแดดออกจัดก็มาถึงตําหนั กของอิชโบเชท ขณะเมื่อพระองค์กําลังบรรทมพัก
เที่ยง 6 และเขาเข้าไปกลางตําหนั ก ทําเหมือนจะขนข้าวสาลี และเขาก็แทงพระอุทรพระองค์ เรคาบและบา
อานาห์พี่ชายก็หนี ไป 7 และเมื่อเขาทัง้ สองเข้าไปในตําหนั กนั ้น พระองค์บรรทมหลับอยู่บนพระแท่นบรรทม
ในห้องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์ และตัดพระเศียรของพระองค์เสีย นําพระเศียรนั ้น
เดินทางไปทางที่ราบทัง้ กลางคืน 8 และเขานําพระเศียรของอิชโบเชทไปถวายดาวิดที่ เมืองเฮโบรน เขาทัง้
สองกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ดู เถิด ศีรษะของอิช โบเชทบุตรของซาอูลศั ตรู ของพระองค์ ผู้ แสวงหาชีวต
ิ ของ
พระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นแทนกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ในวันนี้ เหนื อซาอูลและเชื้อสายของ
ซาอูล� 9 แต่ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาห์พี่ชาย บุตรชายของริมโมนชาวเบเอโรทว่า “พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก 10 เมื่อผู้หน่ง
ึ ผู้ใดบอก
เราว่า ‘ดู เถิด ซาอู ลสิน
้ พระชนม์ แล้ว� และคิดว่าตนนําข่าวดี มา เราก็ จับคนนั ้นฆ่าเสียที่ ศิกลาก ซึ่งคนนั ้น
คิด ว่า เราจะให้รางวัล แก่ เขาสําหรับ ข่าวนั ้น 11 ยิง่ กว่า นั ้น เท่าใดเมื่อ คนชัว่ ได้ ฆ่า คนชอบธรรมที่ ในบ้านและ
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บนที่นอนของคนชอบธรรมนั ้น ฉะนั ้นบัดนี้ เราจะไม่เรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าทัง้ สองหรือ และ
ทําลายเจ้าเสียจากพิภพ� 12 และดาวิดกท
็ รงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาก็พาเขาทัง้ สองไปฆ่า
เสียตัดมือตัดเท้าออก แขวนศพนั ้นไว้เหนื อสระในเมืองเฮโบรน แต่เขานําพระเศียรของอิชโบเชทไปฝังไว้ใน
ที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮโบรน

5

ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (1 พศด 11:1-3)
1 และบรรดาตระกูลคนอิสราเอลก็ มาหาดาวิดที่ เมืองเฮโบรนทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ ทัง
้ หลายเป็นกระ
ดูก และเนื้ อ ของพระองค์ 2 ในอดีต เมื่อ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ ปกครองเหนื อ เหล่า ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น
ผู้นําอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะเลี้ยงดูอส
ิ ราเอลประชาชนของ
เรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนื อคนอิสราเอล� ” 3 ดังนั ้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้ากษั ตริย์ที่เมืองเฮ
โบรน และกษั ตริย์ดาว ิด ทรงกระทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลายที่ เมืองเฮโบรนต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
และเขาทัง้ หลายก็ เจิมตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล 4 ดาวิดมีพระชนมายุสามสิบพรรษาเมื่อเริม
่
การปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยู่สี่สิบปี 5 ทรงปกครองเหนื อยูดาห์ที่เฮโบรนเจ็ดปี หกเดือน และที่
กรุ งเยรู ซาเล็มทรงปกครองเหนื อบรรดาอิสราเอลและยูดาห์อีกสามสิบสามปี
กรุ งเยรู ซาเล็มถูกยึดได้ กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ (1 พศด 11:4-9)
รบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินนั ้นผูที
้ ่กล่าวกับดาวิด
ว่า “แกยกเข้ามาที่ นี่ ไม่ได้ดอก คนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้� ด้วยคิดว่า “ดาวิดคงเข้ามาที่ นี่ ไม่
ได้� 7 แต่อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่กําบังเข้มแข็งชื่อศิ โยนได้ คือเมืองของดาวิด 8 ในวันนั ้นดาวิดตรัสว
่า “ผู้ ใดจะขึ้น ไปตามทางนํ้า ไหลและโจมตี คนเยบุส คนง่อยและคนตาบอด ผู้ ซึ่ง จิตใจของดาวิด เกลียดชัง
ผู้ นั ้น จะเป็น ผู้ บัญชาการทหาร� เพราะฉะนั ้น เขาจึง ว่า กั นว ่า “อย่า ให้ คนตาบอดและคนง่อยเข้า มาในพระ
นิ เวศ� 9 ดาว ิ ดก ็ ทรงประทั บอย ู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และเรียกที่ นั้ นว ่า เมืองของดาวิด และดาวิด ทรงสร้าง
เมืองรอบตัง้ แต่มิลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวิดทรงเจริญยิง่ ๆขึ้นไปเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา
ทรงสถิตกับพระองค์ 11 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งผูส
้ ่ ือสารมาหาดาวิด และได้ส่งไม้สนสีดาร์ พวกช่างไม้
และพวกช่างก่อมาสร้างพระราชวังของดาวิด 12 และดาวิดทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์
ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อส
ิ ราเอล
ประชาชนของพระองค์
6 กษั ตริยและคนของพระองค์
์
ได้ยกทัพไปยังเยรู ซาเล็ม

ราชโอรสและราชธิดาของดาวิดในกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
ดาว ิด ทรงได้ นางสนมและมเหสี จากเยรู ซาเล็ม เพิม
่ ขึ้ นอ ีก และ
บังเกิดราชโอรสและราชธิดาแก่ดาวิดอีก 14 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของผู้ที่ บังเกิ ดกับพระองค์ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัม
มุอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 15 อิบฮาร์ เอลีชูอา เนเฟก ยาเฟีย 16 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท
13 ภายหลัง ที่ พระองค์ เสด็จ จากเฮโบรน

ดาวิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)

17 เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยน
ิ ข่าวว่าดาวิดได้รบ
ั การเจิมเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล คนฟีลิสเตียทัง้ ปวงก็ข้น
ึ ไป
แสวงหาดาวิด แต่ดาวิดทรงได้ยน
ิ ข่าวนั ้นจึงลงไปยังที่กําบังเข้มแข็ง 18 ฝ่ายคนฟีลิสเตียยกขึ้นมาและขยาย

แนวออกที่ หุบเขาเรฟาอิม 19 และดาวิดทรงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ ข้าพระองค์ จะยกขึ้นไปสู้ รบกับ
คนฟี ลิ ส เตีย หรือ พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้ในมือ ข้า พระองค์ หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ทรงตอบดาวิด ว่า
“จงขึ้น ไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิ ส เตีย ไว้ในมือ ของเจ้า เป็น แน่ � 20 ดาว ิด เสด็จ มายัง บาอัล เปราซิม
และดาวิดทรงชนะคนฟีลิสเตียที่นั ่น พระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแส
นํ้า ที่ พุ ่ง ใส่� เพราะฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า บาอัล เปราซิม 21 และคนฟี ลิ ส เตีย ได้ ทิง้ รู ป เคารพที่ นั ่น
ดาวิดกับข้าราชการของพระองค์ ก็ เผาเสีย 22 คนฟี ลิสเตียยกขึ้น มาอีกและขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม
23 และเมื่อ ดาวิด ทูล ถามพระเยโฮวาห์ พระองค์ ตรัสว ่า “เจ้ าอย่า ขึ้น จงอ้อมไปข้างหลัง ของเขา และโจมตี
เขาตรงข้ามกับ หมู่ ต้น หม่อน 24 และเมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพ เดิน อยู่ที่ ยอดหมู่ ต้น หม่อนเจ้า จงรีบ รุ ก
ไป เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย� 25 และดาวิดทรงกระทําตาม
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ และได้โจมตีคนฟีลิสเตียจากเกบาถึงเกเซอร์

6
ดาวิดต้องการนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ดาว ิด ทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่ คัด เลือกแล้ วอ ีก ครัง
้ หนึ่ งได้ สามหมื่นคน 2 และดาวิดก็ทรงลุก

ขึ้นไปกับประชาชนทัง้ สิ้นที ่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื่อทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่ นั ่น ซึ่ง
เรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ 3 และเขาทัง้ หลายก็
เอาเกวียนใหม่ บรรทุ กห ีบ ของพระเจ้า และนํา ออกมาจากเรือนของอาบีน าดับ ซึ่ง อยู่ เมือ งกิเบอาห์ และอุส

2 ซามูเอล 6:4

254

2 ซามูเอล 7:9

ซาห์กับ อาหิ โย บุ ตรชายทัง้ หลายของอาบีน าดั บก ็ ขับ เกวียนใหม่ เล่ มน ัน
้ 4 และนํา ออกมาจากเรือนของอา
บีน าดับ ซึ่ง อยู่ เมือ งกิเบอาห์ เกวียนบรรจุ หีบของพระเจ้า ไป และอาหิโยเดิน นํา หน้า หีบ 5 ดาว ิ ดก ับ วงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ สิ้นก ็ รา่ เริงก ัน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยใช้ เครือ
่ งดนตรีทุ กชนิ ด ซึ่ง ทํา ด้วยไม้ สนสาม
ใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รํามะนา กรับ และฉาบ 6 และเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน อุสซาห์ก็เหย
ีย ดมื อออกจับ หีบ ของพระเจ้า ไว้เพราะวัว สะดุด 7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็ เก ิดขึ้ นก ับ อุส ซาห์ และ
พระเจ้า ทรงประหารเขาเสีย ที่ นั่น เพราะความผิด พลาดนั ้น และเขาก็ สิ ้น ชีวต
ิ อยู่ ข้างหีบ ของพระเจ้า 8 และ
ดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื ออุสซาห์ จึงเรียกที่ตรงนั ้นว่า เปเรศอุส
ซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 9 ในวันนั ้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเยโฮวาห์ และพระองค์ตรัสว่า “หีบของพระเยโฮวาห์จะ
มาถึงข้าได้อย่างไร� 10 ดังนั ้นดาวิดจึงไม่ยอมที่จะนําหีบของพระเยโฮวาห์เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับ
ตน แต่ดาวิดได้ทรงนําไปที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท 11 หีบของพระเยโฮวาห์ก็ค้างอยู่ที่ บ้านของโอเบด
เอโดมชาวกัทสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทัง้ สิน
้
ดาวิดนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
“พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดม และ
ทุกสิง่ ที่เป็นของเขาเนื่ องด้วยหีบของพระเจ้า� ดังนั ้นดาวิดจึงเสด็จไปนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของ
โอเบดเอโดม ถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี 13 และเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว
ดาวิดก็ทรงถวายวัวกับลู กวัวอ้วน 14 และดาวิดก็ทรงรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยสุดกําลังของ
พระองค์ และดาวิดมเี อโฟดผ้าป่านคาดอยูที
่ ่พระองค์ 15 ดังนั ้นแหละดาวิดและวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ ด้วย
ได้ นํา หีบ ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่ รอ
้ งและด้วยเสียงเป่า แตร 16 และขณะเมื่อ หีบ ของพระเยโฮ
วาห์เข้ามาถึงเมืองดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ ชอ
่ งหน้าต่าง เห็นกษั ตริย์ดาวิดกระโดดโลด
เต้นรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนางก็มีใจหมิน
่ ประมาท 17 เขาทัง้ หลายนําหีบของพระเยโฮวาห์
เข้า มา ตัง้ ไว้ในที่ กําหนดภายในพลับพลาซึ่ง ดาวิด ได้ ทรงสร้างขึ้น ไว้ และดาวิดก ็ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชา
และเครือ
่ งสัน ติบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 และเมื่อ ดาวิด ทรงกระทํา การถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
สันติ บูชาสําเร็จ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 19 และ
ทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้ อคนละก้อน และขนมองุน
่ แห้งคนละแผ่นแก่ประชาชนทัง้ ปวง คือประชาชน
อิสราเอลทัง้ หมดทัง้ ผู้ หญิง ผู้ ชาย แล ้ว ประชาชนทัง้ หลายต่างก็ กล ับ ไปยั งบ ้า นของตน 20 และดาวิดก ็ ทรง
กลับ ไปอวยพรแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์ แต่ มี คาลราชธิดาของซาอูล ได้ ออกมาพบดาวิด และทูล ว่า “วัน นี้
กษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้รบ
ั เกียรติยศอย่างยิง่ ใหญ่ทีเดียวนะเพคะ ที่ทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ ท่ามกลาง
สายตาของพวกสาวใช้ ของข้าราชการ เหมือนกับ คนถ่อยแก้ ผ้า อย่างไม่ มี ความละอาย � 21 และดาวิด ตรัส
ตอบมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทน
ราชวงศ์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ท่าน ทรงแต่งตัง้ ให้เราเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาห์ และ
เราจึง จะร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 22 เราจะถ่อมตัว ของเราลงยิง่ กว่า นี้ อี กให้ปรากฏแก่ ตาของเรา
เองว่าเป็นคนตํ่า แต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั ้น เราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติ� 23 เพราะฉะนั ้นมีคาล
ราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิน
้ ชีพ
12 มีคนไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิดว่า

7
ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
1 อยู่มาเมื่อกษั ตริย์ประทับในพระราชวังของพระองค์ และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้พระองค์พักจากการ
รบศึก รอบด้าน 2 กษั ตริย์ ตรัส กับ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ว่า “ดู ซิ เราอยู่ ในบ้านทํา ด้วยไม้ สนสี ดาร์ แต่ หี บของ
พระเจ้าอยู่ในผ้าม่าน� 3 และนาธันทูลกษั ตริย์ว่า “ขอเชิญทรงกระทําทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับพระองค์�
ราชอาณาจักรของดาวิดจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงนาธันว่า 5 “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเรา
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจะสร้างนิ เวศให้เราอยู่ หรือ 6 เราไม่ เคยอยู่ ในนิ เวศนั บ แต่ วัน ที่ เราพาคน
อิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ จนกระทัง่ วัน นี้ แต่ เราก็ ดําเนิ น ท่ามกลางเต็นท์ และพลับพลา 7 ในที่ ต่างๆที่ เราได้
ดํา เนิ นก ับ ชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด เราได้ เคยพูด สัก คํา กับ ตระกูล ของอิสราเอลตระกูล ใด ผู้ ที่ เราบัญชาให้
เขาเลี้ยงดูอส
ิ ราเอลประชาชนของเราหรือว่า “ทําไมเจ้ามิได้สร้างนิ เวศด้วยไม้สนสีดาร์ให้แก่เรา� ’ 8 เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เราเอาเจ้ามาจากทุ่ง
หญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ เพื่อให้เจ้ าเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา 9 เราได้ อยู่กับเจ้าไม่ วา่
เจ้าไปที่ ไหน และได้ ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเรากระทําให้เจ้ ามีช่อ
ื เสียงใหญ่โต อย่างกับ
4 แต่ อยู่มาในคื นว ัน นั ้น เอง

2 ซามูเอล 7:10
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ชื่อเสียงของผูใหญ่
้
ในโลก 10 และเราจะกําหนดที่หน่งึ ให้อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้
เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อน
มา 11 ตัง้ แต่สมัยเมื่อเราตัง้ ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และเราให้เจ้าพ้นจากการรบศึกรอบ
ด้าน ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์ตรัส แก่ เจ้ าว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้เจ้ ามี ราชวงศ์ 12 เมื่อ วัน ของเจ้า ครบ
แล้ว และเจ้า นอนพัก อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า เราจะให้ เชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า เกิด ขึ้น ผู้ ซ่ึง เกิด
มาจากบัน
้ เอวของเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 13 เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศเพื่อนามของเรา
และเราจะสถาปนาบัลลั งก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิ ตย์ 14 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะ
เป็น บุตรของเรา ถ้า เขากระทํา ความชัว่ ช้า เราจะตี สอนเขาด้วยไม้ เรียวของมนุษย์ ด้วยการเฆี่ยนแห่งบ ุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ 15 แต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดังที่เราพรากไปจากซาอูล ซึ่งเรา
ได้ ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 16 ราชวงศ์ ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดํารงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมัน
่ คงเป็น
นิ ตย์ และบัล ลั งก ์ ของเจ้า จะถูก สถาปนาไว้เป็น นิ ตย์� ” 17 นาธันก ็ กราบทูล ดาวิด ตามถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้
และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน (1 พศด 17:16-27)

แล ้ วกษั ตริย์ ดาว ิด จึง เสด็จ เข้าไปนั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์ และกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า และวงศ์ วานของข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์จึงทรงนําข้าพระองค์มาไกล
ถึง แค่ นี้ 19 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แต่ นี่ ก็ เป็น สิง่ เล็ก น้ อยในสายพระเนตรของพระองค์ และ
พระองค์ทรงลัน
่ พระวาจาถึงราชวงศ์ของผูรั
้ บใช้พระองค์ในอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั ้น โอ ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า และนี่ เป็นธรรมดาของมนุษย์หรือ 20 ดาวิดจะกราบทูลประการใดอีกต่อพระองค์ได้เล่า ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงรู จ
้ ักผู้รับใช้ของพระองค์ 21 ที่พระองค์ทรงกระทําสิง่ ใหญ่โตนี้ ทัง้
สิน
ั ใช้ของพระองค์ ทราบก็ เพราะเหตุ พระวจนะของพระองค์ และตามชอบพระทัยของพระองค์
้ เพื่อให้ผู้รบ
22 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ฉะนั ้น พระองค์ ทรงยิง
่ ใหญ่ ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่มี พระเจ้า นอก
เหนื อพระองค์ ตามสิง่ สารพัดที่หูของข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ยน
ิ มา 23 ประชาชนในโลกนี้ จะเหมือนอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ ไปทรงไถ่ มาให้ เป็น ประชาชนของพระองค์ กระทํา ให้ พระนามของ
พระองค์ มี เกียรติ และทรงกระทํา สิง่ ที่ ใหญ่ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย และทรงกระทํา สิง่ น่า สะพรึง กลัว เพื่อ แผ่น ดิน
ของพระองค์ ต่อหน้าประชาชนของพระองค์ คือชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ ออกจากอียป
ิ ต์เพื่อพระองค์ จาก
บรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของเขา 24 ด้วยว่าพระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชาชนของพระองค์
ไว้ ให้ เป็น ประชาชนเพื่อ พระองค์ เองเป็น นิ ตย์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ก็ ทรงเป็น พระเจ้า ของเขาทัง้
หลาย 25 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า บัดนี้ พระวาทะซึ่ง พระองค์ ทรงลัน
่ ออกมาเกี่ยวกับ ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ และเกี่ยวกับ ราชวงศ์ ของเขา ขอทรงดํารงซึ่ง พระวาทะนั ้น ให้ ถาวรเป็น นิ ตย์ และทรงกระทํา ดัง
ที่ พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 26 ขอพระนามของพระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ อยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนื ออิสราเอล� และราชวงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะดํารงอยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์ 27 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสําแดงแก่ผู้รบ
ั
ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘เราจะสร้างราชวงศ์ ให้ เจ้า � เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จึง กล้า หาญที่ จะวิงวอน
ด้วยคํา อธิษฐานนี้ ต่อ พระองค์ 28 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า และ
บรรดาพระวาทะของพระองค์ เป็น ความจริง และพระองค์ ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่งด ี นี้ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ 29 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่ จะอํานวยพระพรแก่ ราชวงศ์ ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ เพื่อ ให้ดํารงอยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ เป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์
ทรงลัน
่ พระวาจาเช่น นั ้น แล้ว และด้วยพระพรของพระองค์ ก็ ขอให้ ราชวงศ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ อยู่ เย็น
เป็นสุขเป็นนิ ตย์�
18
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ดาวิดทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้
อยู่ มาภายหลัง ดาว ิด ทรงโจมตี คนฟี ลิ ส เตีย และปราบปรามได้ และดาวิด ทรงยึด เมืองเมเธกฮัม มาห์
ได้ จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย 2 พระองค์ ทรงชนะโมอับ ทรงวัด เขาด้วยเชือกวัด คื อบ ัง คับ ให้เรียงตัว เข้า แถวนอน
ลงที่ พื้น ดิน ทรงวัด ดู แล ้ว ให้ ประหารเสีย สองแถว และไว้ชี วิต เต็ม หนึ่ ง แถว คนโมอั บก ็ เป็น ไพร่ของดาวิด
และได้นําเครือ
่ งบรรณาการมาถวาย 3 ดาวิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์โอรสเรโหบ กษั ตริย์เมืองโศบาห์ เมื่อ
เสด็จ ไปฟื้ นอํานาจของพระองค์ ที่ แม่น ้าํ ยู เฟรติ ส 4 และดาวิด ทรงยึด รถรบหนึ่ ง พัน คัน พลม้า เจ็ด ร้อยคน
ทหารราบสองหมื่นคน และดาวิดรับสัง่ ให้ตัดเอ็นขาม้ารถรบเสียให้หมด เหลือไว้ให้พอแก่รถรบหนึ่ งร้อยคัน
5 และเมื่อ คนซีเรีย ชาวเมืองดามัสกัส มาช่วยฮาดัด เอเซอร์กษั ตริย์ เมืองโศบาห์ ดาว ิด ทรงประหารคนซีเรีย
เสียสองหมื่นสองพันคน 6 แล้วดาวิดทรงตัง้ ทหารประจําป้อมไว้เหนื อคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสหลายกอง
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และคนซี เรียก ็ เป็น พลไพร่ของดาวิด และนํา เครือ
่ งบรรณาการไปถวาย พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชัยชนะ
แก่ ดาวิดไม่วา่ จะไปรบ ณ ที่ ใดๆ 7 และดาวิดทรงนําโล่ ทองคําที่ ข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือนั ้นไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 8 และกษั ตริย์ ดาว ิด ทรงริบ ทองสัมฤทธิเ์ ป็ นอ ัน มากไปจากเมืองเบทาห์ และเมืองเบโรธั
ยหัว เมืองของฮาดัด เอเซอร์ 9 เมื่อ โทอิกษั ตริย์เมืองฮามั ท ได้ ยินว ่า ดาวิด รบชนะกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของฮาดัด เอ
เซอร์ 10 โทอิ ก็ ส่ง โยรัม โอรสของตนไปเฝ้า กษั ตริย์ ดาวิด ถวายพระพรและแสดงความยินดี ที่ ดาว ิด ทรงรบ
ชนะฮาดัด เอเซอร์ เพราะว่า ฮาดัด เอเซอร์เคยทํา สงครามกับ โทอิ และโยรัม ได้ นํา เครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา
และเครือ
่ งทองสัมฤทธิ์ไปถวาย 11 สิ ่ง เหล่า นี้ กษั ตริย์ ดาว ิด ทรงนํา มอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกับ
บรรดาเงินและทองคําซึ่งพระองค์ทรงได้มาจากบรรดาประชาชาติที่ พระองค์ทรงรบชนะและยึดครอง และ
ทรงนํา มามอบถวาย 12 คือ ได้ มาจากซีเรีย โมอับ คนอัม โมน คนฟี ลิ ส เตีย อามาเลข และจากของที่ รบ
ิ มา
จากฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษั ตริย์เมืองโศบาห์ 13 เมื่อดาวิดเสด็จกลับจากการประหารคนซีเรียเสีย
ในหุบเขาเกลือหนึ่ งหมื่นแปดพันคน พระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไป 14 และพระองค์ทรงตัง้ ทหารประจํา
ป้อมขึ้นเหนื อเมืองเอโดม พระองค์ทรงตัง้ ทหารประจําป้อมในเอโดมทัว่ ไปหมด และคนเอโดมทัง้ สิน
้ จึงเป็น
พลไพร่ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่วา่ จะเสด็จไปรบ ณ ที่ใด 15 ดังนั ้นดาวิด
จึงทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ และดาวิดทรงให้ความยุติ ธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ ชนชาติ ของ
พระองค์ทัง้ สิน
้ 16 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรม
สารบรรณ 17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และเสไรอาห์เป็นราช
เลขา 18 และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาเป็น ผู้ บังคับ บัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรส
ของดาวิดเป็นประมุข

9
ดาวิดกับเมฟีโบเชท
ดาว ิ ดรับ สัง่ ว่า “วงศ์ วานของซาอู ลน ั ้นม ี เหลือ อยู่ บ้างหรือ เพื่อ เราจะสําแดงความเมตตาแก่ ผู้ นั ้น โดย
เห็นแก่โยนาธาน� 2 มีมหาดเล็กในวงศ์วานซาอูลคนหนึ่ งชื่อศิบา เขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและกษั ตริย์ตรัส
กับเขาว่า “เจ้าคือศิบาหรือ� เขาทูลตอบว่า “ข้าพระองค์คือศิบา พ่ะย่ะค่ะ� 3 กษั ตริย์จึงตรัสว่า “ไม่มีใครใน
วงศ์วานซาอูลยังเหลืออยูบ
่ ้างหรือ เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อเขา� ศิบากราบทูลกษั ตริ
ย์ว่า “ยังมโี อรสของโยนาธานเหลืออยูค
่ นหนึ่ ง เท้าของเขาเป็นง่อยพ่ะย่ะค่ะ� 4 กษั ตริยตรั
์ สถามเขาว่า “เขา
อยู่ที่ไหน� ศิบาจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในเรือนของมาคีรบุ
์ ตรอัมมีเอลในเมืองโลเดบาร์ พ่ะย่ะ
ค่ะ� 5 แล้วกษั ตริย์ดาวิดรับสัง่ ให้คนไปนําเขามาจากเรือนของมาคีรบุ
์ ตรชายอัมมีเอลที่ โลเดบาร์ 6 เมฟี โบ
เชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและซบหน้าลงกราบถวายบังคม และดาวิดตรัสว
่า “เมฟี โบเชทเอ๋ย� เขาทูลตอบว่า “ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์� 7 และดาวิดตรัสกั บท่านว่า “อย่ากลัวเลย
เพราะเราจะสําแดงความเมตตาต่อ ท่านเพื่อ เห็น แก่ โยนาธานบิ ดาของท่าน และเราจะมอบที่ ดิ นทัง้ หมด
ของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่าน และท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไป� 8 และท่าน
ก็กราบถวายบังคมและทูลว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งพระองค์จะทอดพระเนตรสุนัขตายอย่าง
ข้า พระองค์ นี้ � 9 แล ้ วกษั ตริย์ ตรัส เรียกศิ บามหาดเล็ก ของซาอูล และตรัส แก่ เขาว่า “บรรดาสิง่ ของที่ เป็น
ของซาอูล และของวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของท่าน เราได้ มอบให้ แก่ โอรสเจ้า นายของเจ้า แล้ว 10 ตัว เจ้า และพวก
บุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า ต้องทํานาให้เขา และนําผลพืชที่ได้นั ้นเข้ามา เพื่อโอรสแห่งเจ้านาย
ของเจ้า จะได้ มี อาหารรับ ประทาน แต่ เมฟี โบเชทโอรสแห่ง เจ้า นายของเจ้า นั ้น จะรับ ประทานอาหารที่ โต ๊ะ
ของเราเสมอไป� ฝ่ายศิ บามีบุตรชายสิบห้าคนกับคนใช้ยี่สิ บคน 11 แล้วศิ บาจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ตามที่
กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์บัญชาผู้รับใช้ของพระองค์นั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะกระทํา� กษั ตริย์ได้ตรั
สว่า “เมฟีโบเชทจงรับประทานที่โต๊ะเสวยของเรา อย่างกับเป็นโอรสของกษั ตริย์� 12 เมฟีโบเชทมีบุตรชาย
เล็กคนหนึ่ งชื่อมคา
ี ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นเรือนของศิบากได้
็ เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังนั ้นเมฟีโบเชท
จึงอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษั ตริย์เสมอ เท้าของท่านเป็นง่อยทัง้ สองข้าง
1

10
สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
และฮานูนราชโอรสได้เสวยราชสมบัติแทน 2 ดาวิด
จึงตรัสว่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานูนราชโอรสของนาฮาช ดังที่ บิดาของเขาแสดงความเมตตาต่อ
เรา� ดาวิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปเล้าโลมท่านเกียวด
่
้วยเรือ
่ งราชบิดาของท่าน และข้าราชการ
ของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมน 3 แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่า
“พระองค์ ดําริว่า ดาวิด ส่ง ผู้ เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือ พระราชบิดาของพระองค์ เช่น นั ้น หรือ ดาว ิ
ดม ิ ได้ ส่ง ข้าราชการมาเพื่อ ตรวจเมืองและสอดแนมดู และเพื่อ จะควํา่ เมืองนี้ เสียดอกหรือ� 4 ฮานูน จึง จับ
1 อยูมาภายหลั
่
งกษัตริย์แห่งคนอัมโมนก็สิน
้ พระชนม์
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ข้าราชการของดาวิด มาโกนเคราออกเสีย ครึง่ หนึ่ ง และตัด เครือ
่ งแต่ง กายของเขาออกเสีย ที่ ตรงกลางตรง
ตะโพก แล ้ว ปล่อยตัว ไป 5 เมื่ อม ี คนไปกราบทูล ดาวิด ให้ ทรงทราบ พระองค์ ก็ รับสัง่ ให้ คนไปรับ ข้าราชการ
เหล่า นั ้น เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ รบ
ั ความอับอายมาก และกษั ตริย์ตรัสว ่า “จงพัก อยู่ที่ เมืองเยรีโคจนกว่า
เคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล้ว จึง ค่อยกลับ มา� 6 เมื่อ คนอัม โมนเห็นว ่า เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ เกล ียดชัง แก่
ดาวิด คนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรียชาวเมืองโศบาห์ เป็นทหารราบ
จํานวนสองหมื่นคน จากกษัตริย์เมืองมาอาคาห์หน่งึ พันคน และชาวเมืองอิชโทบหนึ่ งหมื่นสองพันคน 7 เมื่อ
ดาวิดทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงรับสัง่ โยอาบและพลโยธาคนแกล้วกล้าทัง้ สิน
้ ให้ไป 8 ฝ่ายคนอัมโมนก็ยกออกมา
และจัด ทัพ ไว้ ที่ ทางเข้า ประตู เมือง ฝ่ายคนซีเรีย ชาวเมืองโศบาห์ และชาวเมืองเรโหบ กับ คนเมือ งอิช โทบ
และเมืองมาอาคาห์ อยู่ ที่ ชนบทกลางแจ้ง ต่างหาก 9 เมื่อ โยอาบเห็ นว ่า การศึก นี้ ขนาบอยู่ ทัง้ ข้างหน้า และ
ข้างหลัง ท่านจึงคัดเอาบรรดาคนอิสราเอลที่สรรไว้แล้วจัดทัพเข้าสู้คนซีเรีย 10 ท่านมอบคนที่เหลืออยู่ไว้ใน
บังคับ บัญชาของอาบี ชย
ั น้ องชายของท่าน และเขาก็ จัด คนเหล่า นั ้น เข้า ต่อสู้ กับ คนอัม โมน 11 ท่านกล่าวว่า
“ถ้ากําลังคนซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจ้าจงยกไปช่วยเรา แต่ถ้ากําลังคนอัมโมนแข็งเกินกําลังของเจ้า
เราจะยกมาช่วยเจ้า 12 จงมี ความกล้า หาญเถิด ให้ เราเป็น ลูก ผู้ชายเพื่อ ชนชาติ ของเรา และเพื่อ หัว เมือง
แห่งพระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด� 13 ดังนั ้น โยอาบกับ
ประชาชนที่ อยู่กับท่านก็ยกเข้าใกล้ ต่อสู้ กับคนซีเรีย ข้าศึ กก็แตกหนี ไปต่อหน้าเขา 14 เมื่อคนอัมโมนเห็นว่า
คนซีเรียหนี ไปแล้ว เขาทัง้ หลายก็หนี อาบีชย
ั เข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับจากการสู้รบกับคนอัมโมนมา
ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 15 ครัน
้ คนซีเรียเห็นว่าตนพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลแล้ว จึงรวบรวมเข้าด้วยกัน 16 ฝ่ายฮาดัด
เอเซอร์ทรงใช้คนไปนําคนซีเรียผู้อยูฟากแม่
่
น้ําข้างโน้ นออกมา เขามายังตําบลเฮลาม มีโชบัคแม่ทัพของฮา
ดัดเอเซอร์เป็นผูนํ
้ าหน้า 17 เมื่อมผู
ี กราบทู
้
ลดาวิดพระองค์ทรงรวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดข้ามแม่น้ําจอร์แดน
มาถึงตําบลเฮลาน และคนซีเรียก็จัดทัพเข้าต่อสู้ดาวิดและได้รบกับพระองค์ 18 คนซีเรียก็หนี จากอิสราเอล
และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่ หมื่นคนเสีย และประหารโชบัค
แม่ทัพของเขาทัง้ หลายให้สิ้นชีวต
ิ เสียที่นั ่น 19 และเมื่อบรรดากษั ตริย์ซ่ึงขึ้นกับฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าตนพ่าย
แพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาก็ได้กระทําสันติภาพกับอิสราเอล และยอมเป็นผู้รับใช้คนอิสราเอล ดังนั ้นคน
ซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป
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ความบาปยิง่ ใหญ่ของดาวิด
1 และอยู่ มาพอสิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บรรดากษั ตริ ย์ ยกกองทัพ ออกไปรบ ดาว ิด ทรงใช้ โยอาบพร้อมกับ พวก
ข้าราชการและอิสราเอลทัง้ หมด เขาไปกวาดล้างคนอัม โมนและล้อมเมืองรับ บาห์ ไว้ แต่ ดาว ิด ประทั บท ี่
เยรู ซาเล็ม 2 อยู่ มาเวลาเย็ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ ดาวิด ทรงลุก ขึ้น จากพระแท่น และดําเนิ น อยู่ บนดาดฟ้า หลังคา
พระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ งอาบนํ้าอยู่ หญิงคนนั ้นสวยงามมาก 3 ดาวิดทรงใช้
คนไปไต่ถามเรือ
่ งผู้หญิงคนนั ้น คนหนึ่ งมากราบทูลว่า “หญิงคนนี้ ช่ือบัทเชบา บุ ตรสาวของเอลี อม
ั ภรรยา
ของอุ รีอาห์คนฮิตไทต์ มิใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ� 4 ดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมา นางก็ มาเฝ้าพระองค์ แล้ว
พระองค์ ทรงสมสู่ กับนาง พอดี นางได้ ชาํ ระตัวให้สิ ้นมลทินของนางแล้ว แล้วนางก็ กลับไปเรือนของตน 5 ผู้
หญิงนั ้ นก็ตัง้ ครรภ์ นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวิดว่า “หม่อมฉั นตัง้ ครรภ์ แล้ว� 6 ดาวิดทรงใช้คนไปบอกโย
อาบว่า “จงส่ งอุรีอาห์คนฮิตไทต์ มาให้เรา� โยอาบก็ ส่งตั วอุรีอาห์ไปให้ดาวิด 7 เมื่ ออุรีอาห์เข้าเฝ้าพระองค์
ดาว ิ ดรับ สัง่ ถามว่า โยอาบเป็น อย่างไรบ้าง พวกพลเป็น อย่างไร การสงครามคืบ หน้า ไปอย่างไร 8 แล ้ว ดาวิ
ดรับสังอ
่ ุรีอาห์ว่า “จงลงไปบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย� อุรีอาห์ก็ออกไปจากพระราชวัง และมีคน
นําของประทานจากกษั ตริย์ตามไปให้ 9 แต่อุรีอาห์ได้นอนเสียที่ประตูพระราชวังพร้อมกับบรรดาข้าราชการ
ของเจ้า นายของเขา มิได้ ลงไปที่ บ้านของตน 10 เมื่ อม ี คนกราบทูล ดาวิด ว่า “อุ รีอาห์ ไม่ ได้ ลงไปที่ บ้านของ
เขาพ่ะย่ะค่ะ� ดาวิดรับสัง่ แก่ อุรีอาห์ว่า “เจ้ ามิได้ เดินทางมาดอกหรือ ทําไมจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า� 11 อุรี
อาห์ทูลตอบดาวิดว่า “หีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อยู่ในทับอาศัย โยอาบเจ้านายของข้าพระองค์
กับ บรรดาข้าราชการของพระองค์ ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ พื้น ทุ่ง ส่วนข้า พระองค์ จะไปบ้าน ไปกิน ไปดื่ม และนอนกับ
ภรรยาของข้าพระองค์เช่นนั ้นหรือ พ่ะย่ะค่ะ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่และจิตวิญญาณของพระองค์มีชีวิตอ
ยู่แน่ ฉั นใด ข้าพระองค์ จะไม่กระทําอย่างนี้ เลย� 12 แล้วดาวิดก็รบ
ั สัง่ แก่ อุ รีอาห์ว่า “วันนี้ ก็ ค้างเสียที่ นี่ เถิด
พรุ ง่ นี้ เราจะให้เจ้ าไป� อุ รีอาห์ก็ ค้างอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ในวันนั ้นและในวันรุ่งขึ้น 13 ดาวิดทรงเชิญเขามา
เขาก็ มาร ับ ประทานและดื่ม ต่อ พระพักตร์ และพระองค์ ทรงกระทํา ให้เขามึนเมา ในเย็นว ัน นั ้น เขาก็ ออกไป
นอนบนที่นอนกับข้าราชการของเจ้านายของเขา แต่ มิได้ ลงไปบ้าน 14 ต่อมาครันร
้ ุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึง
โยอาบและทรงฝากไปในมือ ของอุ รีอาห์ 15 ในลายพระหัตถ์ นั้ นว ่า “จงตั ้งอ ุ รีอาห์ ให้ เป็นกองหน้า เข้า สู้ รบ
ตรงที่ดุเดือดที่สุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตาย� 16 อยูมาเมื
่
่ อโยอาบกําลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่
ท่านจึง กําหนดให้อุ รีอาห์ไปรบตรงที่ ที่ ท่านทราบว่า มี ทหารเข้ม แข็ง มาก 17 คนในเมืองก็ ออกมาสู้ รบกับ โย

2 ซามูเอล 11:18

258

2 ซามูเอล 12:20

อาบ มี คนตายบ้างคือ ข้าราชการบางคนของดาวิด ได้ ล้ม ตาย อุ รีอาห์คนฮิต ไทต์ ก็ ตายด้วย 18 โยอาบจึง ส่ง
คนไปกราบทูลข่าวการรบทัง้ สิน
้ ่ ือสารนั ้นว่า “เมื่อเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อกษั ตริ
้ ต่อดาวิด 19 ท่านได้สัง่ ผูส
ย์เสร็จทุกประการแล้ว 20 ถ้ากษั ตริย์กรว
ิ้ และตรัสถามเจ้าว่า ‘ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงยกเข้ารบใกล้เมืองนั ก เจ้
าไม่ทราบหรือว่าเขาจะยิงออกมาจากกําแพง 21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรเยรุ บเบเชท ไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่ งเอา
หินโม่ท่อนบนทุ่มเขาจากกําแพงเมืองจนเขาตายเสียที่เมืองเธเบศดอกหรือ ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงเข้าไปใกล้
กําแพง � แล ้ว เจ้า จงกราบทูล ว่า ‘อุ รีอาห์คนฮิต ไทต์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ก็ ตายด้วย� ” 22 ผู้ สื่อสารก็ ไป เขา
มาทูลต่อดาวิดถึงทุกอย่างที่ โยอาบสัง่ เขาให้มากราบทูล 23 ผู้สื่อสารนั ้นกราบทูลดาวิดว่า “ข้าศึกได้ เปรียบ
ต่อเรามาก และได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเราที่กลางทุ่ง แต่เราได้ขับไล่ เขาเข้าไปถึงทางเข้าประตูเมือง 24 แล้ว
ทหารธนูก็ยิงข้าราชการของพระองค์จากกําแพง ข้าราชการของกษั ตริย์บางคนก็สิน
ิ และอุรีอาห์คนฮิต
้ ชีวต
ไทต์ข้าราชการของพระองค์ก็สิ้นชีวตด
ิ ้วย� 25 ดาวิดก็รบ
ั สัง่ ผู้ส่ ือสารนั ้นว่า “เจ้าจงบอกโยอาบดังนี้ ว่า ‘อย่า
ให้เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านลําบากใจ เพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือกว่าคนนั ้นหรือคนนี้ จงสู้รบหนั กเข้าไปและตีเอา
เมืองนั ้นเสียให้ได้� เจ้าจงหนุนนํ้าใจท่านด้วย� 26 เมื่อภรรยาของอุรีอาห์ได้ยินข่าวว่าอุรีอาห์สามีของตนสิน
้
ชีวต
ิ แล้ว นางก็ ครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งสามี ของนาง 27 เมื่อ สิน
้ การไว้ทุกข์ แล ้ว ดาวิดก ็ ส่ง คนไปให้พานางมาที่
พระราชวัง และนางก็ได้เป็นมเหสีของพระองค์ ประสูติโอรสองค์หน่ง
ึ ให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทํา
นั ้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์
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ดาวิดกลับใจเสียใหม่
1 พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้นาธันไปหาดาวิด นาธันก็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่า “ในเมืองหนึ่ งมีชาย
สองคน คนหนึ่ งมงม
ั ่ ี อีกคนหนึ่ งยากจน 2 คนมัง่ มีนั ้นมแ
ี พะแกะและวัวเป็นอันมาก 3 แต่คนจนนั ้นไม่มีอะไร
เลย เว้นแต่ แกะตัวเมียตัวเดียวที่ ซ้ ือเขามา ซึ่งเขาเลี้ยงไว้และอยู่กับเขา มันได้ เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของ
เขา กินอาหารร่วมและดื่มน้าํ ถ้วยเดียวกับเขา นอนในอกของเขา และเป็นเหมือนบุตรสาวของเขา 4 ฝ่ายคน
มังม
่ ีคนนั ้ นมีแขกคนหนึ่ งมาเยี่ยม เขาเสียดายที่ จะเอาแพะแกะหรือวัวของตนมาทําอาหารเลี้ยงคนที่ เดิน
ทางมาเยีย
่ มนั ้น จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั ้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ ชายที่มาเยีย
่ มตน� 5 ดาวิดก
ริว้ ชายคนนั ้นมาก และรับสัง่ แก่นาธันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ผู้ชายที่กระทําเช่นนั ้นจะ
ต้องตายแน่ 6 และจะต้องคืนแกะให้สีเท่
่ า เพราะเขาได้กระทําอย่างนี้ และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิต� 7 นา
ธันจึงทูลดาวิดว่า “พระองค์นั ่นแหละคือชายคนนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้
เจ ิม ตัง้ เจ้า ไว้ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล และเราช่วยเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของซาอูล 8 และเราได้ มอบวงศ์
วานเจ้านายของเจ้าให้แก่เจ้า และได้มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้า และมอบวงศ์วานอิสราเอล
และวงศ์ วานยู ดาห์ ให้ แก่ เจ้ าถ้า เท่า นี้ ยัง น้ อยไป เราจะเพิม
่ ให้ อี กเท่า นี้ 9 ทําไมเจ้า ดู หมิน
่ พระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระองค์ เจ้ าได้ ฆ่า อุ รีอาห์ คนฮิต ไทต์ เสียด ้วยดาบ เอาภรรยา
ของเขามาเป็นภรรยาของตน และได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมน 10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดาบนั ้นจะ
ไม่คลาดไปจากราชวงศ์ ของเจ้า เพราะเจ้าได้ดูหมิน
่ เรา เอาภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาเป็นภรรยาของ
เจ้า� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด เราจะให้เหตุ ร้ายบัง เกิด ขึ้ นก ับ เจ้า จากครัว เรือนของเจ้า เอง และ
เราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้า ยกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้นั ้นจะนอนร่วมกับภรรยาของ
เจ้าอย่างเปิดเผย 12 เพราะเจ้าทําการนั ้นอย่างลับๆ แต่เราจะกระทําการนี้ ต่อหน้าอิสราเอลทัง้ สิน
้ และอย่าง
เปิดเผย� ” 13 ดาวิดจึงรับสั งก
่ ับนาธันว่า “เรากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว� และนาธันกราบทูลดาวิด
ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ถึงแก่มรณา 14 อย่างไรก็ตาม เพราะด้วย
การกระทํา นี้ พระองค์ ได้ ให้ พวกศั ตรู ของพระเยโฮวาห์ มี โอกาสเหยียดหยามได้ ราชบุตรที่ จะประสู ติ มาน
ัน
้ จะต้องสิน
ิ � 15 แล ้ วนาธันก ็ กล ับ ไปยั งบ ้า นของตน แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ บุตร ซึ่ง ภรรยา
้ ชีวต
ของอุ รีอาห์ บัง เกิ ดก ับ ดาวิด และพระกุ มารนั ้ นก ็ ประชวรหนั ก 16 ดาว ิ ดก ็ ทรงอ้อนวอนต่อ พระเจ้า เพื่อ พระ
กุมารนั ้น และดาวิด ทรงอดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้น ดิน คืน ยัง รุ ง่ 17 บรรดาพวกผู้ ใหญ่ ใน
ราชสํานั กของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่ หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดิน แต่พระองค์
หาทรงยอมไม่ หรือ หาทรงรับ ประทานกับ เขาทัง้ หลายไม่ 18 อยู่ มาพอวันที ่ เจ ็ด พระกุ มารนั ้ นก ็ สิน
้ พระชนม์
ส่วนข้าราชการของดาวิดก็กลัวไม่กล้ากราบทูลดาวิดว่าพระกุมารนั ้นสิน
ิ แล้ว เขาพูดกันว่า “ดูเถิด เมื่อ
้ ชีวต
พระกุมารนั ้น ทรงพระชนม์ อยู่ เราทูล พระองค์ พระองค์ หาทรงฟัง เสียงของเราไม่ แล ้ว เราทัง้ หลายอาจจะ
กราบทูล ได้ อย่างไรว่า พระกุมารนั ้น สิน
้ พระชนม์ แล้ว พระองค์ ก็ จะกระทํา อันตรายต่อ พระองค์ เอง � 19 แต่
เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ ดาวิดเข้าพระทัยว่าพระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์
แล้ว ดาวิดจึงรับสัง่ ถามข้าราชการของพระองค์ว่า “เด็กนั ้นสิน
ิ แล้วหรือ� เขาทูลตอบว่า “สิ้นชีวต
ิ แล้ว
้ ชีวต
พ่ะย่ะค่ะ� 20 แล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดิน ชําระพระกาย ชโลมพระองค์ และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์

2 ซามูเอล 12:21
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ทรงดําเนิ น เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงนมัสการ แล ้ว เสด็จ ไปสู่ พระราชวัง ของพระองค์
รับสัง่ ให้นําพระกระยาหารมา เขาก็ จัดพระกระยาหารให้พระองค์ เสวย 21 ข้าราชการจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า
“เป็น ไฉนพระองค์ ทรงกระทํา เช่น นี้ พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารและกันแสงเพื่อ พระกุมารนั ้น เมื่อ ทรง
พระชนม์อยู่ แต่ เมื่อพระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร� 22 พระองค์
รับสัง่ ว่า “เมื่อเด็กนั ้นมีชีวิตอยู่ เราอดอาหารและร้องไห้ เพราะเราว่า ‘ใครจะทราบได้วา่ พระเจ้าจะทรงพระ
เมตตาเรา โปรดให้เด็กนั ้ นมีชีวิตอยู่หรือไม่� 23 แต่เมื่อเขาสิน
ิ แล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็ก
้ ชีวต
ให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะตามทางเด็กนั ้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้�
การกําเนิ ดของซาโลมอน

24 ฝ่ายดาวิดทรงเล้าโลมใจบัทเชบามเหสีของพระองค์

และทรงเข้าไปสมสู่กับพระนาง พระนางก็ประสูติ
บุตรชายคนหนึ่ งเรียกชื่อว่าซาโลมอน และพระเยโฮวาห์ทรงรักซาโลมอน 25 และทรงใช้นาธันผูพยากรณ์
้
ไป
ท่านจึงตัง้ ชื่อราชโอรสนั ้นว่า เยดีดิยาห์ เพราะเห็นแก่พระเยโฮวาห์
ดาวิดกับโยอาบชนะเมืองรับบาห์ (1 พศด 20:1-3)
ฝ่ายโยอาบสู้ รบกับ เมืองรับ บาห์ ของคนอัม โมน และยึด ราชธานี ไว้ได้ 27 และโยอาบได้ ส่ง ผู้ ส่ ือสารไป
เฝ้า ดาวิด ทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ สู้ รบกับ กรุ ง รับ บาห์ และข้า พระองค์ ตี ได้ เมืองที่ มี แม่น้าํ มากหลายนั ้น แล้ว
28 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงรวบรวมพลที่ เหลือ เข ้า ตัง
้ ค่ายตี เมืองนั ้น ให้ ได้ เกล ื อกว่า ถ้า ข้า พระองค์ ตี ได้
ก็ จะต้องเรียกชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่อ ของข้า พระองค์� 29 ดาว ิด จึง ทรงรวบรวมพลทัง้ หลายเข้า ด้วยกัน ยกไป
ยัง เมืองรับ บาห์ และต่อสู้ จนยึด เมืองนั ้น ได้ 30 ทรงริบ มงกุฎ จากเศียรกษั ตริย์ ของเมืองนั ้น มงกุฎ นั ้น เป็น
ทองคํา หนั ก หนึ่ ง ตะลัน ต์ ประดั บด ้วยเพชรพลอยต่างๆ และเขาก็ สวมบนพระเศียรของดาวิด และพระองค์
ทรงเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั ้นได้เป็นอันมาก 31 ทรงควบคุมประชาชนที่อยูในเมื
่
องนั ้นให้ทํางาน
ด้วยเลื่อย คราดเหล็ก และขวานเหล็ก และบังคับ ให้ ทํางานที่ เตาเผาอิฐ ได้ ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ บรรดาหัว
เมืองของคนอัมโมนทัว่ ไป แล้วดาวิดก็เสด็จกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับพลทัง้ สิน
้
26
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อัมโนนข่มขืนนางสาวทามาร์

1 ต่อมาภายหลัง ฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีขนิษฐาองค์ หน่ง
ึ รู ปโฉมสะคราญชื่อทามาร์

และอัม
โนนราชโอรสของดาวิดก ็ รก
ั เธอ 2 ด้วยเหตุ ทามาร์น้องหญิง นี้ จิ ตใจของอัม โนนก็ ถู กทรมานจนถึ งก ับ ล้ม
ป่วย ด้วยเหตุวา่ เธอเป็นสาวพรหมจารี อัมโนนจึงรู ส
้ ึกว่าจะทําอะไรกับเธอก็ยากนั ก 3 แต่อัมโนนมีสหายคน
หนึ่ ง ชื่อ โยนาดับ บุตรชายของชิเมอาห์เชษฐาของดาวิด โยนาดั บน น
ั ้ เป็น คนเจ้า ปัญญา 4 จึง ทูล ถามว่า “ข้า
แต่ราชโอรสของกษั ตริย์ ไฉนทูลกระหม่อมจึงซมเซาอยูทุ
่ กเช้าๆ จะไม่บอกให้เกล้าฯทราบบ้างหรือ� อัมโนน
ตอบเขาว่า “เรารักทามาร์น้องหญิงของอับซาโลมอนุชาของเรา� 5 โยนาดับจึงทูลท่านว่า “ขอเชิญบรรทม
บนพระแท่นแสร้งกระทําเป็นประชวร และเมื่อเสด็จพ่อมาเยีย
่ มทูลกระหม่อมขอกราบทูลว่า ‘ขอโปรดรับสัง่
ทามาร์น้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระองค์ ให้มาเตรียมอาหารต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้
เห็น และได้รบ
ั ประทานจากมือของเธอ� ” 6 อัมโนนจึงบรรทมแสร้งทําเป็นประชวร เมื่อกษั ตริย์เสด็จมาเยี่
ยม อัมโนนก็ทูลกษั ตริย์ว่า “ขอโปรดให้ทามาร์น้องหญิงมาทําขนมสักสองอันต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะได้รบ
ั ประทานจากมือของเธอ� 7 ดาวิดทรงใช้คนไปหาทามาร์ที่ วังรับสัง่ ว่า “ขอจงไปที่ บ้านของ
อัม โนนพี่ ของเจ้า และเตรียมอาหารให้ เขารับ ประทาน� 8 ทามาร์ก็ ไปยัง วัง ของอัม โนนเชษฐาของเธอที่ ที่
เขาบรรทมอยู่ เธอก็หยิบแป้งมานวดทําขนมต่อสายตาของเชษฐาแล้วปิ้ งขนมนั ้น 9 และเธอก็ยกกระทะมา
เทออกต่อ หน้า เชษฐา แต่ อัม โนนก็ ไม่ ทรงเสวย กล่าวว่า “ให้ ทุ กคนออกไปเสีย ให้ พ้น เรา� ทุ กคนก็ ออกไป
10 อัมโนนก็ รบ
ั สังก
่ ับทามาร์ว่า “จงเอาอาหารเข้ามาในห้องใน เพื่อพี่จะได้รบ
ั ประทานจากมือของน้ อง� ทา
มาร์ก็ นําขนมที่ เธอทํานั ้นเข้าไปในห้องเพื่อให้แก่ อัมโนนเชษฐา 11 แต่ เมื่อเธอนําขนมมาใกล้ เพื่อให้ท่านรับ
ประทาน ท่านก็จับมือเธอไว้รบ
ั สัง่ ว่า “น้ องของพีเข
่ ้ามานอนกับพีเถิ
่ ด� 12 เธอจึงตอบท่านว่า “ไม่ได้ดอกพระ
เชษฐา ขออย่าบังคับนอ
้ งเลย สิง่ อย่างนี้ เขาไม่กระทํากันในอิสราเอล ขออย่ากระทําการโฉดเขลาอย่างนี้ เลย
13 ฝ่ายหม่อมฉั น หม่อมฉั นจะเอาความอายไปซ่อนไว้ที่ไหน ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็ นเหมือนคนโฉลดเขลา
คนหนึ่ ง ในอิสราเอล เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทูล กษั ตริย์ พระองค์ คงจะไม่ หวงหม่อมฉั น ไว้ ไม่ ให้ ท่าน � 14 แต่
ท่านก็หาฟังเสียงเธอไม่ ด้วยท่านมีกําลังมากกว่าจึงข่มขืน และนอนร่วมกับเธอ 15 ต่อมาอัมโนนเกลียดชัง
เธอยิง่ นั ก ความเกลียดชัง ครัง้ นี้ ก็ มากยิง่ กว่า ความรัก ซึ่ง ท่านได้ รก
ั เธอมาก่อน และอัม โนนรับสั ่ งก ับ เธอ
ว่า “จงลุก ขึ้น ไป� 16 แต่ เธอตอบท่านว่า “อย่า เลยพระเชษฐา ที่ จะขับ ไล่ หม่อมฉั น ไปครัง้ นี้ นั้ นก ็ เป็น ความ
ผิด ใหญ่ ยงิ่ กว่า ที่ พระเชษฐาได้ ทํากั บน ้ องมาแล้ว� แต่ ท่านหาได้ เชื่อ ฟัง เธอไม่ 17 ท่านจึง เรียกมหาดเล็ก ที่
ปรนนิ บัติ อยู่ สัง่ ว่า “จงไล่ ผู้ หญิง คนนี้ ให้ ออกไปพ้น หน้า ของข้า แล้ว ปิด ประตู ใส่ กลอนเสีย� 18 เธอสวมเสื้อ
ยาวหลากสีที่ราชธิดาพรหมจารีของกษั ตริย์สวมกัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่ เธอออกไปและใส่กลอนประตู
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เสีย 19 ทามาร์ก็ เอาขี้ เถ้า ใส่ ที่ ศีรษะของเธอ และฉี ก เสื้อ ยาวหลากสี ที่ เธอสวมอยู่ นั้น เสีย เอามื อก ุม ศีรษะ
เดินพลางร้องครวญไปพลาง 20 อับซาโลมเชษฐาของเธอก็กล่าวกับเธอว่า “อัมโนนเชษฐาได้อยูกั
่ บนอ
้ งหรือ
เปล่า แต่น้ องเอ๋ย บัดนี้ น้ องจงนิ่ งเสียเถิด เพราะเขาเป็นพีช
่ ายของเจ้า อย่าไปคิดถึงเรือ
่ งนี้ เลย� ฝ่ายทามาร์
จึงอยูอ
่ ย่างเดียวดายในวังของอับซาโลมเชษฐา 21 เมื่อกษั ตริย์ดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ พระองค์ก็
กรว
ิ้ ยิง่ นั ก 22 แต่อับซาโลมมิได้ตรัสประการใดกับอัมโนนเลยไม่วา่ ดีหรือร้าย เพราะอับซาโลมเกลียดชังอัม
โนน เหตุที่ท่านได้ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน
อับซาโลมฆ่าอัมโนน
อับซาโลมมีงานตัดขนแกะที่ตําบลบาอัลฮาโซร์ ซึ่งอยูใกล้
่
เอฟราอิม และอับซาโลม
ได้ เชิญโอรสทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ไปในงานนั ้น 24 อับซาโลมไปเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ มี งานตัด
ขนแกะ ขอเชิญกษั ตริย์และมหาดเล็กของพระองค์ไปในงานนั ้นกับข้าพระองค์� 25 แต่กษั ตริยตรั
์ สกับอับซา
โลมว่า “ลูก เอ๋ย อย่า เลย อย่า ให้พวกเราไปกัน หมดเลย จะเป็น ภาระแก่ เจ้ าเปล่าๆ� อับ ซาโลมคะยัน
้ คะยอ
พระองค์ ถึง กระนั ้น พระองค์ มิได้ ยอมเสด็จ แต่ ทรงอํานวยพระพรให้ 26 อับ ซาโลมจึง กราบทูล ว่า “ถ้า ไม่
โปรดเสด็จก็ขออนุญาตให้พระเชษฐาอัมโนนไปด้วยกันเถิด� และกษั ตริย์ตรัสถามว่า “ทําไมเขาต้องไปกับ
เจ้าด้วย� 27 แต่อับซาโลมทูลคะยัน
้ คะยอจนพระองค์ทรงยอมให้อม
ั โนนและราชโอรสของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ ไป
ด้วย 28 แล้วอับซาโลมบัญชามหาดเล็กของท่านว่า “จงคอยดูวา่ จิตใจของอัมโนนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุน
่
เมื่อไร เมื่อเราสัง่ เจ้าว่า ‘จงตีอม
ั โนน� เจ้าทัง้ หลายจงฆ่าเขาเสีย อย่ากลัวเลย เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ จง
กล้า หาญและเป็น คนเก่ง กล้า เถิด� 29 และมหาดเล็ก ของอับ ซาโลมก็ กระทํา กับ อัม โนนตามที่ อบ
ั ซาโลมได้
บัญชาไว้ แล้วบรรดาราชโอรสของกษั ตริย์ก็ พากันลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์ หนี ไปสิน
้ 30 ต่อมาขณะเมื่อ
ราชโอรสได้ดําเนิ นอยูต
่ ามทาง มีข่าวไปถึงดาวิดว่า “อับซาโลมได้ประหารราชโอรสของกษั ตริย์หมดแล้ว ไม่
เหลืออยูสั
่ กองค์เดียว� 31 กษั ตริยทรงลุ
์
กขึ้นฉี กฉลองพระองค์ และทรงบรรทมบนพื้นดิน บรรดาข้าราชการ
ทัง้ สิน
้ สวมเสื้อผ้า ฉี ก ขาดยืน เฝ้า อยู่ 32 แต่ โยนาดับ บุตรชายชิ เมอาห์เชษฐาของดาวิด กราบทูล ว่า “ขออย่า
ให้เจ้านายของข้าพระองค์สําคัญผิดไปว่า เขาได้ประหารราชโอรสหนุ่มแน่ นเหล่านั ้นหมดแล้ว เพราะว่าอัม
โนนสิน
ิ แต่ ผู้ เดียว เพราะตามบัญชาของอับ ซาโลมเรือ
่ งนี้ ท่านตัง้ ใจไว้แต่ ครัง้ ที่ อม
ั โนนข่มขืน ทามาร์
้ ชีวต
น้ องหญิง ของท่านแล้ว 33 ฉะนั ้น บัด นี้ ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ อย่า ได้ รอ
้ นพระทัย ด้วยสําคัญ ว่า
ราชโอรสทัง้ หมดของกษั ตริย์สิน
ิ เพราะอัมโนนสิน
้ ชีวต
้ ชีพแต่ ผู้เดียว� 34 แต่ อับซาโลมได้ หนี ไป ฝ่ายทหาร
ยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดู ดู เถิด ประชาชนเป็ นอันมากกําลังมาทางข้างๆภูเขาซึ่งอยู่ข้างหลังเขา 35 โยนา
ดับจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ราชโอรสของกษั ตริย์กําลังดําเนิ นมาแล้ว ตามที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กราบ
ทู ลก ็ เป็น จริงด ัง นั ้น� 36 อยู่มาเมื่อ เขาพูด จบลง ดู เถิด ราชโอรสของกษั ตริย์ก็ มาถึง และได้ ร้องไห้เสียงดัง
ฝ่ายกษั ตริย์ก็กันแสง และบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วย
23 ต่อมาอีกสองปี เต็ม

อับซาโลมหนี ไปยังเมืองเกชูร ์

37 อับซาโลมได้หนี ไปเข้าเฝ้าทัลมัย

โอรสของอัมมีฮูด กษั ตริยเมื
์ องเกชูร ์ แต่ดาวิดทรงไว้ทุกข์ให้ราชโอรส
ของพระองค์วันแล้ววันเล่า 38 ฝ่ายอับซาโลมก็หนี ไปยังเมืองเกชูร ์ และทรงอยูที
่ ่นั ่นสามปี 39 กษั ตริยดาว
์
ดก
ิ ็
ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึงอับซาโลม เพราะการที่ทรงคิดถึงอัมโนนนั ้นค่อยคลายลง ด้วยท่านสิน
้ ชีพแล้ว

14

โยอาบนําอับซาโลมให้กลับมาคืนดีกันกับดาวิด
1 ฝ่ายโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์ ทราบว่า กษั ตริย์ อาลัย ถึ งอ ับ ซาโลม 2 โยอาบจึง ใช้ คนไปยัง เมือง
เทโคอาพาหญิงที่ ฉลาดมาจากที่ นั่นคนหนึ่ ง บอกนางว่า “ขอจงแสร้งทําเป็นคนไว้ทุกข์ สวมเสื้อของคนไว้
ทุกข์ อย่า ชโลมนํ้ามัน แต่ แสร้ง ทํา เหมือนผู้ หญิง ที่ ไว้ทุกข์ ให้ ผู้ ตายมาหลายวัน แล้ว 3 จงเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์
กราบทูล ข้อความนี้ แก่ พระองค์ � แล ้ว โยอาบก็ สอนคํา กราบทูล ให้ หญิง นั ้น 4 เมื่อ หญิง ชาวเทโคอามาเฝ้า
กษั ตริย์ นางก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน ถวายบังคมแล้วกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอพระกรุ ณาคุณ เป็ นที ่ พึ่ง
� 5 กษั ตริย์ ตรัส ถามหญิง นั ้ นว ่า “เจ้ ามี เรือ
่ งอะไร� นางกราบทูล ว่า “หม่อมฉั น เป็น หญิ งม ่า ยอย่างแท้ จริง
สามี ตายเสียแล้ว 6 สาวใช้ของพระองค์ มี บุ ตรชายสองคน วิวาทกันที ่ในทุ่งนา ไม่มีใครช่วยห้ามปราม บุ ตร
ชายคนหนึ่ ง จึง ตี อี กคนหนึ่ ง ตาย 7 ดู เถิด หมู่ ญาติ ทัง้ สิ้ นร ุ มกัน มาหาสาวใช้ ของพระองค์ บอกว่า ‘จงมอบผู้
ที่ ฆ่าพี่ชายของตัวมาให้เรา เพื่อเราจะฆ่าเขาเสีย เพื่อแก้ แค้นแทนพี่ชายที่ เขาได้ ฆ่าเสียนั ้น จะได้ ฆ่าผู้ที่ รับ
มรดกเสีย ด้วย� ดัง ว่า จะดับ ถ่านไฟของหม่อมฉั นที ่ ยงั เหลือ อยู่ นั้น เสีย ไม่ ให้สามี ของหม่อมฉั นม ี ช่อ
ื หรือม
ี เชื้อ เหลือ อยู่ บนพื้น โลกเลย� 8 กษั ตริย์ จึง รับสัง่ แก่ หญิง คนนั ้ นว ่า “ไปบ้านของเจ้า เถิด เราจะสัง่ การเรือ
่ ง
เจ้า� 9 หญิง ชาวเทโคอาได้ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ขอให้ ความชัว่ ช้า
ตกอยู่ กับ หม่อมฉั น และกับ วงศ์ วานบิดาของหม่อมฉั น แต่ กษั ตริย์ และราชบัล ลั งก ์ ของพระองค์ อย่า ให้ มี
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โทษเลย� 10 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ถ้า มี ผู้ ใดกล่าวอะไรแก่ เจ้า จงพาเขามาหาเรา คนนั ้น จะไม่ แตะต้องเจ้า อีก
เลย� 11 นางก็ กราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ขอกษั ตริย์ทรงระลึก ถึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ เพื่อ
ผู้ อาฆาตโลหิต จะไม่ กระทํา การฆ่า อีก ต่อ ไป เกรงว่า พวกเขาจะได้ ทําลายบุตรชายของหม่อมฉั น� พระองค์
ตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด เส้นผมของบุตรชายของเจ้า สัก เส้น เดียวจะไม่ ตกลงถึ งด
ิน� 12 แล้วหญิงนั ้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ ขอสาวใช้ของพระองค์กราบทูลอีกสักคําหนึ่ งแก่กษั ตริยเจ้
์ า
นายของหม่อมฉั น� พระองค์ตรัสว่า “พูดไป� 13 หญิงนั ้นจึงกราบทูลว่า “เหตุใดพระองค์ทรงดําริจะกระทํา
อย่างนี้ แก่ประชาชนของพระเจ้า ในการที่ตรัสเช่นนี้ กษั ตริยทรงกล่
์
าวโทษพระองค์เอง ในประการที่กษั ตริย์
มิได้ ทรงนํา ผู้ ถู กเนรเทศกลับ สู่ พระราชสํานั ก 14 คนเราจะต้องตายหมดด้วยกัน ทุก คน เป็น เหมือนนํ้า ที่ หก
บนแผ่นดิน จะเก็บรวมกลับคืนมาอีกไม่ได้ พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด แต่ทรงดําริหาหนทางไม่ให้ผู้ที่ ถู ก
เนรเทศต้องถูก ทรงทอดทิง้ 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ที่ หม่อมฉั น มากราบทูล เรือ
่ งนี้ ต่อ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น
เพราะประชาชนขู่หม่อมฉั นให้กลัว และสาวใช้ของพระองค์คิดว่า ‘หม่อมฉั นจะกราบทูลกษั ตริย์ หวังว่ากษั
ตริย์จะโปรดตามคําขอของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ 16 ด้วยกษั ตริย์จะทรงสดับฟัง และทรงช่วยหญิงผู้รับ
ใช้ ของพระองค์ ให้พ้น จากมือ ของผู้ ที่ ตัง้ ใจทําลายหม่อมฉั น และบุตรชายของหม่อมฉั น เสีย จากมรดกของ
พระเจ้า� 17 และสาวใช้ของพระองค์คิดว่า ‘ขอให้พระดํารัสของกษัตริย์เจ้านายของหม่อมฉั นเป็นทีให้
่ พํานั ก
� เพราะกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น เปรียบประดุจ ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของพระเจ้า ในการที่ จะประจั กษ ์
ความดี และความชัว่ ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ทรงสถิ ตก ับ พระองค์ เถิด � 18 แล ้ วกษั ตริย์ ทรง
ตอบหญิง นั ้ นว ่า “สิ ่ง ใดที่ เราจะถามเจ้า เจ้ าอย่า ปิดบัง นะ� ผู้ หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์เจ้ านายของ
หม่อมฉั น จงตรัส เถิด� 19 กษั ตริย์ จึง ตรัส ถามว่า “ในเรือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ มือ ของโยอาบเกี่ยวข้องกับ เจ้า ด้วยหรือ
เปล่า� หญิงนั ้นทูลตอบว่า “ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของหม่อมฉั น พระองค์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ไม่มีใคร
หลบหลีกพระดํารัสของกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั น ไปทางขวาหรือทางซ้ายได้ โยอาบผูรั
้ บใช้ของพระองค์
นั ่นแหละให้หม่อมฉั นกราบทูล เขาเป็นผู้สอนคํากราบทูลแก่หม่อมฉั นสาวใช้ของพระองค์ 20 โยอาบผู้รับใช้
ของพระองค์ได้กระทําเช่นนี้ ก็เพื่อจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเหตุการณ์ แต่เจ้านายของหม่อมฉั นทรงมีพระสติ
ปัญญา ดังสติปัญญาแห่งทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ของพระเจ้า ทรงทราบทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยูบนพิ
่
ภพ�
อับซาโลมได้รบ
ั การยกโทษ
กษั ตริย์ ตรัสส ง
ั ่ โยอาบว่า “ดู เถิด เราอนุ มั ติ ตามคําขอนี้ แล้ว จงไปพาอับ ซาโลมชายหนุ่ม คนนั ้น กลับ
มา� 22 โยอาบก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน และน้ อมตัว ลง แล ้ว โมทนาพระคุณ กษั ตริย์ โยอาบกราบทูล ว่า “โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ วัน นี้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ทราบว่า ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสาย
พระเนตรของพระองค์ ในประการที่ กษั ตริย์ ทรงทําให้ บรรลุ ตามคํา ทูล ขอของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์� 23 โย
อาบจึงลุกขึ้นไปยังเมืองเกชูรแ
์ ละพาอับซาโลมมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 24 และกษั ตริย์รบ
ั สัง่ ว่า “ให้เขาไปอยู่วงั
ของเขาเถิด อย่าให้เข้าเฝ้าเรา� อับซาโลมก็ไปอยูว
่ งั ของท่าน มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์
21

อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด

25 ในบรรดาอิสราเอลหามีผู้ใดรู ปงามน่าชมอย่างอับซาโลมไม่

ในตัวท่านตัง้ แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมไม่
มี ตําหนิ เลย 26 เมื่อ ท่านตัดผม (ท่านเคยตัดผมสิน
้ ปี ทุก ปี เพราะผมหนั ก แล้ วท ่า นก็ ตัด เสีย� ท่านก็ ชงั ่ ผม
ของท่านได้หนักสองร้อยเชเขลตามพิกัดหลวง 27 มีบุตรชายสามคนเกิดแก่อบ
ั ซาโลมและบุตรสาวคนหนึ่ ง
ชื่อทามาร์ เธอเป็นหญิงที่หน้าตางดงาม 28 อับซาโลมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็มได้สองปีเต็ม โดยมิได้เข้าเฝ้า
เฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์ 29 แล้วอับซาโลมก็ ให้ไปตามโยอาบ จะใช้ให้เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ แต่ โยอาบไม่ ยอม
มาหาท่าน ท่านก็ใช้คนไปครัง้ ที่สอง แต่โยอาบก็ไม่มาเหมือนกัน 30 ท่านจึงสัง่ มหาดเล็กของท่านว่า “ดูซิ นา
ของโยอาบอยู่ถัดนาของเรา เขามี ข้าวบาร์เลย์ที่ นั่น จงเอาไฟเผาเสีย� มหาดเล็กของอับซาโลมก็ ไปเอาไฟ
เผานา 31 โยอาบก็ลุกขึ้นไปหาอับซาโลมที่วงั ของท่าน ถามท่านว่า “ทําไมมหาดเล็กของท่านจึงเอาไฟเผานา
ของหม่อมฉั น� 32 อับซาโลมตอบโยอาบว่า “ดูเถิด เราส่งคนไปบอกท่านว่า ‘มานี ่เถิด เราจะส่งท่านไปหาก
ษั ตริย์ทูลว่า “ให้ข้าพระองค์มาจากเกชูรทํ
์ าไม ข้าพระองค์ยงั อยู่ที่นั ่ นก็ดีกว่า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอให้เราได้เข้าเฝ้า
เฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์� ’ ถ้าเรามีความชัว่ ช้าประการใด ก็ขอพระองค์ทรงประหารเราเสีย� 33 โยอาบจึง
เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์กราบทูลพระองค์ พระองค์ก็ ทรงเรียกอับซาโลม ท่านจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์โน้มกายลงซบ
หน้าลงถึงดินต่อพระพักตร์กษั ตริย์ กษั ตริยก็
์ ทรงจุบอับซาโลม

15
อับซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์

1 อยู่มาภายหลั งอับซาโลมได้ เตรียมรถรบและม้ากับทหารวิง
่ นําหน้าห้าสิบคน 2 อับซาโลมตื่นบรรทมแต่

เช้าตรูไปประทั
่
บริมทางไปยังประตูเมือง ถ้าผูใ้ ดมีเรือ
่ งที่จะถวายกษั ตริย์ให้ทรงตัดสิน อับซาโลมก็เรียกผูนั
้ ้น

2 ซามูเอล 15:3

262

2 ซามูเอล 15:34

ถามว่า “เจ้ ามาจากเมืองไหน� และเมื่อ เขาทูล ตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านเป็น คนตระกูล หนึ่ ง ในอิสราเอล�
3 อับซาโลมจึงจะบอกเขาว่า “ดูซิ ข้อหาของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่กษั ตริยมิ
์ ได้ทรงตัง้ ผูใ้ ดไว้ฟังคดีของเจ้า�
4 อับ ซาโลมเคยกล่าวยิง
่ กว่า นั ้ นว ่า “โอ ถ้า ข้า เป็น ผู้ พิพากษาในแผ่น ดิน นี้ ก็ดี เมื่อ ใครมี ข้อหาหรือ คดี จะได้
มาหาข้า ข้าจะตัดสินให้ความยุติธรรมแก่เขา� 5 เมื่อมีผู้ใดเข้ามาใกล้จะกราบถวายบังคมท่าน ท่านจะยื่นมื
อออกจับคนนั ้นไว้และจุบเขา 6 อับซาโลมกระทําอย่างนี้ แก่บรรดาคนอิสราเอลผู้มาเฝ้ากษั ตริย์เพื่อขอการ
พิพากษา อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสราเอลอย่างนี้
อับซาโลมกบฏต่อดาวิด

ครัน
้ ล่วงมาได้ สี ่ สิ บปี อับ ซาโลมกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอโปรดทรงอนุญาตให้ ข้า พระองค์ ไปทํา ตามคํา
ปฏิญาณที่ เมืองเฮโบรน ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ ปฏิญาณไว้ ต่อ พระเยโฮวาห์ 8 เพราะว่า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ได้
ปฏิญาณไว้ เมื่อ ครัง้ อยู่ ในเมืองเกชูร ์ประเทศซี เรียว ่า ‘ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงโปรดนํา ข้า พระองค์ มาย ัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มจริงแล้ว ข้าพระองค์จะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์� ” 9 กษั ตริย์ตรัสตอบท่านว่า “จงไปเป็นสุขเถิด�
ท่านก็ ลุ กขึ้นไปยังเมืองเฮโบรน 10 แต่ อับซาโลมได้ ส่งผู้ส่ ือสารไปทั ่วอิสราเอลทุกตระกูลว่า “ท่านทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ เสียงแตรเมื่อไร จงกล่าวกันว่า ‘อับซาโลมเป็นกษั ตริย์ที่กรุ งเฮโบรน� ” 11 มีชายสองร้อยคนไปกับอับ
ซาโลมจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นคนที่ถูกเชิญให้ไป คนเหล่านี้ ก็ไปกันเฉยๆ หาทราบเรือ
่ งอะไรไม่ 12 ขณะเมื่ออ
ับซาโลมถวายสัตวบูชาอยู่ ท่านส่งคนไปเชิญอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ที่ ปรึกษาของดาวิดมาจากนครของเขาคื
อกิโลห์ การที่คบคิดกันนั ้นก็เพิม
่ บอับซาโลมก็เพิม
่ ยๆ
่ กําลังขึ้น คนที่มาฝักใฝ่อยูกั
่ ขึ้นเรือ
7

ดาวิดหนี ไปเพื่อเอาชีวต
ิ รอด

“ใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับซาโลมไปแล้ว� 14 แล้ว
ดาวิดรับสัง่ แก่บรรดาข้าราชการที่อยูกั
่ บพระองค์ ณ เยรู ซาเล็มว่า “จงลุกขึ้นให้เราหนี ไปเถิด มิฉะนั ้นเราจะ
หนี ไม่พ้นจากอับซาโลมสักคนเดียว จงรีบไป เกรงว่าเขาจะตามเราทันโดยเร็วและนําเหตุรา้ ยมาถึงเรา และ
ทําลายกรุ งนี้ เสียด้วยคมดาบ� 15 ข้าราชการของกษั ตริย์จึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
พร ้ อมที่ จะกระทํา ตามสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ตัดสิน พระทัย ทุก ประการ� 16 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ
ออกไปพร้อมกับบรรดาคนในราชสํานั กของพระองค์ ด้วย เว้นแต่ นางสนมสิบคนกษั ตริย์ได้ ทรงละไว้ให้เฝ้า
พระราชวัง 17 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ ออกไป พลทัง้ สิ้ นก ็ ตามพระองค์ ไป และเสด็จ ประทับ ในสถานที่ ที่ อยู่ ห่างไกล
18 บรรดาข้าราชการทัง
้ สิน
้ เดิน ผ่านพระองค์ ไป บรรดาคนเคเรธีและคนเปเลทกับ คนกัท หกร้อยคนที่ ติ ด
ตามพระองค์ มาจากเมืองกัท ได้ เดินผ่านพระพักตร์กษั ตริย์ไป 19 กษั ตริย์จึงตรัสสังอ
่ ิททัยคนกั ทว่า “ทําไม
เจ้า จึง ไปกับ เราด้วย จงกลับ ไปบ้านเมืองของเจ้า เถิด และไปอยู่ กับ กษั ตริย์ เจ้ าเป็น แต่ คนต่างด้าว และถูก
เนรเทศมาด้วย 20 เจ้ าเพิง่ มาถึงเมื่อวานนี้ และวันนี้ ควรที่ เราจะให้เจ้าไปมากับเราหรือ ด้วยเราไม่ทราบว่า
จะไปที่ ไหน จงกลับ ไปเถิด พาพี่ น้องของเจ้า ไปด้วย ขอความเมตตาและความจริง จงมี กับ เจ้า เถิด� 21 แต่
อิททัยทูลตอบกษั ตริย์ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด และกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรง
พระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด กษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ เสด็จ ประทั บที่ไหน จะสิน
้ พระชนม์ หรือทรงพระชนม์
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ขอไปอยู่ ที่ นั ้น ด้วย� 22 ดาว ิ ดก ็ รบ
ั สั ่งก ับอิททัย ว่า “จงผ่านไปเถิด� อิททัย ชาวเมือ งกัท
จึงผ่านไปพร้อมกับบรรดาพรรคพวกของเขาทัง้ ผู้ใหญ่และเด็ก 23 เมื่อพลทัง้ หมดเดินผ่านไปเสีย ชาวเมือง
นั ้นทัง้ สิ้นก็ร้องไห้เสียงดัง กษั ตริย์ก็ เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้ หมดก็ ผ่านเข้าทางไปถิน
่ ทุรกันดาร
24 และดู เถิด ศาโดกก็ มาด ้วย พร ้ อมกับ คนเลวีทัง
้ สิน
้ หามหีบ พันธสัญญาของพระเจ้า มา และเขาวางหีบ
ของพระเจ้าลง ฝ่ายอาบียาธาร์ก็ขึ้นมาจนประชาชนออกจากเมืองไปหมด 25 แล้วกษั ตริย์ตรัสสง
ั ่ ศาโดกว่า
“จงหามหีบ ของพระเจ้า กลับ เข้าไปในเมืองเถิด หากว่า เราเป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
พระองค์จะทรงโปรดนําเรากลับมาอีก และสําแดงให้ข้าพระองค์เหน
็ ทัง้ หีบนนก
ั ้ บท
ั ป
ี่ ระทับของพระองค์ด้วย
26 แต่ ถ้า พระองค์ ตรัสว ่า ‘เราไม่ พอใจเจ้า� ดู เถิด เราอยู่ ที่ นี่ ขอพระองค์ ทรงกระทํา กับ เราตามที่ พระองค์
ทรงโปรดเห็น ชอบเถิด� 27 กษั ตริย์ ตรัส กับ ศาโดกปุ โรหิ ตด ้วยว่า “ท่านเป็น ผู้ ทํานายหรือ จงกลับ เข้าไปใน
เมืองโดยสันติ ภาพ พร ้ อมกับ บุตรชายทัง้ สองของท่าน คือ อาหิม าอั สบ ุตรของท่าน และโยนาธานบุตรขอ
งอาบียาธาร์ 28 ดูก่อนท่าน เราจะคอยอยูที
่ ่ที่ราบในถิน
่ ทุรกันดาร จนจะมีข่าวมาจากท่านให้เราทราบ� 29 ฝ่า
ยศาโดกกับ อาบี ยาธาร์จึง หามหีบ ของพระเจ้า กลับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ ที่ นั่น 30 ฝ่ายดาวิด เสด็จ
ขึ้น ไปตามทางขึ้น ภูเขามะกอกเทศ เสด็จ พลางกันแสงพลาง คลุม พระเศียรเสด็จ โดยพระบาทเปล่า และ
ประชาชนทัง้ สิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็คลุมศีรษะเดินขึ้นไปพลางร้องไห้พลาง 31 มีคนมากราบทูลดาวิดว่า “อา
หิโธเฟลอยู่ในพวกคิด กบฏของอับ ซาโลมด้วย� ดาว ิ ดกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดให้
คําปรึกษาของอาหิโธเฟลโง่เง่าไป� 32 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดมาถึงยอดภูเขาซึ่งเป็นที่นมัสการพระเจ้า ดูเถิด หุชย
ั
ชาวอารคีได้เข้ามาเฝ้า มีเสื้อผ้าฉี กขาดและดินอยู่บนศีรษะ 33 ดาวิดตรัสกับเขาว่า “ถ้าเจ้าไปกับเรา เจ้าจะ
เป็นภาระแก่เรา 34 แต่ถ้าเจ้ากลับเข้าไปในเมืองและกล่าวกับอับซาโลมว่า ‘โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์ขอ
13 ผู้สื่อสารคนหนึ่ งมาเฝ้าดาวิดกราบทูลว่า
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ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ดังที่ ข้าพระองค์ เป็นผู้รับใช้ของพระราชบิดาของพระองค์ มาแต่ กาลก่อน
ฉั นใด ข้าพระองค์ขอเป็นผูรั
้ บใช้ของพระองค์ฉั นนั ้น� แล้วเจ้าจะกระทําให้คําปรึกษาของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้
ไปเพื่อเห็นแก่เรา 35 ศาโดกกับอาบียาธาร์ปุโรหิตก็อยูกั
่ บเจ้าที่นั่นมิใช่หรือ สิ่งใดที่เจ้าได้ยน
ิ ในพระราชวังจง
บอกให้ศาโดกกับอาบียาธาร์ปุ โรหิตทราบ 36 ดูเถิด บุ ตรชายสองคนของเขาก็อยู่ด้วย คืออาหิมาอัสบุตรศา
โดก และโยนาธานบุตรอาบียาธาร์ ดังนั ้นเมื่อท่านได้ยน
ิ เรือ
่ งอะไรจงใช้เขามาบอกเราทุกเรือ
่ งเถิด� 37 หุชย
ั
สหายของดาวิดจึงกลับเข้าไปในเมือง และอับซาโลมกําลังเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

16
ศิบามหาดเล็กที่ไม่สัตย์ซื่อของเมฟีโบเชท
ดูเถิด ศิบามหาดเล็กของเมฟีโบเชทก็เข้ามาเฝ้าพระองค์ มีลา
คู่ หน่งึ ผูก อานพร้อม บรรทุก ขนมปัง สองร้อยก้อน องุน
่ แห้ง ร้อยพวง และผลไม้ ฤดู ร้อนอี กร ้อยหนึ่ ง กั บน้าํ
องุน
่ หนึ่ งถุงหนั ง 2 กษั ตริย์ตรัสกับศิบาว่า “เจ้านําสิง่ เหล่านี้ มาทําไม� ศิบาทูลตอบว่า “ลาคู่นั้นเพื่อราชวงศ์
จะได้ ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดู ร้อนสําหรับชายหนุ่มรับประทาน และนํ้าองุน
่ เพื่อผู้ที่ อ่อนเปลี้ยอยู่กลางถิน
่
ทุรกันดารจะได้ ดื่ม� 3 กษั ตริย์ตรัสว่า “บุ ตรเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ ไหนเล่า� ศิ บากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดู เถิด
ท่านพักอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เพราะท่านว่า ‘วันนี้ วงศ์วานอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดาของเราให้แก่เรา� ”
4 แล้วกษั ตริย์ตรัสกับศิ บาว่า “ดู เถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟี โบเชทก็ ตกเป็ นของเจ้าทัง
้ หมด� และศิ บากราบ
ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอทูลวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจ ขอ
ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์�
1 เมื่อดาวิดเสด็จเลยยอดเขาไปหน่ อยหนึ่ ง

ชิเมอีด่าดาวิด
เมื่อ กษั ตริย์ ดาว ิด เสด็จ มายัง ตําบลบาฮู ริม ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง อยู่ ในครอบครัว วงศ์ วานซาอูล ชื่อ ชิ เม
อีบุตรชายเก-รา เขาออกมาเดินพลางด่าพลาง 6 และเอาหินขว้างดาวิดและขว้างบรรดาข้าราชการของกษั
ตริย์ ดาวิด พวกพลและชายฉกรรจ์ ทัง้ สิ้ นก ็ อยู่ ข้างขวาและข้างซ้ายของพระองค์ 7 ชิ เมอี รอ
้ งด่า มาว่า “จง
ไปเสียให้พ้น เจ้าคนกระหายโลหิต เจ้าคนอันธพาล จงไปเสียให้พ้น 8 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสนองเจ้าในเรือ
่ ง
โลหิตทัง้ สิน
้ แห่งวงศ์ วานของซาอูลผู้ซ่ึงเจ้าเข้าครองแทนอยู่นั ้น และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราชอาณาจักร
ไว้ในมืออับซาโลมบุตรของเจ้า ดูเถิด ความพินาศตกอยูบ
่ นเจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหิต� 9 อาบี
ชัย บุตรชายนางเศรุ ยาห์ จึง กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ทําไมปล่อยให้ สุ นัข ตายตั วน ี้ มาด ่ากษั ตริย์ เจ้ านายของข้า
พระองค์ ขออนุญาตให้ ข้า พระองค์ ข้ามไปตัด หัวมัน ออกเสีย� 10 แต่ กษั ตริย์ ตรัสว ่า “บุ ตรชายทัง้ สองของ
นางเศรุ ยาห์ เอ๋ย เรามี ธุระอะไรกับ เจ้า ถ้า เขาด่า เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ เขาว่า ‘จงด่า ดาวิด� แล ้ว ใคร
จะพูดว่า ‘ทําไมเจ้าจึงกระทําเช่นนี้ � ” 11 ดาวิดตรัสกับอาบีชย
ั และข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ว่า “ดูเถิด
ลูกของเราเองที่ ได้ ออกมาจากบัน
้ เอวของเรายังแสวงหาชีวต
ิ ของเรา ยิง่ กว่านั ้น ทําไมกับคนเบนยามิ นคน
นี้ จะไม่ กระทํา เล่า ช่างเขาเถิด ให้เขาด่า ไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบอกเขาแล้ว 12 บางที พระเยโฮวาห์จะ
ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวันนี้ �
13 ดาวิดจึงทรงดําเนิ นไปตามทางพร้อมกับพลของพระองค์ ฝ่ายชิเมอีก็เดินไปตามเนิ นเขาตรงข้าม เขาเดิน
พลางด่า พลาง เอาก้อนหิน ปาและเอาฝุ่น ซัด ใส่ 14 กษั ตริย์ กับ พลทัง้ ปวงที่ อยู่ กับ พระองค์ ก็ มาร ู้ สึก เหนื่ อย
อ่อน จึงทรงพักผ่อนเอาแรง ณ ที่นั่น
5

อับซาโลมนําพลของพระองค์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ฝ่ายอับ ซาโลมกับ ประชาชนทัง้ สิน
้ คือ คนอิสราเอลก็ มาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และอาหิโธเฟลก็ มาด ้วย
สหายของดาวิด เข้า เฝ้า อับ ซาโลม หุ ชย
ั กราบทูล อับ ซาโลมว่า “ขอกษั ตริย์
ทรงพระเจริญ ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ� 17 และอับ ซาโลมตรัส กับ หุ ชย
ั ว่า “นี่ หรือ ความเมตตาต่อ สหาย
ของท่าน ทําไมท่านไม่ไปกับสหายของท่านเล่า� 18 หุชย
ั กราบทูลอับซาโลมว่า “มิใช่พ่ะย่ะค่ะ พระเยโฮวาห์
กับประชาชนเหล่านี้ กับคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ เลือกตัง้ ผู้ใดไว้ ข้าพระองค์ขอเป็นฝ่ายผู้นั ้น ข้าพระองค์จะขออยู่
กับ ผู้ นั ้น 19 อี กประการหนึ่ ง ข้า พระองค์ ควรจะปรนนิ บั ติ ผู้ ใด มิใช่ โอรสของท่านผู้ นั้น ดอกหรือ ข้า พระองค์
ได้ปรนนิ บัติต่อพระพักตร์เสด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉั นใด ก็ขอปรนนิ บัติต่อพระพักตร์พระองค์ฉั นนั ้น�
20 อับซาโลมตรัสถามอาหิโธเฟลว่า “เราจะทําอย่างไรดี จงให้คําปรึกษาของท่าน� 21 อาหิโธเฟลกราบทูลอับ
ซาโลมว่า “จงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของพระองค์ซ่ึงเสด็จพ่อทิง้ ไว้ให้เฝ้าพระราชวัง เมื่อคนอิสราเอล
ทัง้ สิน
้ ได้ยินว่าพระองค์เป็ นที่เกลียดชังของเสด็จพ่อแล้ว บรรดามือเหล่านั ้ นที่อยู่ฝ่ายพระองค์ก็จะเข้มแข็ง
ขึ้น� 22 เขาจึงกางเต็นท์ให้อับซาโลมไว้ที่บนดาดฟ้าหลังคา และอับซาโลมก็ทรงเข้าหานางสนมของพระราช
บิดาของพระองค์ ท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ สิน
้ 23 ในครัง้ นั ้นคําปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ ทูลถวายก็
15

16 และอยู่ มาเมื่อ หุ ชย
ั ชาวอารคี
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เหมือนกับ ว่า คนได้ ทูล ถามจากพระดํารัส ของพระเจ้า คํา ปรึกษาทัง้ สิ้นที ่ อาหิโธเฟลทูล ถวายต่อ ดาวิด และ
อับซาโลมเป็นดังนั ้น

17
อาหิโธเฟลกับหุชย
ั ให้คําปรึกษาที่แตกต่างกัน
“ขอโปรดอนุญาตให้ข้า พระองค์ เลือกทหารหนึ่ ง หมื่น สองพัน คน
ข้าพระองค์จะยกออกไปติดตามดาวิดคืนวันนี้ 2 ข้าพระองค์จะไปทันท่านเมื่อท่านยังเหนื่ อยอ่อนอยูแ
่ ละอ่อน
กําลัง กระทําให้ท่านกลัวตัวสัน
่ พลทัง้ ปวงที่อยู่กับท่านก็จะหนี ไป ข้าพระองค์จะฆ่าฟันแต่กษั ตริย์ 3 แล้วจะ
นํา ประชาชนทัง้ สิน
้ กลับ มาเข้า ฝ่ายพระองค์ เมื่อ ได้ คนที ่ พระองค์ มุ ่ง หาคนเดียวก็ เหมือนได้ ประชาชนกลับ
มาทัง้ หมด แล้วประชาชนทัง้ ปวงก็จะอยูเ่ ป็นผาสุก� 4 คําทูลนี้เป็นทีพ
่ อพระทัยอับซาโลม และบรรดาผูใหญ่
้
แห่งอิสราเอลก็พอใจด้วย 5 อับซาโลมตรัสว่า “จงเรียกหุชย
ั คนอารคีเข้ามาด้วย เพื่อเราจะฟังเขาจะว่าอย่าง
ไรเช่นกัน� 6 เมื่อหุชย
ั เข้ามาเฝ้าอับซาโลมแล้ว อับซาโลมจึงตรัสถามเขาว่า “อาหิโธเฟลว่าอย่างนี้ แล้ว เรา
ควรจะทําตามคําแนะนําของเขาหรือไม่ ถ้าไม่ ท่านจงพูดมา� 7 หุชย
ั จึงกราบทูลอับซาโลมว่า “คําปรึกษาซึ่ง
อาหิโธเฟลให้ในครัง้ นี้ ไม่ดี� 8 หุชย
ั กราบทูลต่อไปว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ วว่า เสด็จพ่อและคนที่ อยู่ด้วย
เป็นทหารแข็งกล้า และเขาทัง้ หลายกําลังโกรธเหมือนหมีที่ลูกถูกลักเอาไปในป่า นอกจากนั ้นเสด็จพ่อของ
พระองค์ทรงชํานาญศึก ท่านคงไม่พักอยู่กับพวกพล 9 ดูเถิด ถึงขณะนี้ ท่านก็ซ่อนอยู่ในบ่อแห่งหนึ่ ง หรือใน
ที่หน่งึ ที่ใด แล้วต่อมาเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครัง้ แรก ใครที่ได้ยินเรือ
่ งก็จะกล่าวว่า ‘ทหารที่ติดตามอับ
ซาโลมถูกฆ่าฟัน� 10 แม้คนที่กล้าหาญ ที่จิตใจเหมือนอย่างสิงโตก็จะละลายไปอย่างเต็มที่ เพราะอิสราเอล
ทัง้ สิน
่ เป็นทหารที่แข็งกล้า 11 แต่คําปรึกษาของข้า
้ ทราบว่า เสด็จพ่อของพระองค์เป็นวีรบุรุษ และคนที่อยูก็
พระองค์มีว่า ขอพระองค์รวบรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา ให้มากมายดัง่ เม็ดทรายที่ทะเล
แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ คุ มท ัพ ไปเอง 12 เราทัง้ หลายจะเข้า รบกั บท ่าน ณ ที่ หน ่งึ ที่ ใดที่ พบกัน และเราจะเข้า
โจมตีเหมือนนํ้าค้างตกใส่พื้นดิน ตัวท่านและบรรดาคนที่อยู่กับท่านก็จะไม่มีเหลือสักคนหนึ่ ง 13 ยิง่ กว่านั ้น
ถ้าท่านจะถอยร่นเข้าไปในเมือง คนอิสราเอลทัง้ สิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองนั ้นลงไปที่ลุ่มแม่นํ้า จนกระทั ่
งก้อนกรวดสักก้อนหนึ่ งกไม่
็ มให้
ี เห็นทีนั
่ ่น� 14 อับซาโลมและคนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “คําปรึกษาของหุชย
ั คน
อารคี ดี กว่า คํา ปรึกษาของอาหิโธเฟล� เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาที่ จะให้คํา ปรึกษาอัน ดี ของอาหิโธ
เฟลพ่ายแพ้ เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา เหตุ รา้ ยมายั งอ ับ ซาโลม 15 แล ้วหุ ชย
ั จึง บอกศาโดกและอาบี ยา
ธาร์ปุ โรหิตว่า “อาหิโธเฟลได้ ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ แก่ อับซาโลมและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และ
ข้าพเจ้าได้ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ 16 ฉะนั ้นบัดนี้ จงรีบส่งคนไปกราบทูลดาวิดว่า ‘คืนวันนี้ อย่าพักอยูที
่ ่
ที่ราบในถิน
่ ทุรกันดาร อย่างไรก็จงให้เสด็จข้ามไปเสีย เกรงว่ากษั ตริย์และประชาชนทัง้ สิ้นที่อยู่กับพระองค์
จะถูกกลืนไปหมด� ” 17 ฝ่ายโยนาธานและอาหิมาอัสกําลังคอยอยู่ที่เอนโรเกลแล้ว มีสาวใช้คนหนึ่ งเคยไป
บอกเรือ
่ งแก่เขา แล้วเขาก็ไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิด เพราะเขาไม่กล้าเข้ากรุ งให้ใครเห็น 18 แต่มีเด็กหนุ่มคน
หนึ่ งเห็นเขาทัง้ สอง จึงไปทูลอับซาโลม เขาทัง้ สองก็รีบไปโดยเร็วจนถึงบ้านชายคนหนึ่ งที่บาฮูริม เขามีบ่อน
้าํ อยู่ ที่ ลานบ้าน เขาทัง้ สองจึง ลงไปอยู่ ในบ่อ นั ้น 19 หญิง แม่ บ้านก็ เอาผ้า มาปู ปิดปากบ่อ แล้ว ก็ เกล ี่ย ปลาย
ข้าวตกอยูบ
่ นนั ้น ไม่มีใครทราบเรือ
่ งเลย 20 เมื่อข้าราชการของอับซาโลมมาถึงที่บ้านหญิงคนนี้ เขาก็ถามว่า
“อาหิมาอัสกับโยนาธานอยู่ที่ไหน� หญิงนั ้นก็ตอบเขาว่า “เขาข้ามลําธารนํ้าไปแล้ว� เมื่อเขาเที่ยวหาไม่พบ
แล้ วก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 21 อยู่มาเมื่อคนเหล่านั ้นไปแล้ว ชายทัง้ สองก็ ข้น
ึ มาจากบ่อ ไปกราบทูลกษั
ตริย์ดาวิด เขาทูลดาวิดว่า “ขอทรงลุกขึ้น และรีบข้ามแม่น้ําไป เพราะอาหิโธเฟลได้ให้คําปรึกษาต่อสู้ อย่าง
นั ้นอย่างนี้ � 22 ดาวดก
ิ ท
็ รงลุกขึ้นพร้อมกับพวกพลทัง้ สินที
่ กั
่ บพระองค์และข้ามแม่น้ําจอร์แดน พอรุ ง่ เช้า
้ อยู
ก็ ไม่มี เหลือ สัก คนหนึ่ ง ที่ ยงั ไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน 23 เมื่อ อาหิโธเฟลเห็นว ่า เขาไม่ กระทํา ตามคํา ปรึกษา
ของท่าน ก็ ผูกอานลาขึ้นขี่กลับไปเรือนของตนที่ อยู่ในเมืองของตน เมื่อสัง่ ครอบครัวเสียเสร็จแล้ วก็ผูกคอ
ตาย เขาจึง เอาศพฝัง ไว้ที่ อุโมงค์ บิ ดาของท่าน 24 ฝ่ายดาวิดก ็ เสด็จ มายัง เมืองมาหะนาอิม และอับ ซาโลม
ก็ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนพร้อมกับคนอิสราเอลทัง้ ปวง 25 อับซาโลมทรงตัง้ อามาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบ อา
มาสาเป็นบุตรของชายคนหนึ่ งชื่ออิธราคนอิสราเอล ได้แต่งงานกับอาบีกายิลบุตรสาวของนาหาช น้ องสาว
ของนางเศรุ ยาห์มารดาของโยอาบ 26 ฝ่ายคนอิสราเอลและอับซาโลมตัง้ ค่ายอยู่ในแผ่นดิ นกิเลอาด 27 อยู่
มาเมื่อ ดาวิด เสด็จ มาถึง มาหะนาอิม โชบี บุ ตรชายนาหาชชาวเมืองรับ บาห์ แห่ งคนอัม โมน และมาคีร บุ
์ ตร
ชายอัมมี เอลชาวโลเดบาร์ และบารซิ ลลัยชาวกิ เลอาดจากเมืองโรเกลิม 28 ได้ ขนที่ นอน อ่างนํ้าและเครือ
่ ง
ภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคัว่ ถัว่ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง 29 นํ้าผึ้ง เนย แกะ และเนยแข็ง
ที่ ได้ มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ ดาวิด และให้พวกพลที่ อยู่กับพระองค์ รับประทาน เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า
“พวกพลหิวและอ่อนเพลียและกระหายอยูที
่ ่ในถิน
่ ทุรกันดาร�
1 และอาหิโธเฟลกราบทูล อับ ซาโลมว่า
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สงครามระหว่างทหารของดาวิดกับอับซาโลม
ดาว ิด จึง ตรวจพลที่ อยู่ กับ พระองค์ และทรงจัด ตัง้ นายพัน นายร้อยให้ ควบคุม 2 และดาวิด ทรงจัด ทัพ
ออกไป ให้อยู่ ในบังคับ บัญชาของโยอาบหนึ่ ง ในสาม และในบังคับ ของอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตรชาย
นางเศรุ ยาห์ หน ่งึ ในสาม และอีก หนึ่ ง ในสามอยู่ ในบังคับ บัญชาของอิททัย คนกัท และกษั ตริย์ ตรัส กับ พวก
พลว่า “เราจะไปกั บท ่า นทัง้ หลายด้วย� 3 แต่ พวกพลเหล่า นั ้น ทูล ว่า “ขอพระองค์ อย่า เสด็จ เลย เพราะถ้า
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะหนี ไป เขาทัง้ หลายก็ ไม่ ไยดี อะไรหนั ก หนา ถ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายตายเสีย สัก ครึง่
หนึ่ ง เขาทัง้ หลายก็ ไม่ ไยดี อะไร แต่ พระองค์ มี ค่า เท่ากับ พวกข้า พระองค์ หน่ง
ึ หมื่น คน เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
พระองค์ พร้อมที่ จะส่งกองหนุนจากในเมืองจะดี กว่า� 4 กษั ตริย์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายเห็น
ชอบอย่างไร เราจะกระทํา ตาม� กษั ตริย์ จึง ทรงประทั บท ี่ ข้างประตู เมือง และบรรดาพลทัง้ หลายเดิน ออก
ไปเป็นกองร้อยกองพัน 5 กษั ตริย์รับสัง่ โยอาบ อาบ ี ชัย และอิททัย ว่า “เบาๆมื อก ับ ชายหนุ่มน น
ั ้ ด้วยเห็นแก่
เราเถิด คื อกับอับซาโลม� พวกพลทัง้ สิ้นก็ได้ ยินคํารับสัง่ ซึ่งกษั ตริย์ประทานแก่ บรรดาผู้บังคับ บัญชาด้วย
เรือ
่ งอับซาโลม 6 พวกพลจึงเคลื่อนออกไปในทุ่งเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอล การสงครามนั ้นทํากันในป่าเอฟรา
อิม 7 คนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการของดาวิด มีการฆ่าฟันกันอย่างหนั กที่นั ่น ทหารตายเสียสอง
หมื่นคนในวันนั ้น 8 การสงครามกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดิน ในวันนั ้นป่ากินคนเสียมากกว่าดาบกิน
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อับซาโลมถูกฆ่า
และอับ ซาโลมไปพบข้าราชการของดาวิด เข้า อับ ซาโลมทรงล่อ อยู่ และล่อ นั ้น ได้ วงิ่ เข้าไปใต้ กิง่ ต้น โอ๊ก
ใหญ่ ศีรษะของท่านก็ ติ ดก ง
ิ่ ต้น โอ๊ก แน่ น เมื่อ ล่อนั ้ นว ง
ิ่ เลยไปแล้ วท ่า นก็ แขวนอยู่ ระหว่างฟ้า และดิน 10 มี
ชายคนหนึ่ งมาเห็นเข้า จึงไปเรียนโยอาบว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที่ ต้นโอ๊ก� 11 โยอาบก็
พู ดกับชายที่ บอกท่านว่า “ดู เถิด เจ้ าเห็นเขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียที เดียวเล่า เราก็ จะยินดี ที่ จะ
รางวัล เงิน สิบ เหรียญกับ สายรัด เอวเส้น หนึ่ ง ให้ เจ้า � 12 แต่ ชายคนนั ้น เรียนโยอาบว่า “ถึ งม ือ ของข้าพเจ้า
อุม
้ เงินพันเหรียญอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ย่ืนมือออกทําแก่ราชบุตรของกษั ตริย์ เพราะว่าหูของพวกเราได้ยน
ิ พระ
บัญชาของกษั ตริย์ที่ ตรัสสัง่ ท่านและอาบีชัยกับอิททัยว่า ‘ขอจงป้องกันอับซาโลมชายหนุ่มนน
ั ้ � 13 มิฉะนั ้น
ข้าพเจ้า กระทํา ความผิด ต่อ ชีวต
ิ ของตนเอง เพราะไม่ มี อะไรจะปิดบัง ให้พ้น กษั ตริย์ได้ แล ้วตั วท ่านเองก็ คง
ใส่โทษข้าพเจ้าด้วย� 14 โยอาบจึงว่า “เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ � ท่านก็หยิบหลาวสามอันแทงเข้าไป
ที่ หว
ั ใจของอับ ซาโลมขณะที่ ท่านยั งม ี ชี วิตอยู่ ที่ ในต้น โอ๊ก 15 ทหารหนุ่ มสิ บคนที่ ถือ เครือ
่ งรบของโยอาบ ก็
ล้อมอับซาโลมไว้ แล้วประหารชีวต
ิ ท่านเสีย 16 โยอาบก็เป่าแตร และกองทัพกกล
็ ับจากการไล่ตามอิสราเอล
เพราะโยอาบยับยัง้ เขาทัง้ หลายไว้ 17 เขาก็ ยกศพอับซาโลมโยนลงไปในบ่อใหญ่ซ่ึงอยู่ในป่า เอาหินกองทับ
ไว้เป็นกองใหญ่มหึมา คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ต่างก็หนี กลับไปเต็นท์ของตน 18 เมื่ออับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ ได้ตัง้
เสาไว้เป็ นที่ระลึกที่หุบเขาหลวง เพราะท่านกล่าวว่า “เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา� ท่านเรียกเสานั ้น
ตามชื่อของตน เขาเรียกกันว่าที่ระลึกแห่งอับซาโลมจนทุกวันนี้
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ดาวิดทรงเรียนรู เก
้ ี่ยวกับความตายของอับซาโลม
อาหิม าอั สบ ุตรชายศาโดกกล่า วว่า “ขอให้ ข้าพเจ้า วิง่ นํา ข่าวไปทูล กษั ตริย์ ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงช่วย
พระองค์ให้แก้แค้นศัตรูของพระองค์แล้ว� 20 โยอาบก็ตอบเขาว่า “ท่านอย่านําข่าวไปในวันนี้ เลย ท่านจงนํา
ข่าวในวันอ่น
ื เถิด แต่ วัน นี้ ท่านอย่า นํา ข่าวเลย เพราะว่า โอรสของกษั ตริย์สิ ้น ชีพ แล้ว� 21 โยอาบก็ สัง่ คู ชีว่า
“จงนําข่าวไปกราบทูลกษั ตริย์ตามสิง่ ที่ ท่านได้ เห็น� คู ชีก็ กราบลงคํานั บโยอาบแล้ วก็วงิ่ ไป 22 อาหิมาอัสบ
ุตรชายศาโดกจึง เรียนโยอาบอี กว่า “จะอย่างไรก็ ช่างเถิด ขอให้ ข้าพเจ้า วิง่ ตามคู ชี ไปด้วย� โยอาบตอบว่า
“ลูกเอ๋ย เจ้าจะวิง่ ไปทําไม ด้วยว่าเจ้าไม่มีข่าวที่จะส่งไป� 23 เขาตอบว่า “จะอย่างไรก็ช่างเถิด ข้าพเจ้าจะขอ
วิง่ ไป� โยอาบจึงบอกเขาว่า “วิง่ ไปเถอะ� และอาหิมาอัสก็ วงิ่ ไปตามทางที่ ราบ ขึ้นหน้าคู ชีไป 24 ฝ่ายดาวิด
ประทั บอย ู่ ระหว่างประตู เมืองทัง้ สอง มี ทหารยามขึ้น ไปอยู่ บนหลังคาซุ้ม ประตู ที่ กําแพงเมือง เมื่อ เงยหน้า
ขึ้นมองดู เห็นชายคนหนึ่ งวิง่ มาลําพัง 25 ทหารยามคนนั ้นก็รอ
้ งกราบทูลกษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัสว่า “ถ้าเขามา
ลําพั งก ็ คงคาบข่าวมา� ชายคนนั ้ นก ็ วงิ่ เข้า มาใกล้ 26 ทหารยามเห็น ชายอีก คนหนึ่ ง วิง่ มา ทหารยามก็ รอ
้ ง
บอกไปที่นายประตูเมืองว่า “ดูเถิด มีชายอีกคนหนึ่ งวิง่ มาแต่ลําพัง� กษั ตริยตรั
์ สว่า “เขาคงนําข่าวมาด้วย�
27 ทหารยามนั ้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์คิดว่าคนที่ วง
ิ่ มาก่อนวิง่ เหมือนอาหิมาอัสบุตรศาโดก� และกษั ตริ
ย์ตรัสว่า “เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี� 28 แล้วอาหิมาอัสร้องทูลกษั ตริย์ว่า “ทุกสิ่งสงบแล้ว พ่ะย่ะค่ะ�
เขาก็กราบกษั ตริย์ซบหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ พระองค์
ได้ ทรงมอบบรรดาผู้ ที่ ยกมือ ของเขาต่อ สู้ กับ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ แล้ว � 29 กษั ตริย์ ตรัส ถามว่า
“อับ ซาโลมชายหนุ่ มน ัน
้ เป็นสุข อยู่ หรือ � อาหิม าอัส ทูล ตอบว่า “เมื่อ โยอาบใช้ ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของกษั ตริย์ คือ ผู้
รับ ใช้ของพระองค์ มาน น
ั ้ ข้า พระองค์ เห ็น ผู้คนสับสนกัน ใหญ่ แต่ ไม่ ทราบเหตุ� 30 กษั ตริย์ตรัสว ่า “จงหลีก
19
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มายืนตรงนี้ � เขาจึงหลีกไปยืนนิ่ งอยู่ 31 ดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชีกราบทูลว่า “มีข่าวดีถวายแด่กษั ตริย์เจ้า
นายของข้าพระองค์ เพราะในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์�
32 กษั ตริยตรั
์ สถามคูชีว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนัน
้ เป็นสุขอยูหรื
่ อ� คูชีทูลตอบว่า “ขอให้ศัตรู ของกษั ตริย์เจ้า
นายของข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นกระทําอันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด�
ดาวิดทรงเศร้าโศกมาก
กษั ตริย์ ทรงโทมนั สน ัก เสด็จ ขึ้น ไปบนห้องที่ อยู่ เหนื อ ประตู และกันแสง เมื่อ เสด็จ ไปพระองค์ ตรัสว ่า
“โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุ ตรของเรา อับซาโลมบุตรของเราเอ๋ย เราอยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลม
บุตรของเรา บุตรของเราเอ๋ย�
33

19
โยอาบติเตียนดาวิด
เขาไปเรียนโยอาบว่า “ดู เถิด กษั ตริย์ กันแสงและไว้ทุกข์ เพื่ ออ ับ ซาโลม� 2 เพราะฉะนั ้น ชัยชนะในวัน
นั ้ นก ็ กลายเป็นการไว้ ทุกข์ ของประชาชนทัง้ หลาย เพราะในวัน นั ้น ประชาชนได้ ยิ นว ่า กษั ตริย์ ทรงโทมนั ส
เพราะพระราชบุตรของพระองค์ 3 ในวัน นั ้น ประชาชนได้ แอบเข้า มาในเมืองอย่างกับ คนหนี ศึก แล ้ วอาย
แอบเข้า มา 4 กษั ตริย์ ทรงคลุม พระพักตร์ของพระองค์ และกษั ตริย์ กันแสงเสียงดัง ว่า “โอ อับ ซาโลมบุตร
ของเราเอ๋ย โอ อับ ซาโลมบุตรของเรา บุ ตรของเรา� 5 โยอาบก็ เข ้า มาในพระราชวัง ทูล กษั ตริย์ ว่า “วัน นี้
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ข้าราชการทัง้ สิน
ิ
้ ของพระองค์ ผู้ ซึ่ง วัน นี้ ได้ อารักขาพระชนม์ ของพระองค์ ทัง้ ชีวต
ของราชบุตรและราชธิดา และชีวต
ิ ของบรรดามเหสี และชีวต
ิ ของสนมทัง้ หลายของพระองค์ ให้ เขาได้ รบ
ั
ความละอาย 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงรัก ศั ตรู ของพระองค์ และทรงเกลียดชัง สหายของพระองค์ เพราะใน
วัน นี้ พระองค์ ได้ กระทํา ให้ ประจักษ์ แล ้ วว ่า พระองค์ ไม่ ไยดี ต่อ นายทหารและบรรดาข้าราชการทัง้ หลาย ใน
วันนี้ ข้าพระองค์ ทราบว่า ถ้าในวันนี้ อบ
ั ซาโลมยังมีชีวิตอยู่ และข้าพระองค์ ทัง้ หลายก็ ตายสิน
้ พระองค์ ก็ จะ
พอพระทัย 7 ฉะนั ้น ขอพระองค์ทรงลุกขึ้น ณ บัดนี้ ขอเสด็จออกไปตรัสให้ถึงใจข้าราชการทัง้ หลาย เพราะข้า
พระองค์ ได้ ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ถ้า พระองค์ ไม่ เสด็จ จะไม่ มี ชายสัก คนหนึ่ ง อยู่ กับ พระองค์
ในคืนนี้ เรือ
่ งนี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่าเหตุ รา้ ยอื่นๆทัง้ สิน
้ ซึ่ งบังเกิดแก่ พระองค์ ตัง้ แต่ ยังทรงพระเยาว์จนบัดนี้ �
8 กษั ตริยก็
์ ทรงลุกขึ้นประทับทประตู
ี่
เมือง เขาไปบอกประชาชนทัง้ หลายว่า “ดูเถิด กษั ตริยประทั
์
บอยที
ู่ ่ประตู
เมือง� ประชาชนทัง้ หลายก็มาเฝ้ากษั ตริย์ ฝ่ายอิสราเอลนั ้นต่างคนต่างก็หนี ไปยังเต็นท์ของตนหมดแล้ว
1
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ประชาชนทัง้ สิ้ นก ็ หมางใจกัน ไปทั ่ วอ ิส ราเอลทุก ตระกูล กล่าวว่า “กษั ตริย์ เคยทรงช่วยเราให้ พ้น จา
กมือศั ตรู ของเราและทรงช่วยเราให้ พ้น จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย บัดนี้ พระองค์ ทรงหนี อบ
ั ซาโลมออกจากแผ่น
ดิน 10 แต่ อับ ซาโลมผู้ ที่ เราเจิม ตัง้ ไว้เหนื อ เรานั ้ นก ็ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย แล้ว ในสงคราม ฉะนั ้น บัดนี้ ทําไมเจ้า ไม่ พู ด
อะไรบ้างเลยในเรือ
่ งที่จะเชิญกษั ตริย์ให้เสด็จกลับ� 11 กษั ตริย์ดาวิดทรงใช้คนไปหาศาโดกและอาบียาธาร์
ปุโรหิต รับสัง่ ว่า “ขอบอกพวกผู้ใหญ่ของคนยูดาห์ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึงเป็นคนสุดท้ายที่ จะเชิญกษั ตริ
ย์ กล ับ พระราชวัง ของพระองค์ เมื่อ ถ้อยคํา เหล่า นี้ มาจากอิสราเอลทัง้ หลายถึง กษั ตริย์ คือ ถึง ราชวงศ์ ของ
พระองค์ 12 ท่านทัง้ หลายเป็นญาติของเรา เป็นกระดูกและเนื้ อหนั งของเรา ทําไมท่านจึงจะเป็นคนสุดท้าย
ที่ จะเชิญกษั ตริย์กลับ� 13 และจงบอกอามาสาว่า ‘ท่านมิได้ เป็นกระดูกและเนื้ อหนั งของเราหรือ ถ้าท่านมิ
ได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ แทนโยอาบสืบ ต่อ ไป ขอพระเจ้า ทรงลงโทษเรา และให้หน ัก ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก� ”
14 พระองค์ก็ได้ชักจูงจิตใจของบรรดาคนยูดาห์ดังกับเป็ นจิตใจของชายคนเดียว พวกเขาจึงส่งคนไปทูลกษั
ตริย์ ว่า “ขอพระองค์ เสด็จ กลับ พร้อมกับ บรรดาข้าราชการทัง้ หมดด้วย� 15 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ กลับ และมายัง
แม่น้ําจอร์แดน และยูดาห์ก็พากันมาที่กิลกาลเพื่อรับเสด็จกษั ตริย์และนํากษั ตริย์เสด็จข้ามแม่น้ําจอร์แดน
16 ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา คนเบนยามิน ผู้ มาจากบาฮู ริม รีบลงมาพร้อมกับ คนยู ดาห์ เพื่อ จะรับ เสด็จ กษั ตริ
ย์ ดาวิด 17 มี คนจากตระกูล เบนยามิ นพร้อมกั บท ่านหนึ่ ง พัน คน และศิ บามหาดเล็ก ในราชวงศ์ ของซาอูล
พร ้ อมกับ บุตรชายสิบ ห้า คนกับ คนใช้ อี กยี่ สิ บคน ก็ รีบมายัง แม่น้ํา จอร์แดนต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 18 เขาทัง้
หลายได้ข้ามท่าข้ามไปรับราชวงศ์ของกษั ตริย์ และคอยปฏิบัติให้ชอบพระทัย ชิเมอี บุตรชายเก-รา ได้กราบ
ลงต่อพระพักตร์กษั ตริยขณะที
์
่พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ําจอร์แดน 19 กราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอเจ้านายของข้า
พระองค์อย่าทรงถือโทษความชัว่ ช้าข้าพระองค์ และทรงจดจําความผิดที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้กระทําในวั
นที่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์สละกรุ งเยรู ซาเล็ม ขอกษั ตริย์อย่าทรงจดจําไว้ในพระทัย 20 ด้วยผู้รับใช้
ของพระองค์ ได้ ทราบแล้ วว่าได้ กระทําบาป เพราะฉะนั ้น ดู เถิด ในวันนี้ ข้าพระองค์ ได้ มาเป็นคนแรกในวงศ์
วานโยเซฟที่ลงมารับเสด็จกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� 21 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึงตอบว่า “ที่ชิ
9
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เมอีก ระทํา เช่น นี้ ไม่ ควรจะถึงที่ ตายดอกหรือ เพราะเขาได้ ด่า ผู้ ที่ เจ ิม ตัง้ ของพระเยโฮวาห์� 22 แต่ ดาว ิดตรั
สว ่า “บุ ตรทัง้ สองของนางเศรุ ยาห์ เอ๋ย เรามี ธุระอะไรกั บท ่าน ซึ่ง ในวัน นี้ ท่านจะมาเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เรา ใน
วันนี้ น่ะควรที่ จะให้ใครมีโทษถึงตายในอิสราเอลหรือ ในวันนี้ เราไม่ทราบดอกหรือว่า เราเป็นกษั ตริย์ครอบ
ครองอิสราเอล� 23 และกษั ตริย์ตรัสกับชิเมอีว่า “เจ้ าจะไม่ถึงตาย� แล้วกษั ตริย์ก็ ประทานคําปฏิญาณแก่
เขา 24 เมฟี โบเชท โอรสซาอู ลก ็ ลงมารับ เสด็จ กษั ตริย์ โดยมิ ได้ แต่ งเท้า หรือ ขลิบ เครา หรือ ซัก เสื้อผ้า ของ
ตนตัง้ แต่ วัน ที่ กษั ตริย์ เสด็จ จากไปจนวั นที ่ เสด็จ กลับ มาโดยสันติ ภาพ 25 อยู่ มาเมื่อ เมฟี โบเชทมายัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มเพื่อจะรับเสด็จกษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สถามว่า “เมฟีโบเชท ทําไมท่านมิได้ไปกับเรา� 26 ท่านทูลตอบ
ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ มหาดเล็กของข้าพระองค์หลอกลวงข้าพระองค์ เพราะผู้รับใช้
ของพระองค์ บอกเขาว่า ‘ข้า จะผูก อานลาตัว หนึ่ ง เพื่อ ข้า จะได้ ขี่ ไปตามเสด็จ กษั ตริย์� เพราะว่า ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์เป็นง่อย 27 เขากลับไปทูลกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ใส่ร้ายผู้รับใช้ของพระองค์ แต่กษั ตริย์เจ้
านายของข้าพระองค์เหมือนทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเห็นสมควรจะกระทําประการ
ใด ก็ขอทรงกระทําเถิด พ่ะย่ะค่ะ 28 เพราะว่าวงศ์วานราชบิดาของข้าพระองค์ทัง้ สินก
้ ็สมควรถึงตายต่อพระ
พักตร์กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงแต่งตัง้ ผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ในหมู่ผู้ที่รับประทาน
ร่วมโต๊ะเสวยของพระองค์ ข้าพระองค์จะมีสิทธิประการใดเล่าที่จะร้องทูลอีกต่อกษั ตริย์� 29 กษั ตริยจึ
์ งตรัส
กับท่านว่า “ท่านจะพูดเรือ
่ งธุรกิจของท่านต่อไปทําไม เราตัดสินใจว่า ท่านกับศิบาจงแบ่งที่ดินกัน� 30 เมฟี
โบเชทกราบทูลกษั ตริย์ว่า “เมื่อกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ได้ เสด็จกลับสู่ พระราชสํานั กโดยสันติภาพ
เช่นนี้ แล้ว ก็ให้ศิบารับไปหมดเถิด พ่ะย่ะค่ะ� 31 ฝ่ายบารซิลลัย ชาวกิเลอาด ได้ลงมาจากโรเกลิม และไปกับ
กษั ตริย์ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน เพื่อ ส่ง พระองค์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไป 32 บารซิ ล ลัย เป็น คนชรามากแล้ว อายุ
แปดสิบปี ท่านได้นําเสบียงอาหารมาถวายกษั ตริย์ ขณะพระองค์ประทับที่มาหะนาอิม เพราะท่านเป็นคนมั ่
งมีมาก 33 กษั ตริย์จึงตรัสกับบารซิลลัยว่า “ข้ามมาอยู่กับเราเสียเถิด เราจะชุบเลี้ยงท่านให้อยู่กับเราที่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม� 34 แต่บารซิลลัยทูลกษั ตริย์ว่า “ข้าพระองค์จะอยูต
่ ่อไปได้อีกกี่ปี ที่ข้าพระองค์จะไปอยูก
่ ับกษั ตริ
ย์ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 35 วัน นี้ ข้า พระองค์ มีอายุ แปดสิบ ปี แล้ว ข้า พระองค์ จะสังเกตว่า อะไรเป็ นที ่ พอใจและไม่
พอใจได้หรือ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะลิม
้ รสอร่อยของสิง่ ที่กินและดื่มได้หรือ ข้าพระองค์จะฟังเสียงชายหญิง
ร้องเพลงได้ หรือ ทําไมจะให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เป็น ภาระเพิม
่ แก่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ อี กเล่า
36 ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะตามเสด็จกษั ตริย์ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปหน่ อยเท่านั ้น ไฉนกษั ตริย์จะพระราชทาน
รางวัลเช่นนี้ เล่า 37 ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กลับเพื่อไปตายที่ในเมืองของข้าพระองค์ และถูกฝังข้างๆที่ฝัง
ศพของบิดามารดาของข้าพระองค์ ดูเถิด ขอทรงโปรดให้คิมฮามผู้รับใช้ของพระองค์ตามเสด็จกษั ตริย์เจ้า
นายของข้าพระองค์ ไป พระองค์ จะโปรดเขาประการใดก็ แล้วแต่ ทรงเห็นควร� 38 กษั ตริย์ตรัสตอบว่า “คิม
ฮามจงข้ามไปกับเรา เราจะกระทําคุณแก่เขาตามที่ท่านเห็นควร สิ่งใดที่ท่านปรารถนาให้เรากระทําแก่ท่าน
เรายินดี กระทํา ตาม� 39 แล ้ว ประชาชนทัง้ สิ้ นก ็ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ ข้ามไปแล้ วกษั ตริย์
ทรงจุบ บารซิ ล ลัย และทรงอวยพระพรแก่ ท่าน ท่านก็ กล ับ ไปยั งบ ้านช่องของตน 40 กษั ตริย์ เสด็จ ไปยั งก ิล
กาล และคิมฮามก็ข้ามตามเสด็จไปด้วย ประชาชนยูดาห์ทัง้ หมดกับประชาชนอิสราเอลครึง่ หนึ่ งได้นํากษั ตริ
ย์ข้ามมา
การแตกร้าวกันระหว่างคนอิสราเอลกับคนยูดาห์

แล ้วดู เถิด คนอิสราเอลทัง้ หมดมาเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ไฉนคนยู ดาห์ พี่ น้ องของเราจึง
ได้ลักพาพระองค์ไปเสีย พากษั ตริย์และราชวงศ์ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปพร้อมกับบรรดาคนของดาวิดด้วย�
42 ประชาชนยู ดาห์ ทัง
้ สิน
้ จึง ตอบประชาชนอิสราเอลว่า “เพราะกษั ตริย์ เป็น ญาติ สน ิ ทกับ เรา ท่านทัง้ หลาย
จะโกรธด้วยเรือ
่ งนี้ ทําไมเล่า เราได้ อยู่ กิน สิน
้ เปลืองพระราชทรัพย์ ของกษั ตริย์ หรือ พระองค์ ได้ ให้ รางวัล
อะไรแก่เราหรือ� 43 คนอิสราเอลก็ตอบคนยูดาห์ว่า “เรามีส่วนในกษั ตริย์สิบส่ วน และในดาวิดเราก็มีสิทธิ
มากกว่าท่าน ทําไมท่านจึงดูถูกเราเช่นนี้ เล่า เราไม่ได้เป็นพวกแรกที่พูดเรือ
่ งการนํากษั ตริย์กลับดอกหรือ�
แต่ถ้อยคําของคนยูดาห์รุนแรงกว่าถ้อยคําของคนอิสราเอล
41
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เขาได้เป่าแตรขึ้นกล่าวว่า “เรา
ไม่มีส่วนในดาวิด เราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ให้ต่างคนต่างกลับไปเต็นท์ของตนเถิด�
2 ดังนั ้นพวกคนอิสราเอลทัง
้ หมดจึงถอนตัวจากดาวิด และไปตามเชบาบุตรชายบิครี แต่พวกคนยูดาห์ได้ติ
ดตามกษั ตริย์ของเขาอย่างมัน
่ คงจากแม่น้ําจอร์แดนไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 ดาวิดเสด็จกลับพระราชวังที่กรุ
งเยรู ซาเล็ม กษั ตริย์ก็รับสัง่ ให้นํานางสนมทัง้ สิบคนที่พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั ้นไปรวมกักอยู่ใน
1 เผอิญที่นั่นมค
ี นอันธพาลอยูค
่ นหนึ่ งชื่อเชบาบุตรชายบิครี คนเบนยามิน

2 ซามูเอล 20:4
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บ้านหลังหนึ่ ง ทรงชุบเลี้ยงไว้แต่มิได้ทรงสมสู่อยู่ด้วย นางเหล่านั ้นก็ต้องถูกกักให้มีชีวิตอยู่อย่างแม่ม่ายจน
วันตาย
โยอาบฆ่าอามาสา

“จงระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันทีนี
่ ่ ภายในสามวัน ตัวท่านจงมาด้วย� 5 อา
มาสาก็ออกไประดมคนยูดาห์ แต่เขาก็ทํางานล่าช้าเกินกําหนดที่พระองค์รับสัง่ ไว้ 6 ดาวิดตรัสกับอาบีชย
ั ว่า
“บัดนี้ เชบาบุตรบิ ค รีจะทํา อันตรายแก่ เรายิง่ กว่า อับ ซาโลม จงนํา ข้าราชการทหารของเจ้า นายของท่านไป
ติดตาม เกรงว่าเขาจะหาเมืองที่มีป้อมได้และหนี พ้นเรา� 7 มีคนของโยอาบตามเขาไป และคนเคเรธี กับคน
เปเลท กับทหารที่แขง็ กล้าทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายยกออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อไล่ตามเชบาบุตรชายบิ
ครี 8 เมื่อเขาทัง้ หลายมาถึงศิลาใหญ่ที่อยู่ในเมืองกิเบโอน อามาสาก็มาพบกับเขาทัง้ หลาย ฝ่ายโยอาบสวม
เครือ
่ งแต่ง กายทหารมี เข ็ม ขัด ติด ดาบที่ อยู่ ในฝัก คาดอยู่ ที่ บัน
้ เอว เมื่อ ท่านเดิน ไปดาบก็ ตกลง 9 โยอาบจึง
ถามอามาสาว่า “พี่ชายเอ๋ย สบายดีหรือ� และโยอาบก็เอามือขวาจับเคราอามาสาจะจุบเขา 10 แต่อามาสา
ไม่ได้สังเกตเห็นดาบซึ่งอยู่ในมือของโยอาบ โยอาบจึงเอาดาบแทงท้องอามาสา ไส้ทะลักถึงดิน ไม่ต้องแทง
ครัง้ ที่สอง เขาก็ตายเสียแล้ว แล้วโยอาบกับอาบีชย
ั น้ องชายก็ไล่ตามเชบาบุตรชายบิครีไป 11 ทหารหนุ่มคน
หนึ่ งของโยอาบมายืนอยู่ใกล้อามาสาพูดว่า “ผู้ใดเห็นชอบฝ่ายโยอาบและผู้ใดอยู่ฝ่ายดาวิดให้ผู้นั ้นติดตาม
โยอาบไป� 12 อามาสาก็ นอนเกลือกโลหิต ของตัว อยู่ที่ ในทางหลวง เมื่อ ชายคนนั ้น เห็น ประชาชนทัง้ สิน
้ มา
หยุดอยู่ เขาก็นําศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ ในทุ่งนาและเอาเสื้อผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห็นว่าเมื่อใครมาก็
เข้าไปหยุดอยู่
4 กษั ตริยตรั
์ สสงั ่ อามาสาว่า

การกบฏของเชบาพ่ายแพ้

13 เมื่อเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว

ประชาชนทัง้ ปวงก็ตามโยอาบเพื่อติดตามเชบาบุตรชายบิ
ครี 14 เชบาก็ผ่านคนอิสราเอลทุกตระกูลไปจนถึงตําบลอาเบล และเมืองเบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบีไรต์
คนเหล่านั ้นก็มารวมกันและติดตามเขาไปด้วย 15 พวกเขาก็มาถึงและล้อมเขาไว้ในตําบลอาเบลแขวงเมือง
เบธมาอาคาห์ เขาทําเชิงเทินขึ้นที่รม
ิ กําแพงเมือง ประชาชนทัง้ หลายที่อยู่กับโยอาบก็ทะลวงกําแพงเพื่อจะ
ให้พัง 16 มี หญิงฉลาดคนหนึ่ ง ร้องออกมาจากในเมืองว่า “ขอฟังหน่ อย ขอฟัง หน่ อย ขอบอกโยอาบให้มาที่
นี่ ฉั น อยากจะพูด ด้วย� 17 โยอาบก็ เข ้า มาใกล้ หญิง นั ้น นางนั ้ นก ็ พูด ว่า “ท่านคือ โยอาบหรือ� เขาตอบว่า
“ใช่ แล้ว � นางจึง เรียนท่านว่า “ขอท่านฟัง ถ้อยคํา ของสาวใช้ ของท่านสัก หน่ อย� ท่านก็ ตอบว่า “ฉั น กําลัง
ฟังอยู่แล้ว� 18 นางก็ พูดว่า “สมัยโบราณเขาพู ดกันว่า ‘ให้เขาขอคําปรึกษาที่ อาเบลเถิด� แล้วเขาก็ ตกลง
กันได้ 19 ฉั นเป็นคนหนึ่ งที่รก
ั สงบและสัตย์ซ่ ือในอิสราเอล ท่านหาช่องที่ จะทําลายเมือง อันเป็นเมืองแม่ใน
อิสราเอล ทําไมท่านจึงจะกลืนมรดกของพระเยโฮวาห์เสีย� 20 โยอาบจึงตอบว่า “ซึ่งฉั นจะกลืนหรือทําลาย
นั ้น ขอให้ห่างไกลจากฉั น ขอให้ห่างไกลที เดียว 21 เรือ
่ งนี้ ไม่เป็นความจริง แต่ มีชายคนหนึ่ งจากแดนเทือก
เขาเอฟราอิม ชื่อ เชบาบุตรบิ ค รี ได้ ยกมือ ของเขาขึ้น ต่อสู้ กษั ตริย์ คือ ต่อสู้ ดาวิด จงมอบเขามาแต่ คนเดียว
ฉั นจะถอยทัพกลับจากเมืองนี้ � หญิงนั ้นจึงตอบโยอาบว่า “ดูเถิด เราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพงมาให้
ท่าน� 22 แล้วหญิงนั ้ นก็ไปหาประชาชนทัง้ ปวงด้วยปัญญาของนาง เขาทัง้ หลายได้ ตัดศีรษะของเชบาบุตร
ชายบิครีโยนออกมาให้โยอาบ โยอาบก็ เป่าแตร พวกเขาจึงถอนตัวจากนครนั ้นกลับไปยังเต็นท์ ของตนทุก
คน โยอาบก็ กล ับ ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 23 โยอาบเป็น ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ทัง้ หมดในอิสราเอล
และเบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาเป็น ผู้ บังคับ บัญชากองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และอาโดรัมด ู แลคน
งานโยธา เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายอาหิลูด เป็น เจ้า กรมสารบรรณ 25 เชวาเป็น ราชเลขา ศาโดกกับ อาบี ยาธาร์
เป็นปุโรหิต 26 อิราคนยาอีรเ์ ป็นประมุขของดาวิดด้วย

21
การกันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่าคนกิเบโอน
1 ในสมัยของดาวิดมีการกันดารอาหารอยู่สามปี ปี แล้วปี เล่า และดาวิดทรงอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเย
โฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเหตุซาอูลและวงศ์วานกระหายโลหิตของเขา เพราะเขาฆ่าคนกิเบโอน�
2 กษั ตริย์จึงทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัสแก่เขา (ฝ่ายคนกิเบโอนนั ้นไม่ใช่ประชาชนอิสราเอล แต่เป็ นคนอา
โมไรต์ที่ยังเหลืออยู่ ประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทัง้ หลายแล้ว แต่ซาอูลกท
็ รงหาช่องที่จะสังหาร
เขาทัง้ หลายเสีย เพราะความร้อนใจที่ เห็น แก่ คนอิสราเอลและคนยู ดาห์� 3 ดาว ิด ตรัส ถามคนกิเบโอนว่า
“เราจะกระทําอะไรให้แก่พวกท่านได้ เราจะทําอย่างไรจึงจะลบมลทินบาปเสียได้ เพื่อพวกท่านจะได้อวยพร
แก่มรดกของพระเยโฮวาห์ได้� 4 คนกิเบโอนทูลตอบพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์จะไม่รบ
ั เงินหรือทองจาก
ซาอูล และวงศ์ วานของท่านนั ้น ทัง้ พวกข้า พระองค์ ไม่ จําเป็น ให้พระองค์ ประหารชี ว ิตอ ิส ราเอลคนหนึ่ ง คน
ใด� พระองค์ จึง ตรัสว ่า “แล ้ว พวกท่านจะให้ เรากระทํา อะไรแก่ ท่านเล่า� 5 เขากราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ชาย
ผู้ ที่ เผาผลาญพวกข้า พระองค์ และวางแผนการทําลายพวกข้า พระองค์ เพื่ อม ิ ให้พวกข้า พระองค์ มี ที่ อยู่ ใน
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เขตแดนอิสราเอล 6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ด คนของท่านให้แก่ พวกข้า พระองค์ เพื่อ พวกข้า พระองค์ จะได้
แขวนเขาเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเยโฮวาห์� และกษั ตริย์ตรั
สว ่า “เราจะจัด เขามาให้� 7 แต่ กษั ตริย์ ทรงไว้ชี วิต เมฟี โบเชท บุ ตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซาอูล
ด้วยเหตุ คํา ปฏิญาณระหว่างทัง้ สองที่ กระทํา ในพระนามพระเยโฮวาห์ คือ ระหว่างดาวิดก ับ โยนาธานราช
โอรสของซาอูล 8 แต่กษั ตริย์นําเอาบุตรชายสองคนของนางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ซ่ึงบังเกิดกับซาอูล
ชื่ออารโมนี กับเมฟีโบเชท กับบุตรชายห้าคนของมีคาลราชธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางมีกับอาดรีเอลบุตรชาย
บารซิลลัยชาวเมโหลาห์ 9 พระองค์ ทรงมอบคนเหล่านี้ ไว้ในมือของคนกิเบโอน เขาทัง้ หลายจึงแขวนคอทัง้
เจ็ดไว้บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทัง้ เจ็ดคนก็ พินาศไปด้วยกัน เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดู เกี่ยว
ข้าว ในวันต้น คือวันแรกของการเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ 10 แล้วนางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบ
ปูไว้บนก้อนหินสําหรับตนเอง ตัง้ แต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทัง้ หลาย กลางวันนางก็ไม่ยอม
ให้นกมาเกาะ หรือ กลางคื นก ็ ไม่ ให้สัตว์ป่า ทุ่ง มา 11 มี คนกราบทูล ดาวิด ว่า นางริส ปาห์บุ ตรสาวของอัย ยาห์
นางสนมของซาอูลกระทําอย่างไร 12 ดาวิดก็เสด็จไปนําอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสมาจาก
คนเมืองยาเบชกิ เลอาด ผู้ที่ ลักลอบเอาไปจากถนนเมืองเบธชาน ที่ คนฟี ลิสเตียได้ แขวนพระองค์ ทัง้ สองไว้
ในเมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ประหารซาอู ลบนเขากิล โบอา 13 พระองค์ ทรงนํา อัฐิ ของซาอูล และอัฐิ ของโยนาธานรา
ชโอรสขึ้นมาจากที่ นั ่น และรวบรวมกระดูกของผู้ที่ ถู กแขวนไว้ให้ตายนั ้น 14 และเขาก็ฝังอัฐิของซาอูลและ
ของโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนยามินในเมืองเศลาในอุโมงค์ ของคี ชบิดาของพระองค์ เขาทัง้
หลายก็กระทําตามทุกอย่างที่กษั ตริยทรงสั
์
ง่ ไว้ ครัน
้ ต่อมาพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั ้น
15 คนฟีลิสเตียได้ทําสงครามกับคนอิสราเอลอีก ดาวิดก็ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการของพระองค์ และ
ได้สู้รบกับคนฟีลิสเตีย และดาวิดก็ทรงอ่อนเพลีย 16 อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ่ งของคนยักษ์ ถือหอกทอง
สัมฤทธิหน
ี ย
ั บุตรชายนางเศรุยาห์เข
์ ักสามร้อยเชเขล มีดาบใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวิดเสีย 17 แต่อาบช
้ามาช่วยพระองค์ไว้ และสู้รบกับคนฟีลิสเตียคนนั ้นฆ่าเขาเสีย แล้วบรรดาประชาชนของดาวิดกป
็ ฏิญาณต่อ
พระองค์ว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จไปทําศึกพร้อมกับพวกข้าพระองค์ทัง้ หลายอีกต่อไปเลย เกรงว่าพระองค์
จะดับ ประทีป ของอิสราเอลเสีย� 18 อยู่ มาภายหลัง นี้ มี การรบกับ คนฟี ลิ ส เตี ยอ ีก ที่ เมืองโกบ คราวนั ้น สิบ
เบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสัฟบุตรชายคนหนึ่ งของคนยักษ์ 19 และมีการรบกับคนฟีลิสเตียที่ เมืองโกบอีก เอลฮา
นั นบุตรชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้ องชายโกลิอท
ั ชาวกัท ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพัน
่ ทอ
ผ้า 20 มีการรบกันอีกที่เมืองกัท อันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่ งรู ปร่างใหญ่โต มีนว
ิ้ มือข้างละหกนิว
้ และนิว
้ เท้า
ข้างละหกนิว
้ รวมกัน ยี่ สิ บสี่ นิว
้ เขาก็ บังเกิด แก่ คนยั กษ ์ นั้น ด้วย 21 เมื่อ เขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตร
ชายของชิเมอีเชษฐาของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย 22 คนทัง้ สี่นี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท เขาทัง้ หลายล้ม
ตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของข้าราชการของพระองค์
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ดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดพ้น
ในวั นที ่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ช่วย ดา วิด ให้ พ้น จาก มือ ของ ศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ ท่าน และ ให้ พ้น จาก
พระหัตถ์ ของซาอูล ดาวิดก็ถวายถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ แด่ พระเยโฮวาห์ 2 พระองค์ ท่านตรัสว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ชว
่ ยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า 3 เป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า จะวางใจในพระองค์ พระองค์ เป็น โล่ และเป็น เขาแห่ง ความรอดของข้าพเจ้า เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง
และเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้าพเจ้า องค์ พระผู้ ชว
่ ยของข้า พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอดจาก
ความทารุณ 4 ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผูทรงสมควรแก่
้
การสรรเสริญ และข้าพเจ้าจะได้รบ
ั การช่วย
ให้พ้นจากศัตรู ของข้าพเจ้า 5 เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพเจ้า
ทําให้ ข้าพเจ้า กลัว 6 ความเศร้า โศกแห่ง นรกอยู่ รอบตัว ข้าพเจ้า บ่วงแห่ง ความตายขัด ขวางข้าพเจ้า 7 ใน
ยามทุกข์ใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงสดับเสียง
ของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์ 8 แล้วแผ่น
ดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้า สวรรค์ ก็ หวัน
่ ไหวและสัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ ทรง
กริว้ 9 ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่าน
ก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 10 พระองค์ ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วย และเสด็จ ลงมา ความมืด ทึ บอย ู่ ใต้ พระบาทของ
พระองค์ 11 พระองค์ ทรงเครู บ ตนหนึ่ ง และทรงเหาะไป เออ เห ็ นพระองค์ เสด็จ โดยปีก ของลม 12 พระองค์
ทรงกระทํา ความมืด เป็น พลับพลาอยู่ รอบพระองค์ ที่ รวบรวมบรรดานํ้า และเมฆทึบ แห่ง ฟ้า 13 ถ่านลุก เป็น
เพลิง จากความสุกใสข้างหน้า พระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ กก ้ องจากฟ้า สวรรค์ และองค์ ผู้ สูง สุ
ดก ็ เปล ่ง พระสุรเสียงของพระองค์ 15 และพระองค์ ทรงใช้ ลูก ธนู ของพระองค์ ออกมา ทําให้ เขากระจายไป
พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบและทําให้เขาโกลาหล 16 แล้วก็เหน
็ ท้องธาร รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้งตาม
1
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การขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์ 17 พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่
สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากนํ้ามากหลาย 18 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
จากศั ตรู ที่ เข้มแข็งของข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ที่ เกลียดชังข้าพเจ้า เพราะเขามีกําลังมากกว่าข้าพเจ้า 19 เขา
ขัด 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 พระเยโฮวาห์ ทรงประทานรางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ ทรง
ตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า 22 เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดาพระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์ และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างชัว่ ร้าย 23 เพราะคําตัดสินทัง้ สิน
้ ของพระองค์อยู่ต่อ
หน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าไร้ตําหนิ และ
ข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ให้ พ้น จากความชัว่ ช้า ของข้าพเจ้า 25 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงตอบแทนข้าพเจ้า
ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดของข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ 26 พระองค์
ทรง สําแดง ความ เมตตา ต่อ ผู้ ที่ เต็ม ไป ด้วย ความ เมตตา พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์ ไร้ ตําหนิ ต่อ ผู้ ที่ ไร้
ตําหนิ 27 พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ บริสุทธิ์ต่อ ผู้ ที่ บริสุทธิ์ พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ
ผู้ ที่ คดโกง 28 พระองค์ ทรงช่วยประชาชนที่ ลําบากให้รอดพ้น แต่ พระองค์ ทอดพระเนตรผู้ ที่ ยโสเพื่อ นํา เขา
ให้ต่ํา ลง 29 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น ประทีป ของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ให้
ความมืด ของข้าพเจ้า สว่าง 30 พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า พระองค์ ตะลุย กองทัพ ได้ โดยพระองค์ โดยพระเจ้า ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ากระโดดข้ามกําแพงได้ 31 ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์ บริสุทธิหมดจด
พระวจนะของพระ
์
เยโฮวาห์พิสูจน์ แล้ว พระองค์ทรงเป็นดัง้ ของบรรดาผูที
้ ่วางใจในพระองค์ 32 เพราะผูใ้ ดเป็นพระเจ้านอกจาก
พระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็น ศิลานอกจากพระเจ้า ของเรา 33 พระเจ้า ทรงเป็น ป้อมเข้ม แข็ง ของข้าพเจ้า
และพระองค์ ทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าสมบู รณ์ 34 พระองค์ ทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีน
กวางตัว เมีย และทรงวางข้าพเจ้า ไว้บนที่ สูง ของข้าพเจ้า 35 พระองค์ ทรงหัดม ือ ของข้าพเจ้า ให้ทํา สงคราม
แขนของข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูเหล็กกล้าได้ 36 พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์
และซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลงก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็น ใหญ่ ขึ้น 37 พระองค์ ประทานที่ กว้างขวาง
สําหรับ เท้า ของข้า พระองค์ เท ้า ของข้า พระองค์ จึง ไม่ พลาด 38 ข้า พระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของข้า พระองค์ และ
ได้ ทําลายเขาเสีย และไม่หน
ั กลับจนกว่าเขาถูกผลาญเสียสิน
้ 39 ข้าพระองค์ ผลาญเขา ข้าพระองค์ แทงเขา
ทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้พ่ะย่ะค่ะ เขาล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์แล้ว 40 เพราะพระองค์ทรงคาด
เอวข้า พระองค์ ไว้ ด้วยกําลัง เพื่อ ทํา สงคราม พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ จมลงใต้
ข้า พระองค์ 41 พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู ของข้า พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ทําลายเสีย 42 เขามองหา แต่ ไม่มี ใครช่วยให้ รอดได้ เขาร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์
แต่พระองค์มิได้ทรงตอบเขา 43 ข้าพระองค์ทุบตีเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระองค์เหยียบเขาลง
เหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาออกไปทัว่ 44 พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอดพ้น จากการเกี่ยง
แย่งประชาชนของข้าพระองค์ พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ
ที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู จ
้ ักก็จะปรนนิ บัติข้าพระองค์ 45 ชนต่างด้าวจะมาจํานนต่อข้าพระองค์ พอเขาได้ยน
ิ ถึง
ข้าพระองค์ เขาก็ จะเชื่อฟังข้าพระองค์ 46 ชนต่างด้าวเสียกําลังใจ และตัวสัน
่ ออกมาจากที่ กําบังของเขาทัง้
หลาย 47 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็นทีสรรเสริ
่
ญ พระเจ้าของศิลาแห่งความ
รอดของข้าพระองค์เป็ นที่ยกย่อง 48 พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และนําชนชาติ
ทัง้ หลายลงให้ อยู่ ใต้ ข้า พระองค์ 49 ผู้ ทรงนํา ข้า พระองค์ ออกมาจากศั ตรู ของข้า พระองค์ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์
ทรงยกข้าพระองค์ให้เหนื อผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุ ณ
50 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในหมู่ประชาชาติทัง
้ หลาย และจะ
ร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ 51 พระองค์ ทรงเป็น ป้อมแห่ง ความรอดแก่ กษั ตริย์ ของพระองค์
และทรงสําแดงความเมตตาแก่ผู้ที่ทรงเจิมของพระองค์ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์�

23
วาทะสุดท้ายของดาวิด
1 ต่อไปนี้ เป็ นวาทะสุ ดท้ายของดาวิด

ดาวิดบุตรชายเจสซีได้กล่าวและชายที่ ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นให้สูงได้
กล่าว คือ ผู้ ที่ ถู กเจิม ตัง้ ไว้ของพระเจ้า แห่ง ยาโคบ นั ก แต่ง สดุ ดี อย่างไพเราะของอิสราเอล ได้ กล ่าวดังนี้ ว่า
2 “โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้ตรัส พระวจนะของพระองค์อยูที
่ ่ลิน
้ ของข้าพเจ้า 3 พระเจ้า
แห่งอิสราเอลทรงลัน
่ พระวาจา ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ผูที
้ ่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบ
ธรรม คือปกครองด้วยความยําเกรงพระเจ้า 4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุ ณ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น คือรุ ง่ เช้าที่
ไม่มีเมฆ ซึ่งเมื่อภายหลังฝน กระทําให้หญ้างอกออกจากดิน� 5 ถึงแม้ว่าวงศ์ วานของข้าพเจ้าไม่เป็นเช่นนั ้

2 ซามูเอล 23:6
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นก ับ พระเจ้า แล้ว แต่ พระองค์ ยัง ทรงกระทํา พันธสัญญาเนื องนิ ตย์ กับ ข้าพเจ้า ไว้ อัน เป็น ระเบียบทุก อย่าง
และมัน
่ คง เพราะนี่ เป็นความรอดและความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงกระทําให้
เจริญขึ้น 6 แต่คนอันธพาลก็เป็นเหมือนหนามที่ต้องผลักไสไป เพราะว่าจะเอามือหยิบกไม่
็ ได้ 7 แต่คนทีแ
่ ตะ
ต้องมันต้องมีอาวุธที่ทําด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และต้องเผาผลาญเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟในที่เดียวกัน�
วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)

ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ วีรบ ุ รุษ ที่ ดาว ิด ทรงมี อยู่ คือ คนทัค โมนี ผู้ มี ตําแหน่ ง สูง เป็น หัวหน้า พวกผู้ บังคับ บัญชา
คืออาดี โนคนเอสนี ย์ ท่านเหวีย
่ งหอกเข้าแทงคนแปดร้อยคนซึ่งเขาได้ ฆ่าเสียในครัง้ เดียว 9 ในจํานวนวีรบ
ุ รุษ สามคน คนที ่ รองคนนั ้น มา คือ เอเลอาซาร์บุ ตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท่านอยู่ กับ ดาวิด เมื่อ เขาทัง้ หลาย
ได้ พู ดหยามคนฟี ลิ ส เตีย ซึ่ง ชุ มนุมกั นที ่ นั่น เพื่อ สู้ รบ และคนอิสราเอลก็ ถอยทัพ 10 ท่านได้ ลุ กขึ้น ฆ่า ฟัน คน
ฟี ลิ ส เตีย จนมือ ของท่านเมื่อยล้า มือ ของท่านเป็น เหน็ บ แข็ง ติด ดาบ ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้
ได้ ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง ทหารก็ กลับตามท่านมาเพื่อปล้นข้าวของเท่านั ้น 11 รองท่านมาคือชัมมาห์ บุตร
ชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟี ลิสเตี ยมาชุ มนุมกันเป็นกองทหาร เป็ นที ่ที่ มีพื้นดินผืนหนึ่ งมีถัว่ แดงเต็มไปหมด
พวกพลก็หนี คนฟีลิสเตียไป 12 แต่ท่านยืนมัน
่ อยูท
่ ่ามกลางพื้นดินผืนนั ้น และป้องกันที่ดินนั ้นไว้ และฆ่าฟัน
คนฟีลิสเตีย และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงประทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวง 13 ในพวกทหารเอกสามสิบคนนั ้ นมี
สามคนที่ ลงมา และได้ มาหาดาวิดที่ ถ้ําอดุลลัมในฤดู เกี่ยวข้าว มี คนฟี ลิสเตี ยกองหนึ่ งตัง้ ค่ายอยู่ในหุบเขา
เรฟาอิม 14 คราวนั ้น ดาวิด ประทับ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และทหารประจํา ป้อมของฟี ลิ ส เตี ยก ็ อยู่ ที่ เบธเลเฮม
15 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า “โอ ใครหนอจะส่งนํ้าจากบ่อที่ เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตู เมืองมาให้เราดื่ม
ได้� 16 ทแกล้ว ทหารสามคนนั ้ นก ็ แหกค่ายคนฟี ลิ ส เตีย เข้าไป ตัก นํ้า ที่ บ่อ เบธเลเฮมซึ่ง อยู่ ข้างประตู เมือง
นํามาถวายแก่ดาวิด แต่ดาวิดหาทรงดื่มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 17 และตรัสว่า
“โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพระองค์จะกระทําเช่นนี้ ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่ คือโลหิตของผู้ที่ไป
มาด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของเขามิ ใช่ หรือ � เพราะฉะนั ้น พระองค์ หาทรงดื่ม ไม่ ทแกล้ว ทหารทัง้ สามได้ กระทํา
สิง่ เหล่า นี้ 18 ฝ่า ยอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ เป็น หัวหน้า ของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้
ยกหอกต่อสู้ ทหารสามร้อยคน และฆ่าตายสิน
ั ชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั ้น 19 ท่านเป็นผู้ที่ มีชื่อ
้ และได้รบ
เสียงโด่ งดังที่สุดในสามคนนั ้ นมิใช่หรือ ฉะนั ้นได้ เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา แต่ ท่านไม่มียศเท่ากับสามคน
แรกนั ้น 20 เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของคนแข็งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบ
มหกิจ ท่านได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน ท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตที่ในบ่อในวันที่หม
ิ ะตกด้วย 21 ท่าน
ได้ ฆ่าคนอียป
ิ ต์ คนหนึ่ งเป็นชายรู ปร่างงาม คนอียป
ิ ต์ นั้นถือหอกอยู่ แต่ เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและ
แย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียป
ิ ต์คนนั ้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮ
ยาดาได้ กระทํา กิจ เหล่า นี้ และได้ ช่อ
ื เสียงดัง่ วีรบ ุ รุษ สามคนนั ้น 23 ท่านมีช่อ
ื เสียงโด่ งด ัง กว่า สามสิบ คนนั ้น
แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น และดาวิดก ็ ทรงแต่ง ท่านให้เป็น ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์
24 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบเป็ น คนหนึ่ ง ในสามสิบ คนนั ้น เอลฮานั น บุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
25 ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลี คาชาวเมืองฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา
27 อาบ ีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุ น นั ย คนหุ ชาห์ 28 ศัล โมนชาวอาโหไฮ มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ 29 เฮ
เลบบุตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายรีบัยชาวกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน 30 เบไนยาห์ชาวปิ
ราโธน ฮิดดัยชาวลําธารกาอัช 31 อาบีอล
ั โบนคนอารบาห์ อัสมาเวทชาวบาฮูริม 32 เอลี ยาบาชาวชาอัลโบน
โยนาธานซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในบรรดาบุตรชายของยาเชน 33 ชัม มาห์ ชาวฮาราร์ อาหิยม
ั บุตรชายของชาราร์
คนฮาราร์ 34 เอลี เฟเลทบุตรชายอาหัสบัยบุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอลี อม
ั บุตรชายอาหิโธเฟลชาวกิโลห์
35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอาราบ 36 อิกาลบุตรชายนาธันชาวโศบาห์ บานีคนกาด 37 เศเลกคนอัมโมน
นาหะรัยชาวเบเอโรท คนถือเครือ
่ งอาวุธของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ 38 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์
39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน
8

24
ความหยิง่ นําดาวิดไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ ได้ เก ิด ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอลอีก เพื่อ ทรงต่อสู้ เขาทัง้ หลายจึง ทรงดลใจดาวิด ตรั
สว ่า “จงไปนั บ คนอิสราเอลและคนยู ดาห์� 2 กษั ตริย์ จึง รับสัง่ โยอาบ แม่ ทัพ ซึ่ง อยู่ กับ พระองค์ ว่า “จงไปทั ่
วอ ิส ราเอลทุก ตระกูล ตัง้ แต่ เมืองดานถึง เบเออร์เชบา และท่านจงนั บ จํานวนประชาชน เพื่อ เราจะได้ ทราบ
จํานวนรวมของประชาชน� 3 แต่โยอาบกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงให้มี
ประชาชนเพิม
่ ขึ้นอีกร้อยเท่าของที่ มี อยู่ ขอกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น แต่ ไฉน
กษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ จึง พอพระทัย ในเรือ
่ งนี้ � 4 แต่ โยอาบและผู้ บังคับบัญชากองทั พก็ต้องยอม
1

2 ซามูเอล 24:5
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2 ซามูเอล 24:25

จํานนต่อพระดํารัสของกษัตริย์ โยอาบกับบรรดาผูบ
้ ังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักตร์กษั ตริย์
เพื่อ จะนั บ ประชาชนอิสราเอล 5 เขาทัง้ หลายข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปและตัง้ ค่ายในเมืองอาโรเออร์ ด้านขวา
ของเมืองที่ ตัง้ อยู่ กลางแม่น้ํา กาดไปทางยาเซอร์ 6 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ มาย ั งก ิ เลอาดและมาถึง แผ่น ดิน ตะ
ทิมโหดฉิ และเขาทัง้ หลายมาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปยังเมืองไซดอน 7 และมาถึงป้อมปราการเมืองไทระ
และทั ่วทุกหัวเมืองของคนฮีไวต์ และของคนคานาอัน และเขาออกไปยังภาคใต้ ของยูดาห์ที่ เมืองเบเออร์เช
บา 8 เมื่อ เขาไปทัว่ แผ่น ดิน นั ้น แล้ว เขาจึง มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ สิน
้ เก้า เดือนกับ ยี่สิ บวัน 9 และโยอาบก็
ถวายจํานวนประชาชนที่ นับ ได้ แก่ กษั ตริย์ ในอิสราเอลมี ทหารแข็ง กล้า แปดแสนคนผู้ ซ่ึง ชัก ดาบ และคนยู
ดาห์มีห้าแสนคน
ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
และดาวิด กราบทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ว่า “ข้า
พระองค์ ได้ กระทํา บาปใหญ่ ยงิ่ ในสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ กระทํา นี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ บัดนี้ ขอพระองค์
ทรงให้อภัยความชัว่ ช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์กระทําการอย่างโง่เขลามาก� 11 และเมื่อ
ดาวิดทรงลุกขึ้นในตอนเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ก็มายังกาดผูพยากรณ์
้
ผูทํ
้ านายของดาวิดว่า 12 “จง
ไปบอกดาวิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ งเพื่อเราจะได้
กระทํา ให้ แก่ เจ้า � ” 13 กาดจึง เข้า เฝ้า ดาวิด และกราบทูล พระองค์ ว่า “จะให้ เก ิ ดก ัน ดารอาหารในแผ่น ดิน
ของพระองค์ สิ ้นเจ็ดปี หรือ หรือพระองค์ จะยอมหนี ศัตรู สิ ้นเวลาสามเดือนด้วยเขาไล่ ติดตาม หรือจะให้โรค
ระบาดเกิด ขึ้น ในแผ่น ดิน ของพระองค์ สิ ้น สามวัน 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
จึงตรัสกับกาดว่า “เรามี ความกระวนกระวายมาก ขอให้เราทัง้ หลายตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮ
วาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้ เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์ เลย � 15 ดัง
นั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตัง้ แต่เวลาเช้าจนสิน
้ เวลากําหนด และประชาชนที่
ตายตัง้ แต่เมืองดานถึงเบเออร์เชบามีเจ็ดหมื่นคน 16 และเมื่อทูตสวรรค์ย่ืนมือออกเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็มจะ
ทําลายเมืองนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยในเหตุ รา้ ยนั ้น ตรัสสัง่ ทูตสวรรค์ ผู้กําลังทําลายประชาชนว่า
“พอแล้ว ยับยังม
้ ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็อยูที
่ ่ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส
17 เมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ ผู้กําลังสังหารประชาชนนั ้นพระองค์ กราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ดู เถิด
ข้าพระองค์ได้กระทําบาปชัว่ ร้ายแล้ว แต่บรรดาแกะเหล่านี้ เขาได้กระทําอะไร ขอพระหัตถ์ ของพระองค์อยู่
เหนื อข้าพระองค์และวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์เถิด�
10 เมื่อ ได้ นับ จํานวนคนเสร็จ แล้ว พระทัย ของดาวิดก ็ โทมนั ส

ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
กราบทูลพระองค์ ว่า “ขอเสด็จขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ บนลานนวดข้าวของอาราวนาห์ คนเยบุส� 19 ดาว ิ ดก ็ เสด็จ ขึ้น ไปตามคํา ของกาดตามที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชา 20 เมื่ออาราวนาห์มองลงมา เห็นกษั ตริย์และข้าราชการขึ้นมาหาตน อาราวนาห์ก็ ออกไปถวาย
บังคมกษั ตริย์ซบหน้าลงถึงดิน 21 และอาราวนาห์กราบทูลว่า “ไฉนกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จึงเสด็จ
มาหาผู้รับใช้ของพระองค์� ดาวิดตรัสว่า “มาซื้อลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ เพื่อโรคร้ายจะได้ระงับเสียจากประชาชน� 22 อาราวนาห์จึงกราบทูลดาวิดว่า “ขอกษั ตริย์เจ้านาย
ของข้าพระองค์จงรับสิง่ ที่พระองค์ทรงเห็นชอบขึ้นถวาย ดูเถิด ที่นี่มีวัวสําหรับทําเครือ
่ งเผาบูชา และเลื่อน
นวดข้าวกับแอกสําหรับวัวเป็นฟืน� 23 ของทัง้ สิน
้ นี้ อาราวนาห์ดุจกษั ตริย์ขอถวายแด่กษั ตริย์ และอาราวนา
ห์กราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ จงโปรดปรานพระองค์� 24 แต่ กษั ตริย์ตรัสกับ
อาราวนาห์ว่า “หามิได้ แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่าน เราจะถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั ้นไม่ได้� ดาวิดจึงทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัวเป็นเงินห้าสิบเชเขล 25 ดาวิ
ดกท
็ รงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และถวายเครือ
่ งเผาบูชากับเครือ
่ งสันติบูชา พระเยโฮวาห์
ทรงสดับฟังคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั ้น และโรคร้ายก็ระงับเสียจากอิสราเอล
18 ในวันนั ้นกาดก็ เข้ามาเฝ้าดาวิด

1 พงศ์กษั ตริย์ 1:1

273

1 พงศ์กษั ตริย์ 1:23

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศ์กษั ตริย์

เราไม่รู ว่
้ าใครเขียนหนั งสือเล่มนี้ หนั งสือ 1 พงศ์กษั ตริย์พูดถึงความตายของกษั ตริย์ดาวิด การปกครอง
ของกษั ตริ ย์ ซาโลมอน การที่ ซาโลมอนนมัสการรู ป เคารพต่างประเทศ และการแบ่ งอ ิส ราเอลเป็น สอง
อาณาจักรในสมัย ของกษั ตริย์เรโหโบอัม เล่ มน ี้ บัน ทึก ประวัติ ศาสตร์ของกษั ตริย์ ทัง้ หลายของยู ดาห์จนถึง
กษั ตริย์เยโฮรัม และประวัติ ศาสตร์ของกษั ตริย์ ทัง้ หลายของอิสราเอลจนถึง กษั ตริย์ อาหัส ยาห์ เป้ าหมาย
ของหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์กษั ตริย์ คือบันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตัง้ แต่สมัยที่อส
ิ ราเอลเจริญมากที่
สุด จนถึงการสิน
้ สุดลงของประเทศนั ้น หัวเรืองของสองเล่มนี้คือว่า พระเจ้าจะทรงอวยพระพรกษั ตริย์และ
ประชาชนเมื่อเขารักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ และพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติ
ของพระองค์ หนั งสือ 1 พงศ์กษั ตริยบั
์ นทึกชีวต
ิ ของอาหับและเอลียาห์ด้วย
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 118 ปี
ดาวิดทรงพระชรา
กษั ตริย์ ดาว ิ ดม ี พระชนมายุ และทรงพระชรามากแล้ว แม้ เขาจะห่ม ผ้า ให้ พระองค์ มากก็ ยงั ไม่ อบอุน
่
2 เพราะฉะนั ้น บรรดาข้าราชการของพระองค์ จึง กราบทูล ว่า “ขอเสาะหาหญิง สาวพรหมจารีมาถวายกษั ตริ
ย์เจ้ านายของข้าพระองค์ และขอให้เธออยู่งานเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และดูแลพระองค์ ให้เธอนอนใน
พระทรวงของพระองค์ เพื่อกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ จะได้ ทรงอบอุน
่ � 3 เขาจึงได้ แสวงหานางสาวที่
สวยงามตลอดดินแดนอิสราเอล ได้ พบนางสาวอาบีชากหญิงชาวชู เนม จึงได้ นําเธอมาเฝ้ากษั ตริย์ 4 หญิง
สาวคนนั ้นงามยิง่ นั ก เธอได้ดูแลกษั ตริย์และอยูปรนนิ
่
บัติพระองค์ แต่กษั ตริยหาทรงร่
์
วมกับเธอไม่
1

อาโดนี ยาห์วางแผนการให้ตนเองเป็นกษั ตริย์
ฝ่ายอาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮั กก ีท ได้ ยกตัว เองขึ้น กล่าวว่า “เราเองจะเป็นกษั ตริย์� และท่าน
ได้ เตรียมรถรบและพลม้า กับ พลวิง่ นํา หน้า ห้า สิบ คนไว้ เพื่อ ตนเอง 6 พระราชบิดาของท่านก็ ไม่ เคยขัดใจ
ท่านด้วยถามว่า “ทําไมเจ้ากระทําเช่นนี้ เช่นนั ้น� ท่านเป็นชายงามด้วย ท่านเกิดมาถัดอับซาโลม 7 ท่านได้
ปรึกษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์และกับอาบียาธาร์ปุโรหิต เขาทัง้ สองก็ติดตามและช่วยเหลืออาโดนี
ยาห์ 8 แต่ศาโดกปุโรหิต และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และนาธันผู้พยากรณ์ กับชิเมอีและเรอี และพวก
ทแกล้วทหารของดาวิดมิได้อยูฝ่
่ ายอาโดนี ยาห์ 9 อาโดนี ยาห์ได้ถวายแกะ วัว และสัตว์อว
้ นพีเป็นเครือ
่ งบูชา
ณ ศิลาแห่งโศเฮเลทซึ่งอยู่ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้ เชิญพี่น้องทัง้ สิน
้ ของท่าน คือราชโอรสของกษั ตริย์
และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ที่เป็นข้าราชการของกษั ตริย์ 10 แต่ท่านมิได้เชิญนาธันผู้พยากรณ์ หรือเบไน
ยาห์ หรือพวกทแกล้วทหาร หรือซาโลมอนอนุชาของท่าน
5

นาธันกับพระนางบัทเชบาวางแผนการ

“พระองค์ ไม่ทรงได้ยน
ิ หรือว่า อาโดนี ยาห์
โอรสของพระนางฮักกีทได้ ทรงราชย์แล้ว และดาวิดเจ้านายของข้าพระองค์ ก็ มิได้ ทรงทราบเรือ
่ ง 12 เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ ขอข้าพระองค์ถวายคําปรึกษา เพื่อพระองค์จะได้ทรงช่วยชีวต
ิ ของพระองค์ และชีวต
ิ ของซาโลม
อนโอรสของพระองค์ ไว้ 13 ขอเสด็จเข้าเฝ้ากษั ตริย์ดาวิด และกราบทูลพระองค์ ว่า ‘โอ กษั ตริย์เจ้ านายของ
หม่อมฉั น พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณกับ สาวใช้ ของพระองค์ ไว้ มิใช่ หรือ ว่า “ซาโลมอนบุตรของเจ้า จะครอง
สมบั ติ ต่อ จากเราแน่ นอน และจะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของเรา� มิใช่ หรือ ไฉนอาโดนี ยาห์จึง ทรงครองเล่า เพคะ�
14 ดู เถิด ขณะที่ พระองค์ กราบทูล กษั ตริย์ อยู่ ข้า พระองค์ จะตามเข้าไปเฝ้า และสนั บสนุน พระเสาวนี ย์ ของ
พระองค์� 15 แล ้ว พระนางบัทเชบาก็ เข ้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ ห้องบรรทม กษั ตริย์ ทรงพระชรามาก และอาบี
ชากชาวชู เนมก็ กําลังอยู่ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ 16 เมื่อ พระนางบัทเชบากราบถวายบังคมกษั ตริย์แล้ว กษั ตริย์ก็
ตรัสถามว่า “เจ้าประสงค์สิง่ ใด� 17 พระนางทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่เจ้านายของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรง
ปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ต่อ สาวใช้ ของพระองค์ ว่า ‘ซาโลมอนบุตรของ
เจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และเขาจะนั ่งบนบัลลังกข
์ องเรา� 18 ดูเถิด บัดนี้ อาโดนี ยาห์ทรงราชย์
แล้ว แม้ว่าพระองค์คือกษัตริย์เจ้านายของหม่อมฉั นกห
็ าทรงทราบไม่ 19 เธอได้ถวายวัว สัตว์อ้วนพีและแกะ
เป็ นอ ัน มาก และได้ เชิญ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ กับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต กับ โยอาบผู้ บัญชาการกองทัพ แต่
ซาโลมอนผู้รับใช้ของพระองค์ เธอหาได้เชิญไม่ 20 โอ ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั น อิสราเอลทัง้ สินก
้ ็
เพ่งดูพระองค์ เพื่อพระองค์จะตรัสแก่เขาว่า จะทรงให้ผู้ใดนั ่งบนบัลลังก์ของกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั น
แทนพระองค์ 21 มิ ฉะนั ้น จะเป็น ดังนี้ คือ เมื่อ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ล่วงลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ แล้ว หม่อมฉั น และซาโลมอนบุตรของหม่อมฉั นก ็ จะตกเป็น ฝ่ายผิด� 22 ดู เถิด ขณะเมื่อ พระนาง
กําลัง กราบทูล กษั ตริย์อยู่ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ก็ เข้า มา 23 เขาทัง้ หลายจึง กราบทูล กษั ตริย์ว่า “ดู เถิด นาธัน ผู้
11 แล ้ วนาธันก ็ ทูล พระนางบัทเชบาพระชนนี ของซาโลมอนว่า
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พยากรณ์ � เมื่อนาธันเข้ามาต่อพระพักตร์กษั ตริย์ เขาก็ ซบหน้าลงถึงพื้นถวายคํานั บกษั ตริย์ 24 และนาธัน
กราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ พระองค์รับสัง่ ไว้หรือว่า ‘อาโดนี ยาห์จะครองต่อจาก
เรา และจะนั ่งบนบัลลั งก์ของเรา� 25 เพราะวันนี้ เธอได้ลงไปถวายวัว สัตว์อ้วนพีและแกะเป็ นอันมาก และ
ได้ เชื้อ เชิญ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ ทัง้ ผู้ บัญชาการกองทัพ และอาบี ยาธาร์ปุ โรหิต และดู เถิด เขาทัง้ หลา
ยกําลังกินดื่มต่อหน้าเธอและกล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์อาโดนี ยาห์ทรงพระเจริญ� 26 แต่ส่วนข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ และศาโดกปุโรหิต กับเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และซาโลมอนผู้รับใช้ของพระองค์เธอหา
ได้ เชิญ ไม่ 27 เหตุการณ์ ทัง้ นี้ บังเกิด ขึ้น โดยกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ หรือ และพระองค์ มิได้ ตรัส บอก
แก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ว่า จะทรงให้ผู้ใดนั ่งบนบัลลังก์ของกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ต่อจากพระองค์�
28 แล ้ วกษั ตริย์ ดาว ิด ตรัส ตอบว่า “จงเรียกบัทเชบาให้ มาหาเรา� พระนางก็ เสด็จ เข้า มาเฝ้า ต่อ พระพักตร์
กษั ตริย์ และประทับยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์กษั ตริย์ 29 แลว
้ กษัตริย์ทรงปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยูแน่
่ ฉั นใด คือพระองค์ผูทรงไถ่
้
ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก 30 เราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนาม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า ‘ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และเธอจะ
นั ่งบนบัลลังกข
์ องเราแทนเรา� เราก็จะกระทําอย่างนั ้นวันนี้ แหละ� 31 แล้วพระนางบัทเชบาก็ซบพระพักตร์
ลงถึงดินถวายบังคมกษั ตริย์ และกราบทูลว่า “ขอกษั ตริย์ดาวิดเจ้านายของหม่อมฉั นจงทรงพระเจริญเป็น
นิ ตย์� 32 กษั ตริย์ ดาว ิ ดรับ สัง่ ว่า “จงเรียกศาโดกปุโรหิต และนาธัน ผู้ พยากรณ์ กับ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮ
ยาดามาหาเรา� เขาทัง้ หลายจึงเข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ 33 และกษั ตริย์ตรัสสง
ั ่ เขาทัง้ หลายว่า “จงพาข้าราชการ
ของเจ้า นายของเจ้า ไปจัด ให้ ซาโลมอนโอรสของเราขึ้น ขี่ ล่อ ของเรา และนํา เขาลงไปที่ กี โฮน 34 และให้ ศา
โดกปุโรหิต และนาธัน ผู้ พยากรณ์ เจ ิม ตัง้ เขาไว้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลที่ นั ่น แล ้ วท ่า นทัง้ หลายจงเป่า
แตร และประกาศว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระเจริญ� 35 แล้วท่านทัง้ หลายจงติดตามเขาขึ้นมา และ
เขาจะมานั ่งบนบัลลังก์ของเรา เพราะว่าเขาจะได้เป็นกษั ตริย์แทนเรา เราได้กําหนดตัง้ เขาไว้ให้เป็นผู้ครอบ
ครองเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์� 36 และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้ กราบทูลตอบกษั ตริย์ว่า “เอ
เมน ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ตรัสดังนั ้นเทอญ 37 พระเยโฮวาห์ได้ ทรง
สถิ ตกับกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์มาแล้วฉั นใด ก็ขอทรงสถิ ตกับซาโลมอนฉั นนั ้น และขอทรงกระทํา
ให้ พระที่นั่ง ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ กว่า พระที่นั่ง ของกษั ตริย์ ดาว ิด เจ้า นายของข้า พระองค์� 38 ดัง นั ้น ศาโดก
ปุโรหิต นาธันผู้พยากรณ์ และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับคนเปเลทได้ลงไปจัดให้ซาโลม
อนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษั ตริย์ดาวิดและได้นําท่านมาถึงกีโฮน
การเจิมตัง้ ซาโลมอนไว้ที่กีโฮน
แล ้วศาโดกปุโรหิต ได้ นํา เขาสัตว์ที่ บรรจุ นํ้ามัน มาจากพลับพลา และเจิม ตัง้ ซาโลมอนไว้ และเขาทัง้
หลายก็ เป่าแตร และประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระเจริญ� 40 และประชาชนทัง้
ปวงก็ตามเสด็จไปเป่าปี่ และเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานยิง่ นั ก แผ่นดินก็แยกด้วยเสียงของเขาทัง้ หลาย
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แผนการของอาโดนี ยาห์พ่ายแพ้
อาโดนี ยาห์ และบรรดาแขกที่ อยู่ กั บท ่านเมื่อ รับ ประทานเสร็จ แล้ วก ็ ได้ ยิน เสียงนั ้น และเมื่อ โยอาบ
ได้ยน
ิ เสียงแตรก็พูดว่า “เสียงอึกทึกครึกโครมนี้ ที่ในกรุ งหมายความว่ากระไร� 42 ขณะที่เขากําลังพูดอยู่ ดู
เถิด โยนาธานบุตรชายอาบียาธาร์ปุโรหิตก็มาถึง และอาโดนี ยาห์ก็กล่าวว่า “เข้ามาเถิด เพราะเจ้าเป็นคนมี
กําลังมากจึงนําข่าวดี มา� 43 โยนาธานกราบเรียนอาโดนี ยาห์ว่า “หามิได้ เพราะกษั ตริย์ดาวิดเจ้านายของ
เราทัง้ ปวงได้ทรงกระทําให้ซาโลมอนเป็นกษั ตริย์ 44 และกษั ตริย์ได้รับสัง่ ให้ศาโดกปุโรหิต นาธันผู้พยากรณ์
และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา กับ คนเคเรธีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทัง้ หลายก็ ได้ จัด ให้
ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษั ตริย์ 45 และศาโดกปุโรหิต กับนาธันผู้พยากรณ์ ได้เจิมตัง้ ท่านไว้ให้
เป็นกษั ตริย์ ณ กี โฮน และเขาทัง้ หลายก็ ข้น
ึ มาจากที่ นั่นด้วยความเปรมปรีดิ ์ เพราะฉะนั ้นในกรุ งจึ งอึกทึก
ครึกโครม นี่ เป็นเสียงที่ ท่านทัง้ หลายได้ ยิน 46 ซาโลมอนได้ ทรงประทับบนพระราชบัลลั งก์ด้วย 47 ยิง่ กว่านั ้
นอีกบรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ก็เข้าไปถวายพระพรแด่กษั ตริย์ดาวิดเจ้านายของเราว่า ‘ขอพระเจ้าทรง
กระทําให้พระนามของซาโลมอนบันลือไปยิง่ กว่าพระนามของพระองค์ และขอทรงกระทําให้บัลลังก์ของซา
โลมอนใหญ่ ยงิ่ กว่า บัล ลั งก ์ ของพระองค์� แล ้ วกษั ตริย์ ก็ ทรงโน้ ม พระกายลงบนแท่ นที ่ บรรทม 48 และกษั
ตริย์ก็ตรัสด้วยว่า ‘สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ผู้ได้ทรงประทานให้มีคนหนึ่ งนั ่งบนบัลลั
งก ์ ของเราในวัน นี้ ด้วยตาของเราเองได้ เห ็น แล้ว� ” 49 แล ้ว บรรดาแขกทัง้ ปวงของอาโดนี ยาห์ก็ กลัว และ
ลุก ขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของตน 50 ฝ่ายอาโดนี ยาห์ ก็ กล ัว ซาโลมอน จึง ลุก ขึ้น ไปจับ เชิง งอนของแท่
นบู ชา 51 มี คนไปกราบทูล ซาโลมอนว่า “ดู เถิด อาโดนี ยาห์ กล ัวกษั ตริย์ ซาโลมอน เพราะดู เถิด เธอจับ เชิง
งอนที่ แท่น บูชาอยู่ กล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์ ซาโลมอนได้ ปฏิญาณแก่ ข้าพเจ้า ในวัน นี้ ว่า พระองค์ จะไม่ ประหาร
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ� ” 52 และซาโลมอนตรัสว ่า “ถ้า แม้ เขาสําแดงตัว ได้ วา่ เป็น คนที่ สมควร
ผมสัก เส้น เดียวของเขาจะไม่ ตกลงยัง พื้น ดิน แต่ ถ้า พบความชัว่ อยู่ ในตัว เขา เขาจะต้องถึงแก่ ความตาย �
41
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53 กษั ตริย์ซาโลมอนตรัสสัง
่ ให้คนไปนําท่านลงมาจากแท่นบูชา

และซาโลมอนตรัสแก่ท่านว่า “จงกลับไปวังของท่านเถิด�

1 พงศ์กษั ตริย์ 2:24

และท่านก็มากราบลงต่อกษั ตริย์ซาโลมอน

2
ดาวิดสัง่ สอนซาโลมอน

พระองค์ทรงกําชับซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ว่า 2 “เรา
กําลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว จงเข้มแข็งและสําแดงตัวของเจ้าให้เป็นลูกผู้ชาย 3 และจงรักษาพระ
บัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า คือ ดําเนิ น ในบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎ
เกณฑ์ ของพระองค์ พระบัญญั ติ ของพระองค์ คํา ตัดสิน ของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ดัง ที่ ได้
จาร ึก ไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส เพื่อ เจ้า จะได้ จําเริญ ในบรรดาการซึ่ง เจ้า ได้ กระทํา และในที่ ใดๆที่ เจ้
าไป 4 เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะได้ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ เราว่า ‘ถ้า ลูก หลานทัง้
หลายของเจ้าระมัดระวังในวิถีทางทัง้ หลายของเขา ที่ จะดําเนิ นต่อหน้าเราด้วยความจริงอย่างสุดจิตสุดใจ
ของเขา (พระองค์ ตรัสว ่า� ราชวงศ์ จะไม่ ขาดชายที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของอิสราเอล� 5 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เจ้ าก็
รู อ
้ ยู่แล้วว่า โยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์ได้ กระทําอะไรแก่ เรา คือว่าเขาได้ กระทําประการใดแก่ ผู้บัญชาการทัง้
สองแห่งกองทัพของอิสราเอล คือกระทําแก่ อบ
ั เนอร์บุ ตรเนอร์ และแก่ อามาสาบุตรเยเธอร์ที่ โยอาบได้ ฆ่า
เสีย ทําให้ โลหิต ที่ ตกในยามสงครามไหลในยามสันติ และวางโลหิต ที่ ตกในยามสงครามลงบนรัด ประคด
ที่ เอวของเขา และลงบนรองเท้า ของเขา 6 เพราะฉะนั ้น เจ้า จงกระทํา ให้เหมาะสมตามปัญญาของเจ้า อย่า
ปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่ แดนคนตายอย่างสันติ 7 แต่ จงปฏิ บัติด้วยความเมตตาต่ อบุตรชายทัง้
หลายของบารซิ ลลัยคนกิ เลอาด จงยอมให้เขาอยู่ในหมู่ คนที ่รบ
ั ประทานอยู่ที่ โต๊ะของเจ้า เพราะว่าเมื่อเรา
หนี จากอับซาโลมพี่ชายของเจ้านั ้น เขาทัง้ หลายได้ มาพบกับเราด้วยความเมตตาดังนั ้นแหละ 8 และดู เถิด
มี ชิ เมอี บุ ตรเก-ราคนเบนยามิน จากบ้า นบาฮู รม
ิ อยู่ กับ เจ้า ด้วย เขาเป็น ผู้ ด่า เราอย่างน่า สลดใจในวันที ่ เรา
เดินไปยังมาหะนาอิม แต่ เขามาต้อนรับเราที่ แม่น้าํ จอร์แดน และเราจึง ได้ ปฏิญาณต่อ เขาในพระนามพระ
เยโฮวาห์ว่า ‘เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าด้วยดาบ� 9 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้ าอย่าถือว่าเขาไม่มีความผิด เพราะ
เจ้าเป็นคนมีปัญญา เจ้าจะทราบว่าควรจะกระทําประการใดแก่เขา และเจ้าจงนําศีรษะหงอกของเขาลงไป
สู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิต�
1 เมื่อเวลาที่ดาวิดจะสิน
้ พระชนม์ใกล้เข้ามา

ดาวิดสิน
้ พระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด 29:23-30)
และเขาก็ ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด 11 และ
เวลาที่ดาวิดทรงครอบครองอยู่เหนื ออิสราเอลนั ้นเป็นสี่สิบปี พระองค์ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และ
พระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 12 ดัง นั ้น แหละซาโลมอนจึง ประทับ บนพระที่นั่ง
ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดํารงมัน
่ คงอยู่
10 แล ้ว ดาวิดก ็ บรรทมหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์

อาโดนี ยาห์ถูกประหารชีวต
ิ

13 แล้วอาโดนี ยาห์โอรสของพระนางฮักกีทได้เข้าเฝ้าพระนางบัทเชบาพระชนนี ของซาโลมอน พระนางมี
พระเสาวนี ย์ว่า “เจ้ ามาอย่างสันติ หรือ � ท่านทูล ว่า “อย่างสันติ ขอรับ กระหม่ อม � 14 แล ้ วท ่า นทูล ว่า “เกล

้า กระหม่อมมี เรือ
่ งที่ จะทูล พระองค์� พระนางมี พระเสาวนี ย์ ว่า “จงพูด ไปเถิด� 15 ท่านจึง ทูล ว่า “พระองค์
ทรง ทราบ แล้ วว ่า ราช อาณา จั กรน ัน
้ เป็น ขอ งก ระ หม่ อม และ ว่า บรรดา ชน อิสราเอล ทัง้ สิ้ นก ็ หมายใจ ว่า
กระหม่อมจะได้ครอบครอง อย่างไรก็ดี ราชอาณาจักรก็กลับกลายมาเป็นของพระอนุชาของกระหม่อม ด้วย
ราชอาณาจักรเป็น ของเธอจากพระเยโฮวาห์ 16 บัดนี้ กระหม่อมทูล ขอแต่ ประการเดียว ขอพระองค์ อย่า ได้
ปฏิเสธเลย� พระนางมี พระเสาวนี ย์ ต่อ เธอว่า “จงพูด ไปเถิด� 17 และท่านทูล ว่า “ขอพระองค์ ทูล กษั ตริย์
ซาโลมอน (ท่านคงไม่ปฏิเสธพระองค์� คือทูลขออาบีชากชาวชูเนมให้เป็นชายาของกระหม่อม� 18 พระนา
งบัทเชบามีพระเสาวนี ยว่
์ า “ดีแล้ว เราจะทูลกษั ตริย์แทนเจ้า� 19 พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลม
อน เพื่อ ทูล พระองค์ ให้ อาโดนี ยาห์ และกษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น ต้อนรับ พระนาง และทรงคํานั บ พระนาง แล้ว ก็
เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ รับสัง่ ให้นําพระเก้าอีม
้ าถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จประทับทเี่ บื้อง
ขวาของพระองค์ 20 แล้วพระนางทูลว่า “แม่จะขอจากเธอสักประการหนึ่ ง ขออย่าปฏิเสธแม่เลย� และกษั
ตริย์ทูลพระนางว่า “ขอมาเถิด ผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่� 21 พระนางทูลว่า “ขอยกอาบีชากชาวชูเนมให้กับ
อาโดนี ยาห์เชษฐาของเธอให้เป็น ชายาเถิด� 22 กษั ตริย์ ซาโลมอนตรัส ตอบพระชนนี ของพระองค์ ว่า “ไฉน
เสด็จแม่จึงขออาบีชากชาวชูเนมให้แก่อาโดนี ยาห์เล่า น่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วย เพราะเขาเป็น
พระเชษฐาของผม และฝ่ายเขามีอาบียาธาร์ปุ โรหิตและโยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์� 23 แล้วกษั ตริย์ซาโลมอ
นทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า “ถ้าถ้อยคํานี้ ไม่เป็นเหตุ ให้อาโดนี ยาห์เสียชีวต
ิ ของเขาแล้ว
ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและให้หนักยิง่ กว่า 24 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด
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พระองค์ผู้ทรงสถาปนาผมไว้ และตัง้ ผมไว้บนบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของผม และทรงตัง้ ไว้เป็นราชวงศ์
ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ อาโดนี ยาห์จะต้องตายในวันนี้ ฉั นนั ้น� 25 ดังนั ้นกษั ตริย์ซาโลมอนจึงรับสัง่ ใช้เบ
ไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เขาก็ไปประหารชีวต
ิ อาโดนี ยาห์เสีย และท่านก็ตาย
อาบียาธาร์ถูกไล่ออกจากหน้าที่ปุโรหิต

กษั ตริย์รับสัง่ ว่า “จงไปอยู่ที่ อานาโธท ไปสู่ ไร่นาของเจ้า เพราะเจ้า สมควร
ที่ จะตาย แต่ ในเวลานี้ เราจะไม่ ประหารชีวต
ิ เจ้า เพราะว่า เจ้า หามหีบ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ไปข้าง
หน้าดาวิดราชบิดาของเรา และเพราะเจ้าได้ เข้าส่วนในบรรดาความทุกข์ใจของราชบิดาเรา� 27 ซาโลมอน
จึงทรงขับไล่อาบียาธาร์เสียจากหน้าที่ปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ กระทําให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสเกี่ยวกับวงศ์วานของเอลีที่เมืองชีโลห์
26 ส่วนอาบี ยาธาร์ปุ โรหิตน ัน
้

โยอาบถูกประหารชีวต
ิ เพราะท่านฆ่าอับเนอร์

28 เมื่อข่าวนี้ ทราบไปถึงโยอาบ

เพราะแม้วา่ โยอาบมิได้สนับสนุนอับซาโลม ท่านได้ สนับสนุนอาโดนี ยาห์
โยอาบก็ หนี ไปที่ พล ับ พลาของพระเยโฮวาห์และจับ เชิง งอนแท่น บูชาไว้ 29 เมื่ อม ี คนไปกราบทูล กษั ตริย์ ซา
โลมอนว่า “โยอาบได้ หนี ไปที่ พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และดู เถิด เขาอยู่ข้างแท่ นบู ชานน
ั ้ � ซาโลมอนรับ
สัง่ เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาตรัสว่า “จงไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย� 30 เบไนยาห์ก็มายังพลับพลาของพระเย
โฮวาห์พู ดกับท่านว่า “กษั ตริย์มีรับสัง่ ว่า จงออกมาเถิด� ท่านตอบว่า “ไม่ออกไป ข้าจะตายที่ นี่ � แล้วเบไน
ยาห์ก็นําความไปกราบทูลกษั ตริย์อีกว่า “โยอาบพูดอย่างนี้ และเขาตอบข้าพระองค์อย่างนี้ � 31 กษั ตริยตรั
์ ส
ตอบเขาว่า “จงกระทําตามที่ เขาบอก จงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ ทัง้ นี้ จะได้ เอาโลหิตไร้ความผิดซึ่งโย
อาบได้กระทําให้ไหลนั ้นไปเสียจากเรา และจากวงศ์วานบิดาของเรา 32 พระเยโฮวาห์ทรงทําให้โลหิตของเขา
กลับ มาตกบนศีรษะของเขาเอง เพราะว่า เขาได้ โจมตี และฆ่า ชายสองคนที่ ชอบธรรมและดี กว่า ตัว เขาด้วย
ดาบ โดยที่ ดาว ิ ดราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่ คื ออ ับ เนอร์บุ ตรเนอร์ผู้ บัญชาการกองทัพ ของอิสราเอล
และอามาสาบุตรเยเธอร์ผู้ บัญชาการกองทัพ ของยู ดาห์ 33 ดัง นั ้น ต้องให้โลหิต ของเขาทัง้ สองตกบนศีรษะ
ของโยอาบและบนศีรษะเชื้อสายของเขาเป็นนิ ตย์ แต่ส่วนดาวิดและเชื้อสายของพระองค์ และราชวงศ์ของ
พระองค์ และราชบัล ลั งก ์ ของพระองค์ จะมี สันติ ภาพจากพระเยโฮวาห์อยู่เป็น นิ ตย์� 34 แล ้วเบไนยาห์บุ ตร
ชายเยโฮยาดาก็ข้น
ึ ไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย และฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
เบไนยาห์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นแม่ทัพ ศาโดกรับตําแหน่ งเป็นมหาปุโรหิต

35 กษั ตริยได้
์ ทรงแต่งตัง้ เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเหนื อกองทัพแทนโยอาบ

ศาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตําแหน่ งของอาบียาธาร์

และกษั ตริย์ก็ทรงแต่งตัง้

ชิเมอีถูกประหารชีวต
ิ
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 ธาร
ขิด โรนนั ้น ท่านจงรู เป็
้ น แน่ เถิด ว่า ท่านจะต้องตายแน่ แล ้ว โลหิต ของเจ้า จะต้องตกบนศีรษะของเจ้า เอง�
38 และชิเมอีทูลกษั ตริย์ว่า “ที่ พระองค์ ตรัสนันก
้ ็ดีแล้ว ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะกระทําตามที่ กษั ตริย์เจ้านาย
ของข้าพระองค์ตรัสนัน
้ � ชิเมอีจึงได้อาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นเวลานาน 39 ต่อมาเมื่อล่วงไปสามปีแล้ว
ทาสสองคนของชิเมอีได้ หลบหนี ไปยังอาคี ชโอรสของมาอาคาห์กษั ตริย์เมืองกัท และเมื่อเขามาบอกชิเมอี
ว่า “ดูเถิด ทาสของท่านอยูใ่ นเมืองกัท� 40 ชิเมอีก็ลุกขึ้นผูกอานขี่ลาไปเฝ้าอาคีชที่เมืองกัทเพื่อเสาะหาทาส
ของตน ชิเมอีได้ ไปนํา ทาสของตนมาจากเมือ งกัท 41 และเมื่ อม ี ผู้ กราบทูล ซาโลมอนว่า ชิเมอีได้ ไปจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มถึงเมืองกัท และกลับมาแล้ว 42 กษั ตริย์ก็ทรงใช้ให้เรียกชิเมอีมาเฝ้าและตรัสกับเขาว่า “เราได้ให้
ท่านปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์มิใช่หรือ และได้ตักเตือนท่านแล้วว่า ‘ท่านจงรู เป็
้ นแน่ ว่า ในวันที่
ท่านออกไป ไม่ว่าไปที่ ใดๆ ท่านจะต้องตายแน่ � และท่านก็ ได้ ตอบเราว่า ‘คําตรัสที่ ข้าพระองค์ ได้ ยินนั ้ นก็ดี
แล้ว� 43 ทําไมท่านจึงไม่รก
ั ษาคําปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ และรักษาคําบัญชาซึ่งเราได้ กําชับท่านนั ้น�
44 กษั ตริย์ตรัสกับชิเมอีว่า “ท่านเองรู เ้ รือ
่ งเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในใจของท่าน ซึ่งท่านได้กระทําต่อดาวิดราช
บิดาของเรา เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงนําเหตุรา้ ยมาสนองเหนื อศีรษะของท่านเอง 45 แต่กษั ตริย์ซา
โลมอนจะได้รบ
ั พระพร และพระที่นั่งของดาวิดจะตังม
้ น
ั ่ คงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่เป็นนิ ตย์� 46 แล
ว
้ กษั ตริย์ทรงบัญชาเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชีวต
ิ ชิเมอีเสีย ดังนั ้นราชอาณาจัก
รก็ตังม
้ ัน
่ คงอยูใ่ นพระหัตถ์ของซาโลมอน
36

3
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์
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1 ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา ให้ เป็ น ทองแผ่น เดีย วกั นก ับ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ โดยได้ ทรงรับ ราชธิดา
ของฟาโรห์ และทรงนํา พระนางมาไว้ในนครของดาวิด จนพระองค์ ทรงสร้างพระราชวัง ของพระองค์ และ
ทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกําแพงรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม สําเร็จ 2 อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้
ถวายสัตวบู ชา ณ ปู ชน ีย สถานสูง เพราะในเวลานั ้น ยัง ไม่ ได้ สร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามของพระเยโฮวาห์
3 ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห์ ทรงดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่ พระองค์
ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอม ณ ปูชนียสถานสูง

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

4 และกษั ตริย์เสด็จไปที่ เมืองกิเบโอนเพื่อ ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาที่ นั ่น

ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานัน
้

เพราะที่ นั่นเป็นมหาปู ชนียสถานสูง

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (2 พศด 1:7-13)

และพระเจ้าตรัสว่า “เจ้า
อยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด� 6 และซาโลมอนตรัสว่า “พระองค์ได้ทรงสําแดงความเมตตายิง่ ใหญ่แก่
ดาว ิด พระราชบิดาผู้ รับ ใช้ของพระองค์ เพราะว่า เสด็จ พ่อ ดําเนิ น ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยความจริง และ
ความชอบธรรม ด้วยจิตใจเที่ยงตรงต่อพระองค์ และพระองค์ ทรงรักษาความเมตตายิง่ ใหญ่นี้ ไว้เพื่อเสด็จ
พ่อ และได้ทรงประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลังก์ของท่านในวันนี้ 7 โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ เป็นแต่ เด็ก บัดนี้ พระองค์ ทรงกระทําให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระ
องค์ เป็นกษั ตริย์ แทนดาวิด เสด็จ พ่อ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ไม่ ทราบว่า จะเข้า นอกออกในอย่างไรถูก
8 และผู้รับใช้ของพระองค์ ก็ อยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ ทรงเลือกไว้ เป็ นชนชาติ ใหญ่
ซึ่งจะนั บหรือคํานวณประชาชนก็ ไม่ได้ 9 เพราะฉะนั ้นขอพระองค์ ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ ผู้รบ
ั
ใช้ ของพระองค์ เพื่อ จะวินิจฉั ย ประชาชนของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะประจั กษ ์ ในความผิดแผกระหว่าง
ดี และชัว่ เพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉั ยประชาชนใหญ่ของพระองค์ นี้ ได้ � 10 ที่ ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้
ก็ เป็ นที ่ พอพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 11 พระเจ้า จึง ตรัส กับ ซาโลมอนว่า “เพราะเจ้า ได้ ขอสิง่ นี้ และมิ ได้ ขอ
ชีวต
ิ ยืนยาว หรือ ความมัง่ คัง่ หรือ ชีวต
ิ ของบรรดาศั ตรู ของเจ้า เพื่อ ตัว เจ้า เอง แต่ เจ้ าขอความเข้าใจเพื่อ ตัว
เจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ ในการวินิจฉั ย 12 ดู เถิด เราจะกระทําตามคําของเจ้า ดู เถิด เราให้จิ ตใจอันประกอบ
ด้วยปัญญาและความเข้าใจ เพื่อว่าจะไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะไม่มีใครที่ข้น
ึ มาภายหลัง
เจ้าเหมือนเจ้า 13 เราจะให้สิ ่งที่ เจ้ าไม่ ได้ ขอแก่ เจ้ าด้วย ทัง้ ความมัง่ คัง่ และเกียรติ ยศ เพื่อว่าตลอดวันเวลา
ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะไม่ มี กษั ตริย์องค์ อื่นเปรียบเทียบกับเจ้าได้ 14 และถ้าเจ้าจะดําเนิ นตามทางของเรา รักษา
กฎเกณฑ์ของเรา และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดําเนิ นนั ้น เราก็จะให้วน
ั เวลาของเจ้ายืนยาว�
15 และซาโลมอนก็ต่ ืนบรรทม และดูเถิด เป็ นพระสุ บิน แล้วพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และประทับ
ยืนอยูหน
่ ้าหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบูชา และพระราชทาน
เลี้ยงแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์
5 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็ นพระสุบินในกลางคืน

การพิสูจน์ สติปัญญาของซาโลมอน

และยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 17 หญิง คนหนึ่ ง ทูล ว่า “โอ
ข้าแต่เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์และผูห
้ ญิงคนนี้ อาศัยอยูใ่ นเรือนเดียวกัน และข้าพระองค์ก็คลอด
บุตรคนหนึ่ ง ขณะที่ นางนั ้น อยู่ในเรือน 18 ต่อ มาเมื่อ ข้า พระองค์ คลอดบุตรได้ สามวัน แล้ว นางคนนี้ ก็ คลอด
บุตรด้วย และข้า พระองค์ ทัง้ สองอยู่ ด้วยกัน ไม่มี ผู้ ใดอยู่ กับ ข้า พระองค์ ทัง้ สองในเรือนนั ้น ข้า พระองค์ ทัง้
สองนั ้นอยู่ในเรือนนั ้น 19 แล้วบุตรของหญิงคนนี้ ก็ตายเสียในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ 20 พอเที่ยงคืนนาง
ก็ลุกขึ้น และเอาบุตรชายของข้าพระองค์ไปเสียจากข้างข้าพระองค์ ขณะที่สาวใช้ของพระองค์หลับอยู่ และ
วางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอที่ ตายแล้ วน ัน
้ ไว้ในอกของข้า พระองค์ 21 เมื่อ ข้า พระองค์
ตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อให้บุตรของข้าพระองค์กินนม ดูเถิด เขาตายเสียแล้ว แต่เมื่อข้าพระองค์พน
ิ ิ จดใู นตอน
เช้า ดูเถิด เด็กนั ้นไม่ใช่บุตรชายที่ข้าพระองค์คลอดมา� 22 แต่หญิงอีกคนหนึ่ งพูดว่า “ไม่ใช่ เด็กที่เป็น เป็น
บุตรชายของฉั น เด็กที่ ตายเป็นบุตรชายของเจ้า� หญิงคนที่ หน่ง
ึ พูดว่า “ไม่ใช่ เด็กที่ ตายเป็นบุตรชายของ
เจ้า และเด็กที่เป็น เป็นบุตรชายของฉั น� เขาทัง้ สองพูดกันดังนี้ ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 23 แล้วกษั ตริย์ตรัสว
่า “คนหนึ่ ง พูด ว่า ‘คนนี้ เป็น บุตรชายของฉั น คือ เด็ก ที่ เป็น อยู่ และบุตรชายของเจ้า ตายเสีย แล้ว� และอีก
คนหนึ่ งพูดว่า ‘ไม่ใช่ แต่บุตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว และบุตรชายของฉั นเป็นคนที่มีชว
ิ � ” 24 และกษั ตริ
ี ต
ย์ตรัสว่า “เอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ ง� เขาจึงเอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 25 และกษั ตริย์ตรั
สว ่า “จงแบ่ง เด็ก ที่ มี ชี วิตน ั น
้ ออกเป็น สองท่อน และให้คนหนึ่ ง ครึง่ หนึ่ ง และอีก คนหนึ่ ง ครึง่ หนึ่ ง� 26 แล ้ว
หญิงคนที่บุตรของตนยังมชี
ี วิตอยูน
่ ั ้นทูลกษัตริย์ เพราะว่าจิตใจของเธออาลัยในบุตรชายของเธอ เธอว่า “โอ
16 แล ้ว หญิง แพศยาสองคนมาเฝ้า กษั ตริย์
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ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพระองค์ ขอทรงมอบเด็กที่ มีชีวิตนน
ั ้ ให้เขาไป และถึงอย่างไรก็ ดี อย่าทรงฆ่าเสีย� แต่
หญิงอีกคนหนึ่ งว่า “อย่าให้ฉันเป็นเจ้าของหรือของฉั น ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ� 27 แล้วกษั ตริย์ตรัสตอบเขา
ว่า “จงให้เด็กที่ มี ชีวิตนัน
้ แก่ คนนั ้น อย่าฆ่าเสียเลย นางเป็นมารดาของเด็กนั ้น� 28 อิสราเอลทัง้ ปวงได้ยน
ิ
เรือ
่ งการพิพากษา ซึ่ง กษั ตริย์ประทานการพิพากษานั ้น และเขาทัง้ หลายก็ เกรงกลัว กษั ตริย์ เพราะเขาทัง้
หลายประจักษ์ว่า พระสติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่ นพระองค์ที่จะทรงวินิจฉั ย

4
ข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลในอาณาจักรของซาโลมอน

1 กษั ตริย์ซาโลมอนเป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง
้ สิน
้ 2 และคนต่อไปนี้ เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของพระองค์
คือ อาซาริยาห์บุตรชายศาโดกเป็นปุโรหิต 3 เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์บุตรชายชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟัทบ
ุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดกและ
อาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 5 อาซาริยาห์บุตรชายนาธันเป็นหัวหน้าข้าหลวง ศบุดบุตรชายนาธันเป็นข้าราชการผู้
ใหญ่ และเป็น พระสหายของกษั ตริย์ 6 อาหิชาร์เป็น เจ้า กรมวัง และอาโดนี รม
ั บุตรชายอับ ดาเป็น ผู้ ควบคุม
คนที่ทํางานโยธา

ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผูจ
้ ัดหาเสบียงอาหารสําหรับกษั ตริย์สํานั ก

7 ซาโลมอนทรงมีข้าหลวงสิบสองคนอยู่เหนื ออิสราเอลทัง
้ ปวง

เป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรับกษั ตริย์
และสําหรับ กษั ตริย์ สํานั ก ข้าหลวงคนหนึ่ ง จัดหาเสบียงอาหารสําหรับ เดือนหนึ่ ง ในหนึ่ ง ปี 8 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ
ของเขาคือ เบนเฮอร์ ประจําแดนเทือกเขาเอฟราอิม 9 เบนเดเคอร์ ประจําในมาคาสและในชาอัลบิม เบธเช
เมช และเอโลนเบธฮานั น 10 เบนเฮเสด ประจําในอารุ บโบท โสโคห์และแผ่นดินเฮเฟอร์ทัง้ สิน
้ ขึ้นอยู่กับเขา
11 เบนอาบีนาดับ ประจําในบริเวณโดร์ทัง
้ หมด เขามีทาฟัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา 12 บาอานาบุตรชา
ยอาหิลูด ประจํา ในทาอานาค เมกิด โดและเบธชานทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ข้างศาเรธานเชิง เมืองยิสเรเอล และตัง้
แต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงฝากข้างโน้ นของโยกเนอัม 13 เบนเกเบอร์ ประจําในราโมทกิเลอาด
เขามีเมืองทัง้ หลายของยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ซ่ึงอยู่ในกิเลอาด และเขามีท้องถิน
่ อารโกบ ซึ่งอยู่ในบาชาน
หัวเมืองใหญ่หกสิบหัวเมือง ซึ่งมีกําแพงเมือง และดานทองสัมฤทธิขึ
์ ้นอยู่แก่เขา 14 อาหินาดับบุตรชายอิด
โด ประจําในมาหะนาอิม 15 อาหิมาอัส ประจําในนั ฟทาลี เขาก็เหมือนกันได้บาเสมัทธิดาของซาโลมอนเป็น
ชายา 16 บาอานาบุตรชายหุ ชัย ประจํา ในอาเชอร์และเบอาโลท 17 เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายปารู อาห์ ประจํา ใน
อิส สาคาร์ 18 ชิ เมอี บุ ตรชายเอลาห์ ประจํา ในเบนยามิน 19 เกเบอร์บุ ตรชายอุ รี ประจํา ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด
ในแผ่น ดิน ของสิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และของโอกกษั ตริย์ แห่ งเมืองบาชาน ท่านเป็น ข้าหลวงคน
เดียวที่ ประจําในแผ่นดินนั ้น 20 คนยูดาห์และคนอิสราเอลนั ้ นมีจํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขา
ทัง้ หลายกิน และดื่ม และมี จิ ตใจเบิก บาน 21 และซาโลมอนทรงปกครองเหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่
แม่น้าํ ไปจนถึงแผ่นดินฟี ลิสเตียและถึงพรมแดนอียป
ิ ต์ เขาทัง้ หลายถวายส่วยอากร และปรนนิ บัติ ซาโลม
อนตลอดวัน เวลาแห่ง พระชนม์ ชี พของพระองค์ 22 เสบียงอาหารสําหรับ ซาโลมอนในวัน หนึ่ ง นั ้น คือ ยอด
แป้งสามสิบโคระและแป้งหกสิบโคระ 23 วัวอ้วนสิบตัว วัวจากทุ่งหญ้ายี่สิ บตัว แกะหนึ่ งร้อยตัว นอกจากนี้
มีกวางตัวผู้ เนื้ อสมัน อีเก้งและไก่อ้วน 24 เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนื อท้องถิน
่ ทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้าง
นี้ ตัง้ แต่ทิฟสาห์ถึงกาซา และทรงครอบครองเหนื อบรรดากษั ตริย์ที่อยู่ฟากแม่น้ําข้างนี้ และพระองค์ทรงมี
สันติภาพอยู่ทุกด้านรอบพระองค์ 25 ยูดาห์และอิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนก็นั่งอยู่ใต้เถาองุน
่ และ
ใต้ ต้น มะเดื่อ ของตน ตัง้ แต่ เมืองดานกระทัง่ ถึง เมืองเบเออร์เชบา ตลอดวัน เวลาของซาโลมอน 26 ซาโลม
อนยังมีคอกขังม้าเดี่ยวอีกสี่ หมื่นสําหรับรถรบของพระองค์ และพลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน 27 และบรรดา
ข้าหลวงเหล่านั ้นกจ
็ ัดเสบียงอาหารส่งกษั ตริย์ซาโลมอน และเพื่อทุกคนที่มายังโต๊ะเสวยของกษั ตริย์ซาโลม
อน ต่างก็ส่งของตามเดือนของตน เขาทัง้ หลายไม่ให้สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขาดไปเลย 28 ทัง้ ข้าวบาร์เลย์และฟางข้าว
สําหรับม้าและม้าอาชาไนย เขานํามายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั ้นตามที่ได้มีรับสัง่ แก่ทุกคน
สติปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า

29 และพระเจ้า ทรงประทานสติ ปัญญาและความเข้าใจแก่ ซาโลมอนอย่างเหลือ ประมาณ

ทัง้ พระทั ยอ ัน
กว้างขวางดุจ เม็ด ทรายที่ ชายทะเล 30 และสติ ปัญญาของซาโลมอนล้ ํา กว่า สติ ปัญญาทัง้ สิน
้ ของชาวตะวัน
ออกและกว่า บรรดาสติ ปัญญาของอียป
ิ ต์ 31 เพราะพระองค์ ทรงมี สติ ปัญญาฉลาดกว่า คนอื่น ทุก คน ทรง
ฉลาดกว่าเอธานคนเอสราห์ และเฮมาน คาลโคล์และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และพระนามของ
พระองค์ ก็ เลื่องลือ ไปในทุก ประชาชาติ ที่ อยู่ล้อมรอบ 32 พระองค์ ตรัสส ุ ภาษิ ต สามพัน ข้ อด ้วย และบทเพลง
ของพระองค์ มีหน่งึ พันห้าบท 33 พระองค์ ตรัสถึงต้นไม้ตัง้ แต่ ต้นสนสี ดาร์ซ่ึงอยู่ในเลบานอน จนถึงต้นหุสบ
ซึ่ง งอกออกมาจากกําแพง พระองค์ ตรัส ถึง สัตว์ป่า ด้วย ทัง้ บรรดานก สัตว์เลื้อยคลานและปลา 34 และคน
มาจากชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อ ฟัง สติ ปัญญาของซาโลมอน และมาจากบรรดากษั ตริย์ แห่งแผ่น ดิน โลก ผู้ ได้
ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

1 พงศ์กษั ตริย์ 5:1
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1 พงศ์กษั ตริย์ 6:11

ซาโลมอนเตรียมสําหรับการสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)

1 ฝ่ายฮี รามกษั ตริย์ เมืองไทระได้ ส่ง ข้าราชการของท่านมาเฝ้า ซาโลมอน

เมื่อ ท่านได้ ยิ นว ่า เขาได้ เจ ิม ตัง้
พระองค์ ไว้เป็นกษั ตริย์แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮีรามรักดาวิดอยู่เสมอ 2 และซาโลมอนได้ ส่งพระ
ดํารัส ไปยัง ฮี รามว่า 3 “ท่านคงทราบอยู่ แล ้ วว ่า ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนาม
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ไม่ได้ เพราะการสงครามซึ่งอยูล
่ ้อมรอบพระองค์ทุกด้าน จนกว่าพระ
เยโฮวาห์จะทรงปราบเขาเสียให้อยูใต้
่ พระบาทของพระองค์ 4 แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรง
ประทานให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้าน ปฏิปักษ์ หรือเหตุรา้ ยก็ไม่มี 5 ดูเถิด ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระ
นิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ไว้กับ ดาวิด ราชบิดา
ของข้าพเจ้า ว่า ‘บุ ตรชายของเจ้า ผู้ ซึ่ง เราจะตัง้ ไว้ บนบัล ลั งก ์ แทนเจ้า จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ นามของ
เรา� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านสัง่ ให้ตัดไม้สนสีดาร์แห่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้า
จะสมทบกับ พวกข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้า จะมอบเงิน ค่า จ้างข้าราชการของท่านแก่ ท่านตามที่ ท่านตัง้
ไว้ เพราะท่านคงทราบแล้ วว่า ท่ามกลางเรานี้ ไม่มีผู้ใดรู จ
้ ักตัดไม้ เหมือนชาวซี โดน� 7 และอยู่มาเมื่อฮีราม
ได้ยน
ิ ถ้อยคําของซาโลมอน ท่านก็ชื่นชมยินดียิง่ นั กและว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ ผูทรงประทาน
้
บุตรชายที่ ฉลาดองค์ หน่ง
ึ แก่ ดาวิด ให้อยู่เหนื อชนชาติ ใหญ่นี้ � 8 และฮีรามก็ ใช้คนให้มายังซาโลมอนทูลว่า
“ข้าพเจ้า ได้ พิจารณาสิง่ ต่างๆซึ่ง ท่านส่ง ไปยัง ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า พร้อมที่ จะกระทํา สิง่ สารพัด ตามที่ ท่าน
ปรารถนาในเรือ
่ งไม้สนสี ดาร์ และไม้สนสามใบ 9 ข้าราชการของข้าพเจ้าจะนําลงมาจากเลบานอนถึงทะเล
และข้าพเจ้าจะผูกแพล่องมาตามทะเลถึงที่ที่ท่านจะกําหนดให้ และข้าพเจ้าจะให้แก้แพที่นั ่น ขอท่านมารับ
เอา และขอท่านส่งเสบียงอาหารแก่สํานั กวังของข้าพเจ้าก็แล้วกัน เป็นที่พอใจข้าพเจ้าแล้ว� 10 ฮีรามจึงได้
จัดส่งไม้สนสีดาร์และไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์ทุกประการ 11 ฝ่ายซาโลม
อนทรงประทานข้าวสาลี ให้เป็นอาหารแก่ สํานั กวังของฮีรามสองหมื่นโคระและนํ้ามันบริสุทธิ์ยี่สิ บโคระ ซา
โลมอนทรงประทานแก่ฮีรามเป็นปีๆไปอย่างนี้ แหละ 12 และพระเยโฮวาห์พระราชทานสติปัญญาแก่ซาโลม
อน ดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้ และมี สันติ ภาพระหว่างฮีรามและซาโลมอน และทัง้ สองก็ ทรงกระทํา สนธิ
สัญญากัน
พวกกรรมกรเพื่อสร้างพระวิหาร
กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงเกณฑ์ แรงงานจากชนอิสราเอลทัง้ ปวง คนที ่ ถู กเกณฑ์ แรงนั บ ได้ สามหมื่น คน
14 และพระองค์ทรงใช้เขาไปยังเลบานอน เวรละหนึ่ งหมื่นคนต่อเดือน เขาจะอยู่ที่เลบานอนเดือนหนึ่ ง และ
อยู่ บ้านสองเดือน และอาโดนี รัม เป็น ผู้ บังคับ บัญชาพวกถูก เกณฑ์ แรง 15 ซาโลมอนมี คนขนของหนั ก เจ็ด
หมื่นคน และคนสกัดหินในถิน
่ เทือกเขาแปดหมื่นคน 16 นอกจากข้าราชการผู้ใหญ่ของซาโลมอนซึ่งเป็นผู้ดู
แลการงานนี้ ก็มีอีกสามพันสามร้อยคนซึ่งเป็นผูป
้ กครองดูแลประชาชนผูดํ
้ าเนิ นงาน 17 กษั ตริยทรงบั
์
ญชา
และเขาทัง้ หลายสกั ดก้อนหินใหญ่มีค่าออกมา เพื่อวางรากฐานของพระนิ เวศด้วยหินที ่แต่ งแล้ว 18 ดังนั ้น
พนั กงานก่อสร้างของซาโลมอน และพนั กงานก่อ สร้างของฮี ราม และช่างสลั กห ิ นก ็ แต่ งหิน เหล่า นั ้น และ
เตรียมตัวไม้และหินเพื่อสร้างพระนิ เวศ
13
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การเริม
่ สร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)

1 อยู่มาในปี ที่ สี่ร้อยแปดสิบหลังจากที่ ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์

ในปี ที่ สี่แห่งการที่ ซาโลมอ
นครอบครองอิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
การพรรณนาถึงพระวิหาร

2 พระนิ เวศซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระเยโฮวาห์นั ้น

ยาวหกสิบศอก กว้างยี่สิบศอกและสูง
สามสิบศอก 3 มุขหน้าห้องโถงของพระนิ เวศนั ้นยาวยีสิ
่ บศอก เท่ากับด้านกว้างของพระนิ เวศ และลึกเข้าไป
หน้าพระนิ เวศสิบศอก 4 และพระองค์ทรงสร้างหน้าต่างสําหรับพระนิ เวศมีขอบสอบออกข้างนอก 5 พระองค์
ทรงสร้างห้องติด ผนั ง พระนิ เวศอยู่ รอบผนั ง ของพระนิ เวศ ทัง้ ที่ ห้องโถงและที่ หอ
้ งหลัง และพระองค์ ทรง
สร้างห้องระเบียงโดยรอบ 6 ห้องชัน
้ ล่างที่สุด กว้างห้า ศอก ชัน
้ กลางกว้างหกศอก และชั ้นที ่ สามกว้างเจ็ด
ศอก เพราะรอบด้านนอกของพระนิ เวศพระองค์ ทรงสร้างหยั กบ ่า ไว้ ที่ ผนั ง เพื่อ ว่า ไม้ รอดจะไม่ ได้ ทะลวง
เข้าไปในผนั ง พระนิ เวศ 7 เมื่อ กําลัง สร้าง พระนิ เวศนั ้ นก ็ สร้างด้วยศิ ลา ซึ่ง เตรียมมาจากบ่อศิ ลา เพราะ
ฉะนั ้น จึง ไม่ ได้ ยิน เสียงค้อนหรือ ขวานหรือ เครือ
่ งมือ เหล็ก ใดๆในพระนิ เวศ ขณะเมื่อ ทําการก่อสร้าง 8 ทาง
เข้าห้องชัน
้ ล่างอยู่ทางด้านขวาของตัวพระนิ เวศ และคนขึ้นไปยังห้องชัน
้ กลางทางบันไดเวียน และขึ้นจาก
ห้องชัน
้ กลางไปห้องชั นที
้ ่ สาม 9 พระองค์ ทรงสร้างพระนิ เวศดังนี้ และทรงให้สําเร็จ และพระองค์ ทรงสร้าง
เพดานของพระนิ เวศ มีไม้คร่าวและกระดานเป็นไม้สนสีดาร์ 10 พระองค์ทรงสร้างห้องรอบพระนิ เวศสูงห้า
ศอก และติดกับตัวพระนิ เวศด้วยกระดานไม้สนสีดาร์ 11 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงซาโลมอนว่า
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“เก ี่ ยวด ้วยพระนิ เวศนี้ ซึ่ง เจ้า สร้างอยู่ ถ้า เจ้า ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และประพฤติ ตามคํา ตัดสิน
ของเรา และรักษาบัญญัติของเราทัง้ สิน
้ และดําเนิ นตาม เราก็จะกระทําถ้อยคําของเรากับเจ้าซึ่งเราพูดกับ
ดาวิด บิดาของเจ้า นั ้น ให้สําเร็จ 13 และเราจะอยู่ในหมู่ ชนอิสราเอล และจะไม่ ทอดทิ้งอ ิส ราเอลชนชาติ ของ
เราเลย� 14 ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิ เวศและทรงให้สําเร็จ 15 พระองค์ทรงกรุ ผนั งข้างในพระนิ เวศด้วย
กระดานไม้ สนสี ดาร์ ตัง้ แต่ พื้น พระนิ เวศจนถึง ไม้ เพดาน พระองค์ ทรงกรุ ข้างในด้วยไม้ และพระองค์ ทรง
ปู ปิด พื้น พระนิ เวศด้วยไม้ สนสามใบ 16 พระองค์ ทรงสร้างอีก ข้างหนึ่ ง ของพระนิ เวศยี่สิ บศอกด้วยกระดาน
ไม้ สนสี ดาร์จากพื้น ถึง ไม้ เพดาน และพระองค์ ทรงสร้างห้องนี้ ภายใน ให้ เป็น ห้องหลัง คือ ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด
17 ตัวพระนิ เวศคือห้องโถงซึ่งอยู่ส่วนหน้านั ้นยาวสี่ สิ บศอก 18 มีไม้สนสี ดาร์ที่ อยู่ข้างในพระนิ เวศแกะเป็ นร
ู ปดอกตูม และดอกไม้ บาน เป็น ไม้ สนสี ดาร์ทัง้ สิน
้ ในที่ นั่น แลไม่ เห ็น หิน เลย 19 พระองค์ ทรงจัด เตรียมห้อง
หลังไว้ข้างในพระนิ เวศ เพื่อจะวางหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ไว้ที่ นั่น 20 ส่วนข้างในห้องหลังนั ้นยาว
ยี่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก และสูง ยี่ สิ บศอก และพระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ พระองค์ ทรงกรุ แท่ นบู
ชาด ้วยไม้ สนสี ดาร์ด้วย 21 และซาโลมอนทรงบุ ข้างในพระนิ เวศด้วยทองคํา บริสุทธิ์ และพระองค์ ทรงลาก
โซ่ ทองคํา ข้ามข้างหน้า ห้องหลัง และบุ ด้วยทองคํา 22 และพระองค์ ทรงบุพ ระนิ เวศทัง้ หลั งด ้วยทองคํา จน
พระนิ เวศนั ้นสําเร็จทัง้ สิน
้ แท่นบูชาทัง้ แท่ นที ่เป็นของห้องหลัง พระองค์ ก็ ทรงบุ ด้วยทองคํา 23 ในห้องหลัง
พระองค์ ทรงสร้างเครู บ สองรู ปด ้วยไม้ มะกอกเทศ สูง รู ป ละสิบ ศอก 24 ปี กข้างหนึ่ ง ของเครู บ ยาวห้าศอก ปี
กอีกข้างหนึ่ ง ของเครู บ ยาวห้าศอก จากปลายปีกข้างหนึ่ ง ไปถึงปลายปี กอีกข้างหนึ่ งยาวสิบศอก 25 เครู บอี
กรู ปหนึ่ งกว
็ ด
ั ได้สิบศอกด้วย เครู บทัง้ สองมีขนาดเท่ากัน และรู ปอย่างเดียวกัน 26 ความสูงของเครู บรู ปหนึ่ ง
เป็น สิบ ศอก และเครู บอี กรู ปหนึ่ งก ็ เหมือนกัน 27 พระองค์ ทรงวางเครู บ ไว้ในส่วนชัน
้ ในที่สุด ของพระนิ เวศ
ปี กของเครู บน ั ้นกางออกเพื่อ ให้ ปี กหนึ่ ง จดผนั ง ข้างหนึ่ ง และปีก ของเครู บอี กรู ปหนึ่ ง จดผนั งอ ีก ข้างหนึ่ ง
ส่วนปีกข้างอื่นก็มาจดกันตรงกลางพระนิ เวศ 28 และพระองค์ ทรงบุเครู บด้วยทองคํา 29 พระองค์ ทรงสลัก
ผนั ง ของพระนิ เวศนั ้น โดยรอบ ด้วยรู ป แกะสลัก เป็ นร ูปเครู บ และต้ นอ ิ นทผลัม และดอกไม้ บานทัง้ ข้างใน
และข้างนอก 30 พื้น ของพระนิ เวศนั ้น พระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา ทัง้ ข้างในและข้างนอก 31 สําหรับ ทางเข้า
สู่ หอ
้ งหลัง พระองค์ ทรงสร้างประตู ด้วยไม้ มะกอกเทศ กรอบประตู ชิ ้ นบนและวงกบประตู รวมเข้า เป็น หนึ่ ง
ในห้า ของขนาดของผนั ง 32 พระองค์ ทรงสร้างบานประตู ทัง้ สองด้วยไม้ มะกอกเทศ แกะรู ป เครู บ ต้ นอ ิ นท
ผลัม และดอกไม้บาน ทรงบุด้วยทองคํา พระองค์ทรงแผ่ทองคําหุม
้ เครู บและห้อมต้นอินทผลัม 33 พระองค์
ทรงสร้างวงกบประตูทางเข้าห้องโถงด้วยไม้มะกอกเทศ เป็นหนึ่ งในสี่ ของขนาดของผนั ง 34 และประตูสอง
บานด้วยไม้ สนสามใบ บานสองบานของบานประตู หน่งึ หมุน ได้ และบานอีก สองบานของบานประตู หน่ึ งก
็ หมุน ได้ 35 พระองค์ ทรงแกะเครู บ ต้ นอ ิ นทผลัม และดอกไม้ บานบนบานประตู นั ้น และพระองค์ ทรงบุ ด้วย
ทองคําสมํ่าเสมอกันบนงานแกะสลักนั ้น 36 พระองค์ทรงสร้างลานภายในด้วยกําแพงหินสกัดสามชัน
้ และ
ด้วยไม้สนสีดาร์ชัน
้ หนึ่ ง 37 ในปีที่สี่ก็ได้วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในเดือนศิฟ 38 และในปีที่สิบเอ็ด
ในเดือนบูล ซึ่งเป็นเดือนที่แปด พระนิ เวศนั ้นก็สําเร็จหมดทุกๆส่วน และสําเร็จตามรายการทัง้ สิน
้ พระองค์
ทรงสร้างพระนิ เวศนั ้นเจ็ดปี
12
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การพรรณนาถึงพระวิหารและเครือ
่ งตกแต่งต่างๆ

1 ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวังของพระองค์สิบสามปี และพระองค์ทรงให้พระราชวังของพระองค์สําเร็จ
ทัง้ สิน
้ 2 พระองค์ทรงสร้างพระตําหนั กพนาเลบานอน ยาวหนึ่ งร้อยศอก กว้างห้าสิบศอกและสูงสามสิบศอก

อยู่บนเสาไม้สนสีดาร์สี่แถว มีคานไม้สนสีดาร์อยู่บนเสา 3 ชัน
้ บนมุงด้วยไม้สนสีดาร์บนห้อง ซึ่งอยู่บนเสาสี่
สิ บห้าห้อง แถวละสิบห้าห้อง 4 มีกรอบหน้าต่างสามแถบ หน้าต่างอยู่ตรงข้ามหน้าต่างทัง้ สามแถว 5 ประตู
และหน้าต่างทัง้ หมดมี กรอบสี่ เหลี่ยม และหน้าต่างก็ อยู่ ตรงข้ามหน้าต่างทัง้ สามแถว 6 และพระองค์ ทรง
สร้างท้องพระโรงเสา ยาวห้า สิบ ศอกและกว้างสามสิบ ศอก มี มุ ขด ้านหน้า และมี เสากับ หลังคาข้างหน้า
7 และพระองค์ทรงสร้างท้องพระโรงพระที่นั ่ง เป็ นที่ซ่ึงพระองค์ทรงให้คําพิพากษา คือท้องพระโรงพินิศจัย
ก็ ทํา ทัง้ ห้องสํา เร็จด ้วยไม้ สนสี ดาร์ด้วย 8 พระราชวัง ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ จะทรงประทั บอย ู่นั้ นม ี ลาน
อีกแห่งหนึ่ งซึ่งอยู่ภายในท้องพระโรง ก็กระทําด้วยฝีมือช่างอย่างเดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสร้างวังเหมือน
ท้องพระโรงนี้ สําหรับราชธิดาของฟาโรห์ ซึ่งพระองค์ ทรงได้ มาเป็นมเหสี 9 ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ สร้างด้วยหินอันมี
ค่า สกัดออกมาตามขนาด ใช้เลื่อย เลื่อยทังด
้ ้านหลังและด้านหน้า ตัง้ แต่ฐานถึงยอดผนั ง และมีตัง้ แต่ข้าง
นอกถึงลานใหญ่ 10 ฐานนั ้นทําด้วยหินมีค่า หินก้อนมหึมา หินขนาดแปดและสิบศอก 11 ข้างบนก็เป็นหินมี
ค่า สกัดออกมาตามขนาด และไม้ สนสี ดาร์ 12 กําแพงลานใหญ่มี หินสกัดสามชัน
้ โดยรอบ และไม้ สนสี ดาร์
ชัน
้ หนึ่ ง ลานชัน
้ ในของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ มี เหมือนกัน ทั ้งม ุข พระนิ เวศด้วย 13 กษั ตริย์ ซาโลมอ
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นทรงใช้ คนให้ นํา ฮี รามมาจากเมืองไทระ 14 ท่านเป็น บุตรชายของหญิ งม ่ายตระกู ลน ัฟ ทาลี และบิดาของ
ท่านเป็น ชายชาวเมืองไทระ เป็น ช่างทองสัมฤทธิ์ และท่านประกอบด้วยสติ ปัญญา ความเข้าใจและฝีมือ ที่
จะทํางานทุกอย่างด้วยทองสัมฤทธิ์ ท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอนและทํางานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 15 ท่านได้
ทําเสาทองสัมฤทธิส
์ องเสา แต่ละเสาสูงสิบแปดศอก วัดขนาดเส้นรอบแต่ละเสาได้สิบสองศอก 16 ท่านทํา
บัวควํา่ หัวเสาสองอันด้วยทองสัมฤทธิหล่
์ อ เพื่อจะวางไว้บนยอดเสา บัวควํา่ หัวเสาอันหนึ่ งสูงห้าศอก และ
ความสูงของบัวควํา่ หัวเสาอีกอันหนึ่ งก็หา้ ศอก 17 แล้วมีตาข่ายเป็นตาหมากรุ กด้วยมาลัยโซ่สําหรับบัวควํา่
ที่ อยู่บนหัวเสา เจ็ดอันสําหรับบัวควํา่ อันหนึ่ ง และเจ็ดอันสําหรับบัวควํา่ อีกอันหนึ่ ง 18 ท่านทําเสานั ้นพร้อม
ด้วยลูก ทั บท ิม มี สองแถวล้อมทับ ตาข่ายผืน หนึ่ ง เพื่อ คลุม บัว ควํา่ ที่ อยู่ ยอดเสา และท่านก็ ทํา เช่น เดียวกัน
สําหรับบัวควํา่ อีกอันหนึ่ ง 19 ฝ่ายบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนยอดเสาที่อยู่ในมุขนน
ั ้ เป็นดอกบัว ขนาดสี่ศอก 20 บัวควํา่
ซึ่ง อยู่ บนเสาสองต้น นั ้ นม ี ลูก ทั บท ิ มด ้วย และอยู่ เหนื อ คิว
้ ซึ่ง อยู่ ถัด ตาข่าย มี ลูก ทั บท ิม สองร้อยลูก อยู่ ล้อม
รอบเป็น สองแถว บัว ควํา่ อี กอ ัน หนึ่ งก ็ มี เหมือนกัน 21 ท่านตัง้ เสาไว้ที่ มุ ขพระวิหาร ท่านตัง้ เสาข้างขวาไว้
และเรียกชื่อ ว่า ยาคีน และท่านตัง้ เสาข้างซ้ายไว้ เรียกชื่อ ว่า โบอัส 22 และบนยอดเสานั ้น เป็น ลายดอกบัว
งานของเสาก็ สําเร็จดังนี้ แหละ 23 แล้วท่านได้ หล่อขันสาครเป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ่ งไปถึ งอีกขอบหนึ่ ง
ได้ สิ บศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้ สามสิบศอก 24 ใต้ ขอบเป็นลูกดอกตูม ในระยะหนึ่ งศอกมี ลูกดอก
ตู มสิ บลู ก อยู่ รอบขัน สาคร ดอกตูม อยู่ สองแถวหล่อ พร้อมกับ เมื่อ หล่อ ขัน สาคร 25 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บน
วัว สิบ สองตัว หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ตกสามตัว หัน หน้า ไปทิศ ใต้ สามตัว หัน หน้า
ไปทิศ ตะวัน ออกสามตัว เขาวางขัน สาครอยู่บนวัว ส่วนหลัง ทัง้ หมดของวัว อยู่ด้านใน 26 ขัน สาครหนาหนึ่ ง
คืบ ที่ขอบของขันทําเหมือนขอบถ้วยเหมือนอย่างดอกบัว บรรจุได้สองพันบัท 27 ท่านทําแท่นทองสัมฤทธิสิ
์
บอัน แท่ นอันหนึ่ งยาวสี่ ศอก กว้างสี่ ศอก สูงสามศอก 28 ท่านสร้างแท่นอย่างนี้ แท่นนี้ มีแผง แผงนี้ ฝังอยู่
ในกรอบ 29 บนแผงที่ฝังอยูใ่ นกรอบนั ้นมีรู ปสิงโต วัว และเครู บ ข้างบนกรอบมีแท่นที่อยู่เหนื อ และใต้สิงโต
และวัวมีลวดลายเป็นมาลัยฝีค้อน 30 แล้วแท่นหนึ่ งๆมีล้อทองสัมฤทธิสี
์ ่ล้อ และมีเพลาทองสัมฤทธิ์ ที่มุมท
ัง้ สี่ มี ที่ หนุน ขันที ่ หน ุ นอ ัน หนึ่ ง หล่ อม ี มาลัย ห้อยข้างๆทุก ข้าง 31 ช่องเปิ ดอย ู่ ในบัว ควํา่ ซึ่ง ยื่น ขึ้น ไปหนึ่ ง ศอก
ช่องเปิดนั ้นกลมอย่างที่ เขาทําแท่น ลึกหนึ่ งศอกคืบ ตรงช่องเปิ ดมีลายสลัก และแผงนั ้ นก็สี ่เหลี่ยมไม่กลม
32 ล้อ ทัง
้ สี่ อยู่ ใต้ แผง เพลาล้อ นั ้น เป็น ชิน
้ เดียวกับ แท่น ล้ ออ ัน หนึ่ ง สูง หนึ่ ง ศอกคืบ 33 ล้อ นั ้น เขาทํา เหมือน
ล้อ รถรบ ทัง้ เพลา ขอบล้อ ซี่ และดุม ก็ หล่อ 34 แท่น หนึ่ งๆมี ที่ หน ุ นอยู่ ที่ มุ มท ัง้ สี่ ที่ หน ุน นี้ หล่อ เป็น ชิน
้ เดียว
กับแท่น 35 ที่บนยอดแท่นมีแถบกลมยอดสูงคืบหนึ่ ง และบนยอดแท่นนั ้นมีกรอบและแผงติดเป็ นอันเดียว
กับแท่น 36 ที่ พื้นกรอบและพื้นแผง ท่านสลักเป็ นรูปเครู บ สิงโต และต้ นอินทผลัม ตามที่ ว่างของแต่ละสิง่
มี ลายมาลัย รอบ 37 ท่านได้ ทํา แท่น สิบ แท่น ตามอย่างนี้ หล่อ เหมือนกัน หมดทุ กอ ัน ขนาดเดียวกัน และรู ป
เดียวกัน 38 ท่านทําขันทองสัมฤทธิสิ
่ บบัท ขนาดขันลูกหนึ่ งสี่ศอก มีขันแท่นละลูกทัง้ สิบ
์ บลูก ขันลูกหนึ่ งจุสีสิ
แท่น 39 ท่านวางแท่น ขัน นั ้น ไว้ทางด้านขวาของพระนิ เวศห้า แท่น และทางด้านซ้ายของพระนิ เวศห้า แท่น
และท่านวางขันสาครไว้ที่ ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ 40 ฮีรามได้ทําขัน พลว
ั ่ และชามด้วย
ดังนั ้นฮีรามก็ เสร็จงานทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาต้องกระทําถวายกษั ตริย์ซาโลมอนสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
41 เสาสองต้น คิวท
ั ้ สองของบัวควํา่ ที่อยูบนยอดเสา
่
และตาข่ายสองผืน ซึ่งคลุมคิวท
ั ้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่
้ ง
้ ง
บนยอดเสา 42 และลูกทับทิมสี่รอ
้ ยสําหรับตาข่ายสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่ งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิวท
้
ัง้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนเสา 43 แท่นสิบแท่น และขันสิบลูกซึ่งอยู่บนแท่น 44 และขันสาครลูกหนึ่ ง และวัว
สิบสองตั วที่อยู่ใต้ ขันสาคร 45 หม้อ พลัว่ และชาม ภาชนะทัง้ สิน
้ เหล่านี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่งฮี
รามได้ทําถวายกษั ตริย์ซาโลมอนเป็นของที่ทําด้วยทองสัมฤทธิข
ั ัน 46 กษั ตริยทรงหล่
์
อสิง่ เหล่านี้ ในที่ราบ
์ ดม
ลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน และในที่ดินโคลนระหว่างเมืองสุคคทและศาเรธาน 47 ซาโลมอนทรงหาได้ชงั ่ เครือ
่ ง
ใช้ทัง้ หมดนี้ ไม่ เพราะว่ามีมากด้วยกัน จึงมิได้หานํ้าหนั กของทองสัมฤทธิ์ 48 ซาโลมอนได้ทรงกระทําเครือ
่ ง
ใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ คือ แท่น บูชาทองคํา และทรงทํา โต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์
ด้วยทองคํา 49 เชิงประทีปทําด้วยทองคําบริสุทธิ์อยู่ทางด้านขวาห้าอัน อยู่ทางด้านซ้ายห้าอัน ข้างหน้าห้อง
หลัง ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกรตัด ไส้ ตะเกียงทํา ด้วยทองคํา 50 อ่าง ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ชาม ช้อน และ
กระถางไฟทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ และเดือยสําหรับ ประตู ของส่วนชัน
้ ในพระนิ เวศ คือ ที่ บริสุทธิ์ที่สุด และ
สําหรับประตูหอ
้ งโถงของพระวิหาร ก็ทําด้วยทองคํา 51 บรรดากิจการซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนกระทําเกี่ยวด้วย
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ได้สําเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนําบรรดาสิง่ ซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้า
มา คือเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ต่างๆ และเก็บไว้ในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

8
หีบพันธสัญญาและสง่าราศีของพระเจ้าในพระวิหาร (2 พศด 5:2-14)

1 พงศ์กษั ตริย์ 8:1

282

1 พงศ์กษั ตริย์ 8:29

1 แล ้ว ซา โลม อ นท รง ประชุม พวก ผู้ ใหญ่ ของ อิสราเอล และ บรรดา หัวหน้า ของ ตระกูล คือ ประมุข ของ
บรรพบุรุษคนอิสราเอล ต่อพระพักตร์กษั ตริยซาโลมอนในกรุ
์
งเยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือเมืองศิโยน 2 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร์กษั ตริย์
ซาโลมอน ณ การเลี้ยงในเดือนเอธานิ ม ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ด 3 พวกผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และพวกปุ
โรหิตก็ยกหีบ 4 และเขาทัง้ หลายนําหีบของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแห่งชุมนุม และเครือ
่ งใช้บริสุทธิทั
์ ง้
สิน
้ ซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้ บรรดาปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา 5 และกษั ตริย์ซาโลมอน และชุ
มนุมชนอิสราเอลทัง้ สิ้นที ่ได้ ประชุมกันต่อพระองค์ อยู่กับพระองค์ ต่อหน้าหีบ ได้ ถวายแกะและวัวมากมาย
ซึ่งเขาจะนั บหรือเอาจํานวนก็ไม่ได้ 6 แล้วปุโรหิตก็นําหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มายังที่ ของหีบ ที่ อยู่
ในห้องหลังของพระนิ เวศ คือในที่ บริสุทธิที
้ กางปีกออกเหนื อที่ ของ
์ ่สุด ภายใต้ ปี กเครู บ 7 เพราะว่าเครู บนัน
หีบ เครู บจึงเป็นเครือ
่ งคลุมเหนื อหีบ และไม้ คานของหีบ 8 พวกเขาดึงคานหามของหีบนัน
้ ออกบ้าง จึงเห็น
ปลายคานหามได้จากที่บริสุทธิที
่ ้างหน้าห้องหลัง แต่เขาจะเห็นจากข้างนอกไม่ได้ และคานหามก็
์ ่สุด ซึ่งอยูข
ยังอยู่ที่นั ่นจนทุกวันนี้ 9 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสเก็บไว้ ณ โฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําพันธสัญญากับชนอิสราเอล เมื่อเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 และอยูม
่ าเมื่อปุโรหิต
11
ออกมาจากที่ บริสุทธิที
์ ่สุด เมฆมาเต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ปุ โรหิตจึงยืนปรนนิ บัติ อยู่ไม่ได้ เพราะ
เมฆนั ้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

ซาโลมอนให้พรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)
แล ้ว ซาโลมอนตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว ่า พระองค์ จะประทับ ในความมืด ทึบ 13 ข้า พระองค์ ได้
สร้างพระนิ เวศอัน เป็ นที ่ ประทับ สําหรับ พระองค์ เป็น สถานที่ ถาวรเพื่อ พระองค์ จะทรงสถิต อยู่ เป็น นิ ตย์ �
14 แล ้ วกษั ตริ ย์ ก็ หัน มาและทรงให้ พรแก่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง
้ ปวง (ขณะที่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ ปวง
ยืน อยู�
่ 15 พระองค์ ตรัสว ่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา ให้ สํา เร็จด ้วย
พระหัตถ์ ของพระองค์ ตามที่ พระองค์ ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ ต่อดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า 16 ‘ตัง้ แต่ วันที่
เราได้ นํา อิสราเอลชนชาติ ของเราออกจากอียป
ิ ต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหนึ่ ง เมืองใดในตระกูล อิสราเอลทัง้ สิน
้
เพื่อ จะสร้างพระนิ เวศ เพื่อ นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น แต่ เราได้ เลือกดาวิด ให้ อยู่ เหนื ออ ิส ราเอลชนชาติ ของ
เรา� 17 ดาวด
ิ ราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้ พระทัยแล้วทจ
ี่ ะสร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอล 18 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับ ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘ที่ เจ้ าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศ
สําหรับ นามของเรานั ้น เจ้ าก็ ทําดี อยู่ แล้ว ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า 19 อย่างไรก็ตาม เจ้ าจะไม่ สร้างพระ
นิ เวศ แต่ บุ ตรชายของเจ้า ผู้ ซ่ึง จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ นามของเรา� 20 บัดนี้
พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พระดํารัส ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัสน ัน
้ สําเร็จ เพราะข้าพเจ้า ได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิด
ราชบิดาของข้าพเจ้า และนั ่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้
สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล 21 ข้าพเจ้า ได้ กําหนดที่ ไว้สําหรับ หี
บทน
ี่ ั ่นแล้ว ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยูในนั
่
้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา เมื่อ
พระองค์ทรงนําเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์�
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แล ้ว ซา โลม อน ประทับ ยืน หน้า แท่น บูชา ของ พระ เย โฮ วาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ ม ชน อิสราเอล ทัง้ ปวง และ
กางพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกสู่ ฟ้า สวรรค์ 23 และทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ไม่มี
พระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือที่แผ่นดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และ
ทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของเขา
24 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ดาวิด บิดาของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง
สัญญาไว้แก่ท่าน พระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จในวันนี้ ด้วย
พระหัตถ์ ของพระองค์ 25 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่ ที่
พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ราชบิดาของข้าพระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้หน่ง
ึ ใน
สายตาของเราที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า ลูก หลานทัง้ หลายของเจ้า จะระมัดระวัง ในวิถี ทาง
ของเขา ที่ เขาจะดําเนิ น ไปต่อ หน้า เราอย่างที่ เจ้ าได้ ดําเนิ น ต่อ หน้า เรานั ้น� 26 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า แต่
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระวจนะของพระองค์ จงดํารงอยู่ ซึ่งพระองค์ ได้ ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ คือ
ดาวิด บิดาของข้า พระองค์ 27 แต่ พระเจ้า จะทรงประทั บท ี่ แผ่ นดิน โลกหรือ ดู เถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์
อัน สูง ที่สุด ยัง รับ พระองค์ อยู่ ไม่ ได้ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น จะรับ พระองค์ ไม่ ได้ ยิง่ กว่า นั ้น สัก
เท่าใด 28 แต่ ขอพระองค์ สนพระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และในคํา วิงวอนนี้ โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องและคําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐาน
ต่อ พระพักตร์พระองค์ ในวัน นี้ 29 เพื่อ ว่า พระเนตรของพระองค์ จะทรงลืม อยู่เหนื อ พระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางคืน
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และกลางวัน คือ สถานที่ ซ่ึง พระองค์ ได้ ตรัสว ่า ‘นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น � เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงสดับ คํา
อธิษฐาน ซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์ จะได้อธิษฐานตรงต่อสถานที่ นี้ 30 และขอพระองค์ทรงสดับคําวิงวอนของ
ผู้ 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 ทรง
ประทานอภัย 31 เมื่อ ชายคนใดกระทํา การละเมิด ต่อ เพื่อนบ้านของเขา และถู กบ ัง คับ ให้ ทํา สัตย์ ปฏิญาณ
และเขามาให้คําปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 32 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์
และขอทรงกระทํา และทรงพิพากษาผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ กล ่าวโทษผู้ กระทํา ความผิด และทรง
นํา ความประพฤติ ของเขาให้ กล ับ ตกบนศีรษะของตัว เขาเอง และขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ ของผู้ ชอบ
ธรรมสนองแก่ เขาตามความชอบธรรมของเขา 33 เมื่ ออ ิส ราเอลชนชาติ ของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อ หน้า ศั ตรู
เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาหัน กลับ มาหาพระองค์ อีก และยอมรับ พระนามของพระองค์
และอธิษฐานและกระทํา การวิงวอนต่อ พระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 34 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และ
ประทานอภัย แก่ บาปของอิสราเอลชนชาติ ของพระองค์ และขอทรงนํา เขากลับ มายัง แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์
ได้ทรงพระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 35 เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่ และไม่มีฝน เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ สถานที่ นี้ และยอมรับ พระนามของพระองค์ และ
หันกลับเสียจากบาปของเขาทัง้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงให้เขาทัง้ หลายรับความทุกข์ใจ 36 ก็ขอพระองค์ทรง
สดับ ในฟ้า สวรรค์ และขอทรงประทานอภัย บาปของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงสอนทางดี แก่ เขา ซึ่ง เขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่น ดิน ของ
พระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานแก่ชนชาติของพระองค์เป็นมรดกนั ้น 37 ถ้ามีการกันดารอาหารใน
แผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าวม้าน รากินข้าว หรือตัก
๊ แตนวัยบิน หรือตัก
๊ แตนวัยคลาน หรือถ้าศั ตรู ของเขา
ทัง้ หลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจ็บไข้อย่างใด มีขึ้นก็ดี 38 ไม่ว่าคํา
อธิษฐานอย่างใด หรือ คํา วิงวอนประการใดซึ่ง ประชาชนคนใด หรืออ ิส ราเอลประชาชนของพระองค์ ทัง้ สิน
้
ทูล ต่างก็สํานึ กถึงเรือ
่ งภัยพิบติ
ั แห่งจิตใจของเขาเอง และได้กางมือของเขาสู่พระนิ เวศนี้ 39 ขอพระองค์ทรง
สดับในฟ้าสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัยและทรงกระทํา และทรงประทานแก่
ทุกคนซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะพระองค์คือพระองค์เท่านั ้นที่ทรง
ทราบจิตใจแห่งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 40 เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ ตลอดวัน เวลาที่ เขา
ทัง้ หลายอาศัยในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย 41 ยิง่ กว่านั ้ นอีก
เกี่ยวกับชนต่างด้าว ผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ 42 (เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และถึง พระหัตถ์
อันมหิทธิฤทธิของพระองค์
และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์� เมื่อเขามาอธิษฐานตรงต่อพระนิ เวศ
์
นี้ 43 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชน
ต่างด้าวได้ ทูล ขอต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะรู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และ
เกรงกลัวพระองค์ ดังอิสราเอลประชาชนของพระองค์ยาํ เกรงพระองค์อยูนั
่ ้น และเพื่อเขาทัง้ หลายจะทราบ
ว่า พระนิ เวศนี้ ซ่ึงข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ 44 ถ้าประชาชนของพระองค์
ออกไปทําสงครามต่อสู้ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็นโดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตาม และเขา
ทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ตรงต่อ เมืองซึ่ง พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อ พระนิ เวศซึ่ง ข้า
พระองค์ได้สร้างสําหรับพระนามของพระองค์ 45 ขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของเขาและคําวิงวอนของ
เขาในฟ้า สวรรค์ และขอทรงให้ สิทธิอัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 46 ถ้า เขาทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระองค์
(เพราะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่ งซึ่ งมิได้ กระทําบาป� และพระองค์ ทรงกริว้ ต่อเขา และทรงมอบเขาไว้กับศั ตรู
เขาจึงถูกจับไปเป็นเชลยยังแผ่นดินของศัตรู นั ้น ไม่ว่าไกลหรือใกล้ 47 แต่ถ้าเขาสํานึ กผิดในใจในแผ่นดินซึ่ง
เขาได้ถูกจับไปเป็นเชลยและได้กลับใจ และได้ทําการวิงวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินของผูจ
้ ับเขาไปเป็นเชลย
ทูลว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาป และได้ประพฤติชัว่ ร้ายและได้กระทําความชัว่ � 48 ถ้าเขาทัง้ หลาย
กลับ 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 ทรงสดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขาในฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และ
ขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่ 50 และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ผู้ได้กระทํา
บาปต่อพระองค์ และทรงประทานอภัยต่อการละเมิดทัง้ หลายของเขา ซึ่งเขาได้ กระทําต่อพระองค์ และให้
เขาเป็ นที ่ เมตตาของคนเหล่านั ้ นที ่ จับ เขาทัง้ หลายไปเป็น เชลย เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ความเมตตาจาก
เขา 51 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นประชาชนของพระองค์ และเป็นมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนําออก
มาจากอียป
ิ ต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก 52 ขอพระเนตรของพระองค์ จงลืม อยู่ ต่อ คํา วิงวอนของผู้ รับ ใช้ ของ
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พระองค์ และต่อคําวิงวอนของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ขอทรงสดับบรรดาเรือ
่ งที่ เขาทัง้ หลายร้อง
ต่อ พระองค์ 53 เพราะพระองค์ ทรงแยกเขาจากท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน โลก ให้ เป็น มรดก
ของพระองค์ ตามซึ่ง พระองค์ ตรัส ทางโมเสส ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ใน
เมื่อพระองค์ทรงนําบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์�
ซาโลมอนตักเตือนและให้พรแก่ประชาชน
ครัน
้ ซา โลม อ นท รง จบ คํา อธิษฐาน และ คํา วิงวอน ทัง้ สิน
้ นี้ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ แล้ว ก็ ทรง ลุก ขึ้น จาก
หน้า แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ที่ ซึ่ง ทรงคุกเข่า พร้อมกับ กางพระหัตถ์ สู่ ฟ้า สวรรค์ 55 และพระองค์ ทรง
ประทับยืน และทรงให้พรแก่ ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ด้วยเสียงดัง ว่า 56 “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
พระราชทานการหยุดพักแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ พระ
สัญญาอัน ดี ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาทางโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั้น ไม่ ล้ม เหลวสัก
คําเดียว 57 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายสถิ ตกับเราดังที่ พระองค์ ได้ สถิ ตกับบรรพบุรุษของเรา
ขอพระองค์ อย่าทรงละเราหรือทอดทิง้ เราเสีย 58 เพื่อพระองค์ ทรงโน้ มจิตใจของเราให้มาหาพระองค์ ที่ จะ
ดําเนิ นในทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ กฎเกณฑ์ของพระองค์ และคํา
ตัดสินของพระองค์ ซึ่งพระองค์ ทรงบัญญัติ ไว้แก่ บรรพบุรุษของเรา 59 ขอให้ถ้อยคําเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ วงิ วอนขอต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้อยู่ใกล้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเราทัง้ วัน และคืน
และขอให้สิทธิอันชอบธรรมของผูรั
้ บใช้ของพระองค์คงอยู่ และให้สิทธิอันชอบธรรมของอิสราเอลประชาชน
ของพระองค์คงอยู่ ตามต้องการแต่ละวัน 60 เพื่อบรรดาชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระเย
โฮวาห์นั้นเป็นพระเจ้า ไม่มีองค์อื่นเลย 61 เพราะฉะนั ้นขอให้จิตใจของท่านทัง้ หลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา คือที่ จะดําเนิ นอยู่ในกฎเกณฑ์ ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ ดังในเวลา
นี้ �
54

การถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)
แล ้ วกษั ตริย์ และชนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ อยู่ กับ พระองค์ ได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 63 และซาโลมอนได้ ถวายเครือ
่ งสันติ บูชา ซึ่ง พระองค์ ทรงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ วัว สองหมื่น สอง
พัน ตัว และแกะหนึ่ ง แสนสองหมื่น ตัว กษั ตริย์ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงจึ งอ ุ ทิศ ถวายพระนิ เวศแห่ง พระเย
โฮวาห์ 64 ในวัน เดียวกัน นั ้น กษั ตริย์ ทรงทํา พิธีชาํ ระส่วนกลางของลาน ซึ่ง อยู่ หน ้า พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ เพราะว่าที่ นั่น พระองค์ ได้ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และธัญ ญบู ชา และส่วนไขมัน ของสันติ บูชา เพราะว่า
แท่น ทองสัมฤทธิ์ซ่ึง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ นั้น เล็ก เกิน ไป ไม่ พอรับ เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบู ชา
และส่วนไขมันของสันติบูชา 65 ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลในเวลานั ้น พร้อมกับอิสราเอลทัง้ ปวง เป็นชุ
มนุมมโหฬาร มีคนมาตัง้ แต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา เป็นเจ็ดวันและเจ็ดวันคือสิบสี่วัน 66 ในวันทีแ
่ ปดพระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ เขาทัง้ หลายก็ถวาย
พระพรแด่กษั ตริย์ และกลับไปสู่เต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่ องด้วยความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงกระทําแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ และแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์
62

9
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)

1 อยู่มาเมื่อซาโลมอนได้ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษั ตริย์

และบรรดาสิง่ ที่ซา
โลมอนมี พระประสงค์ จะสร้างนั ้น สําเร็จ แล้ว 2 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเป็ นคร ง
ั ้ ที่ สอง ดัง ที่
พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอน 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าและ
คํา วิงวอนของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ กระทํา ต่อ เรานั ้น แล้ว เราได้ รบ
ั พระนิ เวศซึ่ง เจ้า ได้ สร้างนี้ ไว้เป็น สถานบริสุทธิ ์
และได้ ประดิษฐานนามของเราไว้ที่ นั ่นเป็นนิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่ นั ่นตลอดไป 4 และถ้าเจ้า
ดําเนิ นต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดําเนิ นด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม กระทําทุกอย่าง
ตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา 5 แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์
ของเจ้าเหนื ออิสราเอลเป็นนิ ตย์ ดังที่เราได้สัญญากับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หน่ึงบนบัลลั
งก์แห่งอิสราเอล� 6 แต่ถ้าเจ้าหันไปจากการติดตามเรา ตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้าก็ดี และมิได้รักษา
บัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ต่อหน้าเจ้า แต่ไปปรนนิ บัติพระอื่นและนมัสการพระนั ้น
7 แล้วเราจะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาทัง
้ หลาย และพระนิ เวศนี้ ซ่ึงเราได้กระทําให้
เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อนามของเรา เราจะเหวีย
่ งออกเสียจากสายตาของเรา และอิสราเอลจะเป็นคําภาษิ ต
และคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวง 8 และพระนิ เวศนี้ ซึ่งจะเห็นได้ ทนโท่ ทุกคนที่ ผ่านไปจะฉงนสนเท่ห์
และเขาจะเย้ยหยันและกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเยโฮวาห์จึงได้กระทําดัง่ นี้ แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิ เวศนี้ �
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แล ้ว เขาจะตอบว่า ‘เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา ผู้ ได้ ทรงนํา บรรพบุรุษ
ของเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และได้ ยด
ึ ถือพระอื่น และนมัสการและปรนนิ บัติ พระนั ้น เพราะฉะนั ้นพระ
เยโฮวาห์ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ นี้ มาเหนื อเขาทัง้ หลาย� ”
9

กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
อยู่ มาเมื่อ สิน
้ ยี่ สิ บปี ซึ่ง ซาโลมอนได้ ทรงสร้างอาคารสองหลัง คือ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
พระราชวังของกษั ตริย์ 11 (ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ ส่งไม้สนสี ดาร์ ไม้สนสามใบและทองคําให้แก่ ซาโลม
อนตามที่ พระองค์ มี พระประสงค์ แล้ว) กษั ตริย์ ซาโลมอนจึง ทรงประทานหัว เมืองในแผ่น ดิน กาลิ ลี ให้ แก่ ฮี
รามยีสิ
่ บหัวเมือง 12 แต่เมื่อฮีรามเสด็จจากเมืองไทระเพื่อชมหัวเมืองซึ่งซาโลมอนประทานแก่ท่าน หัวเมือง
เหล่านั ้นไม่เป็นทีพ
่ อพระทัยท่าน 13 เพราะฉะนั ้นท่านจึงว่า “พระอนุชาเอ๋ย เมืองซึ่งท่านประทานแก่ข้าพเจ้า
นั ้นเป็นเมืองอะไรอย่างนี้ � เขาจึงเรียกเมืองเหล่านั ้นว่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวันนี้ 14 ฮีรามได้ส่งทองคําหนึ่ ง
ร้อยยี่ สิ บตะลัน ต์ ให้ แก่ กษั ตริย์ 15 นี่ เป็น เรือ
่ งแรงงานเกณฑ์ ซึ่ง กษั ตริย์ ซาโลมอนได้ เกณฑ์ เพื่อ สร้างพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของพระองค์ และป้อมมิลโล และกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็ม และฮาโซร์
และเมกิด โด และเกเซอร์ 16 ฟาโรห์ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ได้ ยกทัพ ขึ้น มายึด เมืองเกเซอร์และเอาไฟเผาเสีย และ
ได้ ฆ่า คนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ในเมืองนั ้น และได้ ยกเมืองนั ้น ให้ แก่ ธิดาของท่านเป็น สิน สมรสคือ มเหสี ของซา
โลมอน 17 ซาโลมอนจึง สร้างเกเซอร์ข้น
ึ ใหม่ และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่าง 18 ทัง้ เมืองบาอาลัท และเมือง
ทัดโมร์ในถิน
่ ทุรกันดารในแผ่นดิน 19 ทัง้ บรรดาหัวเมืองคลังหลวงที่ ซาโลมอนมีอยู่ และหัวเมืองสําหรับรถ
รบของพระองค์ และหัวเมืองสําหรับพลม้าของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่งซาโลมอนมี พระประสงค์ จะสร้างใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และทัว่ แผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ในอาณาจักรของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่ง เหลือ
อยู่ จากคนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่ คนอิสราเอล 21 ลูก หลานของ
เขาที่ เหลือ อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลไม่ สามารถจะทําลายให้ สิ ้น ได้ บุ คคลเหล่า นี้ ซาโลมอนท
รงเกณฑ์ ให้เป็น ทาสอยู่ จนทุก วัน นี้ 22 แต่ ประชาชนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้ ทรงกระทํา ให้เป็น ทาสไม่
เขาทัง้ หลายเป็น ทหาร เป็น ข้าราชการ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของพระองค์ เป็น นายทหารของพระองค์ เป็น ผู้
บังคับการรถรบของพระองค์ และเป็น พลม้า ของพระองค์ 23 เหล่า นี้ เป็น เจ้า หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ เหนื อ พระราช
กิจของซาโลมอนจํานวนห้าร้อยห้าสิบคน เป็นผู้ดู แลประชาชนที่ ทํางาน 24 แต่ ธิดาของฟาโรห์ได้ ขึ้นไปจาก
นครดาวิด ถึงพระตําหนั กของพระนางเองซึ่งซาโลมอนได้สร้างให้พระนาง แล้วพระองค์จึงสร้างป้อมมิลโล
25 ปี ละสามครัง
้ ซาโลมอนได้ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชาบนแท่ นบู ชา ซึ่ง พระองค์ ทรง
สร้างถวายพระเยโฮวาห์ ทรงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั ้นพระองค์จึงสร้าง
พระนิ เวศจนสําเร็จ 26 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือกําปั่ นที ่เอซีโอนเกเบอร์ ซึ่งอยู่ใกล้ เอโลท บนฝั่ ง
ทะเลแดงในแผ่น ดิน เอโดม 27 และฮี รามได้ ส่ง ข้าราชการและพลเรือ ผู้ ซ่ึง คุ้น เคยกับ ทะเลไปกับ กองกําปั่ น
พร้อมกับข้าราชการของซาโลมอน 28 เขาทัง้ หลายไปถึงเมืองโอฟีร ์ และนําทองคํามาจากที่นั ่น จํานวนสี่รอ
้ ย
ยีสิ
่ บตะลันต์และนํามาถวายกษั ตริย์ซาโลมอน
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พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)

1 เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ แห่งซาโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาห์ พระนาง
ก็ เสด็จ มาทดลองพระองค์ ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พร ้ อมด้วยข้า ราช

บริพารมากมาย มีฝูงอูฐบรรทุกเครือ
่ งเทศและทองคําเป็ นอันมาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อพระนาง
เสด็จ มาถึง ซาโลมอนแล้ว พระนางก็ ทูล เรือ
่ งในพระทัย ต่อ พระองค์ ทุ กประการ 3 และซาโลมอนตรัส ตอบ
ปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มีสิ ่งใดที่ ซ่อนอยู่พ้นกษั ตริย์ซ่ึงพระองค์ จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ได้ 4 และ
เมื่อ พระราชินี แห่ งเชบาทรงเห็น พระสติ ปัญญาทัง้ สิน
้ ของซาโลมอน และพระราชวัง ที่ พระองค์ ทรงสร้าง
5 ทัง
้ อาหารที่ โต ๊ะ เสวย กับ การเข้า เฝ้า ของบรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บั ติ รับ ใช้ ของมหาดเล็ก ตลอด
ทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และพนั กงานเชิญถ้วยของพระองค์ และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ พระทัย ของพระนางก็ สลดลงที เดียว 6 พระนางทูล กษั ตริย์ ว่า “ข่าวคราวซึ่ง หม่อมฉั น ได้ยน
ิ
ในประเทศของหม่อมฉั น ถึงพระราชกิจและพระสติ ปัญญาของพระองค์ เป็นความจริง 7 แต่ หม่อมฉั นมิได้
เชื่อถ้อยคํานั ้น จนหม่อมฉั นมาเฝ้า และตาของหม่อมฉั นได้ เห็นเอง และดู เถิด ที่ เขาบอกแก่ หม่อมฉั นก็ไม่
ถึง ครึง่ หนึ่ ง พระสติ ปัญญาและความมัง่ คัง่ ของพระองค์ ก็ มากยิง่ กว่า ข่าวคราวที่ หม่อมฉั น ได้ ยิน 8 บรรดา
คนของพระองค์ก็เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่านี้ ของพระองค์ผู้อยู่งานประจําต่อพระพักตร์พระองค์ และ
ฟัง พระสติ ปัญญาของพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ผู้ ทรงพอพระทัย
ในพระองค์ และทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้บนบัล ลั งก ์ แห่งอ ิส ราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักอ ิส ราเอลเป็น
นิ ตย์พระองค์จึงทรงแต่งตัง้ ให้พระองค์เป็นกษั ตริย์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงอํานวยความยุติธรรมและความ

1 พงศ์กษั ตริย์ 10:10
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1 พงศ์กษั ตริย์ 11:10

เที่ยงธรรม� 10 แล้วพระนางก็ ถวายทองคําหนึ่ งร้อยยี่สิ บตะลันต์ แด่ กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศเป็นจํานวนมาก
และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มี เครือ
่ งเทศมามากมายดังนี้ อีก ดัง ที่ พระราชินี แห่งเชบาถวายแด่ กษั ตริย์ซาโลม
อน 11 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก กองกํา ปั่ นของฮีรามซึ่ง ได้ นํา ทองคํา มาจากโอฟีร ์ ได้ นํา ไม้ จันทน์ แดงและเพชรพลอย
ต่างๆจํานวนมากหลายมาจากโอฟีร ์ 12 และกษั ตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์ แดงทําเสาพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์
และสําหรับ พระราชวัง ของกษั ตริย์ และทํา พิณ เขาคู่ และพิณ ใหญ่ สํา หรับน ั กร ้อง จนทุก วัน นี้ ก็ ไม่ เคยมี ไม้
จันทน์ แดงมาหรือ เห็น อย่างนี้ อีก 13 กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงพระราชทานทุก อย่างแก่ พระราชินี แห่ งเชบา
ตามที่พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิง่ ที่พระราชทานมาจากความอุดมสมบูรณ์ของกษั ตริย์แล้ว สิ่งใดๆ
ที่ พระนางทูลขอ ซาโลมอนก็ พระราชทาน ดังนั ้น พระนางก็ เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง พร้อมกับ
ข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)

14 นํ้าหนั กของทองคําที่นํามาส่งซาโลมอนในปี หน่ง
ึ นั ้นเป็นทองคําหกร้อยหกสิบหกตะลันต์ 15 นอกเหนื อ

จากทองคํา ซึ่ง มาจากพ่อค้า และจากการค้า ของพวกพ่อค้า และจากกษั ตริย์ทัง้ ปวงของประเทศอาระเบีย
และจากบรรดาเจ้า เมืองแห่งแผ่นดิน 16 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างโล่ ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคํา ทุบ โล่
อันหนึ่ งใช้ทองคําหกร้อยเชเขล 17 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่อันหนึ่ งใช้ทองคํา
สามมาเน และกษั ตริ ย์ ทรงเก็บ โล่ ไว้ ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 18 กษั ตริย์ ทรงกระทํา พระที่นั่ง งาช้าง
ขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุ ด้วยทองคํา อย่างงามที่ สุด 19 พระที่ นั่ง นั ้ นม ี บันไดหกขัน
้ พน ัก หลัง ของพระที่นั่ง
นั ้น กลมข้างบน และสองข้างพระที่ นั่ งม ี ที่ วางพระหัตถ์ มี สิ งโตสองตัวยืน อยู่ ข้างๆที่ วางพระหัตถ์ 20 มี สิ ง
โตอีก สิบ สองตัวยืน อยู่ ที่ นั ่น บนหกขัน
้ บันไดทัง้ สองข้าง เขาไม่ เคยทํา ในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้
21 ภาชนะทัง
้ สิน
่ งดื่ม ของกษั ตริย์ ซาโลมอนทํา ด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ สําหรับ เครือ
้ ของพระตําหนั ก
พนาเลบานอนทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ไม่มี ที่ ทํา ด้วยเงิน เลย เงิน นั ้น ถือว่า เป็น ของไม่ มี ค่า อะไรในสมัย ของ
ซาโลมอน 22 เพราะว่ากษั ตริย์มีกองกําปั่ นเมืองทารชิช เดินทะเลพร้อมกับกองกําปั่ นของฮีราม กองกําปั่ น
เมืองทารชิ ชนํา ทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มาสามปี ต่อ ครัง้ 23 ดังนี้ แหละ กษั ตริย์ ซาโลมอนจึง ได้
เปรียบกว่าบรรดากษั ตริย์อ่น
ื ๆแห่งแผ่นดินโลกในเรือ
่ งสมบัติ และสติ ปัญญา 24 และทั วท
่ ัง้ โลกก็ แสวงหาที่
จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่าน 25 ทุกคนก็นําเครือ
่ ง
บรรณาการของเขามา เป็นเครือ
่ งทําด้วยเงิน เครือ
่ งทําด้วยทองคํา เครือ
่ งแต่งกาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ
ม้า และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี 26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้า พระองค์ทรงมีรถรบหนึ่ งพัน
สี่ รอ
้ ยคัน และพลม้า หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ประจํา อยู่ ที่ หัว เมืองรถรบ และอยู่ กับ กษั ตริย์
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 27 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้เงินนั ้นเป็นของสามัญในกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และ
ทรงกระทําให้มีสนสี ดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา 28 ม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจาก
อียป
ิ ต์ พร ้ อมด้วยเส้น ด้ายสําหรับ ผ้า ป่าน และบรรดาพ่อค้า ของกษั ตริย์ รบ
ั เส้น ด้ายสําหรับ ผ้า ป่านนั ้น มา
ตามราคา 29 จะนํารถรบคันหนึ่ งเข้ามาจากอียป
ิ ต์ได้ในราคาหกร้อยเชเขลเงิน ม้าตัวหนึ่ งหนึ่ งร้อยห้าสิบ ดัง
นั ้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษั ตริย์ทัง้ ปวงของคนฮิตไทต์ และบรรดากษั ตริย์ของซีเรีย
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มเหสีทัง้ หลายของซาโลมอนไหว้รู ปเคารพ
1 แต่ กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงรัก หญิง ต่างด้าวหลายคน นอกจากธิดาของฟาโรห์ มี หญิง คนโมอับ คนอัม
โมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮิตไทต์ 2 เป็นของประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรัสกับคนอิสราเอลว่า “เจ้า
ทัง้ หลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับเขาทัง้ หลาย หรืออย่าเข้ามาแต่งงานกับเจ้า เพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไป
ตามพระของเขาเป็นแน่ � ซาโลมอนทรงติดพันกับคนเหล่านี้ ด้วยความรัก 3 พระองค์ทรงมีมเหสีเจด
็ ร้อยคือ
เจ้าหญิง และนางห้ามสามร้อย และบรรดามเหสีของพระองค์ก็ทรงหันพระทัยของพระองค์ไปเสีย 4 เพราะ
อยู่ มาเมื่อ ซาโลมอนทรงพระชราแล้ว มเหสี ของพระองค์ ได้ หัน พระทัย ของพระองค์ ให้ไปตามพระอื่น และ
พระทัย ของพระองค์ หาได้ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ดัง พระทัย ของดาวิด ราชบิดาของ
พระองค์ไม่ 5 เพราะซาโลมอนทรงดําเนิ นตามพระอัชโทเรท พระแม่เจ้าของคนไซดอน และตามพระมิลโคม
สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน 6 ซาโลมอนจึงทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ
ได้ ทรงติดตามพระเยโฮวาห์อย่างเต็มกําลัง ดังดาวิดราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํามาแล้ วนน
ั ้ 7 แล้ว
ซาโลมอนได้ ทรงสร้างปู ชนียสถานสูงสําหรับพระเคโมช สิ ่งที่ น่าสะอิดสะเอียนของโมอับ ในภูเขาที่ อยู่หน้า
กรุ งเยรู ซาเล็ม และสําหรับพระโมเลค สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน 8 และพระองค์จึงทรงกระทําดัง
นั ้นเพื่อมเหสีต่างด้าวของพระองค์ทัง้ สิน
่ งหอมและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่บรรดาพระของ
้ ผู้ที่ได้เผาเครือ
เขา
พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ต่อ ซาโลมอน เพราะพระทัย ของท่านได้ หน
ั ไปเสีย จากพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่
งอิสราเอล ผู้ได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านสองครัง้ แล้ว 10 และได้ ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ว่าท่านไม่ควรไป
9
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ติดตามพระอื่น แต่ท่านมิได้รักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาโลม
อนว่า “เนื่ องด้วยเจ้าได้กระทําเช่นนี้ และเจ้ามิได้รักษาพันธสัญญาของเรา และกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้
บัญชาเจ้าไว้ เราจะฉี กอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่ และให้แก่ ข้าราชการของเจ้า 12 กระนั ้ นก็ดี เพราะเห็น
แก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทําในวันเวลาของเจ้า แต่เราจะฉี กออกจากมือบุตรชายของเจ้า 13 อย่างไร
ก็ ดี เราจะไม่ ฉีก เสีย หมดอาณาจั กร แต่ เราจะให้ตระกูล หนึ่ ง แก่ บุ ตรชายของเจ้า เพื่อ เห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้
ของเรา และเพื่อเห็นแก่เยรู ซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้� 14 พระเยโฮวาห์ทรงให้ปฏิปักษ์ เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอน
คือฮาดัดคนเอโดม ท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์ แห่งเอโดม 15 เพราะอยู่มาเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดม และโยอาบ
ผู้บัญชาการกองทัพได้ข้น
ึ ไปฝังผู้ที่ถูกฆ่า หลังจากเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมเสีย 16 (เพราะโยอาบและ
คนอิสราเอลทัง้ สิน
ิ ต์ พร้
้ ยังอยู่ที่นั ่นหกเดือน จนกว่าเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดม� 17 ฮาดัดได้หนี ไปอียป
อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาของท่าน ครัง้ นั ้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ 18 เขาทัง้ หลาย
ยกออกจากมีเดียนมายังปาราน และพาคนจากปารานมากับเขาและมาถึงอียป
ิ ต์ เฝ้าฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ
ียป
ิ ต์ ผู้ ประทานเรือนหลัง หนึ่ ง แก่ เขา และกําหนดให้ ได้ รับ ปัน เสบียงอาหาร และประทานที่ ดิ นให้ เขาด้วย
19 และฮาดัด เป็ นที ่ โปรดปรานยิง
่ ในสายตาของฟาโรห์ ฟาโรห์ จึง ประทานน้ องสาวของมเหสี ของท่านเอง
คือ ขนิ ษฐาของพระราชิ นี ทาเปเนสให้ เป็น ภรรยาเขา 20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็ ประสูติ เกน ูบัท ให้ ท่าน
เป็นบุตรชาย ผู้ซึ่ง ทาเปเนสให้หย่านมในวังของฟาโรห์ และเกนูบัทอยู่ในวังของฟาโรห์ในหมู่ ราชโอรสของ
ฟาโรห์ 21 แต่ เมื่อ ฮาดั ดอย ู่ ในอียป
ิ ต์ ได้ ยิ นว ่า ดาวิด ได้ ล่วงลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ แล้ว และโย
อาบผู้บัญชาการกองทั พก็สิ ้นชีวต
ิ แล้ว ฮาดัดจึงทูลฟาโรห์ว่า “ขอข้าพระองค์ ทูลลาเพื่อข้าพระองค์ จะกลับ
ไปยัง ประเทศของข้า พระองค์ เอง � 22 แต่ ฟาโรห์ ตรัส กั บท ่า นว่า “ท่านอยู่ กับ เราขาดสิง่ ใดหรือ ดู เถิด ท่าน
จึงเสาะหาที่ จะกลับไปยังประเทศของท่าน� และท่านก็ทูลพระองค์ว่า “ไม่ขาดสิง่ ใดพระเจ้าข้า แต่ขอให้ข้า
พระองค์ ไปเถิด� 23 พระเจ้าได้ ทรงให้ปฏิปักษ์ เกิดขึ้นต่อสู้ ท่านอีกคนหนึ่ ง คือเรโซนบุตรชายของเอลี ยาดา
ผู้ที่หนี ไปจากฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์แห่งโศบาห์เจ้านายของตน 24 เมื่อดาวิดเข่นฆ่าชาวโศบาห์เขาก็รวบรวม
ผู้คนให้อยู่กับเขา กลายเป็นหัวหน้าของกองปล้น และเขาทัง้ หลายก็ไปยังเมืองดามัสกัสอาศัยอยู่ที่นั่น และ
ครอบครองเมืองดามัสกัส 25 ท่านเป็นปฏิปักษ์ ของอิสราเอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน นอกจากเหตุรา้ ย
ที่ฮาดัดได้กระทํา และท่านเกลียดชังอิสราเอล และได้ปกครองอยูเ่ หนื อซีเรีย
การเลื่อนตําแหน่ งของเยโรโบอัม
คนเอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห์ข้าราชการคนหนึ่ งของซาโลมอน มารดาชื่อ
เศรุ วาห์ เป็น หญิ งม ่าย ได้ ยกมือ ขึ้น ต่อสู้ กษั ตริย์ ด้วย 27 ต่อ ไปนี้ เป็น สาเหตุ ที่ ท่านยกมือ ขึ้น ต่อสู้ กษั ตริย์ คือ
ซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิลโล และอุด ช่องกําแพงนครของดาวิด ราชบิดาของพระองค์ 28 เยโรโบอัม เป็น
ทแกล้ว ทหาร เมื่อ ซาโลมอนทรงเห็นว ่า ชายหนุ่ม คนนั ้น เป็น คนขยัน พระองค์ จึง ให้ท่านดูแลเหนื อ แรงงาน
เกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานโยเซฟ 29 และอยู่ มาในคราวนั ้น เมื่อ เยโรโบอัม ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม อาหิ
ยาห์ผู้พยากรณ์ ชาวชีโลห์ได้ พบท่านที่ กลางทาง อาหิยาห์สวมเสื้อใหม่ตัวหนึ่ ง และคนทัง้ สองก็ อยู่ลําพังใน
ทุ่งนา 30 แล้วอาหิยาห์ก็ จับเสื้อใหม่ ที่ สวมอยู่ฉีกออกเป็นสิบสองชิน
้ 31 และท่านพู ดกับเยโรโบอัมว่า “ท่าน
จงเอาไปสิบ ชิน
้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด เราจะฉี ก อาณาจักรจากมือ
ของซาโลมอน และจะให้ เจ้ าสิบ ตระกูล 32 (แต่ เขาจะมี ตระกูล หนึ่ ง เพื่อ เห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา และ
เพื่อ เห็น แก่ เยรู ซาเล็ม เมืองซึ่ง เราเลือกจากท่ามกลางตระกูล ทัง้ ปวงของอิสราเอล� 33 เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ ทอดทิง้ เรา และได้ นมัสการพระอัชโทเรท พระแม่เจ้ าของชาวไซดอน เคโมชพระของโมอับ และมิลโคม
พระของคนอัม โมน และมิ ได้ ดําเนิ น ในทางของเรา เพื่อ จะกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของเรา และรักษา
กฎเกณฑ์ ของเรา และคําตัดสินของเรา อย่างกับดาวิดบิดาของเขาได้ กระทํานั ้น 34 ถึงกระนั ้ นก็ดี เราจะไม่
เอาอาณาจักรทัง้ หมดออกจากมือ ของเขา แต่ เราจะกระทํา ให้ เขาเป็น ผู้ ครอบครองอยู่ ตลอดวัน เวลาแห่ง
ชีวต
ิ ของเขา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เพราะเขาได้รก
ั ษาบัญญัติของเราและกฎ
เกณฑ์ ของเรา 35 แต่ เราจะเอาอาณาจักรออกจากมื อบ ุตรชายของเขา และจะมอบให้เจ้ าสิบ ตระกูล 36 เรา
ยัง จะให้ ตระกูล หนึ่ ง แก่ บุ ตรชายของเขา เพื่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะมี ประทีป ดวงหนึ่ ง ต่อ หน้า เราในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเสมอ เป็นเมืองซึ่งเราได้เลือกเพื่อประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่น 37 เราจะเอาตัวเจ้า และเจ้าจะ
ปกครองให้กว้างขวางตามชอบใจของเจ้า และเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนื ออิสราเอล 38 และจะเป็นดังนี้ วา่ ถ้าเจ้า
เชื่อฟังทุกสิง่ ที่เราบัญชาแก่เจ้า และจะดําเนิ นในทางทัง้ หลายของเรา และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของ
เรา โดยรักษากฎเกณฑ์ของเรา และบัญญัติของเราดังดาวิดผู้รับใช้ของเราได้กระทํา เราจะอยู่กับเจ้า และ
จะสร้างเจ้าให้เป็นราชวงศ์ ที่มัน
่ คง ดังที่เราได้สร้างเพื่อดาวิดมาแล้ว และเราจะให้อส
ิ ราเอลแก่เจ้า 39 ด้วย
เหตุ นี้ เราจะให้ ความทุกข์ ใจแก่ เชื้อ สายของดาวิด แต่ ไม่ เป็น นิ ตย์ � ” 40 ฉะนั ้น ซาโลมอนจึง ทรงหาช่องจะ
26 เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
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ประหารเยโรโบอัมเสีย แต่ เยโรโบอัมได้ ลุ กขึ้นหนี เข้าไปในอียป
ิ ต์ ไปยังชิชก
ิ ต์ และอยู่ในอียป
ิ ต์
ั กษั ตริย์อียป
จนถึงซาโลมอนสิน
้ พระชนม์
ซาโลมอนสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และพระสติ ปัญญาของ
พระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พระราชกิจ ของซาโลมอนหรือ 42 และเวลาที่ ซาโลมอนทรงครอบครองใน
เยรู ซาเล็มเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ นั ้น เป็นสี่สิบปี 43 และซาโลมอนก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังพระศพพระองค์ ไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมราชโอรสของพระองค์
ก็ขึ้นครองแทน
41 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของซาโลมอน

12

ความโง่เขลาของเรโหโบอัมคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)

1 เรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง
้ ปวงได้มายังเชเคมเพื่อจะตัง้ ท่านให้เป็นกษัตริย์ 2 และ
อยู่มาเมื่อเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยังอยู่ในอียป
ิ ต์ (ที่ซึ่งท่านหนี ไปจากพระพักตร์
กษั ตริย์ซาโลมอน เยโรโบอัมอาศัยอยู่ในอียป
ิ ต์� 3 เขาทัง้ หลายก็ใช้คนไปเรียกท่าน เยโรโบอัมกับชุมนุมชน
อิสราเอลทัง้ หมดได้ มาทูล เรโหโบอัม ว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้แอกของข้า พระองค์ หน ัก
นั ก เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอัน
หนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระองค์ �
5 พระองค์ ตรัสกับ เขาว่า “จงกลับ ไปเสีย สัก สามวัน แล ้ว จึง มาหาเราอีก� ประชาชนจึง กลับ ไป 6 แล ้ วกษั ตริ
ย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า ผู้อยูงานประจํ
่
าซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์
ยัง ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลายจะแนะนํา เราให้ตอบประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์
ว่า “ถ้าพระองค์ จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ ในวันนี้ และรับใช้พวกเขา และตรัสตอบคําดี แก่ พวกเขา เขา
ทัง้ หลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิ ตย์� 8 แต่พระองค์ทรงทอดทิง้ คําปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั ้นเสีย
และไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ และอยูง่ านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรัส
กับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนํา เราอย่างไร เพื่อ พวกเราจะตอบประชาชนนี้ ผู้ ที่ ทูล เราว่า ‘ขอทรงผ่อน
แอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วางอยูเ่ หนื อข้าพระองค์ทัง้ หลายให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่มเหล่านั ้นผู้ได้
เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ จงตรัสดังนี้ แก่ ประชาชนนี้ ผู้ทูลพระองค์ ว่า ‘พระราช
บิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้แอกของข้า พระองค์ ทัง้ หลายหนั ก แต่ ขอพระองค์ ทรงผ่อนแก่ ข้า พระองค์ ให้
เบาลง� นั ้น พระองค์ จงตรัส แก่ เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก ้อยของเราก็ หนากว่า เอวแห่ง ราชบิดาของเรา
11 ที่ พระราชบิดาของเราวางแอกหนั ก บนท่านทัง
้ หลายก็ ดี แล้ว เราจะเพิม
่ ให้แก่ แอกของท่านทัง้ หลายอีก
พระราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้ เรียว แต่ เราจะตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � ”
12 เยโรโบอัม กับ ประชาชนทัง
้ ปวงจึง เข้า มาเฝ้า เรโหโบอัม ในวันที ่ สาม ดัง ที่ กษั ตริย์ รับสัง่ ว่า “จงมาหาเรา
อีก ในวันที ่ สาม � 13 และกษั ตริย์ ตรัส ตอบประชาชนอย่างดุ ดัน ทรงทอดทิง้ คํา ปรึกษาซึ่ง ผู้ เฒ่า ได้ ถวายนั ้น
เสีย 14 และตรัส กับ เขาทัง้ หลายตามคํา ปรึกษาของพวกคนหนุ่ม ว่า “พระราชบิดาของเราทํา แอกของท่าน
ทัง้ หลายให้หนั ก แต่เราจะเพิม
่ ให้แก่แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วย
ไม้ เรียว แต่ เราจะตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15 กษั ตริย์ จึ งม ิ ได้ ฟัง เสียงประชาชนเพราะเหตุ
การณ์ นั ้นเป็นมาแต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์ จะทรงกระทําให้พระวจนะของพระองค์ ได้ สําเร็จ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท

อาณาจักรอิสราเอลได้แยกกัน
และเมื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงเห็ นว ่ากษั ตริย์ มิได้ ทรงฟัง เขาทัง้ หลาย ประชาชนก็ ทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า “ข้า
พระองค์ทัง้ หลายมีส่วนอะไรในดาวิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี โอ อิสราเอล
เอ๋ย กล ับ ไปเต็นท์ ของตนเถิด ข้า แต่ ดาวิด จงดู แลราชวงศ์ ของพระองค์ เองเถิด� อิสราเอลจึง จากไปยัง
เต็นท์ ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่ เรโหโบอัม ทรงปกครองเหนื อ ประชาชนอิสราเอล ผู้ อาศัย อยู่ในหัว เมืองของยู
ดาห์ 18 แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ทรงใช้ อาโดรัม นายงานเหนื อ แรงงานเกณฑ์ ไป และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เอา
หิน ขว้างท่านถึง ตาย แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรงรีบ ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
19 อิสราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้ 20 และอยูม
่ าเมื่ออิสราเอลทัง้ ปวงได้ยนว
ิ ่าเยโรโบอัมได้กล
ับมาแล้ว เขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ประชุม แล้วก็ตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง้ ปวง ไม่มีผู้ใด
ติดตามราชวงศ์ ของดาวิด เว้นแต่ตระกูลยูดาห์เท่านั ้น 21 เมื่อเรโหโบอัมมายังกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พระองค์
ได้ เรียกประชุม วงศ์ วานยู ดาห์ทัง้ หมด และตระกูล เบนยามิน เป็น นั กรบที่ คัด เลือกแล้ว หนึ่ ง แสนแปดหมื่น
คน เพื่อ จะสู้ รบกับ วงศ์ วานอิสราเอล เพื่อ จะเอาราชอาณาจักรคืน มาให้ แก่ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอน
22 แต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า 23 “จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนกษั
ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และบอกแก่ วงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ และของเบนยามิน และแก่ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ ว่า
16
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24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า

เจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลญาติพีน้
่ องของเจ้าเลย จงกลับไปยังบ
้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ นี้ เป็นมาจากเรา� ” เหตุฉะนี้ เขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และ
กลับไปบ้านเสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
เยโรโบอัมนําคนอิสราเอลให้ไหว้รู ปเคารพ

แล ้วเยโรโบอัม ก็ สร้างเมืองเชเคมในถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และอาศัย อยู่ ที่ นั่น และพระองค์ ก็ ออก
ไปจากที่ นั ่น ไปสร้างเมืองเปนู เอล 26 และเยโรโบอัม รําพึง ในใจว่า “คราวนี้ ราชอาณาจักรจะหัน กลับ ไป
ยัง ราชวงศ์ ของดาวิด 27 ถ้า ชนชาติ เหล่า นี้ ขึ้น ไปถวายเครือ
่ งสัตวบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล ้ว จิตใจของชนชาติ เหล่า นี้ จะหัน กลับ ไปยัง เจ้า นายของเขาทัง้ หลาย คือ หัน ไปยัง เรโหโบอัม
กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายจะฆ่า เราเสีย และกลับ ไปยัง เรโหโบอัม กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์� 28 ดัง นั ้น
กษั ตริย์จึงทรงปรึกษา และได้ทรงสร้างลูกวัวสองตัวด้วยทองคํา และพระองค์ตรัสแก่ประชาชนว่า “ที่ ท่าน
ทัง้ หลายขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม นานพออยู่ แล้ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดู พระของท่าน ดู เถิด พระองค์ ผู้ ทรง
นําท่านทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์� 29 และพระองค์ ก็ ประดิษฐานไว้ที่ เบธเอลรู ปหนึ่ ง และอีกรู ปหนึ่ ง
30
ทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน และสิง่ นี้ กลายเป็น ความบาป เพราะว่า ประชาชนได้ ไปนมัสการรู ป หนึ่ ง
คือที่ เมืองดาน 31 แล้วพระองค์ ได้ ทรงสร้างนิ เวศที่ ปู ชนียสถานสูง ทรงกําหนดตัง้ ปุโรหิตจากหมู่ประชาชน
ทัง้ ปวง ผู้มิได้ เป็นคนเลวี 32 และเยโรโบอัมทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที ่สิ บห้าของเดือนที่ แปดเหมือน
กับการเลี้ยงที่อยู่ในยูดาห์ และพระองค์ทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาบนแท่นบูชา พระองค์ทรงกระทําในเบธเอ
ลดังนี้ แหละ คือถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่รูปลูกวัวทพระองค์
ี่
ได้ทรงสร้างไว้นั ้น และพระองค์ทรงสถาปนาปุโร
หิตในเบธเอลประจําที่ปูชนียสถานสูงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ 33 พระองค์ทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาซึ่งพระองค์
ทรงสร้างไว้ที่ เบธเอลในวันที ่ สิ บห้า เดือนที่ แปด ในเดือนซึ่ง พระองค์ ทรงดําริเอง และพระองค์ ทรงกําหนด
เทศกาลเลี้ยงสําหรับคนอิสราเอล และทรงถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่นและเผาเครือ
่ งหอม
25
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คําพยากรณ์ ได้กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม

1 และดู เถิด

คนของพระเจ้า คนหนึ่ ง ได้ ออกมาจากยู ดาห์โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไปยัง ที่ เบธเอล
เยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่ แท่นเพื่อจะเผาเครือ
่ งหอม 2 และชายคนนั ้นได้รอ
้ งกล่าวโทษแท่นนั ้นโดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ว่า “โอ แท่น บูชา แท่น บูชา พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด โอรสองค์ หน่งึ จะประสู ติ มา
ในราชวงศ์ ของดาวิดชื่อโยสิยาห์ และบนเจ้าแท่นนี้ จะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้ซ่ึงเผาเครือ
่ งหอมบน
เจ้า และเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้า� ” 3 และท่านก็ให้หมายสําคัญในวันเดียวกันนั ้น กล่าวว่า “นี่ เป็นหมาย
สําคัญที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด เขาจะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยูบ
่ นนั ้นจะถูกเทออก� ”
พระเจ้าทรงทําให้พระหัตถ์กษั ตริยเยโรโบอั
์
มเหีย
่ วแห้งไป

4 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์เยโรโบอัม ทรงสดับ คํา กล่าวของคนของพระเจ้า

ซึ่งร้องกล่าวโทษแท่นนั ้ นที ่เบธ
เอล พระองค์ก็เหยียดพระหัตถ์ออกจากที่แท่น กล่าวว่า “จงจับเขาไว้� และพระหัตถ์ของพระองค์ซ่ึงเหยียด
ออกต่อ เขานั ้ นก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป พระองค์ จะชัก กลับ เข้า หาตั วอ ี กก ็ ไม่ ได้ 5 แท่น บูชาก็ พัง ลงด้วย และมูล เถ้า ก็
ร่วงลงมาจากแท่น ตามหมายสําคัญ ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้ ให้ ไว้โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 6 และกษั
ตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “จงวิงวอนขอพระกรุ ณาแห่งพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ขอจง
อธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้ อีก� และคนของพระเจ้าก็ วงิ วอนต่อพระเยโฮวาห์
และกษั ตริย์ก็ ทรงชักพระหัตถ์ กล ับ เข้าหาพระองค์ ได้ อีกและเป็น เหมือนเดิม 7 และกษั ตริย์ตรัส กับ คนของ
พระเจ้า ว่า “เชิญ มาบ้านกับ ข้าพเจ้า เถิด และรับ ประทานด้วยกัน ข้าพเจ้า จะให้ รางวัล แก่ ท่าน � 8 และคน
ของพระเจ้า ทูล กษั ตริย์ ว่า “ถ้า ท่านจะให้ สัก ครึง่ ราชสมบั ติ ของท่าน ข้าพเจ้า จะไม่ ไปกั บท ่าน และข้าพเจ้า
จะไม่ รบ
ั ประทานขนมปัง หรือด่ ื มน้าํ ในที่ นี้ 9 เพราะว่า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ บัญชาข้าพเจ้า ไว้อย่างนั ้
นว่า ‘เจ้าอย่ากินขนมปังหรือด่ืมน้าํ หรือกลับไปตามทางที่ เจ้ามานั ้น� ” 10 ดังนั ้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่ ง
และไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบธเอล 11 มีผูพยากรณ์
้
แก่คนหนึ่ งอาศัยอยูใ่ นเบธเอล และบุตรชายของ
เขาก็ได้มาบอกเขาถึงเรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ ซึ่งคนของพระเจ้าได้กระทําในวันนั ้ นที่เบธเอล ถ้อยคําซึ่งท่านได้กล่าว
แก่กษั ตริย์ เขาทัง้ หลายก็ได้เล่าให้บิดาของเขาฟังด้วย 12 และบิดาของเขาได้ถามเขาว่า “ท่านไปทางไหน�
เพราะบุตรชายทัง้ หลายของเขาได้เห็นทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปนั ้น
13

ขึ้น ขี่

ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชีวต
ิ

เขาจึง พู ดก ับ บุตรชายของเขาว่า “จงผูก อานลาให้ พ่อ � เขาทัง้ หลายจึง ผูก อานลาให้ เขา แล ้ว เขาก็
14 เขาได้ ไปตามคนของพระเจ้า และได้ พบท่านนั ่ง อยู่ ใต้ ต้น โอ๊ก ต้น หนึ่ ง เขาจึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ท่าน
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เป็น คนของพระเจ้า ซึ่ง มาจากยู ดาห์ หรือ � ท่านก็ ตอบว่า “ใช่ แล้ว � 15 เขาจึง ตอบท่านว่า “เชิญ มาบ้านกับ
ข้าพเจ้า เถิด และมารับ ประทานอาหารบ้าง� 16 ท่านพูด ว่า “ข้าพเจ้า จะกลับ ไปกั บท ่าน หรือ เข้า ไปพั กก ั บท
่านไม่ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั ประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ กับท่านในที่นี้ 17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้ าอย่ารับประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ ที่ นั ่น หรือกลับโดยทางที่ เจ้ าได้ มา� ” 18 และเขาจึงพู
ดก ั บท ่า นว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้ พยากรณ์ อย่างที่ ท่านเป็น นั ้น ด้วย มี ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ึ งมาบอกข้าพเจ้า โดย
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ว่า ‘จงนําเขากลับมากับเจ้ายังเรือนของเจ้า เพื่อเขาจะได้รบ
ั ประทานอาหารและ
ดื่ มน้าํ � ” แต่ เขามุสาต่อ ท่าน 19 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปกับ เขา และได้ รบ
ั ประทานอาหารในเรือนของเขา และได้
ดื่ มน้าํ 20 และต่อมาขณะที่ พวกเขานั ่งอยู่ที่ โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังผู้พยากรณ์ ผู้ที่ ได้ นําท่าน
กลับ 21 และเขาร้องต่อ คนของพระเจ้า ผู้ มาจากยู ดาห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เพราะเจ้า ไม่ เชื่อ ฟัง
พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ และมิได้ รักษาพระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าบัญชาเจ้า 22 แต่ เจ้
าได้ กล ับ มาและรับ ประทานอาหารและดื่ มน ้าํ ในที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เจ้า ว่า “อย่า รับ ประทานอาหาร
หรือด่ื มน ้าํ � ศพของเจ้า จะมิ ได้ ไปถึ งอ ุ โมงค์ ของบรรพบุรุษ ของเจ้า� ” 23 และอยู่ มาหลัง จากที่ ท่านได้ รบ
ั
ประทานอาหารและดื่มน้าํ แล้ว เขาก็ผูกอานลาให้ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งเขาได้พากลับมา 24 และเมื่อท่านไป สิงโต
ก็ ออกมาพบท่านที่ ถนนและฆ่าท่านเสีย และศพของท่านก็ ถู กทิง้ ไว้ในถนน และลาตั วนันก
้ ็ ยน
ื อยู่ข้างๆศพ
นั ้น สิงโตก็ยน
ื อยู่ข้างๆศพด้วย 25 และดูเถิด มีคนผ่านไป และได้เห็นศพทิง้ อยู่ในถนน และสิงโตยืนอยู่ข้าง
ศพนั ้น เขาก็มาบอกกันในเมืองที่ ที่ ผู้พยากรณ์ แก่อยู่นั ้น 26 และเมื่อผู้พยากรณ์ ผู้ที่ นําท่านกลับมาจากทาง
ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาพูดว่า “นั ่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นพระ
เยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบท่านไว้กับ สิงโต ซึ่ง ได้ ฉีก ท่านและฆ่า ท่านเสีย ตามคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่าน�
27 เขาจึงพูดกับบุตรชายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ� แล้วเขาก็ผูกอานลาให้ 28 เขาจึงไปและพบศพนั ้น
ทิง้ อยู่ในถนน และลากับ สิงโตก็ ยน
ื อยู่ข้างๆศพนั ้น สิ งโตมิ ได้ กิน ศพนั ้น หรือ ฉี ก ลานั ้น 29 และผู้ พยากรณ์ ก็
ยกศพคนของพระเจ้าและวางไว้บนลา นํากลับมายังเมืองของผู้พยากรณ์ แก่ เพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสีย
30 และเขาวางศพนั ้นในที่ฝังศพของตนเอง และเขาทัง
้ หลายก็ไว้ทุกข์ให้กล่าวว่า “อนิ จจา พีน้
่ องเอ๋ย� 31 ต่อ
มาเมื่อได้ฝังท่านไว้แล้ว เขาจึงพูดกับบุตรชายของตนว่า “เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ ฝังศพซึ่งฝังคนของ
พระเจ้า ไว้นั ้น จงวางกระดูก ของเราไว้ข้างกระดูก ของท่าน 32 เพราะว่า คํา พูด ซึ่ง ท่านได้ รอ
้ งโดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์กล่าวโทษแท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยูใ่ นหัวเมืองสะ
มาเรีย จะสําเร็จเป็นแน่ �
เยโรโบอัมได้รบ
ั คําตักเตือนแล้ว แต่ไม่กลับจากความบาปของตน
ภายหลัง สิง่ เหล่า นี้ เยโรโบอัม มิ ได้ หัน กลับ จากทางชัว่ ของพระองค์ แต่ จากท่ามกลางประชาชนได้
สถาปนาบางคนให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา ปู ชน ีย สถานสูง นั ้ นอ ีก ผู้ ใดที่ พอใจเป็น พระองค์ ก็ แต่ งตัง้ เขาให้ เป็น
ปุโรหิตประจําบรรดาปู ชนียสถานสูง 34 และสิง่ นี้ กลายเป็นความบาปแก่ ราชวงศ์ เยโรโบอัม เพื่อจะตัดและ
ทําลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก
33

14

พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
ครัง้ นั ้น อาบี ยาห์ โอรสของเยโรโบอัม ประชวร 2 และเยโรโบอัม รับ สั ่ งก ับ มเหสี ของพระองค์ ว่า “จงลุก
ขึ้นปลอมตัวของเธอ อย่าให้รู ว่
้ าเธอเป็นมเหสี ของเยโรโบอัม และจงไปยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้พยากรณ์
อยู่ ที่ นั่น ผู้ ได้ กล ่าวเรือ
่ งฉั นว ่า ฉั น จะได้ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ชนชาติ นี้ 3 เธอจงเอาขนมปัง สิ บก ้อน และขนม
หวานบ้างและนํ้าผึ้งไหหนึ่ ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั ้น� 4 มเหสีของเยโรโบอัมก็
กระทําดังนั ้น พระนางลุกขึ้น เสด็จไปยังชีโลห์เสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห์มองไม่เห็น เพราะ
ว่า ตาของท่านแข็ งด ้ว ยอายุ ของท่าน 5 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ อาหิยาห์ว่า “ดู เถิด มเหสี ของเยโรโบอัม กําลัง
มาเพื่อจะถามเจ้าถึงเรือ
่ งโอรสของเขา เพราะเด็กนั ้นป่วย เจ้าจงบอกเธออย่างนี้ ๆ เพราะเมื่อพระนางเสด็จ
เข้า มา พระนางก็ แสร้ง กระทํา เป็น สตรีคนอื่น � 6 แต่ เมื่อ อาหิ ยาห์ ได้ ยิน เสียงฝี พระบาทของพระนาง เมื่อ
พระนางเสด็จมาถึงประตู ท่านจึงพูดว่า “ขอเชิญพระมเหสี ของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์
จึง ทรงแสร้ง กระทํา เป็น คนอื่น เล่า เพราะข้า พระองค์ ได้ รับ พระบัญชาให้ ทูล ข่าวอัน น่า สลดใจแก่ พระนาง
7 ขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอัมว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เพราะเราได้เชิดชูเจ้าขึ้น
จากประชาชน และได้กระทําให้เจ้าเป็นประมุขเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา 8 และได้ฉีกราชอาณาจักร
จากราชวงศ์ของดาวิดมาให้แก่เจ้า และถึงกระนั ้นเจ้าก็ไม่เป็นเหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเรา ผู้ได้รักษาบัญญั
ติทัง้ หลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขา กระทําสิง่ ซึ่งเป็นทีถู
่ กต้องพอตาของเรา 9 แต่เจ้าได้
กระทํา ชัว่ ยิง่ กว่า คนทัง้ ปวงที่ อยู่ก่อนเจ้า และได้ ไปสร้างพระอื่น และรู ป หล่อ และได้ กระทํา ให้เราโกรธ และ
ได้ เหว ี่ ยงเราไว้เสีย เบื้องหลัง ของเจ้า 10 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ ราชวงศ์ ของเยโรโบ
1
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อัม และจะตัดคนที่ปัสสาวะรดกําแพงได้เสียจากเยโรโบอัม ทัง้ คนที่ยงั อยู่และเหลืออยู่ในอิสราเอล และจะ
ผลาญคนที่ เหลือ ในราชวงศ์เยโรโบอัม เสีย อย่างสิน
้ เชิง อย่างคนที่ ขนม ูล สัตว์ไปทิง้ จนหมด 11 ผู้ ใดในวงศ์
เยโรโบอั มท ี่ ตายในเมืองสุนัข จะกิน และผู้ ใดที่ ตายในทุ่ง นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่
พระวาจาไว้� 12 เพราะฉะนั ้นขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระตําหนั กของพระนาง เมื่อพระบาทของพระองค์ เข
้า เมือง กุ มารนั ้ นก ็ จะถึง แก่ มรณา 13 และอิสราเอลทัง้ ปวงจะไว้ทุกข์ ให้เธอ และจะฝัง ศพเธอไว้ เพราะเธอ
ผู้ เดียวเท่านั ้น ในราชวงศ์เยโรโบอั มท ี่ จะไปถึง หลุม ศพ เพราะในตัว เธอนั ้น ยัง เห็น บางสิง่ ที่ พอพระทัย พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลในราชวงศ์ ของเยโรโบอัม 14 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์จะทรงตัง้ กษั ตริย์
อี กองค์ หน ่ง
ึ เหนื ออ ิส ราเอลเพื่อ พระองค์ ผู้ ซึ่ง จะตัด ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม เสีย ในวัน นี้ แต่ นั ่น อะไร ก็ เป็น
เวลานี้ 15 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงตี อิสราเอล ดุ จไม้ ออ
้ สัน
่ อยู่ ในนํ้า และจะทรงถอนรากอิสราเอลออก
เสีย จากแผ่นดิ นอ ันดี นี้ ซึ่ง พระองค์ ทรงยกให้แก่ บรรพบุรุษ ของเขา และกระจายเขาไปฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น
เพราะเขาทัง้ หลายได้ สร้างเสารู ปเคารพของเขา เป็นเหตุให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 16 และพระองค์ จะ
ทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม ซึ่งเขาได้กระทําบาปและกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
ด้วย� 17 แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเมื่อพระนางเสด็จถึง
ธรณี ทวาร กุ มารก็ ถึง แก่ มรณา 18 และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ฝัง ศพเธอและไว้ทุกข์ ให้ เธอ ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาหิยาห์ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)

19 ฝ่ายราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงทําศึก

และทรงครอบครองอย่างไรนั ้น ดูเถิด
ก็บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 20 เวลาที่ เยโรโบอัมครอบครองนั ้นเป็นยี่สิ บ
สองปี และพระองค์ ก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และนาดับราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครอง
แทน
เรโหโบอัมนําคนยูดาห์ให้กระทําบาป (2 พศด 12:1)

21 ฝ่ายเรโหโบอัม ราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ ในยู ดาห์

เมื่อ เรโหโบอัม ขึ้น ครองนั ้น มี พระ
ชนมายุ สี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และทรงครองในเยรู ซาเล็ มสิ บเจ็ด ปี เป็น นครซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเลือกจาก
บรรดาตระกูล อิสราเอล เพื่อ จะสถาปนาพระนามของพระองค์ ที่ นั่น พระชนนี ของกษั ตริย์ มี พระนามว่า นา
อามาห์คนอัมโมน 22 และยู ดาห์ได้ กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายได้ ยัว่ ยุ ให้
พระองค์ หวงแหนด้วยบาปทัง้ หลายที่ เขาได้ กระทํา ซึ่ง มากกว่า บาปทัง้ สิ้นที ่ บรรพบุรุษ ของเขาได้ กระทํา เสี
ยอีก 23 เพราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสู งด้วย และเสาศั กดิสิ
์ ทธิ์ และเสารู ปเคารพสําหรับตัวเขาไว้บนเนิ น
เขาสูงๆทุกเนิ น และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 24 และมีกะเทยในแผ่นดินนั ้นด้วย และเขาได้กระทําตามบรรดาสิง่
ที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
ชิชักบุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)

ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโหโบอัม ชิ ชัก กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ได้ ขึ้น มารบกรุ ง เยรู ซาเล็ม 26 ท่านได้ เก ็ บท
รัพย์สมบัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติในพระราชวังของกษั ตริย์ ท่านได้ เก็บไปเสียทุก
อย่าง และท่านได้ เก ็บ โล่ ทองคํา ซึ่ง ซาโลมอนได้ สร้างนั ้น ไปหมดด้วย 27 และกษั ตริย์เรโหโบอัม ได้ กระทํา
โล่ ทองสัมฤทธิ์แทนไว้ และมอบไว้ในมือ ของพวกทหารรักษาพระองค์ ผู้ เฝ้า ทวารพระราชวัง 28 เมื่อ กษั ตริ
ย์ เสด็จ เข้าไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทหารรักษาพระองค์ ก็ ถือ โล่ ออก แล ้ วนํา กลับ ไปเก็บ ไว้ในห้อง
ทหารรักษาพระองค์ ตามเดิม 29 ฝ่ายพระราชกิจ นอกนั ้น ของเรโหโบอัม และสรรพสิง่ ที่ ทรงกระทํา มิได้
บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 30 มี สงครามระหว่างเรโหโบอัม และเยโรโบ
อัมเสมอไป
25

เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
และ เรโห โบ อัม ก็ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ก็ ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ ในนครดาวิด พระนามของพระชนนี ของพระองค์ คือ นาอามาห์ คนอัม โมน และอาบี ยม
ั ราชโอรส
ก็ข้น
ึ ครองแทน
31

15

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

ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท อาบ ียม
ั ได้ ข้น
ึ ครองเหนื อ ประเทศยู ดาห์
2 พระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็มสามปี พระนามของพระชนนี คือมาอาคาห์ธด
ิ าของอาบีชาโลม 3 พระองค์
ดําเนิ น ตาม การ บาป ทุก อย่าง ซึ่ง ราช บิดา ของ พระองค์ ได้ กระทํา ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ และ พระทัย ของ
พระองค์ ก็ ไม่ บริสุทธิ์ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ ดัง พระทัย ของ ดา วิด บรรพบุรุษ ของ พระองค์
1
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อย่างไรก็ ดี เพื่อ ทรงเห็น แก่ ดาว ิด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ทรงประทานประทีป แก่ พระองค์ ใน
เยรู ซาเล็ม คือ ทรงตัง้ ราชโอรสแทน และเพื่อ ทรงสถาปนาเยรู ซาเล็ม 5 เพราะว่า ดาวิด ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู
ก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ มิ ได้ ทรง หัน ไป จาก สิง่ ใด ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา แก่
พระองค์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นอกจากเรือ
่ งอุรีอาห์คนฮิตไทต์ 6 มีศึกระหว่างเรโหโบอัมกับเยโร
โบอัมตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ 7 ราชกิจนอกนั ้นของอาบียม
ั และสรรพสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ และมีการศึกระหว่างอาบียม
ั และเยโรโบอัม
4

อาบียมสิ
ั ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
และอาบี ยม
ั ก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ และเขาทัง้ หลายก็ ฝัง พระศพพระองค์ ไว้ในนครดาวิด และ
อาสาราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน 9 ในปี ที่ ยี่สิ บแห่งรัชกาลเยโรโบอัมกษั ตริย์ของอิสราเอล อาสา
ได้ ข้น
ึ ครองเหนื อ ประเทศยู ดาห์ 10 และพระองค์ ทรงครองอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สี่ สิ บเอ็ด ปี พระอั ยก ี ของ
พระองค์ คือ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอาบี ชาโลม 11 และอาสาทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรพระเยโฮ
วาห์ ดัง่ ดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา นั ้น 12 พระองค์ ทรงกวาดล้างกะเทยเสีย จากแผ่น ดิน
และรือ
้ ถอนรู ป เคารพทัง้ สิน
้ ซึ่ง บรรพบุรุษ ได้ กระทํา ไว้นั้น เสีย 13 และพระองค์ ทรงถอดมาอาคาห์พระอัยก ี
เสียจากตําแหน่ งพระราชชนนี เพราะพระนางมีรู ปเคารพน่าเกลียดน่าชังสร้างไว้ในเสารู ปเคารพ และอาสา
ทรงฟันรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียที่ลําธารขิดโรน 14 แต่มิได้ทรงรือ
้ ปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น
ถึง อย่างนั ้น พระทัย ของอาสาก็ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ ตลอดรัช สมัย ของพระองค์ 15 พระองค์ ทรงนํา เงิน
ทองคําและเครือ
่ งใช้ต่างๆ อันเป็นสัญญาถวายของราชบิดาของพระองค์ และของสัญญาถวายของพระองค์
เองมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
8

การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
มี การศึก ระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ตลอดสมัย ของพระองค์ ทัง้ สอง 17 บาอา
ชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ทรงยกไปต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และได้ สร้างเมืองรามาห์ เพื่ อม ิ ให้ ผู้ ใดเข้าไปเฝ้า หรือ
ออกมาจากอาสากษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ 18 แล ้ วอาสาทรงนํา เงิน และทองคํา ซึ่ง เหลือ อยู่ ในทรัพย์ สิ นแห่ง พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สิ นของพระราชวัง มอบไว้ในมือ ของข้าราชการของพระองค์ และกษั ตริ
ย์ อาสาทรงใช้ เขาไปเฝ้า เบนฮาดัด โอรสของทับ ริม โมน ผู้ เป็น โอรสของเฮซี โอนกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย ผู้ อยู่ ใน
เมืองดามัสกัสว่า 19 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพระองค์และพระองค์ ระหว่างพระชนกของข้าพระองค์และพระ
ชนกของพระองค์ ดูเถิด ข้าพระองค์ได้ส่งบรรณาการเป็นเงินและทองคํามายังพระองค์ ขอพระองค์เสด็จไป
เลิกพันธมิตรกับบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพระองค์� 20 แล
้ว เบนฮาดั ดก ็ ทรงฟัง กษั ตริย์ อาสาและส่ง ผู้ บังคับ บัญชาทหารของพระองค์ ไปรบหัว เมืองอิสราเอล และได้
โจมตี เมือ งอิ โยน ดาน อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดท้องถิน
่ คินเนโรท และหมดดิน แดนนั ฟ ทาลี 21 และ
อยู่มาเมื่อบาอาชาทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และพระองค์ ประทั บที่เมืองทีรซาห์
22 แล ้ วกษั ตริย์ อาสาทรงประกาศไปทัว
่ ยู ดาห์ ไม่ เว้น ผู้ ใดเลย เขาทัง้ หลายก็ มาร้อ
ื เอาหิน ของเมืองรามาห์
และตัวไม้ ของเมืองนั ้น ซึ่ง บาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ กษั ตริย์ อาสาก็ ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่ง เบนยา
มินและเมืองมิสปาห์
16

อาสาสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ข้น
พระราชกิจ นอกนั ้น ของอาสา ทัง้ ยุทธพลัง ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา
และหัวเมืองซึ่งพระองค์ทรงสร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ แต่เมื่อ
ทรงพระชราแล้ วก ็ เก ิด พระโรคขึ้ นที ่ พระบาท 24 และอาสาก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์
และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ ที่ ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัทราชโอรสของ
พระองค์ก็ขึ้นครองแทน
23

นาดับได้ครองเหนื ออิสราเอล

25 นาดับราชโอรสของเยโรโบอัมได้เริม
่ ครองเหนื ออิสราเอลในปีที่สองแห่งรัชกาลอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์

และพระองค์ ทรงครองเหนื ออ ิส ราเอลสองปี 26 พระองค์ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และทรงดําเนิ นในทางแห่งราชบิดาของพระองค์ และในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรอิสราเอล
บา อาชา บุตร ชา ยอาหิ ยาห์ วงศ์ วาน ของ อิส สา คาร์ คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ บา อาชา ทรง ประหาร
พระองค์ เสียที ่กิบเบโธน ซึ่ง เป็น แดนเมืองของฟี ลิ สเตีย เพราะนาดับ และคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ กําลัง ล้อม
เมือ งกิบเบโธนอยู่ 28 ดัง นั ้น บาอาชาจึง สําเร็จ โทษพระองค์ เสีย ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ และขึ้น ครองแทน 29 ต่อ มาพอพระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ก็ ทรงประหารราชวงศ์ ของเยโรโบอัม เสีย สิน
้
ไม่มี ผู้ ใดของเยโรโบอัม รอดมาสัก คนเดียวเลย พระองค์ ทําลายเสีย สิน
้ ตามพระดํารัส แห่ง พระเยโฮวาห์
ซึ่งพระองค์ ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 30 เป็นเพราะบาปทัง้ หลายซึ่งเยโรโบอัมได้ ทรง
27
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กระทํา และซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย และเพราะพระองค์ ทรงกระทํา ให้ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลทรงพระพิโรธ 31 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของนาดับ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลหรือ
การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา

32 มีศึกระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลตลอดสมัยของพระองค์ทัง
้ สอง 33 ในปีที่สามแห่ง

รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์ ได้ ทรงเริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิ้ นที ่
เมืองทีรซาห์ และได้ทรงครอบครองอยูยี
่ ่สิบสี่ปี 34 พระองค์ทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และดําเนิ นในมรรคาของเยโรโบอัม และในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย

16
บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิน
้ พระชนม์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ได้ มาถึง เยฮู บุ ตรชายฮานานี กล ่าวโทษบาอาชาว่า 2 “ในเมื่อ เราได้ เชิดชู เจ้

าขึ้น มาจากผงคลี และกระทํา ให้ เจ้ าเป็น ประมุข เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา และเจ้า ได้ ดําเนิ น ตาม
มรรคาของเยโรโบอัม และได้ กระทํา ให้อส
ิ ราเอลประชาชนของเราทําบาปด้วย กระทํา ให้เราโกรธด้วยบาป
ของเขาทัง้ หลาย 3 ดูเถิด เราจะกวาดล้างผู้อยู่ภายหลังบาอาชาและผู้อยู่ภายหลังราชวงศ์ของเขาเสียอย่าง
สิน
้ เชิง และกระทําให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 4 ผู้ใดในราชวงศ์บาอาชา
ที่ ตายในเมืองสุนัข จะกิน และผู้ ใดที่ ตายในทุ่ง นา นกในอากาศจะกิน� 5 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของบา
อาชา และบรรดาสิง่ ที่ พระองค์ ได้ กระทํา และยุทธพลังของพระองค์ มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่
งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 6 และบาอาชาก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ ฝังไว้ที่
เมืองทีร ซาห์ และเอลาห์ราชโอรสก็ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 7 นอกจากนั ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้ มา
ถึงโดยผู้พยากรณ์ เยฮูบุ ตรชายฮานานี กล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ ของพระองค์ ทัง้ เรือ
่ งความชัวท
่ ัง้ สิน
้
ซึ่งพระองค์กระทําในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธด้วยพระราช
กิจจากพระหัตถ์ ของพระองค์ ในการที่ เหมือนกับราชวงศ์ ของเยโรโบอัม และเพราะพระองค์ได้ทรงฆ่าเยโร
โบอัมด้วย
เอลาห์ได้ขึ้นครองเหนื ออิสราเอล

8 ในปี ที่ ยี่สิ บหกแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ของยูดาห์

เอลาห์โอรสบาอาชาทรงเริม
่ ขึ้นครองเหนื ออิสราเอล
ในเมืองทีรซาห์ และทรงครอบครองอยู่สองปี 9 แต่ศิ มรีข้าราชการของพระองค์ ผู้บัญชาการกองรถรบของ
พระองค์ครึง่ หนึ่ ง ได้คิดกบฏต่อพระองค์เมื่อพระองค์ประทับที่เมืองทีรซาห์ พระองค์ทรงดื่มจนเมาในเรือน
ของอารซาผู้ครอบครองราชสํานั กในทีรซาห์ 10 ศิ มรีได้ เข้ามาฟันพระองค์ ล้มลง และประหารพระองค์ เสีย
ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ของยูดาห์แล้วก็ขึ้นครองแทนพระองค์
ศิมรีเสด็จประทับเหนื อราชบัลลังก์ของอิสราเอล
และอยู่ มาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครองราชย์ ทันที ที่ พระองค์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ พระองค์ ทรง
สังหารราชวงศ์ ของบาอาชาเสีย สิน
้ พระองค์ มิได้ ทรงเหลือ ไว้ สัก คนหนึ่ ง ที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ไม่ ว่า จะ
เป็น ญาติ หรือม ิต รสหายของบาอาชา 12 ศิ มรีทรงทําลายราชวงศ์ ของบาอาชาทัง้ หมดดังนี้ แหละ ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยเยฮูผูพยากรณ์
้
กล่าวโทษบาอาชา 13 เหตุด้วยบาปทัง้ สิน
้ ของบา
อาชา และบาปของเอลาห์ราชโอรสของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทัง้ สองได้ กระทํา บาป และซึ่ง พระองค์ ทัง้ สอง
ได้ กระทํา ให้ชนอิสราเอลทําบาปด้วย กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกริว้ ด้วยเรือ
่ งความ
หยิง่ ยโสของพระองค์ทัง้ สองนั ้น 14 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเอลาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 15 ในปี ที่ ยี่สิ บเจ็ดแห่งรัชกาลอาสาก
ษั ตริย์ประเทศยูดาห์ ศิ มรีทรงครอบครองเจ็ดวัน ณ เมืองทีรซาห์ ฝ่ายพวกพลได้ ตัง้ ค่ายรบเมืองกิบเบโธน
ซึ่ง เป็น ของคนฟี ลิ ส เตีย 16 และพวกพลซึ่ง ตัง้ ค่ายอยู่ นั้น ได้ยน
ิ เขากล่าวกั นว ่า “ศิ มรีได้ กบฏและท่านได้
ปลงพระชนม์ กษั ตริย์เสีย แล้ว� เพราะฉะนั ้ นอ ิส ราเอลทัง้ ปวงก็ สถาปนาอมรี ผู้ บัญชาการกองทัพ ให้เป็นก
ษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลในวัน นั ้ นที ่ ในค่าย 17 อมร ี จึง เสด็จ ขึ้น ไปจากกิบเบโธน และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไป
ด้วย เขาทัง้ หลายเข้า ล้อมเมืองทีร ซาห์ 18 และต่อ มาเมื่อ ศิ มรีทรงเห็ นว ่า เมืองนั ้น ถูก ยึด แล้ วก ็ เสด็จ เข้าไป
ในพระราชวังแห่งราชสํานั กและทรงเผาราชสํานั กคลอก พระองค์เองสิน
้ พระชนม์เสียในกองไฟนั ้น 19 เหตุ
ด้วยบาปทัง้ หลายซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ คือ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดําเนิ น อยู่
ในมรรคาของเยโรโบอัม และด้วยเหตุ บาปซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา คือ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
20 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของศิ มรีและการกบฏซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดาร
แห่งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลหรือ
11

ทิบนีกับอมรีต่อสู้เพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิน
ิ
้ ชีวต

1 พงศ์กษั ตริย์ 16:21

294

1 พงศ์กษั ตริย์ 17:14

21 แล้วชนชาติ อส
ิ ราเอลก็ แบ่งออกเป็นสองส่ วน ครึ่งหนึ่ งของประชาชนติดตามทิ บนีบุ ตรชายกีนัท เชิญ
ท่านให้ เป็นกษั ตริย์ และอีก ครึง่ หนึ่ ง ติดตามอมรี 22 แต่ ประชาชนผู้ ติ ดตามอมรีได้ รบชนะประชาชนผู้ ติ ด
ตามทิบนีบุตรชายกีนัท ทิบนีจึงสิน
ิ และอมรีก็ขึ้นเป็นกษั ตริย์
้ ชีวต

อมรีตัง้ เมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
ในปี ที่ สามสิบ เอ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ อมร ี ได้ เริม
่ ต้น ครอบครองอยู่ เหนื ออ ิส ราเอล
และทรงครอบครองอยู่ สิ บสองปี พระองค์ ทรงครอบครองในเมืองทีร ซาห์หกปี 24 พระองค์ ทรงซื้อ ภูเขาสะ
มาเรีย จากเชเมอร์เงิน สองตะลัน ต์ และพระองค์ ทรงเสริม ภูเขานั ้น ให้ เป็น ป้ อม และทรงขนานนามเมืองที่
พระองค์ ทรงสร้างนั ้ นว ่า สะมาเรีย ตามชื่อ ของเชเมอร์ผู้ เป็น เจ้าของภูเขานั ้น 25 อมร ี ได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั่
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และทรงกระทําเลวทรามกว่าบรรดากษั ตริย์ที่ อยู่มาก่อนพระองค์ 26 เพราะ
ว่า พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท และตามบาปซึ่ง พระองค์ กระทํา ให้
อิสราเอลทําบาปด้วย กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธด้วยความหยิง่ ยโสของเขาทัง้ หลาย
27 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอมรีซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังซึ่งพระองค์ทรงสําแดง มิได้บันทึก
ไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
23

อาหับขึ้นครองแทนอมรี

28 และอมรีก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังไว้ในสะมาเรีย และอาหับราชโอรสของ
พระองค์ ก็ ขึ้นครองแทนพระองค์ 29 ในปี ที่ สามสิบแปดแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ของยู ดาห์ อาหับราชโอรส
ของอมรีได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอล และอาหับราชโอรสของอมรีได้ครองเหนื ออิสราเอลในเมืองสะมา
เรียยี่สิบสองปี 30 และอาหับโอรสของอมรีได้กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์มากยิง่ เสียกว่าบร
รดากษั ตริย์ที่อยูก่
่ อนพระองค์
อาหับแต่งงานกับเยเซเบล
และอยู่ มาประหนึ่ ง ว่าการที่ พระองค์ ดําเนิ น ในบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชายเนบั ทน น
ั ้ เป็น สิง่
เล็ก น้ อย พระองค์ ทรงรับ เยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ ทบาอัลกษั ตริย์ ของชาวไซดอนมาเป็น มเหสี และไป
ปรนนิ บั ติ พระบาอัล และนมัสการพระนั ้น 32 พระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาพระบาอัล ในพระนิ เวศพระบาอัล
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้ ในเมืองสะมาเรีย 33 และอาหับ ทรงสร้างเสารู ป เคารพ อาหับ ทรงกระทํา การที่
กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธ มากยิง่ กว่าบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอลซึ่งอยู่
มาก่อนพระองค์ 34 ในรัชกาลของพระองค์ฮีเอลชาวเบธเอลได้สร้างเมืองเยรีโค ท่านได้วางรากเมืองนั ้นโดย
ต้องเสียอาบีรม
ั บุตรหัวปี ของท่าน และตัง้ ประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตรชายนูน
31

17
เอลียาห์พยากรณ์ ว่าจะมีการกันดารเป็นเวลาสามปี
1 ฝ่ายเอลี ยาห์ชาวทิช บี ผู้ ซึ่ง ตัง
้ อาศัยอยู่ในกิ เลอาด ได้ ทูลอาหับว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ผู้ซ่ึงข้าพระองค์ ปฏิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด จะไม่มีน้าํ ค้างหรือฝนในปี เหล่านี้ นอกจากตามคําของข้า
พระองค์�
นกกาเลี้ยงเอลียาห์

2 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า 3 “จงออกไปจากที่นี่ และหันไปทางตะวันออก

และซ่อนตัว
อยูที
่ ่ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 4 เจ้าจะดื่มน้าํ จากลําธาร และเราได้บัญชาให้กาเลี้ยง
เจ้าที่นั ่น� 5 ท่านจึงไปและกระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านไปอาศัยอยู่ที่ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่
ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 6 และกาก็นําขนมปังและเนื้ อมาให้ท่านในเวลาเช้า และนําขนมปังและเนื้ อมาใน
เวลาเย็น และท่านก็ด่ ืมน้าํ จากลําธาร 7 และต่อมาภายหลังลําธารก็แห้ง เพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน
หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ท่านว่า 9 “ลุ กขึ้น ไปยัง เมืองศาเรฟัท เถิด ซึ่ง ขึ้น แก่ เมืองไซดอน
และอาศัย อยู่ ที่ นั ่น ดู เถิด เราได้ บัญชาหญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ที่ นั ่น ให้ เลี้ยงเจ้า� 10 ท่านจึง ลุก ขึ้น ไปยัง เมือง
ศาเรฟัท และเมื่อ มาถึง ประตู เมือง ดู เถิด หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ที่ นั่น กําลัง เก็บ ฟืน ท่านจึง เรียกนางว่า “ขอน้าํ
เล็ก น้ อยใส่ ภาชนะมาให้ฉั น เพื่อ ฉั น จะได้ ด่ ื มน้าํ � 11 และขณะเมื่อ นางจะไปเอานํ้า มา ท่านก็ เรียกนางแล้ว
บอกว่า “ขอนําอาหารใส่มือมาให้ฉันสักหน่ อยหนึ่ ง� 12 และนางตอบว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
พระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ดิฉั นไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จ มีแต่แป้งสักกํามือหนึ่ งในหม้อ และนํ้ามันเล็กน้ อยที่ในไห ดู
เถิด ดิ ฉั นกําลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อจะเข้าไปทําสําหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิ ฉั น เพื่อเราจะได้ กินแล้
วก็จะตาย� 13 และเอลี ยาห์บอกนางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปทําตามที่ เจ้าพูด แต่จงทําขนมก้อนเล็กให้ฉันก
่อน แล้วเอามาให้ฉั น ภายหลังจึงทําสําหรับตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้า 14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
8
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อิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘แป ้ง ในหม้อ นั ้น จะไม่ หมดและนํ้ามัน ในไหนั ้น จะไม่ ขาด จนกว่า จะถึง วันที ่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงส่ง ฝนลงมายัง พื้น ดิน� ” 15 นางก็ ไปกระทํา ตามคํา ของเอลี ยาห์ แล ้ วนาง ตั วท ่านและครอบครัว
ของนางก็รบ
ั ประทานอยู่หลายวัน 16 แป้งในหม้อก็ไม่หมด นํ้ามันในไหก็ไม่ขาด ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ซ่ึงตรัสทางเอลียาห์
บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย

17 และอยู่มาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้

บุตรชายของหญิงคนนั ้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วย อาการป่วย
นั ้ นก ็ สาหัส จนไม่ มี ลมหายใจเหลือ อยู่ แล้ว 18 นางจึง กล่าวแก่ เอลี ยาห์ว่า “โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า ฉั นม ี
เรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาฉั นเพื่อฟื้ นให้ทรงระลึกถึงความผิดของฉั น และกระทําให้บุตรชาย
ของฉั น ตายหรือ� 19 และท่านก็ พู ดก ับ นางว่า “เอาบุตรชายของเจ้า มาให้ฉัน เถิด� ท่านก็ นํา เขาไปจากอก
ของนางอุม
้ ขึ้นไปที่ หอ
้ งชัน
้ บนที่ ท่านอาศัยอยู่ และวางเขาไว้บนที่นอนของท่านเอง 20 และท่านร้องทูลพระ
เยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงนําเหตุรา้ ยมาจนกระทัง่ หญิงม่าย
นี้ ที่ข้าพระองค์อาศัยอยูด
่ ้วยทีเดียวหรือ โดยที่ทรงประหารบุตรชายของนางเสีย� 21 แลวท
้ ่านก็เหยียดตัวลง
ทับเด็กนั ้นสามครัง้ และร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอชีวต
ิ ของ
เด็กคนนี้ มาเข้าในตัวเขาอีก� 22 และพระเยโฮวาห์ทรงฟังเสียงของเอลี ยาห์ และชีวต
ิ ของเด็กนั ้นมาเข้าใน
ตัวเขาอีก และเขาก็ฟื้นขึ้น 23 และเอลียาห์ก็อุ้มเด็กนั ้น นําลงมาจากห้องชัน
้ บนเข้าไปในเรือน และมอบเขา
ให้แก่มารดาของเด็ก และเอลียาห์บอกว่า “ดูซิ บุตรของเจ้ายังมีชีวิตอยู�
่ 24 และหญิงนั ้นพูดกับเอลียาห์ว่า
“คราวนี้ ดิ ฉั นทราบแล้ วว่า ท่านเป็นคนของพระเจ้า และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปากของท่าน
เป็นความจริง�
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เอลียาห์จะไปเฝ้ากษั ตริย์อาหับ
1 และอยู่ต่อมาหลายวัน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลี ยาห์ในปี ที่ สามว่า “ไปซี และแสดงตัวของ
เจ้าต่ออาหับ และเราจะส่งฝนมาเหนื อพื้นดิน� 2 เอลียาห์ก็ไปแสดงตัวต่ออาหับ การกันดารอาหารนั ้นสาหัส
มากในสะมาเรีย
โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ

(ฝ่ายโอบาดีห์นั้นเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก 4 และ
เมื่อเยเซเบลขจัดผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ออกไป โอบาดีห์ได้นําผู้พยากรณ์ หน่ง
ึ ร้อยคนซ่อนไว้ตามถํ้า
แห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาทัง้ หลายด้วยขนมปังและนํ้า� 5 และอาหับรับสัง่ โอบาดีห์ว่า “จงไปให้ทัว่ พื้น
แผ่น ดิน ไปหาธารนํ้าพุ และไปให้ ทั่วท ุ กลํา ธาร ชะรอยเราจะพบหญ้า และรักษาชี วิตม ้า และล่อ ให้ คงอยู่ ได้
และไม่ต้องสูญเสียสัตว์ไปหมด� 6 ดังนั ้นพวกเขาก็แบงด
่ ินแดนกันเพื่อจะออกไปค้น อาหับเสด็จไปทางหนึ่ ง
ฝ่ายโอบาดีห์ไปอีกทางหนึ่ ง 7 เมื่อโอบาดีห์กําลังไปตามทาง ดูเถิด เอลียาห์ได้พบเขา และโอบาดีห์ก็จําท่าน
ได้จึงซบหน้าลงพูดว่า “เอลียาห์ เจ้านายของข้าพเจ้า เป็นตัวท่านเองจริงหรือ� 8 และท่านก็ตอบเขาว่า “ตัว
ฉั น เอง จงไปบอกเจ้า นายของท่านว่า ‘ดู เถิด เอลี ยาห์ อยู่ ที่ นี่ � ” 9 และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด
ประการใด ท่านจึงจะมอบผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ ของอาหับให้ประหารข้าพเจ้าเสีย 10 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ไม่มีประชาชาติหรือราชอาณาจักรใด ที่เจ้านายของข้าพเจ้ามิได้
ส่ง คนไปเสาะหาท่าน และเมื่อ เขาทัง้ หลายกราบทูล ว่า ‘เขาไม่ อยู่ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� พระองค์ ก็ ให้ประชาชาติ
หรือราชอาณาจักรปฏิญาณว่าเขาทัง้ หลายมิได้พบท่าน 11 และคราวนี้ ท่านกล่าวว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของ
ท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยูที
่ ่นี่� ’ 12 อยู่มาพอข้าพเจ้าไปจากท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมา
พาท่านไป ณ ที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ ฉะนั ้นเมื่อข้าพเจ้าไปทูลอาหับ และพระองค์หาท่านไม่พบ พระองค์ก็จะ
ทรงประหารข้าพเจ้าเสีย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยําเกรงพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่หนุ่มๆมา 13 ไม่มีผู้ใด
เรียนเจ้านายของข้าพเจ้าดอกหรือว่า ข้าพเจ้าได้กระทําสิง่ ใดเมื่อเยเซเบลประหารผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮ
วาห์เสีย และข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนของพระเยโฮวาห์ไว้ตามถํ้าแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยง
เขาด้วยขนมปังและนํ้า 14 และคราวนี้ ท่านบอกว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า “ดูเถิด เอลี ยาห์อยู่ที่ นี่� ’
แล้วพระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย� 15 และเอลียาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซ่ึงข้าพเจ้าปฏิ
บัติอยูทรงพระชนม์
่
อยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะแสดงตัวของข้าพเจ้าแก่อาหับในวันนี้ แน่ � 16 โอบาดีหจ
์ ึงไปเฝ้า
อาหับและทูลพระองค์ อาหับก็เสด็จไปพบเอลียาห์
3 และอาหับรับสัง
่ เรียกโอบาดีห์ผู้เป็นอธิบดีกรมวัง

เอลียาห์เข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์
และอยู่ มาเมื่อ อาหับ ทอดพระเนตรเห็น เอลี ยาห์ อาหั บก ็ ตรัส กั บท ่า นว่า “นี่ ตัว เจ้า หรือ เจ้ าผู้ ทําความ
ลําบากให้อิสราเอล� 18 และท่านจึงทูลว่า “ข้าพระองค์มิได้กระทําความลําบากแก่อิสราเอล แต่พระองค์ได้
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กระทํา และราชวงศ์ บิดาของพระองค์ เพราะว่าพวกพระองค์ ได้ ทอดทิง้ พระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ และ
ติดตามพระบาอัล 19 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอทรงสัง่ ให้บรรดาชนอิสราเอลมาพบข้าพระองค์ที่ภูเขาคารเมล ทัง้
ผูพยากรณ์
้
ของพระบาอัลสี่รอ
้ ยห้าสิบคนนั ้น และผูพยากรณ์
้
ของเสารู ปเคารพสี่รอ
้ ยคนนั ้น ผูซึ
้ ่งรับประทาน
ที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบล� 20 อาหับจึงทรงส่งไปยังคนอิสราเอลทัง้ ปวง และชุมนุมผูพยากรณ์
้
ที่ภูเขา
คารเมล 21 และเอลี ยาห์ก็ เข้ามาใกล้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายจะขยักขย่อนอยู่ระหว่างสอง
ฝ่ายนี้ นานสักเท่าใด ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์ แต่ถ้าพระบาอัลเป็น ก็จงตามท่าน
ไปเถิด� และประชาชนไม่ตอบท่านสักคําเดียว 22 แล้วเอลียาห์พูดกับประชาชนว่า “ตัวข้าพเจ้า คือข้าพเจ้า
แต่ ผู้ เดียวเป็น ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ที่ เหลือ อยู่ แต่ ผู้ พยากรณ์ พระบาอัลม ี สี ่ รอ
้ ยห้า สิบ คน 23 ขอให้
เขามอบวัวผู้แก่ เราสองตัว แล้วขอให้เขาทัง้ หลายเลือกวัวเป็นของเขาตัวหนึ่ งฟันเป็นท่อนๆ วางไว้บนกอง
ฟืนแต่อย่าใส่ไฟ และข้าพเจ้าจะเตรียมวัวผู้อีกตัวหนึ่ งนั ้นวางไว้บนฟืน และไม่ใส่ไฟ 24 และท่านทัง้ หลายจง
ร้องออกพระนามพระของท่าน และข้าพเจ้า จะร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า องค์ ที่ ทรงตอบด้วย
ไฟ พระองค์นั ้นแหละทรงเป็นพระเจ้า� และประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “อย่างที่พูดก็ดีแล้ว�
การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล
25 แล้วเอลียาห์พูดกับผูพยากรณ์
้
ของพระบาอัลว่า “จงเลือกวัวผูต
้ ัวหนึ่ งสําหรับท่านและตระเตรียมเสียก

่อน เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงร้องออกพระนามพระของท่าน แต่อย่าใส่ไฟ� 26 เขาทัง้ หลายก็เอาวัว
ผู้ ที่ เขานํา มาให้และเขาทัง้ หลายก็ จัด เตรียมและร้องออกพระนามพระบาอัล ตัง้ แต่ เวลาเช้า จนเที่ยงกล่าว
ว่า “โอ ข้าแต่พระบาอัล ขอสดับพวกข้าพเจ้าเถิด� แต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบ และเขาก็โขยกเขยกอยู่
รอบแท่นซึ่งเขาได้ สร้างขึ้นนั ้น 27 ครัน
้ ถึงเวลาเที่ยงเอลี ยาห์ก็เย้ยเขาทัง้ หลายว่า “ร้องให้ดังๆซี เพราะท่าน
เป็นพระองค์หนึ่ ง ท่านกําลังสนทนาอยู่ หรือท่านกําลังแอบซ่อนตัวอยู่ หรือท่านไปเที่ยว หรือชะรอยท่านกํา
ลัง หลั บอย ู่ และจะต้องปลุก� 28 เขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งเสียงดัง และเชือดเฉื อนตัว เองตามธรรมเนี ยมของเขา
ด้วยมีดและหลาว จนโลหิตไหลพุ่งออกมาตามตัว 29 และต่อมาเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้ว เขาก็ทํานายจนถึง
เวลาถวายบูชาตอนเย็น แต่ ไม่มี เสียง ไม่มี ใครตอบ ไม่มี ใครฟัง 30 แล ้ว เอลี ยาห์พู ดก ับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า
“จงเข้ามาใกล้ ข้าพเจ้า� และประชาชนทัง้ ปวงก็ เข้ามาใกล้ ท่าน และท่านก็ ซ่อมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์
ที่ ถู กทําลายลงนั ้น 31 เอลี ยาห์นํา ศิลาสิบ สองก้อนมาตามจํานวนตระกูล ของบุตรชายของยาโคบ ผู้ ซึ่ง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงว่า “อิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า� 32 และท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลานัน
้ ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ ขุด ร่องรอบแท่น ใหญ่ พอจุ เมล็ด พืช ได้ สองถัง 33 และท่านก็ วางฟืน
ไว้เป็น ระเบียบ และฟั นว ัว ผู้ นั้น เป็น ท่อนๆ และวางไว้บนกองฟืน และท่านกล่าวว่า “จงเติ มน ้าํ ให้ เต็ม สี่ ไห
และเทลงบนเครือ
่ งเผาบูชา และบนกองฟืน� 34 และท่านกล่าวว่า “จงกระทําครัง้ ที่สอง� และเขาก็กระทํา
ครัง้ ที่สอง และท่านกล่าวว่า “จงกระทําครัง้ ที่สาม� และเขาก็กระทําครัง้ ที่สาม 35 และนํ้าไหลรอบแท่นบูชา
และท่านใส่ น้ํา เต็ม ร่อง 36 และอยู่มาเมื่อ ถึงเวลาถวายบูชาตอนเย็น เอลี ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ เข้ามาใกล้ ทูล ว่า
“ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอล ขอให้ ทราบเสีย ทั ่วก ัน ในวัน นี้ ว่า พระองค์
คือ พระเจ้า ในอิสราเอล และข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และข้า พระองค์ ได้ กระทํา บรรดาสิง่ เหล่า
นี้ ตามพระดํารัส ของพระองค์ 37 ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ เพื่อ
ชนชาติ นี้ จะทราบว่า พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า และพระองค์ ทรงหัน จิตใจของเขาทัง้ หลายกลับ มา
อีก� 38 แล ้ว ไฟของพระเยโฮวาห์ก็ ตกลงมาและไหม้ เครือ
่ งเผาบู ชา และฟืน และหิน และผงคลี และเลีย นํ้า
ซึ่งอยูใ่ นร่อง 39 และเมื่อประชาชนทัง้ ปวงได้เห็น เขาก็ซบหน้าลงและร้องว่า “พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า� 40 และเอลี ยาห์บอกเขาว่า “จงจับผู้พยากรณ์ ของพระบา
อัล อย่า ให้ หนี ไปได้ สัก คนเดียว� และเขาทัง้ หลายก็ ไปจับ เขามา และเอลี ยาห์ ก็ นํา เขาลงไปที่ ลําธารคี โชน
และฆ่าเขาเสียที่ นั ่น 41 เอลี ยาห์ทูลอาหับว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิด เพราะมี เสียงฝนกระหึ่ม
มา�
เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
อาหั บก ็ เสด็จ ขึ้น ไปเสวยและดื่ม และเอลี ยาห์ ก็ ขึ้น ไปที่ ยอดภู เขาคารเมล ท่านก็ โน ้ม ตัว ลงถึ งด ิน ซบ
หน้า ระหว่างเข่า 43 และท่านสัง่ คนใช้ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น มองไปทางทะเล� เขาก็ ลุ กขึ้น มองและตอบว่า
“ไม่มี อะไรเลย� และท่านบอกว่า “จงไปดู อีกเจ็ด ครัง้ � 44 และอยู่มาเมื่อ ถึง ครัง้ ที่ เจ ็ด เขาบอกว่า “ดู เถิด มี
เมฆก้อนหนึ่ งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล� และท่านก็บอกว่า “จงไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรงเตรียมราชรถ
และเสด็จลงไปเพื่อพระองค์ จะไม่ติดฝน� ” 45 และอยู่มาอีกครู หน
่ ่งึ ท้องฟ้าก็ มืดไปด้วยเมฆและลม และมี
ฝนหนั ก อาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสเรเอล 46 และพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่บนเอลียาห์
และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ ขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล
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เมื่อเอลียาห์หมดกําลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน

1 อาหับจึงบอกเยเซเบลตามการทัง
้ สิน
้ ซึ่งเอลียาห์ได้กระทํา

และเรือ
่ งที่ท่านได้ฆ่าผู้พยากรณ์ ทัง้ หมดเสีย
ด้วยดาบ 2 แล ้วเยเซเบลก็ รบ
ั สัง่ ให้ ผู้ สื่อสารไปหาเอลี ยาห์ ว่า “ถ้า พรุ ง่ นี้ เวลานี้ เรามิ ได้ กระทํา ชีวต
ิ ของเจ้า
ให้เหมือนอย่างชีวต
ิ ของคนเหล่านั ้นแล้ว ก็ให้พระทัง้ หลายลงโทษเรา และให้หนักยิง่ กว่า� 3 เมื่อท่านทราบ
แล้ วก ็ ลุ กขึ้น หนี ไปเอาชีวต
ิ รอด และมาถึง เบเออร์เชบาเขตประเทศยู ดาห์ และละคนใช้ ของท่านไว้ ที่ นั่น
4 แต่ ตั วท่านเองก็ เดินเข้าถิน
่ ทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่ งมานั ่งอยู่ที่ ใต้ต้นไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ และ
ท่านทูล ขอให้ตั วท ่านตายเสียที ว่า “พอแล้ว พระองค์ เจ้าข้า โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอเอาชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ ไปเสีย เพราะข้า พระองค์ ก็ ไม่ ดี ไปกว่า บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์� 5 และท่านก็ นอนลงหลั บอย ู่ ใต้
ต้นไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ ดูเถิด มีทูตสวรรค์องค์หน่ึงมาถูกต้องท่าน และพูดกับท่านว่า “ลุกขึ้นรับประทาน
ซี� 6 และท่านก็ มองดู ดู เถิด ตรงที่ ศีรษะของท่านมีขนมปังที่ ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้าํ ลูกหนึ่ ง ท่านก็
รับประทานและดื่ม และนอนลงอีก 7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็มาอีกเป็นครง
ั ้ ที่สอง ถูกต้องท่านแล้
วว่า “ลุกขึ้นรับประทานซี เพราะว่าทางเดินนั ้นเกินกําลังของท่าน�
พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทํางานใหม่
และเดินไปด้วยกําลังของอาหารนั ้นสี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบภูเขา
ของพระเจ้า 9 ที่นั ่นท่านมาถึงถํ้าแห่งหนึ่ งกเข
็ ้าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน และ
พระองค์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เอลี ยาห์เอ๋ย เจ้ าทํา อะไรอยู่ที่ นี่ � 10 ท่านทูล ว่า “ข้า พระองค์ รอ
้ นรนเพื่อ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่ นั ก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของ
พระองค์ ลงเสีย และประหารผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ และข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แต่ ผู้ เดียว
เหลืออยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เพื่อจะเอาไปเสีย� 11 และพระองค์ ตรัสว่า “จงออก
ไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� และดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่อน
ั
แรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทําให้หน
ิ แตกเป็นก้อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้สถิตใน
ลมนั ้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระเยโฮวาห์หาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั ้นไม่ 12 ภายหลังแผ่นดินไหว
ก็ เกิดไฟ แต่ พระเยโฮวาห์หาทรงสถิตในไฟนั ้นไม่ ภายหลังไฟก็ มีเสียงเบาๆ 13 และเมื่อเอลี ยาห์ได้ยน
ิ ท่าน
ก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถํ้า และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่านว่า “เอลี ยาห์เอ๋ย เจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่
� 14 ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์รอ
้ นรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่ นั ก เพราะว่าประชาชนอิสราเอล
ได้ ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ ลงเสีย และประหารผู้พยากรณ์ ของพระองค์
เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์
เพื่อจะเอาไปเสีย� 15 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิน
่ ทุรกันดาร
ดามัสกัส และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว เจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื อประเทศซีเรีย 16 และเยฮูบุตรนิ ม
ซี นั ้น เจ้ าจงเจิม ให้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล และเอลี ชาบุตรชาฟัท ชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้ าจงเจิม ตัง้ ไว้
ให้เป็นผู้พยากรณ์ แทนเจ้า 17 และต่อมาผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่าเสีย และผู้ที่รอดจากดาบ
ของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย 18 แต่เรายังมีเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกเข่าซึ่งมิได้คุกลงต่อพระบาอัล
และทุกปากซึ่งมิได้จุบรู ปนน
ั้ �
8 และท่านก็ลุ กขึ้นรับประทานและดื่ม

เอลียาห์เจิมตัง้ เอลีชา

19 ท่านก็ ออกไปจากที่ นั่น พบเอลี ชาบุตรชายชาฟัท

ผู้กําลังไถนาอยู่ด้วยวัวสิบสองคู่ เดินอยู่ข้างหน้าและ
ท่านอยู่กับวัวคู่ ที่ สิบสอง เอลี ยาห์ก็ ผ่านไปทิง้ เสื้อคลุมลงบนท่าน 20 ท่านก็ ละวัวเหล่านั ้ นวง
ิ่ ตามเอลี ยาห์ไป
และกล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อน และข้าพเจ้าจะติดตามท่านไป� เอลี ยาห์
จึงกล่าวกับ เอลี ชาว่า “กลับไปเถิด เพราะฉั นได้ ทําอะไรแก่ ท่าน � 21 และเอลี ชาก็ กลับจากติดตามเอลี ยาห์
จับ วัว คู่ นั้น ฆ่า เสีย เอาเครือ
่ งแอกต้ม เนื้ อ วัว และให้ แก่ ประชาชนและเขาก็ รับ ประทาน แล ้ว เอลี ชาก็ ลุ กขึ้น
ตามเอลียาห์ไปและปรนนิ บัติท่าน
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ครัง้ แรกที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
1 เบนฮาดัด กษั ตริย์ ซี เรีย ได้ ประชุม กองทัพ ทัง
้ ปวงของท่าน มี กษั ตริย์ สามสิบ สององค์ข้ึ นก ั บท ่าน ทั ้งม ้า
และรถรบ และท่านก็ข้น
ึ ไปล้อมสะมาเรีย สู้รบกับเมืองนั ้น 2 และท่านได้ส่งผู้ส่ ือสารเข้าไปในเมืองหาอาหับ
กษั ตริย์อิสราเอล กล่าวแก่พระองค์ว่า “เบนฮาดัดว่าดังนี้ ว่า 3 ‘เงินและทองคําของท่านเป็นของเรา บรรดา
ภรรยาและเด็กๆ ที่ ดี ที่ สุดของท่านก็ เป็นของเราด้วย� ” 4 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงตอบไปว่า “โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้าพเจ้า ดังที่ ท่านว่ามานั ่นแหละ ข้าพเจ้าเป็นของท่าน ทัง้ ที่ ข้าพเจ้ามีอยู่นั ้นด้วย�
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บรรดาผู้ ส่ ือสารได้ กล ับ มาอีก กล่าวว่า “เบนฮาดัด กล่าวดังนี้ ว่า ‘ข้าพเจ้า ส่ง ข่าวมายัง ท่านว่า “จงส่ง เงิน
และทองคํา ของท่าน ภรรยาและเด็ก ของท่านไปให้ ข้าพเจ้า � 6 แต่ ข้าพเจ้า จะส่ง ข้าราชการของข้าพเจ้า ไป
หาท่านพรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ เขาทัง้ หลายจะค้นวังของท่าน ทังบ
้ ้านเรือนข้าราชการของท่าน สิ่งใดที่เป็ นที่
ชอบตาของท่าน เขาจะหยิบเอาไป� ” 7 แลว
้ กษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผูใหญ่
้
ทัง้ ปวงของแผ่น
ดินตรัสว่า “ขอตรองดูเถิด ดูว่าชายผู้นี้ หาช่องก่อความลําบาก เพราะเขาให้คนมารับเมียและลูกของฉั น ทัง้
เงินและทองคําของฉั น และฉั นก็มิได้ปฏิเสธเขา� 8 บรรดาผู้ใหญ่และประชาชนทัง้ สิ้นก็ทูลพระองค์ว่า “ขอ
อย่า ทรงฟัง หรือ ทรงยินยอมพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 9 พระองค์ จึง รับสัง่ แก่ ผู้ สื่อสารของเบนฮาดัด ว่า “จงไปทูล กษั ตริย์
เจ้ านายของข้าพเจ้าว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ ท่านเอาจากผู้รับใช้ของท่านในครัง้ แรกนั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําตาม แต่
สิ ่งนี้ ข้าพเจ้าปฏิ บัติ ตามไม่ ได้ � ” และผู้ส่ ือสารก็ จากไปและกลับมารายงาน 10 เบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาว่า
“ถ้าผงคลีแห่งสะมาเรียจะพอแก่คนที่ติดตามข้าพเจ้ามาสักคนละหยิบมือหนึ่ ง ก็ขอให้พระทัง้ หลายลงโทษ
ข้าพเจ้า และให้ หน ัก ยิง่ กว่า� 11 และกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงตอบไปว่า “ขอทูล ท่านว่า ‘ขอท่านผู้ ที่ สวม
เกราะ อย่า อวดอ้างอย่างผู้ ที่ ถอดเกราะแล้ว เลย� ” 12 ต่อ มาเมื่อ เบนฮาดัด ได้ยน
ิ ข่าวนี้ ขณะที่ ดื่ม อยู่กับ บร
รดากษั ตริย์ทัง้ หลายที่ในทับอาศัย ท่านก็สัง่ ข้าราชการของท่านว่า “จงเข้าประจําที่� และเขาทัง้ หลายก็เข้า
ประจําที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั ้น
5

พระเจ้าทรงสัญญาว่าอิสราเอลจะชนะ
ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งเข้ามาใกล้ อาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้า
เห็นกองทัพใหญ่นี้ หรือ ดูเถิด เราจะมอบไว้ในมือของเจ้าในวันนี้ เจ้าจะได้รู ว่
้ าเราคือพระเยโฮวาห์� 14 และ
อาหับตรัสว่า “ทรงใช้ใครทํา� เขาทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยมือของมหาดเล็กของเจ้านายประจํา
จังหวัดทัง้ หลาย� แล้วพระองค์ตรัสว่า “ใครจะเริม
่ รบ� เขาทูลตอบว่า “พระองค์พ่ะย่ะค่ะ�
13 ดู เถิด

อาหับชนะชาวซีเรีย

15 พระองค์ จึง ทรงจัด มหาดเล็ก ของเจ้า นายประจํา จังหวัด เหล่า นั ้น ซึ่ งม ี สองร้อยสามสิบ สองคนด้วยกัน
และภายหลังทรงจัดพลทัง้ หมดคือบรรดาคนอิสราเอลรวมพลเจ็ดพันคน 16 เขาทัง้ หลายยกออกไปในเวลา

เที่ยงวัน ฝ่ายเบนฮาดัด กําลั งด ่ม
ื เมาอยู่ ในทับ อาศัย ทัง้ ท่านและกษั ตริ ย์ อี กสามสิบ สององค์ ที่ ช่วยท่าน
17 พวกมหาดเล็ก ของเจ้า นายประจํา จังหวัด ได้ ยกออกไปก่อน เบนฮาดั ดก ็ ส่ง ออกไป เขาทัง
้ หลายรายงาน
ท่านว่า “มี คนยกออกมาจากสะมาเรีย� 18 ท่านจึง ว่า “ถ้า เขาออกมาด้วยสันติ จงจับ เขามาเป็นๆ หรือ ถ้า
เขาออกมาทําศึกจงจับเขามาเป็นๆ� 19 คนเหล่านี้ จึงออกไปจากเมืองคือพวกมหาดเล็กของเจ้านายประจํา
จังหวัด และกองทัพ ซึ่ง ติดตามคนเหล่า นี้ 20 และต่างก็ ฆ่า คู่ รบของตน คนซีเรีย หนี และคนอิสราเอลไล่ ติ ด
ตามเขาไป แต่เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงม้าหนี ไปกับทหารม้า 21 กษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ออกไปโจมตี
ม้าและรถรบ และประหารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต
อาหับได้รบ
ั คําตักเตือนให้เตรียมสําหรับการสู้รบอีกครัง้
แล ้ว ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั ้น ได้ เข ้า มาใกล้ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทูล พระองค์ ว่า “มาเถิด ขอเสริม กําลัง ของ
พระองค์ และตรึกตรองดูวา่ พระองค์จะทรงกระทําประการใด เพราะสิน
้ ปี นี้ กษั ตริย์แห่งซีเรียจะยกกองทัพ
มาสู้กับพระองค์อีก�
22

ครัง้ ที่สองที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย

“พระทัง้ หลายของเขาเป็น พระแห่ง ภู เขา เขาทัง้ หลายจึง
แข็งกว่าเรา แต่ขอให้เราสู้รบกับเขาในที่ราบ แล้วเราจะต้องแข็งกว่าเขาแน่ นอนทีเดียว 24 ขอกระทําอย่างนี้
ขอปลดกษั ตริย์เสียทุกองค์จากตําแหน่ งและตัง้ นายทหารขึ้นแทน 25 และเกณฑ์กองทัพเข้าแทนส่วนที่ ล้ม
ตายไปในคราวก่อน ม้าแทนม้า รถรบแทนรถรบ แล้วเราทัง้ หลายจะสู้รบกับเขาในที่ราบ เราจะต้องแข็งกว่า
เขาแน่ นอนทีเดียว� และท่านก็ฟังเสียงของเขาทัง้ หลายและกระทําตาม 26 และอยูม
่ าพอสิน
้ ปีแล้วเบนฮาดั
ดกเกณฑ์
็
ชนซีเรีย ยกขึ้นไปถึงเมืองอาเฟกเพื่อสู้รบกับอิสราเอล 27 และประชาชนอิสราเอลก็ถูกเกณฑ์ และ
อยู่พร้อมกันหมด และยกออกไปต่อสู้ กับเขา ประชาชนอิสราเอลตัง้ ค่ายตรงหน้าเขาเหมือนอย่างแพะสอง
ฝูงเล็กๆ แต่คนซีเรียเต็มท้องทุ่งไปหมด 28 และคนของพระเจ้าคนหนึ่ งได้เข้าไปใกล้และทูลกษั ตริย์แห่งอิส
ราเอลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะคนซีเรียได้กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแห่งภูเขา พระองค์
มิได้ เป็น พระเจ้า แห่ง หุบเขา� เพราะฉะนั ้น เราจะมอบประชาชนหมู่ ใหญ่ นี้ ไว้ในมือ ของเจ้า และเจ้า จะได้ รู ้
ว่า เราคือ พระเยโฮวาห์� 29 แล ้ว เขาก็ ตัง้ ค่ายตรงข้ามกัน อยู่ เจ ็ด วัน แล ้ว ในวันที ่ เจ ็ ดก ็ ปะทะกัน ประชาชน
อิสราเอลก็ ฆ่า คนซีเรีย ซึ่ง เป็น ทหารราบเสีย หนึ่ ง แสนคนในวัน เดียว 30 เหลือ นอกนั ้ นก ็ หนี เข ้า เมือ งอาเฟก
และกําแพงเมืองล้มทับคนที่เหลือนอกนั ้นเสียสองหมื่นเจ็ดพันคน เบนฮาดัดก็หนี ไปด้วย และเข้าไปในห้อง
ชัน
ิ ่ากษั ตริย์แห่งวงศ์วานอิสราเอลเป็นก
้ ในที่ในเมือง 31 และข้าราชการของท่านมาทูลว่า “ดูเถิด เราได้ยนว
ษั ตริย์ ที่ ทรงเมตตา ขอให้ เราเอาผ้า กระสอบคาดเอว และเอาเชือกพัน ศีรษะของเรา และออกไปหากษั ตริ
23 ข้าราชการของกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย ทูล ท่านว่า
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ย์แห่งอิสราเอล ชะรอยท่านจะไว้ชีวิตของพระองค์� 32 เพราะฉะนั ้นเขาจึง เอาผ้ากระสอบคาดเอวและเอา
เชือกพันศีรษะ และเขาไปเฝ้ากษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “เบนฮาดัดผู้รับใช้ของพระองค์สัง่ มาว่า ‘ได้โปรด
เถิด ขอให้ข้าพเจ้ารอดชีวต
ิ อยู�
่ ” และพระองค์ตรัสว่า “ท่านยังมชี
ี วิตหรือ ท่านเป็นน้ องของเรา� 33 ฝ่ายคน
เหล่า นั ้น กําลัง หาช่องอยู่ แล้ว เขาทัง้ หลายก็ รีบตอบโดยเร็วว ่า “พระเจ้า ข้า เบนฮาดั ดอน ุ ชาของพระองค์�
แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปเถอะและนําท่านมา� แล้วเบนฮาดัดกอ
็ อกมาหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็ให้ท่านขึ้น
ไปบนรถรบ 34 และเบนฮาดัดทูลว่า “หัวเมืองซึ่งบด
ิ าของข้าพเจ้ายึดเอาไปจากราชบิดาของท่านนั ้น ข้าพเจ้า
ขอคืนให้พระองค์ พระองค์จะสร้างถนนหนทางของพระองค์ในเมืองดามัสกัสก็ได้ อย่างที่บิดาข้าพเจ้าทําไว้
ในสะมาเรีย� แล้วอาหับตรัสว่า “เราจะยอมให้ท่านไปตามพันธสัญญานี้ � พระองค์จึงทําพันธสัญญากับท
่าน และปล่อยท่านไป
อาหับไว้ชีวิตของเบนฮาดัด
มี ชายคนหนึ่ ง ในเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ พู ดก ับ เพื่อนของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ว่า
“ได้โปรดเถอะ ขอตีฉันที� แต่ชายคนนั ้นก็ปฏิเสธไม่ยอมตีท่าน 36 แล้วท่านจึงพูดกับเขาว่า “เพราะท่านไม่
เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ดู เถิด พอท่านออกไปจากข้าพเจ้า สิ งโตตัว หนึ่ ง จะสังหารท่าน� พอ
เขาจากท่านไป สิ งโตตัว หนึ่ งก ็ มาพบเขาและสังหารเขาเสีย 37 แล ้ วท ่านไปพบชายอีก คนหนึ่ ง และท่านว่า
“ได้ โปรดเถอะ ขอตีฉั นที � ชายคนนั ้น ได้ ตี ท่านและทําให้ ท่านฟกชํ้า 38 ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั ้น จึง จากไป และไป
คอยพบกษั ตริย์อยูที
่ ่หนทาง ใส่ขี้เถ้าบนหน้าปลอมตัวเสีย 39 พอกษั ตริย์ทรงผ่านไป ท่านก็รอ
้ งทูลกษั ตริย์ว่า
“ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เข้าไปในกลางศึก และดูเถิด ทหารคนหนึ่ งหันมา และนําชายคนหนึ่ งมาให้ข้าพระองค์
บอกว่า ‘จงระวัง ชายคนนี้ ไว้นะ ถ้า เขาหลุด ไปได้ โดยเหตุ ใดๆ ชี วิต ของท่านจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา หรือม ิ
ฉะนั ้นท่านจะต้องเสียเงินตะลันต์หนึ่ ง� 40 และเมื่อข้าพระองค์ติดธุระอยูที
่ ่นี่ที่นั่น เขาก็หายไป� กษั ตริยแห่
์
งอิสราเอลตรัสกับท่านว่า “โทษของเจ้าต้องเป็นอย่างนั ้นแหละ เพราะเจ้าเองได้ตัดสินแล้ว� 41 แล้วท่านก็
รีบเอาขี้เถ้าออกจากหน้าของตน และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ จําท่านได้ ว่า เป็นผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 42 และ
ท่านจึง ทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ได้ ปล่อยชายคนที่ อยู่ในมือ ของเจ้า ผู้ ซึ่ง เราได้
กําหนดให้ทําลายนั ้น ชีวิตของเจ้าจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา และชนชาติของเจ้าแทนชนชาติของเขา� 43 และ
กษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็เสด็จเข้าไปในพระราชวังด้วยอารมณ์ ขุ่นมัวและไม่พอพระทัยยิง่ นั ก และเสด็จมาสะ
มาเรีย
35
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อาหับโลภสวนองุน
่ ของนาโบท

และอยู่ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ นาโบทชาวยิสเรเอลมี สวนองุน
่ อยู่ ในยิสเรเอล ข้างพระราชวัง
ของอาหับ กษั ตริย์ แห่ งสะมาเรีย 2 อาหับ ตรัส กับ นาโบทว่า “จงให้ สวนองุน
่ ของเจ้า แก่ เราเถิด เพื่อ เราจะ
ได้ ทํา สวนผัก เพราะอยู่ ใกล้ วัง ของเรา เราจะให้ สวนองุ ่ นที ่ ดี กว่า เพื่อ แลกสวนนี้ หรือ ถ้า เจ้า เห็น ชอบ เรา
จะให้ เงิน สมกับ ราคาสวนนั ้น� 3 แต่ นาโบททูล อาหับ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้า พระองค์ ในการที่ จะ
ยกมรดกของบรรพบุรุษ ให้ แก่ พระองค์ � 4 อาหั บก ็ เสด็จ เข้า ในวั งด ้ว ยอารมณ์ ขุ่ นม ัว และไม่ พอพระทัย ยิง่
นั ก ด้วยเรือ
่ งที่ นาโบทชาวยิสเรเอลทูล ตอบพระองค์ เพราะเขาได้ กล่าวว่า “ข้า พระองค์ จะไม่ ให้มรดกแห่ง
บรรพบุรุษของข้าพระองค์แก่พระองค์� และพระองค์ก็เอนพระกายลงบนพระแท่น ทรงเบือนพระพักตร์ไม่
เสวยพระกระยาหาร 5 แต่ เยเซเบลมเหสี ของพระองค์ เข ้า มาเฝ้า พระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า “ไฉนพระจิต
ของพระองค์จึงเสียพระทัย ไม่เสวยพระกระยาหาร� 6 และพระองค์ตรัสตอบพระนางว่า “เพราะเราได้พูดก
ับนาโบทชาวยิสเรเอลว่า ‘จงขายสวนองุน
่ ของเจ้าให้แก่ เรา หรือมิฉะนั ้นถ้าเจ้าพอใจ เราจะให้สวนองุ นอ
่ ีก
แห่งหนึ่ งแก่เจ้าเพื่อแลกกัน� และเขาตอบว่า ‘ข้าพระองค์ จะไม่ให้สวนองุน
่ ของข้าพระองค์ แก่ พระองค์� ”
7 และเยเซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เป็ นผูค
้ รอบครองราชอาณาจักรอิสราเอลอยูห
่ รือ
เพคะ เชิญ เสด็จ ลุก ขึ้น เสวยพระกระยาหารเถิด และให้ พระทัย ของพระองค์ ร่าเริง หม่อมฉั น จะมอบสวน
องุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอลให้แก่พระองค์เอง� 8 พระนางจึงทรงพระอักษรในพระนามของอาหับ ประทับ
ตราของพระองค์ ส่ง ไปยัง พวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้ อยู่ ในเมืองกับ นาโบท 9 พระนางทรงพระอักษรว่า “จง
ประกาศให้ถือ อดอาหาร และตัง้ นาโบทไว้ในที่ สูง ท่ามกลางประชาชน 10 และตัง้ คนอันธพาลสองคนให้นั่ง
ตรงข้ามกับ เขา ให้ฟ้องเขาว่า ‘เจ้ าได้ แช่ งพระเจ้า และกษั ตริย์� แล ้ว พาเขาออกไปและเอาหิน ขว้างเสีย ให้
ตาย� 11 และพวกผู้ชายของเมืองนั ้น คือพวกผู้ใหญ่และขุนนางผู้อาศัยอยู่ในเมืองนั ้น ได้กระทําตามที่เยเซ
เบลมีไปถึงพวกเขา ตามที่ ปรากฏในลายพระหัตถ์ ซ่ึงพระนางทรงมีไปถึงเขานั ้น 12 เขาได้ ประกาศให้ถืออด
อาหาร และได้ ตัง้ นาโบทไว้ในที่ สูง ท่ามกลางประชาชน 13 และคนอันธพาลสองคนนั ้ นก ็ เข้า มา นั ่ง อยู่ ตรง
ข้ามกับเขา และคนอันธพาลนั ้นได้ฟ้องนาโบทต่อหน้าประชาชนกล่าวว่า “นาโบทได้แช่งพระเจ้าและกษั ตริ
ย์� เขาทัง้ หลายจึงพานาโบทออกไปนอกเมือง และขว้างเขาถึงตายด้วยก้อนหิน 14 แล้วเขาก็ ส่งข่าวไปทูล
1

1 พงศ์กษั ตริย์ 21:15

300

1 พงศ์กษั ตริย์ 22:12

เยเซเบลว่า “นาโบทถูก ขว้างด้วยหิน เขาตายแล้ว� 15 อยู่มาพอเยเซเบลทรงได้ ยินว ่า นาโบทถูก ขว้างด้วย
หินตายแล้ว เยเซเบลจึงทูลอาหับว่า “ขอเชิญเสด็จลุกขึ้น ไปยึดสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ่งเขาได้
ปฏิเสธไม่ขายให้แก่พระองค์ เพราะว่านาโบทไม่อยู่ เขาตายเสียแล้ว� 16 และอยูม
่ าพออาหับทรงได้ยนว
ิ ่านา
โบทตายแล้ว อาหับก็ทรงลุกขึ้นไปยังสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล เพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์
เอลียาห์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหับ

17 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลี ยาห์ชาวทิชบีว่า 18 “จงลุกขึ้นแล้วลงไปพบอาหับกษั ตริย์แห่

งอิสราเอล ผู้อยู่ในสะมาเรีย ดูเถิด เขาอยู่ในสวนองุน
่ ของนาโบท ที่ เขาไปยึดเอาเป็นกรรมสิทธิ์ 19 เจ้าจงพู
ดกับเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ท่านได้ฆ่าและได้ยด
ึ ถือเอาเป็นกรรมสิทธิด
์ ้วยหรือ� และเจ้าจงพูดก
ับเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดง
ั ่ นี้ ว่า ในที่ซ่ึงสุนัขเลียโลหิตของนาโบท สุนัขจะเลียโลหิตของเจ้าด้วย� ” 20 อา
หับ ตรัส กับ เอลี ยาห์ ว่า “โอ ศัตรู ของข้า เอ๋ย เจ้ าพบข้า แล้ว หรือ� ท่านทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์ พบพระองค์
แล้ว เพราะว่า พระองค์ ยอมขายพระองค์ เพื่อ กระทํา สิง่ ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 21 ดู เถิด เรา
จะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ เจ้า เราจะเอาคนชัว่ อายุ ต่อ จากเจ้า ออกไปเสีย และจะขจัด คนที่ ปัสสาวะรดกําแพง
ได้เสียจากอาหับ ทัง้ คนที่ยงั อยู่และเหลืออยู่ในอิสราเอล 22 และเราจะกระทําให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนราช
วงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหิยาห์ เพราะเจ้าได้กระทําให้เราโกรธ
และเพราะเจ้าได้กระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 23 และส่วนเยเซเบล พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘สุนัขจะกินเยเซ
เบลข้างกําแพงยิสเรเอล� 24 ผู้ใดในราชวงศ์ อาหับที่ตายในเมือง สุนัขจะกิน และผู้อยู่ในราชวงศ์ เขาที่ตาย
ในทุ่ง นา นกในอากาศจะกิน� 25 ไม่มี ผู้ ใดได้ ขายตนเองเพื่อ กระทํา ความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์อย่างอาหับ ผู้ที่ เยเซเบลมเหสี ได้ยุแหย่ 26 พระองค์ทรงประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างยิง่ ใน
การดําเนิ นตามรู ปเคารพ ดังสิง่ ทัง้ ปวงที่คนอาโมไรต์ได้กระทํา ซึ่งเป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้
พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที

27 และอยูม
่ าเมื่ออาหับทรงได้ยน
ิ พระวจนะเหล่านั ้น พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์ และทรงสวมผ้ากระสอบ

และถือ อดอาหาร ประทับ ในผ้า กระสอบ และทรงดําเนิ น ไปมาอย่างค่อยๆ 28 และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ มาย ัง เอลี ยาห์ ชาวทิช บี ว่า 29 “เจ้ าได้ เห ็ นอาหับ ถ่อมตัว ลงต่อ หน้า เราแล้ว หรือ เพราะเขาได้ ถ่อมตัว ลง
ต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุรา้ ยมาในสมัยของเขา แต่มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อ
ราชวงศ์ของเขา�
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ประเทศซีเรียและอิสราเอลมีสันติกันอยูส
่ ามปี
1 ประเทศซีเรียและอิสราเอลไม่มีศึกสงครามกันอยูส
่ ามปี
เยโฮชาฟัทช่วยอาหับสู้รบกับซีเรีย

2 ต่อไปในปี ที่ สามเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์เสด็จลงไปเฝ้ากษั ตริย์แห่งอิสราเอล 3 และกษั ตริย์แห่งอ

ิสราเอลตรัสถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ว่า “ท่านทราบกันหรือไม่วา่ ราโมทกิเลอาดเป็นของเราและ
เรา ได้นิ่ งอยูมิ
่ ได้เอาออกมาจากมือของกษั ตริย์แห่งซีเรีย� 4 และพระองค์ตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า “ท่านจะยก
ไปทําศึกที่ราโมทกิเลอาดกับข้าพเจ้าหรือ� และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ข้าพเจ้าก็เป็น
อย่างที่ ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้า ก็ เป็น ดัง ประชาชนของท่าน ม้า ของข้าพเจ้า ก็ เป็น ดั งม ้า ของท่าน�
5 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดํารัสของพระเยโฮวาห์วันนี้ เถิด�
พวกผู้พยากรณ์ ของอาหับพยากรณ์ เท็จ

ตรัสกับเขาว่า “ควรที่เราจะ
ไปตีราโมทกิเลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะองค์
พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 7 แต่ เยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ที่ นี่ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของพระ
เยโฮวาห์อีกซึ่งเราจะสอบถามได้ แล้วหรือ� 8 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟั ทว่า “ยังมีชายอีกคน
หนึ่ งซึ่งเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห์ได้คือ มีคายาห์บุตรอิมลาห์ แต่ข้าพเจ้าชังเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่
ความร้าย ไม่เคยพยากรณ์ ความดี เกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย� และเยโฮชาฟัททูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่าตรัสดังนั ้น
เลย� 9 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลจึง เรียกมหาดเล็ก คนหนึ่ ง เข้า มาตรัสส ัง่ ว่า “ไปพามี คายาห์บุ ตรอิ มลาห์
มาเร็วๆ� 10 ฝ่ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ต่างประทับบนพระที่นั ่ง ทรงฉลอง
พระองค์ ณ ช่องว่างตรงทางเข้า ประตู เมืองสะมาเรีย และผู้ พยากรณ์ ทัง้ ปวงก็ พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และ
เศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์จึงเอาเหล็กทําเป็นเขาและพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยสิง่ เหล่านี้
เจ้าจะผลักคนซีเรียไปจนเจ้าผลาญเขาทัง้ หลายเสียสิน
้ � 12 และบรรดาผู้พยากรณ์ ก็พยากรณ์ อย่างนั ้นทูล
6 แลว
้ กษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผูพยากรณ์
้
ประมาณสี่รอ
้ ยคน
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ว่า “ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิเลอาดเถิด และมีชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์
ของกษั ตริย์�
มีคายาห์เป็นผูพยากรณ์
้
แท้
และผู้ ส่ ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ ได้ บอกท่านว่า “ดู เถิด ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็ พู ดสิง่ ที่ ดี แก่
กษั ตริย์ เป็น ปากเดียวกัน ขอให้ถ้อยคํา ของท่านเหมือนอย่างถ้อยคํา ของคนหนึ่ ง ในพวกนั ้น และพูด แต่ สิ ่ง
ที่ ดี� 14 แต่มีคายาห์ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไร
ข้าพเจ้าจะต้องพูดอย่างนั ้น� 15 และเมื่อท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สถามท่านว่า “มีคายาห์ ควรที่เราจะ
ไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป� และท่านทูลตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปและมีชัยชนะ
พระเยโฮวาห์จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 16 แต่กษั ตริย์ตรัสกับท่านว่า “เราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่
ครัง้ แล้ วว ่า เจ้ าจะพู ดก ับ เราแต่ ความจริง ในพระนามของพระเยโฮวาห์� 17 และท่านก็ ทูล ว่า “ข้า พระองค์
ได้เห็นคนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘คน
เหล่า นี้ ไม่มี นาย ให้ เขาต่างกลับ ยัง เรือนของตนโดยสันติภาพเถิด� ” 18 กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลจึง ทูล เยโฮ
ชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้า มิ ได้ บอกท่านแล้ว หรือ ว่า เขาจะไม่ พยากรณ์ สิ ่ งด ี เก ี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย แต่ สิ ่ง ร้ายต่าง
หาก� 19 และมี คายาห์ ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระเยโฮวาห์
ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ยน
ื ข้างๆพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ และ
ข้างซ้าย 20 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับเพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่ราโมทกิเลอาด�
บ้างก็ ทูลอย่างนี้ บ้างก็ ทูลอย่างนั ้น 21 แล้วมี วญ
ิ ญาณดวงหนึ่ งมาข้างหน้า เฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะเกลี้ยกล่อมเขาเอง� 22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จะทําอย่างไร� และเขาทูลว่า
‘ข้าพระองค์ จะออกไป และจะเป็ นวิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้พยากรณ์ ของเขาทุกคน� และพระองค์ ตรั
สว่า ‘เจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้สําเร็จ จงไปทําเถิด� 23 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์
ทรงใส่ วญ
ิ ญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงตรัสเป็นความร้าย
เกี่ยวกับพระองค์� 24 แล้วเศเดคี ยาห์บุ ตรชายเคนาอะนาห์ได้ เข้ามาใกล้ และตบแก้มมีคายาห์พูดว่า “พระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้า พูดกับเจ้าได้อย่างไร� 25 และมีคายาห์ตอบว่า “ดูเถิด เจ้าจะเห็นในวัน
นั ้น เมื่อเจ้าเข้าไปในห้องชัน
้ ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 26 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จงจับมีคายาห์พา
เขากลับไปมอบให้อาโมนผู้วา่ ราชการเมืองและแก่ โยอาชราชโอรสกษั ตริย์ 27 และว่า ‘กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า
“เอาคนนี้ จําคุกเสีย ให้อาหารแห่งความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะกลับมาโดยสันติ ภาพ� ’ ”
28 และมี คายาห์ ทูล ว่า “ถ้า พระองค์ เสด็จ กลับ มาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห์ ก็ มิได้ ตรัส โดยข้า พระองค์�
และท่านกล่าวว่า “โอ บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอจงฟังเถิด�
13

การสู้รบที่ราโมทกิเลอาด อาหับสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 18:28-34)

29 กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลกับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์จึง เสด็จ ขึ้น ไปยัง ราโมทกิ เลอาด 30 และกษั ตริ

ย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทํา ศึก แต่ ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของท่าน�
และกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ ทรงปลอมพระองค์ เข ้า ทํา สงคราม 31 ฝ่า ยกษั ตริย์ ประเทศซีเรีย ทรงบัญชา
แม่ทัพ รถรบทัง้ สามสิบ สองคนว่า “อย่า รบกับ ทหารน้ อยหรือ ใหญ่ แต่ มุ ่ง เฉพาะกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล�
32 และอยู่ มาเมื่อ ผู้ บัญชาการรถรบแลเห็น เยโฮชาฟัท เขาทัง
้ หลายก็ ว่า “เป็นกษั ตริย์ อส
ิ ราเอลแน่ แล้ว �
เขาจึงหันเข้าไปสู้รบกับพระองค์และเยโฮชาฟัททรงร้องขึ้น 33 และอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรถรบเห็นว่าไม่ใช่
กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ก็หันกลับจากไล่ ตามพระองค์ 34 แต่มีชายคนหนึ่ งโก่งธนูยงิ เดาไป ถู กกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอลเข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ พระองค์จึงรับสัง่ คนขับรถรบว่า “หันกลับเถอะ พาเรา
ออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บแล้ว� 35 วันนั ้นการรบก็ ดุ เดือดขึ้น เขาก็ หนุนกษั ตริย์ไว้ในราชรถให้หน
ั
พระพักตร์เข้าสู่ ชนซีเรีย จนเวลาเย็นพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และโลหิตที่ บาดแผลก็ไหลออกนองท้องรถรบ
36 ประมาณดวงอาทิตย์ตกก็มีเสียงร้องทัว
่ กองทัพว่า “ทุกคนจงกลับไปเมืองของตัว และทุกคนจงกลับไปภู
มิลําเนาของตัว� 37 ครัน
้ กษั ตริย์สิน
้ พระชนม์แล้วเขาก็นํามายังกรุ งสะมาเรีย และฝังพระศพกษั ตริย์ไว้ในสะ
มาเรีย 38 เขาล้างรถรบที่สระแห่งสะมาเรีย และสุนัขก็เลียโลหิตของพระองค์ เขาได้ล้างเกราะของพระองค์
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรัส 39 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอาหับ และบรรดาสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา และพระราชวังงาช้างซึ่งพระองค์ ทรงสร้างไว้ และหัวเมืองทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงสร้าง
มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
อาหัสยาห์ข้น
ึ ครองแทนอาหับ
อาหับ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และอาหัส ยาห์ ราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้น ครอง
แทน
40

เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)

1 พงศ์กษั ตริย์ 22:41
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1 พงศ์กษั ตริย์ 22:53

41 เยโฮชาฟัทราชโอรสของอาสาเริม
่ ขึ้นครองเหนื อยูดาห์ในปี ที่สี่แห่งรัชกาลอาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

เยโฮชาฟั ทม ี พระชนมายุ สามสิบ ห้า พรรษาเมื่อ ทรงเริม
่ ขึ้น ครอง และพระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็ม ยี่
สิ บห้า ปี พระชนนี ของพระองค์ มี พระนามว่า อาซู บาห์ธด
ิ าของชิลหิ 43 พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาของ
อาสาราชบิดาทุก ประการ มิได้ หันเหออกไปจากทางนั ้น ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรพระเยโฮ
วาห์ แต่ปูชนียสถานสูงนั ้นยังมิได้ถูกร้อ
ื ลง ประชาชนยังคงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมในปูชน
ียสถานสูงนั ้น 44 เยโฮชาฟัททรงกระทําไมตรีกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลด้วย 45 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของ
เยโฮชาฟัท และยุทธพลังที่พระองค์ทรงสําแดง และสงครามที่พระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 46 และพวกกะเทยที่ยงั เหลืออยู่คือผู้ที่ยังเหลือในสมัยของอาสา
ราชบิดานน
ั ้ พระองค์ก็ทรงกําจัดเสียจากแผ่นดิน 47 ไม่มีกษั ตริย์ในประเทศเอโดม แต่มีผู้ว่าราชการเป็นก
48
ษั ตริย์ เยโฮชาฟัท ทรงต่อ กําปั่ นทารชิช เพื่อ จะไปขนทองคํา จากโอฟีร ์ แต่ กําปั่ นนั ้น ไปไม่ ถึง เพราะไป
แตกเสียที่เอซีโอนเกเบอร์ 49 แล้วอาหัสยาห์ราชโอรสของอาหับตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า “ขอให้ข้าราชการของ
ข้าพเจ้าไปในเรือกําปั่ นกับข้าราชการของท่าน� แต่เยโฮชาฟัทไม่พอพระทัย
42

เยโฮรัมขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท

50 และเยโฮชาฟัท ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์

และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษที่ ใน
นครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮรัมราชโอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
การครอบครองอันชัว่ ร้ายของอาหัสยาห์
อาหัส ยาห์ ราชโอรสของอาหับ ทรงเริม
่ ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย ในปี ที่ สิ บเจ็ด แห่ง รัช กาลเย
โฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และพระองค์ ทรงครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลสองปี 52 พระองค์ ทรงกระทํา ชัว่
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ นในมรรคาแห่งราชบิดาของพระองค์ และในมรรคาแห่ง
พระมารดาของพระองค์ และในมรรคาของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ผู้ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
53 พระองค์ทรงปรนนิ บัติพระบาอัลและนมัสการพระนั ้น และทรงกระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา
เอลพิโรธด้วยทุกวิธที
ี ่ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทําแล้วนน
ั้
51

2 พงศ์กษั ตริย์ 1:1

303
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศ์กษั ตริย์

หนั งสือ 2 พงศ์กษั ตริยบั
์ นทึกประวัติศาสตร์ของยูดาห์และอิสราเอลต่อจากหนั งสือ 1 พงศ์กษั ตริย์ จนถึง
สมัย ที่ ทัง้ สองอาณาจั กรน ี้ สิ ้น สุด ลงและประชาชนเป็น เชลย เล่ มน ี้ ได้ บันทึก การที่ เอลี ยาห์ ข้น
ึ สวรรค์ โดย
พายุ และการรับใช้กับการอัศจรรย์ของเอลีชา ในสมัยนี้ ศาสดาพยากรณ์ สองคน คืออาโมสและโฮเชยา ได้
พยากรณ์ ในอิสราเอล และในยูดาห์พระเจ้าทรงใช้ศาสดาพยากรณ์ หลายคน คือโอบาดีย์ โยเอล อิสยาห์ มี
คาห์ นาฮูม ฮะบากุก เศฟันยาห์ และเยเรมีย์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 308 ปี
กษั ตริยอาหั
์
สยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ
หลัง จากอาหับ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เมืองโมอั บก ็ กบฏต่อ คนอิสราเอล 2 ฝ่ายอาหัส ยาห์ ทรงตกลงมาจาก
ช่องพระแกลตาข่ายที่หอ
้ งชัน
้ บนของพระองค์ในกรุ งสะมาเรียและทรงประชวร จึงทรงใช้บรรดาผู้ส่ ือสารไป
รับสัง่ ว่า “จงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครนว่า เราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้ หรือไม่�
1

เอลียาห์ติเตียนกษั ตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร

“จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้ส่ ือสารของกษั ตริย์
แห่งสะมาเรีย และจงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘เพราะไม่ มี พระเจ้า ในอิสราเอลแล้ว หรือ ท่านจึง ไปถามบาอัล
เซบู บ พระแห่งเอโครน� 4 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดง
ั ่ นี้ ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้า
ขึ้นไปนั ้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ” แล้วเอลียาห์ก็ไป 5 ผู้สื่อสารนั ้นก็กลับมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ตรัสถาม
เขาทัง้ หลายว่า “ทําไมพวกเจ้าจึงพากันกลับมา� 6 และเขาทัง้ หลายทูลพระองค์ว่า “มีชายคนหนึ่ งมาพบกับ
พวกข้าพระองค์ และพูดกับพวกข้าพระองค์ว่า ‘จงกลับไปหากษั ตริย์ผู้ใช้ท่านมา และทูลพระองค์ว่า พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือเจ้าจึงใช้คนไปถามบาอัลเซบู บพระแห่งเอโครน
เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า ได้ ข้น
ึ ไปนั ้น แต่ เจ้ าจะต้องตายแน่ � ” 7 พระองค์ ตรัส ถาม
เขาทัง้ หลายว่า “คนที ่ ได้ มาพบเจ้า และบอกสิง่ เหล่า นี้ แก่ เจ้ านั ้น เป็น คนในลักษณะใด� 8 เขาทัง้ หลายทูล
ตอบพระองค์ ว่า “ท่านมี ขนมากและมี หนังคาดเอวของท่านไว้� และพระองค์ ตรัสว่า “เป็นเอลี ยาห์ชาวทิช
บี� 9 แล้วกษั ตริย์ก็ รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาไปหาเอลี ยาห์ เขา
ได้ ข้น
ึ ไปหาท่าน ดู เถิด ท่านนั ่ง อยู่ บนยอดภู เขา และนายกองห้า สิบ คนนั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “ข้า แต่ คนแห่ง
พระเจ้า กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ลงมา� ” 10 แต่ เอลี ยาห์ตอบนายกองห้าสิบคนว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า
ก็ ขอให้ ไฟลงมาจากฟ้า สวรรค์ เผาผลาญเจ้า และคนทัง้ ห้า สิบ ของเจ้า เถิด� แล ้ว ไฟก็ ลงมาจากฟ้า สวรรค์
และเผาผลาญเขากับ คนทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 11 พระองค์ ก็ รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้า สิบ คนพร้อมกับ
ทหารห้า สิบ คนของเขาอีก พวกหนึ่ ง ไป และเขาก็ กล ่าวแก่ ท่านว่า “โอ ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า กษั ตริย์ตรัสด
ัง นี้ ว่า ‘ลงมาเร็วๆ� ” 12 แต่ เอลี ยาห์ ตอบว่า “ถ้า ข้า เป็น คนแห่ง พระเจ้า ก็ ขอให้ไฟลงมาจากฟ้า สวรรค์ เผา
ผลาญเจ้า และคนทัง้ ห้าสิบ ของเจ้า เถิด� และไฟของพระเจ้า ลงมาจากฟ้า สวรรค์ และเผาผลาญเขากับ คน
ทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 13 และพระองค์ รบ
ั สัง่ ให้นายกองของทหารห้า สิบ คนพวกที่ สามไปพร้อมกับ ทหารห้า
สิบคนของเขา และนายกองคนที่ สามของทหารห้าสิบคนนั ้ นก็ขึ้นไป และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลี ยาห์ และ
วิงวอนท่านว่า “โอ ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า ข้าพเจ้า ขออ้อนวอนต่อ ท่าน ขอได้ โปรดให้ ชี วิต ของข้าพเจ้า และ
ชีวต
ิ ของผูรั
้ บใช้ของท่านห้าสิบคนนี้ เป็นสิง่ ประเสริฐในสายตาของท่าน 14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และ
ได้ เผาผลาญนายกองห้าสิ บทัง้ สองคนก่อนหน้านั ้นเสียพร้อมทัง้ ทหารห้าสิบคนของเขาด้วย แต่ บัดนี้ ขอให้
ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิง่ ประเสริฐในสายตาของท่าน� 15 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่เอลี ยาห์
ว่า “จงลงไปกับ เขาเถิด อย่า กลัว เขาเลย� ท่านก็ ลุ กขึ้น ลงไปกับ เขาเข้า เฝ้า กษั ตริย์ 16 และทูล พระองค์ ว่า
“พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้าได้ส่งผู้ส่ ือสารไปยังบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน เพราะไม่มีพระเจ้าใน
อิสราเอลที่ จะทูล ถามพระวจนะของพระองค์ อย่างนั ้น หรือ เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า
ได้ข้น
ึ ไปนั ้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ”
3 แต่ ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์พู ดกับเอลี ยาห์ชาวทิชบีว่า

อาหัสยาห์สิน
ิ แล้วเยโฮรัมขึ้นครองแทน
้ ชีวต
พระองค์ ก็ สิ ้น ชีวต
ิ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง เอลี ยาห์ กล ่า วนั ้น และเยโฮรัม ก็ ข้น
ึ ครองแทน
ในปี ที่ สองแห่ง รัช กาลเยโฮรัม บุตรชายเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เพราะพระองค์ หาม ี โอรสไม่ 18 ส่วน
พระราชกิจ นอกนั ้น ของอาหัส ยาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ
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เอลียาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์

1 และอยู่มาเมื่อถึงเวลาที่ พระเยโฮวาห์จะทรงรับเอลี ยาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์ด้วยลมหมุน

เอลียาห์และเอลีชา
กําลังเดินทางจากหมู่บ้านกิลกาล 2 และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า “ขอท่านจงคอยอยูที
่ ่นี่ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงเบธเอล� แต่เอลี ชาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� ดังนั ้นท่านทัง้ สองก็ลงไปยังเบธเอล 3 และเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ผู้อยู่
ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลี ชาและบอกท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า วันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของ
ท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่าน� ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบๆไว้� 4 เอลียาห์พูดกบท
ั ่านว่า “เอลี
ชา ขอท่านคอยอยู่ ที่ นี่ เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง เมืองเยรีโค � แต่ ท่านตอบว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� เพราะฉะนั ้นท่าน
ทัง้ สองจึง มายัง เมืองเยรีโค 5 และเหล่า ศิษย์ แห่งผู้ พยากรณ์ ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองเยรีโคได้ เข ้า มาใกล้ เอลี ชา
และพูดกับท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า วันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่าน�
ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบๆไว้� 6 แล้วเอลียาห์จึงพูดกับท่านว่า “ขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่ เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงแม่น้ําจอร์แดน� แต่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่และท่าน
เองมี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะไม่ จากท่านไปฉั น นั ้น� แล ้ วท ่า นทัง้ สองก็ เดิน ต่อ ไป 7 คนห้า สิบ คนของ
เหล่า ศิษย์แห่งผู้ พยากรณ์ ก็ ไปเหมือนกัน และยืน อยู่ตรงหน้า ห่างจากท่านทัง้ สอง ฝ่ายท่านทัง้ สองยืน อยู่ที่
แม่น้าํ จอร์แดน 8 เอลียาห์ก็เอาเสื้อคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ํานั ้น นํ้าก็แยกออกไปสองข้าง ท่าน
ทัง้ สองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้ง 9 และอยู่มาเมื่อท่านทัง้ สองข้ามไปแล้ว เอลียาห์จึงพูดกับเอลีชาว่า “จง
ขอสิง่ ที่อยากให้ข้าพเจ้าทําเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่าน� และเอลีชาตอบว่า “ขอให้ฤทธิเดช
์
ของท่านอยูก
่ ับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเดิม� 10 และท่านตอบว่า “ท่านขอสิง่ ที่ยากนั ก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถู
กรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็ จะได้ อย่างนั ้น แต่ ถ้าท่านไม่เห็น ก็ จะไม่เป็นแก่ ท่านอย่างนั ้น� 11 และอยู่มาเมื่อ
ท่านทัง้ สองยังเดินพูดกันต่อไป ดูเถิด รถเพลิงคันหนึ่ งและม้าเพลิงได้แยกท่านทัง้ สองออกจากกัน และเอลี
ยาห์ได้ขึ้นไปโดยลมหมุนเข้าสวรรค์
ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์มาสวมทับเอลีชา
์
และท่านได้ รอ
้ งว่า “คุ ณพ่อของข้าพเจ้า คุณพ่อของข้าพเจ้า รถรบของอิสราเอลและพล
ม้า ประจํา� และท่านก็ ไม่ ได้ เห ็น เอลี ยาห์อีกเลย แล ้ วท ่า นก็ จับ เสื้อ ของตนฉี ก ออกเป็น สองท่อน 13 แล ้ วท ่า
นก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมาจากเอลียาห์นั ้น และกลับไปยืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ําจอร์แดน
12 เอลี ชาก็ เห็น

เอลีชามีฤทธิเดชของเอลี
ยาห์
์

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งเอลี
ยาห์ทรงสถิตที่ใด� และเมื่อท่านฟาดลงที่นํ้า นํ้าก็แยกออกไปสองข้าง และเอลีชาก็เดินข้ามไป 15 เมื่อเหล่า
ศิษย์แห่งผูพยากรณ์
้
ที่อยู่ ณ เมืองเยรีโค แลเห็นท่าน เขาทัง้ หลายจึงว่า “ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์อยูกั
่ บเอลีชา
์
� และเขาทัง้ หลายก็มาต้อนรับท่าน แล้วซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน
14 แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลี ยาห์ที่ ตกลงมานั ้นฟาดลงที่ น้ํากล่าวว่า

เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ขาดความเชื่อ

“ดูเถิด มีห้าสิบคนที่เป็นชายฉกรรจ์อยู่กับผู้รับใช้ของท่าน ขอจงไปเที่ยว
หาอาจารย์ ของท่าน บางที พระวิญญาณแห่ง พระเยโฮวาห์ ได้ รับท ่านไปแล้ว เหวีย
่ งท่านลงมาที่ ภู เขาหรือ
หุบเขาแห่ง หนึ่ ง แห่ง ใดบ้าง� และท่านว่า “อย่า ใช้ เขาไปเลย� 17 แต่ เมื่อ เขาทัง้ หลายชักชวนท่านจนท่าน
ละอายแล้ วท ่านจึง ว่า “ใช้ ไปซี� เพราะฉะนั ้น เขาจึง ใช้ หา้ สิบ คนไป เขาทัง้ หลายแสวงหาเอลี ยาห์ อยู่ สามวั
นก็ไม่พบท่าน 18 เขาทัง้ หลายก็กลับมาหาเอลีชา (ขณะเมื่อท่านพักอยู่ที่เมืองเยรีโค) และท่านพูดกับเขาว่า
“ข้ามิได้บอกท่านทัง้ หลายแล้วหรือว่า ‘อย่าไปเลย� ”
16 เขาทัง
้ หลายกล่าวแก่ท่านว่า

เอลีชารักษานํ้าพุให้หายที่เมืองเยรีโค

“ดูเถิด ทําเลเมืองนี้ ก็ร่าเริงดี ดังที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว แต่ทว่า
นํ้าไม่ดีและชาวแผ่นดินก็แท้งลูก� 20 ท่านพูดว่า “จงเอาชามใหม่มาลูกหนึ่ ง ใส่เกลือไว้ในนั ้น� แล้วเขาทัง้
หลายก็ หามาให้ 21 แล ้ วท ่า นก็ ไปที่ นํ้าพุ โยนเกลือ ลงในนั ้น และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้
กระทํานํ้านี้ ให้ดีแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไปจะไม่มีความตายหรือการแท้งลูกมาจากนํ้านี้ อีก� 22 ฉะนั ้นนํ้าจึงดีมาจนถึง
ทุกวันนี้ จริงตามถ้อยคําซึ่งเอลีชาได้กล่าวนั ้น
19 คนในเมืองพูดกับเอลีชาว่า

หมีทําโทษคนล้อเลียน
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305

2 พงศ์กษั ตริย์ 3:24

23 ท่านได้ข้น
ึ ไปจากที่นั่นถึงเมืองเบธเอล และขณะเมื่อท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมา
จากเมืองล้อ เลียนท่านว่า “อ้ายหัว ล้าน จงขึ้น ไปเถิด อ้ายหัว ล้าน จงขึ้น ไปเถิด� 24 ท่านก็ เหลียวดู แล ้ว จึง
แช่งเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า ฉี กเด็กชายพวกนั ้นเสียสี่สิบสองคน
25 จากที่นั่นท่านก็ข้น
ึ ไปถึงภูเขาคารเมล และจากที่นั่นท่านก็หน
ั กลับมายังสะมาเรีย

3
เยโฮรัมครอบครองเหนื ออิสราเอล

1 ในปีที่สิบแปดของรัชกาลเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮรัมโอรสของอาหับได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออ

ิสราเอล ณ กรุ งสะมาเรีย และทรงครองอยู่สิบสองปี 2 พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ แต่ ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์ พระองค์ ทรงทําลายเสาศั กดิ์สิทธิแห่
์ งพระบา
อัล ซึ่ง ราชบิดาของพระองค์ ทรงสร้างนั ้น เสีย 3 แม้ กระนั ้น พระองค์ ยงั ทรงเกาะติ ดอย ู่ กับ บาปทัง้ หลายของ
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์ หาได้ ทรงพรากจากบาป
นั ้นไม่
โมอับกบฏต่ออิสราเอล

4 ฝ่ายเมชากษั ตริย์แห่งโมอับทรงเป็ นผู้ดําเนิ นกิจการเลี้ยงแกะ

และพระองค์ต้องถวายลูกแกะหนึ่ งแสน
ตัว และแกะผูหน
้ ่งึ แสนตัวพร้อมกับขนของมันให้แก่กษั ตริยอิ
์ สราเอล 5 แต่อยูมาเมื
่
่ ออาหับสิน
้ พระชนม์แล้ว
กษั ตริยแห่
์ งโมอับก็กบฏต่อกษั ตริย์แห่งอิสราเอล 6 กษั ตริยเยโฮรั
์
มจึงกรีธาทัพออกจากสะมาเรียในครัง้ นั ้น
และทรงเกณฑ์คนอิสราเอลทัง้ สิน
์ ง
้ 7 พระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “กษั ตริยแห่
โมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าได้หรือไม่� และท่านว่า “เราจะไป เราก็เป็น
ดัง ที่ ท่านเป็น และประชาชนของเราก็ เป็น ดัง ประชาชนของท่าน บรรดาม้า ของเราก็ เป็น ดั งม ้า ของท่าน�
8 แล้วท่านว่า “เราจะขึ้นไปทางใด� เยโฮรัมทรงตอบไปว่า “ไปทางถิน
่ ทุรกันดารเมืองเอโดม� 9 กษั ตริย์แห่
งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และกษั ตริย์แห่งเอโดม และเมื่อทัง้ สามกษั ตริย์เสด็จออ
้ ม
ไปได้เจ็ดวันแล้วก็หานํ้าให้กองทัพและให้สัตว์ที่ติดตามมานั ้นไม่ได้
พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม

10 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงตรัสว่า “อนิ จจาเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงเรียกสามกษั ตริย์นี้ มาเพื่อจะมอบ
ไว้ในมือ ของโมอับ� 11 และเยโฮชาฟัทตรัสว ่า “ที่ นี่ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ เพื่อ เราจะให้ทูล ถาม

พระเยโฮวาห์หรือ� แล้วข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์อส
ิ ราเอลจึงทูลว่า “เอลีชาบุตรชาฟัทอยู่ที่นี่พระเจ้า
ข้า เป็นผูที
้ ่เทนํ้าใส่มือเอลียาห์� 12 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์อยูกั
่ บท่าน� กษั ตริย์
แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทและกษั ตริย์แห่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน 13 และเอลีชาทูลกษั ตริย์แห่งอิส
ราเอลว่า “ข้าพระองค์มีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์ เสด็จไปหาผู้พยากรณ์ ของเสด็จพ่อและผู้พยากรณ์
ของเสด็จแม่ของพระองค์เถิด� แต่กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลตรัสกับท่านว่า “หามิได้ ด้วยพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ผู้เรียกกษั ตริย์ทัง้ สามนี้ มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับ� 14 และเอลี ชาทูลว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาซึ่งข้า
พระองค์ปรนนิ บัติทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้าข้าพระองค์มิได้เคารพคารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัทกษั ตริ
ย์แห่งยู ดาห์แล้ว ข้า พระองค์ จะไม่ มองพระพักตร์พระองค์ หรือด ู แลพระองค์ เลย 15 ขอทรงนํา ผู้ เล่น เครือ
่ ง
สายมาให้ข้าพระองค์สักคนหนึ่ ง� และต่อมาเมื่อผู้เล่นเครือ
่ งสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็
มาเหนื อท่าน
พระเจ้าจะทรงประทานนํ้าและการมีชัย

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

สด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจะไม่ เห ็น ลมและจะไม่ เห ็นฝน ถึง อย่างไรก็ ดี หุบเขานั ้น จะมี น้ํา เต็ม ไปหมด เพื่อ เจ้า
จะได้ ดื่ม ทัง้ เจ้า ฝูง สัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้ ของเจ้า� 18 เรือ
่ งอย่างนี้ เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อยในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบคนโมอับไว้ในมือของเจ้าด้วย 19 เจ้าจะโจมตีเมืองที่ มีป้อมทุกเมือง และ
เมืองเอกทุกเมือง และจะโค่นต้นไม้ลงทุกต้น และจะจุกนํ้าพุทุกแห่งเสีย และทําไร่นาที ่ดีทุกแปลงให้เสียด
้วยหิน� 20 และอยู่มาพอรุ ง่ เช้าประมาณเวลาถวายเครือ
่ งธัญญบูชา ดูเถิด มีน้าํ มาจากทางเมืองเอโดม จน
แผ่นดินมีน้ําเต็มหมด
คนโมอับพ่ายแพ้

21 และเมื่อคนโมอับทง
ั ้ หลายได้ยินว่าบรรดากษั ตริย์ยกไปสู้รบกับตน

คนที่มีอายุสวมเกราะและสูงขึ้นไป
ก็ได้รวบรวมกันเข้า และยกไปตัง้ ที่พรมแดน 22 เมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้า และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยูบ
่ นนํ้า
คนโมอับเห็นนํ้าที่อยู่ตรงข้ามกับตนแดงอย่างโลหิต 23 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “นี่ เป็นโลหิต บรรดากษั ตริย์ได้
สู้รบกันเอง และฆ่ากันเอง เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โมอับเอ๋ย มาริบเอาข้าวของของเขา� 24 แต่เมื่อเขามาถึงค่าย
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อิสราเอล คนอิสราเอลก็ลุกขึ้นต่อสู้กับคนโมอับจนเขาทัง้ หลายหนี ไป และเขาก็รุกหน้าเข้าไปในแผ่นดินฆ่า
ฟัน คนโมอับ 25 เขาทัง้ หลายได้ ทลายหัว เมือง และต่างคนก็ ต่างโยนหิน เข้าไปในไร่นาที ่ ดี ทุ กแปลงจนเต็ม
เขาจุกนํ้าพุ เสียทุกแห่ง และโค่นต้นไม้ ดี ๆเสียหมด จนในคีรห
์ ะเรเชทมีแต่ หินของเมืองเหลืออยู่ บรรดานั ก
สลิงได้ล้อมเมืองไว้และโจมตีได้ 26 เมื่อกษั ตริย์แห่งโมอับทรงเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ พระองค์ก็ทรงพาพลดาบเจ็ด
ร้อยคนจะตีฝ่าออกมาทางด้านกษั ตริย์เมืองเอโดม แต่ ออกมาไม่ได้ 27 แล้วพระองค์ ทรงนําโอรสหัวปี ผู้ซึ่ง
ควรจะขึ้นครองแทนนั ้น ถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาเสียที่บนกําแพง และมีพระพิโรธใหญ่ยงิ่ ต่อพวกอิสราเอล
เขาทัง้ หลายก็ยกถอยไปจากพระองค์และกลับบ้านเมืองของตน

4

นํ้ามันหนึ่ งไหของหญิงม่ายคนหนึ่ ง

“ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน คือสามีของดิฉันสิน
้
ชีวต
ิ เสียแล้ว และท่านก็ ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่ เจ้าหนี้ ได้ มาเพื่อนําเอา
บุตรชายสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขา� 2 และเอลีชาตอบนางว่า “บอกฉั นมาซิวา่ จะให้ฉันทําอะไรให้
เจ้ามีอะไรอยูใ่ นบ้านบ้าง� และนางตอบว่า “สาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากนํ้ามันหนึ่ งไห� 3 แลวท
้
่านกล่าวว่า “จงออกไปนอกบ้าน ขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่า อย่าให้น้ อย
4 แล้วจงเข้าไปในเรือน ปิ ดประตูขังตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้าไว้ และจงเทนํ้ามันใส่ภาชนะทัง
้ หมด เมื่อลูก
หนึ่ งๆเต็มแล้วกต
็ ัง้ ไว้ต่างหาก� 5 นางก็ลาไป และปิดประตูขังนางและบุตรชายของนางไว้ บุตรส่งภาชนะมา
ให้ และนางก็ เทนํ้ามัน 6 และอยู่มาเมื่อภาชนะเต็ม หมดแล้วนางจึง บอกบุตรชายว่า “เอาภาชนะมาให้แม่ อี
กลูกหนึ่ ง� และเขาตอบนางว่า “ไม่มีอีกแล้ว� แล้วน้าํ มันก็หยุดไหล 7 นางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบ
และท่านบอกว่า “ไปซี ขายนํ้ามันเสียเอาเงินชําระหนี้ ของเจ้า ที่เหลือนอกนั ้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยง
ชีวต
ิ �
1 ภรรยาของคนหนึ่ งในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ร้องต่อเอลี ชาว่า

หญิงมงม
ั ่ ีคนหนึ่ งแห่งเมืองชูเนม

วัน หนึ่ ง เอลี ชาเดิน ต่อ ไปถึง เมืองชู เนม เป็ นที ่ ที่ หญิ งม ั ่งม ี คนหนึ่ ง อาศัย อยู่ และนางได้ ชวนท่านให้ รบ
ั
ประทานอาหาร ฉะนั ้นเมื่อท่านผ่านทางนั ้นไปเมื่อไร ท่านก็ แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่ นั ่น 9 และนางได้
บอกสามี ของนางว่า “ดู เถิด ดิ ฉั น เห็ นว ่า ชายคนนี้ เป็น คนบริสุทธิ ์ ของพระเจ้า เดิน ผ่านบ้านเราอยู่ เนื องๆ
10 ขอให้ เราทํา ห้องเล็ก ไว้ บนกําแพง วางเตียง โต๊ะ เก้าอี้ และตะเกียงไว้ ให้ ท่าน เพื่อ ว่า เมื่อ ท่านมาหาเรา
ท่านจะได้ เข ้า ไปพัก ในห้องนั ้น� 11 วัน หนึ่ ง ท่านก็ มาที่ นั ่น และแวะเข้าไปในห้องนั ้น พัก อยู่ ที่ นั่น 12 ท่านจึง
บอกเกหะซีคนใช้ของท่านว่า “ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้ มา� เมื่อเขาเรียกนาง นางก็มายน
ื อยูต
่ ่อหน้าท่าน
13 ท่านจึง บอกแก่ เกหะซี ว่า “จงบอกนางว่า ดู เถิด เธอลําบากมากมายอย่างนี้ เพื่อ เรา จะให้ เราทํา อะไรให้
เธอบ้าง มีอะไรจะให้ทูลกษั ตริย์เผื่อเธอหรือ หรือให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพ� นางตอบว่า “ดิฉั นอยู่
ในหมู่พวกพีน
่ ้ องของดิฉันค่ะ� 14 และท่านกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นจะให้ทําอะไรเพื่อนาง� เกหะซีตอบว่า “แท้
จริงนางไม่ มี บุ ตรและสามี ของนางก็ แก่ แล้ว � 15 ท่านจึงบอกว่า “ไปเรียกเธอมา� และเมื่อ เขาไปเรียกนาง
นางก็มายน
ื อยูที
่ ่ประตู 16 ท่านกล่าวว่า “ในฤดูนี้ เมื่อครบกําหนดอุมท
้ ้อง เจ้าจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่ ง� และ
นางตอบว่า “ข้าแต่ คนแห่งพระเจ้า เจ้ านายของดิ ฉั น หามิได้ อย่ามุสาแก่ สาวใช้ของท่านเลย� 17 แต่ หญิง
คนนั ้ นก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งในฤดูนั้นเมื่อครบกําหนดอุ้มท้องจริงตามที่เอลีชาบอกแก่นาง
ไว้
8

บุตรชายของหญิงชาวชูเนมฟื้ นขึ้นอีก

วันหนึ่ งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าว 19 เขาบอกบิดาของเขาว่า “โอย
หัวของฉั น หัวของฉั น� บิดาจึงสัง่ คนใช้ของเขาว่า “อุ้มเขาไปหาแม่ไป๊� 20 และเมื่อเขาอุม
้ มาให้มารดาของ
ิ 21 นางจึงอุ้มขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนแห่ง
เด็ก เด็กนั ้ นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวัน แล้วก็สิน
้ ชีวต
พระเจ้า และปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอก 22 นางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่า “ขอส่งคนใช้คนหนึ่ งกับลา
ตัว หนึ่ ง มาให้ ฉั น เพื่อ ฉั น จะได้ รีบไปหาคนแห่ง พระเจ้า และกลับ มาอีก� 23 และเขาถามว่า “จะไปหาท่าน
ทําไมในวันนี้ ไม่ใช่วันขึ้นคํ่าหรือวันสะบาโต� นางตอบว่า “ก็ดีอยูแล้
่ ว� 24 นางก็ผูกอานลาและสัง่ คนใช้ของ
นางว่า “จงเร่งลาไปเร็วๆ อย่าให้ฝีเท้าหย่อนลงได้นอกจากฉั นสัง่ � 25 แล้วนางก็ออกเดิน และมาถึงคนแห่ง
พระเจ้าที่ ภู เขาคารเมล อยู่มาเมื่อคนแห่งพระเจ้าเห็นนางมาแต่ ไกล ท่านก็ พู ดกับเกหะซี คนใช้ของท่านว่า
“ดู เถิด หญิงชาวชู เนมมาข้างโน้ น 26 จงวิง่ ไปรับนางทั นที และกล่าวแก่ นางว่า ‘นางสบายดีหรือ สามีสบาย
ดี หรือ เด็ก สบายดี หรือ � ” และนางได้ ตอบว่า “สบายดี ค่ะ � 27 และเมื่อ นางมายัง ภูเขาถึง คนแห่ง พระเจ้า
แล้ว นางก็เข้าไปกอดเท้าของท่าน เกหะซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไป แต่คนแห่งพระเจ้าบอกว่า “ปล่อยเขา
เถอะ เพราะนางมีใจทุกข์หนั ก และพระเยโฮวาห์ทรงซ่อนเรือ
่ งนี้ จากฉั น หาได้ตรัสสําแดงแก่ฉันไม่� 28 แล
18 เมื่อเด็กนั ้นโตขึ้น
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้วนางจึงเรียนว่า “ดิ ฉั นขอบุตรชายจากเจ้านายของดิฉันหรือคะ ดิ ฉั นไม่ได้ เรียนหรือว่า อย่าลวงดิฉันเลย�
29 ท่านจึงสัง
่ เกหะซีว่า “คาดเอวของเจ้าเข้า และถือไม้เท้าของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้าพบใคร อย่าสวัสดีกับ
เขา และถ้า ใครสวัสด ี กับ เจ้า ก็ อย่า ตอบ และจงวางไม้ เท ้า ของเราบนหน้า ของเด็ก นั ้น� 30 แล ้ว มารดาของ
เด็กนั ้นเรียนว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ดิฉั นจะไม่พรากจากท่าน
ไป� ดังนั ้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไป 31 เกหะซีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั ้น แต่ไม่มี
เสียงหรืออาการเป็น เขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่า “เด็กนั ้นยังไม่ตื่น� 32 เมื่อเอลีชาเข้ามาในเรือน
ดู เถิด ท่านเห็น เด็ก นอนตายอยู่ บนเตียงของท่าน 33 ท่านจึง เข้าไปข้างในปิด ประตู ให้ทัง้ สองอยู่ ข้างในและ
ได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ 34 แล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็ก ให้ปากทับปาก ตาทับตา และมือทับมือ และเมื่อ
ท่านเหยียดตัว ของท่านบนเด็ก เนื้ อ ของเด็ก นั ้ นก ็ อุ ่ นขึ้ นมา 35 แล ้ วท ่า นก็ ลุ กขึ้ นอ ีก เดิน ไปเดิน มาในเรือนนั ้
นครัง้ หนึ่ ง แล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขา เด็กนั ้นกจ
็ ามเจ็ดครัง้ และเด็กนั ้นกล
็ ืมตาของตน 36 แลวท
้ ่า
นก็เรียกเกหะซีมาสัง่ ว่า “ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้ มา� เขาจึงไปเรียกนาง และเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่า
นว่า “จงอุม
้ บุตรชายของเจ้าขึ้นเถิด� 37 นางจึงเข้ามาซบหน้าลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดิน แล้วนางก็อุ้ม
บุตรชายของนางขึ้นออกไปข้างนอก
เอลีชาชําระอาหารที่มีพิษ
เอลี ชามาถึ งก ิล กาลอีก เมื่อ แผ่น ดิน เกิ ดก ัน ดารอาหาร และเมื่อ เหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ นั ่ง อยู่ ต่อ
หน้าท่าน ท่านก็บอกกับคนใช้ของท่านว่า “จงตัง้ หม้อลูกใหญ่และต้มข้าวให้แก่เหล่ าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ �
39 คนหนึ่ ง ในพรรคออกไปเก็บ ผัก ที่ ในทุ่ง นา และพบไม้ เถาป่ า เถาหนึ่ ง เขาเก็บ ได้ น้ํา เต้า ป่ า จนเต็ม ตัก กล ับ
มาหัน
่ ใส่ ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไร 40 เขาก็ เทออกให้คนเหล่านั ้ นรับประทาน ต่อมาขณะที่
เขากําลังรับประทานข้าวต้มอยู่นั ้น เขาร้องขึ้นว่า “โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า มีความตายอยู่ในหม้อนี้ � และ
เขาก็ รบ
ั ประทานกัน ไม่ ได้ 41 ท่านก็ ว่า “จงเอาแป้ง มา� ท่านก็ ใส่ แป ้ง ลงในหม้อ และบอกว่า “จงเทออกให้
คนเหล่านั ้นรับประทาน� และไม่มีอันตรายอยูใ่ นหม้อนั ้น
38

เอลีชาเลี้ยงหนึ่ งร้อยคนอย่างอัศจรรย์

42 มีชายคนหนึ่ งมาจากบ้านบาอัลชาลิชาห์นําของมาให้คนแห่งพระเจ้า มีขนมปั งเป็ นผลแรกคือ ขนมข้าว

บาร์เลย์ยี่สิ บก้อน และรวงข้าวใหม่ใส่ กระสอบของเขามาและเอลี ชาว่า “จงให้แก่ คนเหล่านั ้ นรับประทาน�
43 แต่ คนใช้คนนี้ ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะตัง
้ อาหารเท่านี้ ให้คนหนึ่ งร้อยรับประทานได้อย่างไร� ท่านจึงสัง่ ซํ้าว่า
“จงให้คนเหล่านั ้นรับประทานเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสังด
่ ังนี้ ว่า ‘เขาทัง้ หลายจะได้รบ
ั ประทานและยัง
เหลืออีก� ” 44 เขาจึงตัง้ อาหารไว้ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายก็รับประทาน และยังเหลืออยู่จริงตามพ
ระวจนะของพระเยโฮวาห์

5

นาอามานชาวซีเรียได้รบ
ั การรักษาให้หาย
1 นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตริย์ประเทศซีเรียเป็ นคนสําคัญมากของกษั ตริย์ เป็ นคนมีเกียรติ
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงนําชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ ท่านเป็นวรบ
ี รุ ุ ษด้วย แต่ท่านเป็นโรคเรือ
้ น 2 ฝ่าย
คนซีเรียยกพวกไปปล้ นครง
ั ้ หนึ่ งนั ้น ได้ จับเด็กหญิงคนหนึ่ งมาจากแผ่นดิ นอิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอ
มาปรนนิ บัติภรรยาของนาอามาน 3 เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยูก
่ ับผู้
พยากรณ์ ผู้ซึ่งอยู่ในสะมาเรีย ท่านจะได้รก
ั ษาโรคเรือ
้ นของเจ้านายเสียให้หาย� 4 นาอามานจึงไปทูลกษั ตริ
ย์เจ้านายของท่านว่า “สาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั ้นๆ� 5 กษั ตริยแห่
์ งซีเรียตรัสว่า “จงไปเถิด
เราจะส่ง สารไปยัง กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล� แล ้ วท ่า นก็ ไป นํา เงิน หนั ก สิบ ตะลัน ต์ ทองคํา หนั ก หกพัน เชเขล
และเสื้อสิบชุดไปด้วย 6 และท่านก็นําสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสราเอลใจความว่า “เมื่อสารนี้ มาถึงท่าน ดูเถิด
ข้าพเจ้าได้ ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้า มา เพื่อขอให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรือ
้ น� 7 และอยู่
มาเมื่อกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงฉี กฉลองพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้า
ซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้ จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่ งที่เป็นโรคเรือ
้ น ขอใคร่ครวญดูเถิด
ว่า เขาแสวงหาเหตุ พิพาทกับ เราอย่างไร� 8 แต่ เมื่อ เอลี ชาคนแห่ง พระเจ้า ได้ ยิ นว ่ากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
ได้ทรงฉี กฉลองพระองค์ จึงใช้คนไปทูลกษั ตริย์ว่า “ไฉนพระองค์จึงทรงฉี กฉลองพระองค์ของพระองค์เสีย
ขอให้เขามาหาข้าพระองค์ เถิด เพื่อเขาจะได้ ทราบว่า มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งในอิสราเอล� 9 นาอามานจึงมา
พร้อมกับ บรรดาม้า และรถรบของท่าน มาหยุ ดอย ู่ ที่ ประตู เรือนของเอลี ชา 10 เอลี ชาก็ ส่ง ผู้ ส่ ือสารมาเรียน
ท่านว่า “ขอจงไปชําระตัวในแม่น้ําจอร์แดนเจ็ดครัง้ และเนื้ อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะ
สะอาด� 11 แต่นาอามานก็โกรธและไปเสีย บ่นว่า “ดูเถิด ข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่ และมายืนอยู่
และออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา แล้วโบกมือเหนื อที่นั้นให้โรคเรือ
้ นหาย 12 อาบานาและ
ฟารปาร์แม่น้าํ เมืองดามัสกัส ไม่ ดี กว่า บรรดาลํานํ้า แห่งอ ิส ราเอลดอกหรือ ข้า จะชําระตัว ในแม่น้ํา เหล่า นั ้น
และจะสะอาดไม่ ได้ หรือ � ท่านจึง หัน ตัว แล้วไปเสีย ด้วยความเดือดดาล 13 แต่ พวกข้าราชการของท่านเข้า
มาใกล้และเรียนท่านว่า “คุณพ่อของข้าพเจ้า ถ้าท่านผูพยากรณ์
้
จะสัง่ ให้ท่านกระทําสิง่ ใหญ่โตประการหนึ่ ง
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ท่านจะไม่ กระทําหรือ ถ้าเช่นนั ้นเมื่อท่านผู้พยากรณ์ กล่าวแก่ ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด� ควรท่าน
จะทํา ยิง่ ขึ้น เท่าใด� 14 ท่านจึง ลงไปจุ่ม ตัว เจ็ด ครัง้ ในแม่น้ํา จอร์แดนตามถ้อยคํา ของคนแห่ง พระเจ้า และ
เนื้ อ ของท่านก็ กล ับ คืน เป็น อย่างเนื้ อ เด็ก เล็กๆ และท่านก็ สะอาด 15 แล ้ วท ่านจึง กลับ ไปยัง คนแห่ง พระเจ้า
ทัง้ ตัวท่านและพรรคพวกของท่าน และท่านมายืนอยู่ข้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าวว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทัว่ ไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านรับของกํานั ลสักอย่าง
หนึ่ ง จากผู้ 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 แล้วนาอามาน
จึงกล่าวว่า “มิฉะนั ้นขอท่านได้โปรดให้ดินบรรทุกล่อสักสองตัวให้แก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านเถิด เพราะตัง้ แต่นี้ ไปผู้
รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระอื่น แต่จะถวายแด่พระเยโฮวาห์เท่านั ้น
18 ในเรือ
่ งนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้อภัยแก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน ในเมื่อนายของข้าพเจ้าไปในนิ เวศของพระ
ริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั ่น ทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้ มคํานั บในนิ เวศของพระริม
โมน เมื่อ ข้าพเจ้า โน้ ม ตัว ลงในนิ เวศของพระริม โมนนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงให้ อภัย แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านใน
กรณี นี้ � 19 เอลีชาจึงตอบท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด� แต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนั ก
ความบาปและการทําโทษของเกหะซี
เกหะซี คนใช้ ของเอลี ชาคนแห่ง พระเจ้า คิด ว่า “ดู เถิด นายของข้าพเจ้า ไม่ ยอมรับ จากมือ ของนาอา
มานคนซีเรีย ซึ่ง ของที่ ท่านนํา มา พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะวิง่ ตามไปเอามาจาก
เขาบ้าง� 21 เกหะซี จึง ตามนาอามานไป และเมื่อ นาอามานแลเห็นว ่า มี คนวิง่ ตามท่านมา ท่านก็ ลงจากรถ
รบต้อนรับเขาพูดว่า “ทุ กอย่างเรียบร้อยดี หรือ� 22 เขาตอบว่า “เรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้ามา
กล่าวว่า ‘ดู เถิด มี ชายหนุ่ม สองคนในเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอท่าน
โปรดให้ เงิน แก่ เขาทัง้ หลายสัก หนึ่ ง ตะลัน ต์ และเสื้อ สัก สองชุด� ” 23 และนาอามานกล่าวว่า “ขอโปรดรับ
ไปสองตะลันต์ เถิด� ท่านก็ เชิญชวนเขา และเอาเงินสองตะลันต์ ใส่ กระสอบผูกไว้ พร้อมกับเสื้อสองตัว ให้
คนใช้ สองคนแบกไป เขาก็ แบกเดิน ขึ้น หน้า เกหะซี มา 24 เมื่อ เขามาถึง ภู เขา เกหะซี ก็ รับ มาจากมือ ของเขา
ทัง้ สอง เอาไปเก็บ ไว้ในเรือนและให้ คนเหล่า นั ้น กลับ เขาทัง้ สองก็ จากไป 25 เกหะซี ก็ เข ้า ไปยืน อยู่ ต่อ หน้า
นายของตน และเอลีชาถามเขาว่า “เกหะซี เจ้าไปไหนมา� เขาตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของท่านไม่ได้ไปไหน� 26 แต่
ท่านกล่าวแก่เขาว่า “เมื่อชายคนนั ้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั ้น จิตใจของเรามิได้ไปกับเจ้าดอกหรือ นั ่น
เป็นเวลาควรที่ จะรับเงิน รับเสื้อผ้า สวนต้นมะกอกเทศ และสวนองุน
่ แกะและวัว และคนใช้ชายหญิงหรือ
27 ฉะนั ้น โรคเรือ
้ นของนาอามานจะติ ดอยู่ที่ เจ้ าและที่ เชื้อสายของเจ้าเป็นนิ ตย์� เขาก็ ออกไปจากหน้าท่าน
เป็นโรคเรือ
้ นขาวอย่างหิมะ
20
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เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืน
1 ฝ่ายเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ กล ่า วกับ เอลี ชาว ่า “ดู เถิด สถานที่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายอยู่ ใต้ ความดูแล
ของท่านนั ้ นก็เล็กเกินไป ไม่พอแก่ พวกเรา 2 ขอให้เราไปที่ แม่น้าํ จอร์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่ งมาส
ร้างที่ อาศัย ของเราที่ นั ่น � และท่านตอบว่า “ไปเถอะ� 3 แล ้ว คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ขอท่านโปรดไปกับ ผู้ รับ ใช้
ของท่านด้วย� และท่านก็ ตอบว่า “ข้า จะไป� 4 ท่านก็ ไปกับ เขาทัง้ หลาย และเมื่อ เขามาถึง แม่น้ํา จอร์แดน
เขาก็ โค ่น ต้นไม้ 5 ขณะที่ คนหนึ่ ง ฟัน ไม้ อยู่ หัว ขวานของเขาตกลงไปในนํ้า และเขาร้องขึ้ นว ่า “อนิ จจา นาย
ครับ ขวานนั ้นผมขอยืมเขามา� 6 แล้วคนแห่งพระเจ้าถามว่า “ขวานนั ้นตกที่ ไหน� เมื่อเขาชี้ที่ ให้ท่านแล้ว
ท่านก็ตัดไม้อันหนึ่ งทิง้ ลงไปที่นั ่น ทําให้ขวานเหล็กนั ้นลอยขึ้นมา 7 และท่านบอกว่า “หยิบขึ้นมาซิ� เขาก็เอ้ ื
อมมือไปหยิบขึ้นมา
เอลีชาให้กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
พระองค์ปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่า “เราจะตัง้ ค่าย
ของเราที่ นั่นๆ� 9 แต่ คนแห่ง พระเจ้า ส่ง ข่าวไปยัง กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลว่า “ขอพระองค์ ทรงระวัง อย่า ผ่าน
มาทางนั ้น เพราะคนซีเรีย กําลัง ยกลงไปที่ นั ่น � 10 และกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลทรงใช้ ให้ไปยัง สถานที่ ซ่ึง คน
แห่งพระเจ้าบอกและเตือนให้ พระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั ่ นมิใช่เพียงครัง้ สองครัง้ 11 กษั ตริย์แห่งซีเรียก็
ไม่สบายพระทัยมากเพราะเรือ
่ งนี้ พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่า “พวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่า
คนใดในพวกเราที่อยูฝ่
่ ายกษัตริย์แห่งอิสราเอล� 12 ข้าราชการคนหนึ่ งของพระองค์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์
เจ้ านายของข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดพระเจ้า ข้า แต่ เอลี ชาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ ในอิสราเอลทูล บรรดาถ้อยคํา ซึ่ง
พระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล�
8 ฝ่ายกษั ตริย์แห่งซีเรียรบพุ่งกับอิสราเอล

เอลีชาอยูใ่ นโดธาน

“จงไปหาดู ว่า เขาอยู่ ที่ไหน เพื่อ เราจะใช้ คนไปจับ เขามา� มี คนทูล พระองค์ ว่า “ดู
เถิด เขาอยูใ่ นโดธาน� 14 พระองค์จึงทรงส่งม้า รถรบ และกองทัพใหญ่ เขาไปกันในกลางคืนและล้อมเมือง
13 พระองค์ จึง ตรัสว ่า
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นั ้นไว้ 15 เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู แ
่ ละออกไป ดูเถิด กองทัพพร้อมกับม้าและรถรบก็
ล้อมเมืองไว้ และคนใช้นั้นบอกท่านว่า “อนิ จจา นายของข้าพเจ้า เราจะทําอย่างไรดี� 16 ท่านตอบว่า “อย่า
กลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา� 17 แล้วเอลีชาก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตา
ของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น� และพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั ้น และเขาก็ได้เห็นและดูเถิด ที่ภู
เขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่ อบเอลีชา
เอลีชานําทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุ งสะมาเรีย

และเมื่อ คนซีเรีย ลงมารบกั บท ่าน เอลี ชาก็ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า “ขอทรงโปรดให้ คนเหล่า นี้
ตาบอดไปเสีย� พระองค์จึงทรงให้เขาทัง้ หลายตาบอดไปตามคําของเอลีชา 19 และเอลีชาบอกคนเหล่านั ้นว
่า “ไม่ใช่ทางนี้ และไม่ใช่เมืองนี้ จงตามข้ามา และข้าจะพาไปยังคนนั ้นซึ่งเจ้าแสวงหา� และท่านก็พาเขาไป
กรุ งสะมาเรีย 20 และอยูม
่ าพอเข้าไปในกรุ งสะมาเรีย เอลีชาก็ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตาของ
คนเหล่านี้ เพื่อเขาจะเห็นได้� พระเยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของเขาทัง้ หลายและเขาทัง้ หลายก็เห็น และดูเถิด
เขามาอยู่ กลางกรุ ง สะมาเรีย 21 และเมื่อ กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลเห็น เขาเข้า จึง ตรัส แก่ เอลี ชาว ่า “บิ ดาของ
ข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้า ฆ่า เขาเสีย หรือ จะให้ข้าพเจ้า ฆ่า เขาเสีย หรือ� 22 ท่านก็ ทูล ตอบว่า “ขอพระองค์ อย่า
ทรงประหารเขาเสีย พระองค์จะประหารคนที่จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอ
ทรงโปรดจัดอาหารและนํ้าต่อหน้าเขา เพื่อให้เขารับประทานและดื่ม แล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขา
เถิด� 23 พระองค์ จึง ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ ให้เขา และเมื่อ เขาได้ กิน และดื่ม แล้ วก ็ ทรงปล่อยเขาไป และเขา
ทัง้ หลายได้กลับไปหาเจ้านายของตน และพวกซีเรียมิได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย
18

กองทัพซีเรียล้อมกรุ งสะมาเรีย

และอยู่ มาภายหลัง เบนฮาดัด กษั ตริย์ แห่ งซีเรีย ทรงจัด กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ แล ้ว ได้ เสด็จ ขึ้น ไป
ล้อมกรุ ง สะมาเรีย 25 มี การก ัน ดารอาหารอย่างหนั ก ในสะมาเรีย และดู เถิด ขณะเมื่อ เขาล้อมอยู่ จนหัว ลา
ตัวหนึ่ งเขาขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึง่ ลิตรเป็นเงินห้าเชเขล 26 ขณะที่กษั ตริย์แห่งอิส
ราเอลทรงผ่านไปบนกําแพง มีผู้หญิงคนหนึ่ งร้องทูลพระองค์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์
ขอทรงช่วย� 27 พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงช่วยเจ้า เราจะช่วยเจ้าได้จากไหน จากลานนวด
ข้าวหรือ จากบ่อ ยํ่า องุน
่ หรือ� 28 และกษั ตริย์ ทรงถามนางว่า “เจ้ าเป็น อะไรไป� นางทูล ตอบว่า “หญิง คน
นี้ บอกข้า พระองค์ ว่า ‘เอาลูกชายของเจ้า มาให้เรากิน เสีย วัน นี้ เถิด และเราจะกิน ลูก ชายของฉั นว ัน พรุ ง่ นี้ �
29 เราจึงต้มลก
ู ชายของข้าพระองค์และกิน และรุ ง่ ขึ้นข้าพระองค์ก็พูดกับนางว่า ‘เอาลูกชายของเจ้ามา เพื่อ
เราจะกิน เสีย� และนางก็ ซ่อนลูกชายของนางเสีย� 30 และต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ ทรงได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของหญิง
นั ้น พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์ พระองค์กําลังดําเนิ นอยู่บนกําแพง ประชาชนก็มองดู ดูเถิด พระองค์ทรง
ฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้ อ 31 และพระองค์ตรัสว่า “ถ้าศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟัทยังอยู่บนเขา
ในวันนี้ ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและให้หนักยิง่ กว่า�
24

เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา
แต่ เอลี ชาน ั ่งอยู่ ในบ้านของท่าน และพวกผู้ ใหญ่ ก็ นั ่ง อยู่ ด้วย กษั ตริย์ ทรงใช้ คนมาจากต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ แต่ ก่อนที่ ผู้สื่อสารจะมาถึง เอลี ชาก็ พู ดกับพวกผู้ใหญ่ว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นหรือไม่เล่า ที่ บุ
ตรชายของฆาตกรคนนี้ ใช้คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้า ดูเถิด เมื่อผู้ส่ ือสารมา จงปิดประตู และยึดประตูให้
แน่ นกันเขาไว้ เสียงเท้าของนายของเขาตามเขามามิใช่หรือ� 33 ขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทัง้ หลายอยู่ ดูเถิด
ผู้สื่อสารลงมาหาท่าน และบอกว่า “ดูเถิด เหตุร้ายนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์อี
กทําไม�
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เอลีชาพยากรณ์ วา่ จะมีอาหารพอ
“ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้
ยอดแป้งถังหนึ่ งเขาจะขายกันหนึ่ งเชเขล และข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ที่ประตูเมืองสะมาเรีย� 2 แล้วนาย
ทหารคนสนิ ทของกษั ตริย์ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดูเถิด ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์
สิ ่ง นี้ จะเป็น ขึ้น ได้ หรือ � แต่ ท่านบอกว่า “ดู เถิด ท่านจะเห็นก ับ ตาของท่านเอง แต่ จะไม่ ได้ กิน � 3 มี คนโรค
เรือ
้ นสี่ คนอยู่ที่ ทางเข้า ประตู เมือง เขาพู ดก ั นว ่า “เราจะนั ่ง ที่ นี่ จนตายทําไมเล่า 4 ถ้า เราว่า ‘ให้เราเข้าไปใน
เมือง� การก ัน ดารอาหารก็ อยู่ในเมือง และเราก็ จะตายที่ นั ่น และถ้า เรานั ่ง ที่ นี่ เราก็ ตายเหมือนกัน ฉะนั ้น
บัดนี้ จงมาเถิด ให้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอดตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้
แต่ตายเท่านั ้นเอง�
1 แต่ เอลี ชาบอกว่า

พระเจ้าทรงทําให้คนซีเรียตกใจแล้วหนี ไป
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5 ดังนั ้นเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพล้ เพล้เพื่อจะไปยังค่ายของคนซีเรีย แต่ เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซีเรีย
แล้ว ดู เถิด ไม่มีใครที่ นั่นสักคน 6 เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงกระทําให้กองทัพของคนซีเรียได้ยน
ิ เสียง
รถรบ เสียงม้า และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพูดกันและกันว่า “ดูเถิด กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลได้จ้างบรรดากษั
ตริย์แห่งคนฮิตไทต์ และบรรดากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์มารบเราแล้ว� 7 เขาจึงลุกขึ้นหนี ไปในเวลาโพล้เพล้ และ
ทิง้ เต็นท์ ม้าและลาของเขา ทิง้ ค่ายไว้อย่างนั ้นเอง และหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด 8 และเมื่อคนโรคเรือ
้ นเหล่านี้ มา
ถึงที่ รม
ิ ค่าย เขาก็ เข้าไปในเต็นท์ หน่ึงกินและดื่ม และขนเงิน ทองคําและเสื้อผ้าเอาไปซ่อนไว้ แล้วเขาก็ กล
ับ มาเข้าไปในอีก เต็นท์ หน ่งึ ขนเอาข้าวของออกไปจากที่ นั่น ด้วยเอาไปซ่อนไว้ 9 แล ้ว เขาพู ดก ัน และกั นว ่า
“เราทํา ไม่ ถู กเสีย แล้ว วัน นี้ เป็ นว ัน ข่าวดี ถ้า เรานิ่ ง อยู่ และคอยจนแสงอรุ ณ ขึ้น โทษจะตกอยู่ กับ เรา เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ มาเถิด ให้ เราไปบอกยัง สํานั ก พระราชวัง� 10 เขาจึง มาเรียกนายประตู เมือง และบอกเรือ
่ งราว
แก่ เขาว่า “เรามายัง ค่ายของคนซีเรีย และดู เถิด เราไม่ เห ็น ใครและไม่ ได้ ยิน เสียงผู้ ใดที่ นั ่น มี แต่ ม้า ผูก อยู่
และลาผูก อยู่ และเต็นท์ ตัง้ อยู่ อย่างนั ้น เอง� 11 แล ้ว เขาบอกแก่ เหล่ านายประตู และพวกเขาก็ บอกกัน ไป
ถึงสํานั กพระราชวัง 12 กษั ตริย์ก็ ทรงตื่นบรรทมในกลางคืน และตรัสกับข้าราชการว่า “เราจะบอกให้วา่ คน
ซีเรีย เตรียมสู้ รบเราอย่างไร เขาทัง้ หลายรู อยู
้ ่ ว่า เราหิว เขาจึง ออกไปซ่อนตัว อยู่ นอกค่ายที่ กลางทุ่ง คิด ว่า
‘เมื่อ เขาออกมาจากในเมืองเราจะจับ เขาทัง้ เป็น แล ้ วจะเข้าไปในเมือง� ” 13 และข้าราชการคนหนึ่ ง ทูล ว่า
“ขอรับสัง่ ให้คนเอาม้าที่เหลืออยูในเมื
่
องสักห้าตัว (ดูเถิด บางทีม้าเหล่านั ้นจะยังเป็นอยูอ
่ ย่างคนอิสราเอลที่
เหลืออยู่ในเมือง หรือดูเถิด จะเป็นอย่างคนอิสราเอลที่ได้พินาศแล้วก็ช่างเถิด) ขอให้เราส่งคนไปดู� 14 เขา
จึงเอาม้ากับรถรบสองคัน และกษั ตริย์ทรงส่งให้ไปติดตามกองทัพของคนซีเรีย ตรัสว่า “จงไปดู� 15 เขาทัง้
หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร์แดน และดูเถิด ตลอดทางมีเสื้อผ้าและเครือ
่ งใช้ ซึ่งคนซีเรียทิง้ เมื่อเขา
รีบหนี ไป ผู้สื่อสารก็กลับมาทูลกษั ตริย์

คําพยากรณ์ เรือ
่ งอาหารสําเร็จ
แล ้ว ประชาชนก็ ยกออกไปปล้น เต็นท์ ทัง้ หลายของคนซีเรีย ยอดแป้ง จึง ขายกัน ถัง ละเชเขล และข้าว
บาร์เลย์สองถังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ฝ่ายกษั ตริย์ทรงแต่งตัง้ นายทหารคนสนิ ทให้เป็น
นายประตู และประชาชนก็เหยียบไปบนเขาตรงประตู เขาจึงสิน
ิ ตามซึ่งคนแห่งพระเจ้าได้กล่าวไว้ในวัน
้ ชีวต
เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ ลงมาหาท่าน 18 และเป็น ไปตามที่ คนแห่ง พระเจ้า ได้ ทูล กษั ตริย์ ว่า “ข้าวบาร์เลย ์ สองถัง
ขายหนึ่ งเชเขล และยอดแป้งหนึ่ งถังหนึ่ งเชเขล ประมาณเวลานี้ ในวันพรุ ง่ นี้ ที่ประตูเมืองสะมาเรีย� 19 และ
นายทหารคนสนิ ทก็ได้ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดูเถิด ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ สิ
่งนี้ จะเป็นขึ้นได้ หรือ� และท่านได้ ตอบว่า “ดู เถิด ท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่ จะไม่ได้ กิน� 20 และอยู่
มาก็บังเกิดเป็นดังนั ้นแก่เขา เพราะประชาชนเหยียบไปบนเขาที่ประตูเมืองและเขาก็ได้สิน
ิ
้ ชีวต
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เอลีชาพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี
1 ฝ่ายเอลี ชาได้บอกหญิงคนที่ ท่านได้ให้บุตรชายของนางกลับคืนชีวต
ิ มาว่า “จงลุกขึ้นและออกไปทัง้ ครัว
เรือนของเจ้า ไปอาศัย อยู่ ที่ ใดซึ่ง เจ้า จะอาศัย อยู่ ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเรียกให้เก ิ ดการกัน ดารอาหาร
และจะเป็นแก่แผ่นดินนี้ เจ็ดปี� 2 หญิงคนนั ้นกลุ
็ กขึ้นกระทําตามถ้อยคําของคนแห่งพระเจ้า นางยกออกไป
ทัง้ ครัวเรือนของนาง ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตียเจ็ดปี 3 และอยู่มาเมื่อสิน
้ เจ็ดปี แล้วหญิงคนนั ้ นก็กลับ
มาจากแผ่นดินฟีลิสเตีย และได้ออกไปทูลอุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน 4 ฝ่ายกษั ตริ
ย์กําลังตรัสกับเกหะซีคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าอยูว่
่ า “จงบอกเราถึงบรรดามหกิจที่เอลีชาได้กระทํา� 5 และ
อยู่ มาเมื่อ เขากํา ลัง ทูล กษั ตริย์ ถึง เรือ
่ งที่ เอลี ชาได้ เรียกชีวต
ิ ของศพคนหนึ่ ง กลับ คืน มา ดู เถิด ผู้ หญิง คนที่
ท่านได้ให้บุตรชายกลับคืนชีวต
ิ มาได้อุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ ดินของนางคืน และเกหะซีทูลว่า
“โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ นี่ เป็นนางคนนั ้น และคนนี้ แหละเป็นบุตรชายของนาง ซึ่งเอลีชา
ได้ ให้กล ับ คืน ชีวต
ิ มา� 6 และเมื่อ กษั ตริย์ตรัส ถามหญิง คนนั ้น นางก็ ทูล เรือ
่ งถวายพระองค์ กษั ตริย์จึง ทรง
ตัง้ เจ้า หน้าที่ คนหนึ่ ง ให้แก่ นางรับสัง่ ว่า “จงจัดการคืน ทุก สิง่ ที่ เป็น ของของนาง พร ้ อมทัง้ พืช ผลของนานั ้น
ตัง้ แต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้ �
เอลีชาพยากรณ์ ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนื อซีเรีย

7 ฝ่ายเอลีชามายังดามัสกัส เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงประชวร และเมื่อมค
ี นทูลว่า “คนแห่งพระเจ้า

มาที่ นี่ � 8 กษั ตริย์ตรัสกับฮาซาเอลว่า “จงนํา ของกํานั ลไปพบคนแห่งพระเจ้า ให้ทูล ถามพระเยโฮวาห์โดย
ท่านว่า ‘ข้าพเจ้า จะหายป่วยไหม� ” 9 ฮาซาเอลจึง ไปพบท่านนํา ของกํานั ล ไปด้วย คือ สินค้า อย่างดี ทุ กอ
ย่างของเมืองดามัสกัส จุ อูฐ ต่างสี่ สิ บตัว เมื่อ เขามายืน อยู่ ต่อ หน้า ท่าน เขากล่าวว่า “บุ ตรของท่านคือ เบน
ฮาดัด กษั ตริย์แห่งซีเรีย ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่าน กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยหรือ� ” 10 และเอลี ชาต
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อบเขาว่า “จงไปทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ จะทรงหายประชวรแน่ � แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า
ว่า พระองค์จะสิน
้ พระชนม์แน่ � 11 และท่านก็เพ่งหน้าจ้องมองเขาแน่ นิ่งจนเขาอาย และคนแห่งพระเจ้าก็
ร้องไห้ 12 และฮาซาเอลถามว่า “เหตุ ใดเจ้า นายของข้าพเจ้า จึง ร้องไห้� ท่านตอบว่า “เพราะข้าพเจ้า ทราบ
ถึงเหตุ รา้ ยซึ่งท่านจะกระทําต่อประชาชนอิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาเสีย และท่านจะ
สังหารคนหนุ่มๆเสียด้วยดาบ และจับเด็กๆโยนลง และผ่าท้องหญิงที่มีครรภ์เสีย� 13 และฮาซาเอลตอบว่า
“ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านผู้ เป็น แต่ เพียงสุนัข เป็น ใครเล่า ซึ่ง จะกระทํา สิง่ ใหญ่ โตนี้ � เอลี ชาตอบว่า “พระเยโฮวาห์
ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ว่า ท่านจะเป็นกษั ตริย์ ครอบครองประเทศซีเรีย� 14 และเขาก็ ไปจากเอลี ชามายัง
นายของตน ผู้ซึ่งถามเขาว่า “เอลีชาว่าอย่างไรกับเจ้าบ้าง� และเขาทูลตอบว่า “เขาบอกว่าพระองค์จะหาย
ประชวรแน่ � 15 และอยู่ มาในวั นร ุ่ง ขึ้น เขาก็ เอาผ้า ปู ที่ นอนจุ่ มน ้าํ คลุม พระพักตร์พระองค์ ไว้ จนพระองค์
สิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ และฮาซาเอลก็ข้น
เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนื อยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
เมื่อเยโฮชาฟัทยังเป็นกษั ตริย์ของยูดาห์อยู่ เยโฮ
รัม โอรสเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ได้ ทรงเริม
่ ครอบครอง 17 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระ
ชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม แปดปี 18 และพระองค์ ทรงดําเนิ น
ตามมรรคาของบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล ตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับกระทํา เพราะว่าธิดาของอาหับเป็น
มเหสี ของพระองค์ และพระองค์ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 19 อย่างไรก็ ดี พระเยโฮ
วาห์ จะไม่ ทรงทําลายยู ดาห์ เพราะทรงเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เหตุ ที่ พระองค์ ได้ ตรัสส ัญญาว่า
จะทรงประทานประทีปแก่ดาวิด และแก่ราชโอรสของพระองค์เป็นนิ ตย์ 20 ในรัชกาลของพระองค์เอโดมได้
กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั ตริย์ข้น
ึ เหนื อตน 21 แล้วโยรัมก็ เสด็จพร้อมกับบรรดา
รถรบของพระองค์ ผ่านไปถึงศาอีร ์ พอกลางคืนพระองค์ ก็ ลุ กขึ้นโจมตี คนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์ นั ้น พร้
อมกับผูบ
้ ัญชาการรถรบ แลว
้ กองทัพได้หนี กลับเต็นท์เสีย 22 เอโดมจึงได้กบฏออกห่างจากการปกครองของ
ยูดาห์จนทุกวันนี้ แล้วลิบนาห์ก็ได้กบฏในคราวเดียวกัน 23 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยรัม และบรรดาสิง่
ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
16 ในปี ที่ ห้าแห่งโยรัมโอรสอาหับกษั ตริย์ของอิสราเอล

เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)

24 โยรัมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
ดาวิด และอาหัส ยาห์โอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครองแทน 25 ในปี ที่ สิ บสองแห่ง รัชกาลโยรัม โอรสของอาหับ
กษัตริย์แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรสเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงเริม
่ ครอบครอง 26 เมื่ออาหัสยาห์ทรง
เริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี่ สิ บสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม หนึ่ ง ปี พระมารดาของ
พระองค์ ทรงพระนามอาธาลิ ยาห์ พระนางเป็น ธิดาของอมรีกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 27 พระองค์ ทรงดําเนิ น
ตามมรรคาราชวงศ์ ของอาหับด้วย และทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดังที่ ราชวงศ์ ของ
อาหับได้กระทํา เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ
อาหัสยาห์รวมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)

28 พระองค์ เสด็จกับโยรัมโอรสของอาหับเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียที่ ราโมทกิ เลอาด

และคนซีเรียกระทําให้โยรัมบาดเจ็บ

อาหัสยาห์เสด็จไปเยีย
่ มเยโฮรัมที่ยส
ิ เรเอล (2 พศด 22:6)
และกษั ตริ ย์ โยรัม ได้ กล ับ มารักษาพระองค์ ที่ ยิสเรเอลให้ หายบาดเจ็บ จากที่ คนซีเรีย ได้ กระทํา แก่
พระองค์ที่ รามาห์ เมื่อพระองค์ทรงสู้ กันกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั
ตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับในยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ทรงประชวร
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9
เยฮูได้รับการเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

และพูดกับเขาว่า “จงคาดเอวของ
เจ้า ไว้ ถือ นํ้ามัน ขวดนี้ ไปที่ ราโมทกิ เลอาด 2 และเมื่อ เจ้า ไปถึง แล้ว จงมองดูเยฮู บุ ตรเยโฮชาฟั ทบ ุต รนิ ม ซี
จงเข้าไปหาเขา ให้ลุ กขึ้นจากหมู่ พวกพี่น้ อง และนําเขาเข้าไปในห้องชัน
้ ใน 3 แล้วจงเอานํ้ามันในขวดเทลง
บนศีรษะของเขา และกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� แล
้วจงเปิดประตู ออกหนี ไป อย่ารอช้าอยู�
่ 4 คนหนุ่มนน
ั ้ คือ คนหนุ่มที่เป็น ผู้พยากรณ์ จึง ไปยังราโมทกิ เลอาด
5 และเมื่อ เขามาถึง ดู เถิด บรรดาผู้ บังคับ บัญชาทหารกําลัง ประชุม กัน อยู่ และเขากล่าวว่า “โอ ข้า แต่ ท่าน
ผู้บัญชาการ ข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่าน� และเยฮูพูดว่า “มาหาคนใดในพวกเรา� และเขาว่า “โอ ข้าแต่
ท่านผู้ บัญชาการ มาหาท่าน� 6 ท่านก็ ลุ กขึ้น เข้าไปในเรือน และคนหนุ่ มน ั ้นก ็ เทนํ้ามัน บนศีรษะของท่าน
กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อประชาชนของ
1 แล้วเอลี ชาผู้พยากรณ์ ได้ เรียกเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มาคนหนึ่ ง

2 พงศ์กษั ตริย์ 9:7
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2 พงศ์กษั ตริย์ 9:31

พระเยโฮวาห์คือเหนื ออิสราเอล 7 และเจ้าจงโค่นราชวงศ์ ของอาหับนายของเจ้า เพื่อเราจะได้จัดการสนอง
เยเซเบลเพราะโลหิต ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา และเพราะโลหิต ของบรรดาผู้ รับ ใช้ ทัง้ สิน
้ ของ
พระเยโฮวาห์ 8 เพราะว่าราชวงศ์ อาหับทง
ั ้ หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัดคนที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ออก
เสียจากอาหับ ทัง้ คนที่ ยงั อยู่และเหลือ อยู่ในอิสราเอล 9 และเราจะกระทําราชวงศ์ ของอาหับให้เหมือนราช
วงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหิยาห์ 10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในที่
ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล และจะไม่มีผู้ใดฝังศพพระนาง� แล้วเขาก็เปิดประตูหนี ไป
ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูเป็นกษั ตริย์

คนหนึ่ งพูดกับท่านว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ
ทําไมคนบ้าคนนี้ จึงมาหาท่าน� ท่านพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักชายคนนั ้นและทราบเขาพูด
อะไรแล้ว� 12 และเขาทัง้ หลายว่า “นั ่น ไม่ เป็น ความจริง ขอบอกเรามาเถิด� และท่านว่า “เขาพู ดอย ่างนี้
กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราเจิม ตัง้ เจ้า ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอล� ” 13 แล ้ วท ุก คนก็ รี
บเปลื้องเสื้อผ้า ของตนออกวางไว้รองท่านที่ ขัน
้ บันไดซึ่งเปล่าอยู่ และเขาทัง้ หลายเป่าแตร และป่าวร้องว่า
“เยฮูเป็นกษั ตริย์�
11 เมื่อเยฮูออกมาสู่พวกข้าราชการของเจ้านายของท่าน

เยฮูฆ่าโยรัม

ดังนี้ แหละ เยฮู บุ ตรชายเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายนิ ม ซี ได้ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ โยรัม (ฝ่ายโยรัม พร้อมกับ
อิสราเอลทัง้ ปวงยังระวังป้องกันราโมทกิเลอาดอยูเ่ พราะเหตุฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย 15 แต่กษั ตริยโยรั
์ ม
ทรงกลับ ไปรักษาพระองค์ ที่ ยิสเรเอล เพราะบาดแผลซึ่ง ชนซีเรีย ได้ กระทํา แก่ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงสู้
รบกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย� เยฮูจึงตรัสว่า “ถ้านี่ เป็นความประสงค์ของท่านทัง้ หลาย ก็ขออย่าให้คน
หนึ่ งคนใดเล็ดลอดออกไปจากเมืองเพื่อบอกข่าวที่ ยส
ิ เรเอล� 16 แล้วเยฮู ก็ เสด็จทรงรถรบ และเสด็จไปยัง
ยิสเรเอล เพราะโยรัมบรรทมที่นั ่น และอาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงมาเยีย
่ มโยรัม 17 ฝ่ายทหาร
ยามยืนอยูบ
่ นหอคอยที่ยส
ิ เรเอล เขามองเห็นพวกของเยฮูมาจึงว่า “ข้าพเจ้าเห็นคนพวกหนึ่ ง� โยรัมตรัสว่า
“จงใช้ให้พลม้าคนหนึ่ งไปพบเขาให้ถามเขาว่า ‘มาอย่างสันติ หรือ� ” 18 คนนั ้นจึงขึ้นม้าไปพบท่านและพูด
ว่า “กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘มาอย่างสันติ หรือ � ” และเยฮู ตอบว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับ สันติ จงเลี้ยวกลับ
ตามเรามา� และทหารยามก็รายงานว่า “ผู้สื่อสารไปถึงเขาแล้ว แต่เขาไม่กลับมา� 19 พระองค์จึงรับสัง่ ใช้
พลม้าคนที่สองออกไป ผู้นั ้นมาถึงเขาแล้วก็พูดว่า “กษั ตริยตรั
์ สดังนี้ ว่า ‘มาอย่างสันติหรือ� ” และเยฮูตอบ
ว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับ สันติ จงเลี้ยวกลับ ตามเรามา� 20 ทหารยามก็ รายงานว่า “เขาไปถึง แล้ว แต่ เขา
ไม่กลับมา และการขับรถนั ้ นก็เหมือนกับการขับรถของเยฮูบุตรนิ มซี เพราะเขาขับรวดเร็วนัก� 21 โยรัมตรั
สว่า “จงเตรียมพร้อม� และเขาก็จัดรถรบของพระองค์ให้พร้อมไว้ แล้วโยรัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและอา
หัส ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ก็ เสด็จ ออกไป ต่างก็ ทรงรถรบของพระองค์ เอง ทรงออกไปปะทะกับ เยฮู มาพบ
กันเข้า ณ ที่ ดิ นแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล 22 และอยู่มาเมื่อโยรัมเห็นเยฮูแล้วจึงตรัสว่า “เยฮูมาอย่าง
สันติหรือ� เยฮูตอบว่า “จะสันติอย่างไรได้ เมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยังมีอยู่
มากเช่นนี้ � 23 แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนหันกลับหนี ไปพลางรับสังก
่ ับอาหัสยาห์ว่า “โอ ข้าแต่อาหัสยาห์ เขา
ร่วมกัน คิด กบฏ� 24 และเยฮู ก็ โก่ งธนู ด้วยสุด กําลัง ยิง ถูก เยโฮรัม ระหว่างพระอังสาทัง้ สอง ลูก ธนู จึง แทง
ทะลุ พระหทัย ของพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงล้ม ลงในรถรบของพระองค์ 25 เยฮู ตรัส กับ บิด คาร์นายทหารของ
พระองค์ว่า “จงยกศพเขาขึ้นและโยนทิง้ ลงไปในที่ดินแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล จําไว้เถอะ เมื่อฉั นและ
ท่านขี่ม้าเคียงกันมาตามอาหับบิดาของเขาไป พระเยโฮวาห์ทรงกล่าวโทษเขาดังนี้ 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
‘เราได้เห็นโลหิตของนาโบทและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้ � พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘แน่ ทีเดียวเรา
จะสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้ แหละ� ฉะนั ้นบัดนี้ จงยกเขาขึ้นทิง้ ไว้บนที่ดินแปลงนี้ แหละตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์�
14

อาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)

27 เมื่ออาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์เห็นดังนั ้น

พระองค์ทรงหนี ไปทางบ้านในสวน และเยฮูก็ติดตามพระ
องค์ไปตรัสว่า “จงยิงท่านในรถรบด้วย� และเขาทัง้ หลายได้ยงิ พระองค์ตรงทางข้ามเขาตําบลกูรซึ่งอยู่ใกล้
อิบเลอัม และพระองค์ทรงหนี ไปถึงเมืองเมกิดโด และสิน
้ พระชนม์ที่นั่น 28 ข้าราชการของพระองค์ก็บรรทุก
พระศพใส่ รถรบไปยัง เยรู ซาเล็ม และฝัง ไว้ในอุโมงค์ ของพระองค์ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด
29 ในปี ที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลโยรัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์เริม
่ ครอบครองเหนื อยูดาห์
เยเซเบลสิน
้ พระชนม์ตามคําพยากรณ์
เยเซเบลทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและ
ทรงมองออกไปทางพระแกล 31 และเมื่อ เยฮู ผ่านเข้า ประตู วงั มา พระนางมี พระเสาวนี ย์ว่า “ศิ มรีผู้ ฆ่า นาย
30 เมื่อเยฮูมาถึงเมืองยิสเรเอล
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ของเขามีสันติหรือ� 32 แล้วเยฮูแหงนพระพักตร์ทอดพระเนตรที่พระแกลตรัสว่า “ใครอยูฝ
่ ่ายเรา ใครบ้าง�
มีขันทีสองสามคนชะโงกหน้าต่างออกมาดูพระองค์ 33 พระองค์ตรัสว่า “โยนนางลงมา� เขาจึงโยนพระนาง
ลงมา และโลหิต ของพระนางก็ กระเด็น ติด ผนั ง กําแพงและติ ดม ้า และพระองค์ ทรงม้า ยํ่า ไปบนพระนาง
34 แล ้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไป เสวยและทรงดื่ม และพระองค์ ตรัสว ่า “จัดการกับ หญิง ที่ ถู กสาปคนนี้ เอาไป
ฝัง เสีย เพราะเธอเป็น ธิดาของกษั ตริย์� 35 แต่ เมื่อ เขาจะไปฝัง ศพพระนาง เขาก็ พบแต่ กะโหลกพระเศียร
พระบาทและฝ่า พระหัตถ์ ของพระนาง 36 เมื่อ เขากลับ มาทูล พระองค์ พระองค์ ตรัสว ่า “นี่ เป็น ไปตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสทางเอลี ยาห์ชาวทิชบีผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ว่า ‘สุนัขจะกินเนื้ อของเย
เซเบลในเขตแดนยิสเรเอล� 37 และศพของเยเซเบลจะเป็น เหมือนมูล สัตว์บนพื้น ทุ่ง ในเขตแดนยิสเรเอล
เพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่า ‘นี่ คือเยเซเบล� ”

10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ

1 ฝ่ายอาหับ มี โอรสเจ็ด สิบ องค์ ในสะมาเรีย

เยฮู จึง ทรงพระอักษรส่ง ไปยัง สะมาเรีย ถึง บรรดาผู้ ปกครอง
เมืองยิสเรเอลนั ้น ถึง พวกผู้ ใหญ่ และถึง บรรดาพี่ เลี้ยงแห่ง โอรสของอาหับ ว่า 2 “เพราะบรรดาโอรสของ
นายของท่านอยู่กับท่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมืองที่มีป้อมด้วยและอาวุธ พอจดหมายนี้ มาถึงท่าน
3 จงคัดเลือกโอรสนายของท่านองค์ที่ ดีที่สุด และเหมาะสมที่ สุ ด จงตัง
้ ท่านไว้บนพระที่นั่งของพระชนกของ
ท่าน และจงสู้ รบเพื่อ ราชวงศ์ นายของท่าน� 4 แต่ เขาทัง้ หลายกลัว อย่างที่ สุด และพูด ว่า “ดู เถิด กษั ตริย์
สององค์ยงั ต้านทานพระองค์ไม่ได้แล้ว เราจะต่อสู้พระองค์ได้อย่างไร� 5 ฉะนั ้นผูที
้ ่ปกครองดูแลพระราชวัง
และผู้ ที่ ปกครองดู แลบ ้านเมือง พร ้ อมทัง้ พวกผู้ ใหญ่ และพวกพี่ เลี้ยงของราชโอรส ก็ ใช้ คนให้ ไปทูล เยฮู
ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และข้า พระองค์ จะกระทํา ทุก อย่างที่ พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ แก่
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะไม่ ตัง้ กษั ตริย์ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด ขอทรงกระทํา ตามที่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของ
พระองค์ เถิด� 6 แล้วพระองค์ ทรงมี ลายพระหัตถ์ ไปถึงเขาฉบับที่สองว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายอยู่ฝ่ายเรา และ
ถ้า ท่านพร้อมที่ จะเชื่อ ฟัง เสียงของเรา จงนํา ศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหาเราที่ ยส
ิ เรเอลพรุ ง่
นี้ เวลานี้ � ฝ่ายโอรสของกษั ตริย์ เจ ็ด สิบ องค์ ด้วยกัน อยู่ กับ คนใหญ่ คนโตในเมือง ผู้ ซึ่ง ได้ ชุบ เลี้ยงท่านทัง้
หลายมา 7 และอยู่มาเมื่อลายพระหัตถ์ มาถึงเขาทัง้ หลาย เขาก็จับโอรสของกษั ตริย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ด้วย
กัน เอาศีรษะใส่ ตะกร้า ส่ง ไปยัง พระองค์ ที่ ยิสเรเอล 8 เมื่อ ผู้ ส่ ือสารมาทูล พระองค์ ว่า “เขานํา ศีรษะโอรสขอ
งกษั ตริย์มาแล้วพระเจ้าข้า� พระองค์ ตรัสว่า “จงกองไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตู เมืองจนถึงรุ ง่ เช้า�
9 อยู่มาพอรุ ง
่ เช้าพระองค์ เสด็จออกไปประทับยืน ตรัสกับประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นผู้ไร้ความ
ผิด ดู เถิด ส่วนเราได้ กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์ เสีย แต่ ผู้ใดเล่าที่ ฆ่าบรรดาคนเหล่านี้ 10 จง
ทราบเถิด ว่า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ ราชวงศ์ ของอาหับ จะไม่ ตกดิน แต่
อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ตรัส โดยเอลี ยาห์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์� 11 เยฮู
ทรงประหารราชวงศ์ ของอาหับท ี่ เหลือ อยู่ ในยิสเรเอลทัง้ สิน
้ คนใหญ่ คนโตทุก คนของพระองค์ และญาติ พี่
น้ องของพระองค์ และปุโรหิต ของพระองค์ ดังนี้ แหละไม่ เหลือ ไว้สัก คนเดียวเลย 12 แล ้ว พระองค์ ก็ ทรงลุก
ขึ้น เสด็จ ออกไปยัง สะมาเรีย เมื่อ พระองค์ ประทั บท ี่ โรงตัด ขนแกะตามทางที่ เสด็จ 13 เยฮู ทรงพบพระญาติ
ของอาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ และพระองค์ตรัสถามว่า “ท่านทัง้ หลายคือใคร� และเขาทัง้ หลายทูลตอบ
ว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายคือญาติของอาหัสยาห์ และข้าพเจ้าทัง้ หลายลงมาเยีย
่ มบรรดาโอรสของกษั ตริย์และ
โอรสของราชมารดา� 14 พระองค์ รับสัง่ ว่า “จับ เขาทัง้ เป็น� เขาทัง้ หลายก็ จับ เขาทัง้ เป็น และประหารเขา
เสียที่บ่อโรงตัดขนแกะสี่สิบสองคนด้วยกัน ไม่เหลือไว้สักคนเดียว
เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
และ เมื่อ พระองค์ เสด็จ จาก ที่ นั ่ นก ็ ทรง พบ เย โฮ นา ดับ บุตร ชาย เร คาบ มา หา พระองค์ พระองค์ ทรง
ต้อนรับ เขาและตรัส กับ เขาว่า “จิ ตใจของท่านซื่อตรงต่อ จิตใจของฉั น อย่างจิตใจของฉั น ตรงต่อ จิตใจของ
ท่านหรือ� และเยโฮนาดั บท ูล ว่า “ตรง พระเจ้า ข้า� เยฮูตรัสว ่า “ถ้า ตรงก็ ย่ื นม ื อมาให้ เรา � เขาจึง ยื่ นม ือ
ของเขา และเยฮูก็จับเขาขึ้นมาบนรถรบ 16 พระองค์ตรัสว่า “มากับเราเถิด และดูความร้อนรนของเราเพื่อ
พระเยโฮวาห์� พระองค์จึงให้เขานั ่งรถรบของพระองค์ไป 17 และเมื่อพระองค์มาถึงสะมาเรีย พระองค์ทรง
ประหารคนทัง้ ปวงที่ เป็นราชวงศ์ ของอาหับที่เหลืออยู่ในสะมาเรียเสีย จนพระองค์ทรงทําลายอาหับเสียสิน
้
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ตรัสกับเอลี ยาห์ 18 แล้วเยฮูทรงประชุมบรรดาประชาชนทัง้ สิน
้
และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “อาหับปรนนิ บัติพระบาอัลแต่เล็กน้ อย แต่เยฮูจะปรนนิ บัติพระองค์มาก
15
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19 ฉะนั ้น บัดนี้ จงเรียกผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัลมาให้หมด ทัง
้ บรรดาผู้รับใช้และปุโรหิตของท่าน อย่าให้
ผู้ใดขาดไปเลย เพราะเราจะมีสัตวบูชาอย่างใหญ่โตที่จะถวายแก่พระบาอัล ผู้ใดขาดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้� แต่
เยฮูทรงกระทําเป็ นอุบายเพื่อจะทําลายผู้นับถือพระบาอัล 20 และเยฮูตรัสสง
ั ่ ว่า “จงจัดประชุมอันศักดิสิ
์ ทธิ์
สําหรับพระบาอัล� เขาก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั ้น 21 และเยฮูทรงใช้ให้ไปทั วอ
่ ิสราเอล และผู้นับถือพระ
บาอั ลก ็ มาทัง้ หมดจึง ไม่ มี เหลือ สัก คนหนึ่ ง ที่ ไม่ ได้ มา และเขาทัง้ หลายก็ เข ้า ไปในนิ เวศของพระบาอัล และ
นิ เวศของพระบาอัลก ็ เต็ม แน่ น 22 พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ ผู้ ที่ ดู แลตู้ เสื้อ ว่า “จงเอาเสื้อ สําหรับ บรรดาผู้ นับถือ พระ
บาอัลออกมา� เขาก็เอาเสื้อออกมาให้เขาทัง้ หลาย 23 แล้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิ เวศของพระบาอัล พร้อมกับ
เยโฮนาดับ บุตรชายเรคาบ พระองค์ ตรัส กับ ผู้ นับถือ พระบาอัล ว่า “จงค้น ดู ดู ให้ดี ว่า ไม่ มี ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเย
โฮวาห์อยูในหมู
่
่พวกท่าน ให้มีแต่ผู้นั บถือพระบาอัลเท่านั ้น� 24 แล้วเขาทัง้ หลายเข้าไปถวายเครือ
่ งสัตวบูชา
และเครือ
่ งเผาบู ชา เยฮูทรงวางคนแปดสิบคนไว้ภายนอก และตรัสว่า “ชายคนใดที่ ปล่อยให้คนหนึ่ งคนใด
ซึ่งเรามอบไว้ในมือเจ้าหนี รอดไปได้ เขาต้องเสียชีวต
ิ ของเขาแทน� 25 และอยูม
่ าเมื่อพระองค์เสร็จการถวาย
เครือ
่ งเผาบูชา เยฮูรบ
ั สัง่ แก่ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่า “จงเข้าไปฆ่าเขาเสีย อย่าให้รอดสัก
คนเดียว� เมื่อเขาฆ่าเขาทัง้ หลายเสียด้วยคมดาบแล้ว ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารก็โยนศพเขา
ทัง้ หลายออกไปข้างนอก แล้วก็ไปที่ เมืองแห่งนิ เวศของพระบาอัล 26 เขานําเอาเสาศั กดิสิ
์ ทธิซึ
์ ่งอยู่ในนิ เวศ
ของพระบาอัล ออกมาเผาเสีย 27 และเขาทัง้ หลายทลายเสาศั กด ิ์สิทธิแห่
์ งพระบาอัล และทลายนิ เวศของ
พระบาอัลและกระทําให้เป็นส้วมจนทุกวันนี้ 28 เยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัลจากอิสราเอลดังนี้ แหละ 29 แต่
เยฮู มิได้ ทรงหัน จากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป
ด้วย คือวัวทองคําซึ่งอยูใ่ นเมืองเบธเอลและในเมืองดาน

พระสัญญาสําหรับชัว่ อายุที่สี่ของเยฮู
“เพราะเจ้าได้ ทําดี ในการที่ กระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของเรา และ
ได้กระทําต่อราชวงศ์อาหับตามทุกอย่างที่อยูในใจของเรา
่
ลูกหลานของเจ้าชัว่ อายุที่สี่จะได้นั่งบนบัลลังกแห่
์
งอิสราเอล� 31 แต่เยฮูมิได้ทรงระมัดระวังที่จะดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส
ราเอลด้วยสิน
้ สุดพระทัยของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงหันเสียจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม ซึ่งพระองค์
ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 32 ในสมัยนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงเริม
่ ตัดส่วนของอิสราเอลออก ฮาซาเอล
ได้ รบชนะตามบรรดาพรมแดนอิสราเอล 33 ตัง้ แต่ แม่น้าํ จอร์แดนฟากตะวัน ออก ทัว่ แผ่นดิ นก ิ เลอาด คน
กาด คนรู เบนและคนมนั สเสห์ ตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยูข
่ ้างที่ลุ่มแม่น้ําอารโนน คือกิเลอาดและบาชาน
30 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยฮู ว่า

เยฮูสิน
้ พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน

34 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยฮู และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังทัง้ สิน
้ ของพระองค์

มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ อิสราเอล หรือ 35 เยฮู จึง ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ ในกรุ ง สะมาเรีย และเยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ ได้ เสวยราชย์
แทนพระองค์ 36 เวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรียนั ้นเป็นยีสิ
่ บแปดปี

11
เชื้อพระวงศ์ของยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พศด 22:10-12)
1 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ ทรงเห็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์ พระนางก็ ลุ กขึ้น
ทรงทําลายเชื้อ พระวงศ์ เสีย สิน
้ 2 แต่ เยโฮเชบาธิดาของกษั ตริย์ โยรัม พระน้ องนางของอาหัส ยาห์ ได้ นํา
โยอาชโอรสของอาหัสยาห์และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางโอรสของกษั ตริย์ ผู้ซึ่งจะถูกประหารชีวต
ิ และ
พระนางเก็บเธอและพีเ่ ลี้ยงของเธอไว้ในห้องบรรทมเพื่อซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์ ดังนี้ แหละ เธอจึงมได้
ิ
ถูกประหารชีวต
ิ 3 และเธออยูก
่ ับพระนางหกปีซ่อนอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และอาธาลิยาห์ก็ครอบ
ครองแผ่นดิน
โยอาชรับตําแหน่ งเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
ผูบั
้ งคับบัญชากองและพวกทหารรักษาพระองค์
ให้เขาทัง้ หลายมาหาท่านที่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลาย และให้
เขาปฏิญาณในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้นําโอรสของกษั ตริย์มาให้เขาเห็น 5 และท่านบัญชา
เขาทัง้ หลายว่า “นี่ เป็น สิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายพึง กระทํา คือ หนึ่ ง ในสามของพวกท่าน ผู้ เข ้า เวรวัน สะบาโต ให้
เฝ้าพระราชวัง 6 ฝ่ายอีกหนึ่ งในสามประจําอยูที
่ ่ประตูสูร และอีกหนึ่ งในสามประจําอยูที
่ ่ประตูข้างหลังทหาร
รักษาพระองค์ ให้เฝ้า พระราชวัง เพื่อ ป้องกัน ไว้ 7 ส่วนท่านทัง้ หลายอีก สองพวก คือ ผู้ ที่ ออกเวรวัน สะบาโต
ให้เฝ้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์รอบกษั ตริย์ 8 ท่านทัง้ หลายจงล้อมกษั ตริย์ไว้รอบ ทุกคนถืออาวุธของตน
ไว้ ผู้ที่ เข้ามาใกล้ แถวให้ประหารชีวต
ิ เสีย จงอยู่กับกษั ตริย์เมื่อพระองค์ เสด็จออกและเสด็จเข้า� 9 นายทัพ
4 แต่ในปีที่เจ็ดเยโฮยาดาได้ใช้ให้บรรดานายทัพนายกอง
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นายกองก็ ได้ กระทํา ตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิต สัง่ ทุก ประการ ต่างก็ นํา คนของตนที่ จะเข้ าเวรวัน สะบาโต พร ้
อมกับคนที่จะออกเวรวันสะบาโตนั ้น มาหาเยโฮยาดาปุโรหิต 10 และปุโรหิตก็มอบหอกและโล่ ซ่ึงอยู่ในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ อัน เป็น ของกษั ตริย์ดาว ิด แก่ นายทัพ นายกอง 11 และทหารรักษาพระองค์ ถือ อาวุธ
ทุกคนยืนประจําอยูตั
่ ง้ แต่พระวิหารด้านขวาไปถึงพระวิหารด้านซ้าย รอบแท่นบูชาและพระวิหารอยูร่ อบกษั
ตริย์ 12 แลวท
้ ่านก็นําโอรสของกษั ตริย์ออกมาสวมมงกุฎให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่าน
ไว้เป็นกษั ตริย์ และได้เจิมท่าน และเขาทัง้ หลายก็ตบมือ พูดว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวต
ิ (2 พศด 23:12-15)

เมื่อ อา ธา ลิ ยาห์ ทรง สดับ เสียง ทหาร รักษา พระองค์ และ เสียง ประชาชน พระนาง ก็ เสด็จ เข้าไป หา
ประชาชนที่ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ 14 และเมื่อ พระนางทอดพระเนตร ดู เถิด กษั ตริย์ ประทับ ยืน อยู่ ที่
ข้างเสาตามธรรมเนี ยมประเพณี มีนายทัพนายกองและพลแตรอยู่ข้างกษั ตริย์ และประชาชนแห่งแผ่นดิน
ทัง้ สิ้ นก ็ ร่าเริง และเป่า แตร พระนางอาธาลิ ยาห์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ � 15 แล ้วเยโฮ
ยาดาปุโรหิตก็บัญชานายทัพนายกองทัง้ ปวง ผู้ที่ได้ตัง้ ให้ควบคุมกองทัพว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่าง
แถวทหาร ผู้ ใดติดตามพระนางไปก็ จงประหารเสีย ด้วยดาบ� เพราะปุโรหิต กล่าวว่า “อย่า ให้ พระนางถูก
ประหารในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 16 เขาทัง้ หลายจึง จับ พระนาง และพระนางก็ ไปตามทางที่ ม้า เข้า
พระราชวัง และถูกประหารเสียที่นั ่น
13

การฟื้ นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
และเยโฮยาดาได้ กระทํา พันธสัญญาระหว่างพระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ และประชาชนว่า ให้ เขาเป็น
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ และระหว่างกษั ตริย์กับประชาชนด้วย 18 แล้วประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินก็เข
้าไปในนิ เวศของพระบาอัล และพังนิ เวศเสีย เขาทําลายแท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลเสียเป็นชิน
้ ๆ
และได้ประหารชีวตม
ิ ัทตานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา และปุโรหิตกว
็ างยามไว้ดูแลพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 19 และท่านได้นํานายทัพนายกอง ผู้บังคับบัญชากอง ทหารรักษาพระองค์ และประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน และเขาทัง้ หลายได้ นํา กษั ตริย์ ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ไปตามทางประตู
ทหารรักษาพระองค์ไปถึงพระราชวัง และพระองค์เสด็จประทับบนพระที่นั่งของกษั ตริย์ 20 ประชาชนทุกคน
แห่งแผ่นดินจึงร่าเริง และบ้านเมืองก็ สงบเงียบ และอาธาลิ ยาห์ทรงถูกประหารด้วยดาบแล้ วที่พระราชวัง
21 เมื่อเยโฮอาชได้เริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา
17

12
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
เยโฮอาชได้เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ทรงปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสี่สิบปี
พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าศิบียาห์ชาวเบเออร์เชบา 2 และเยโฮอาชทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ตามที่เยโฮยาดาปุโรหิตได้สัง่ สอนพระองค์ 3 ถึง
กระนั ้น เขาก็ยั งม ิ ได้ รือ
้ ปู ชน ีย สถานสูง เอาไป ประชาชนยัง คงถวายสัตวบู ชา และเผาเครือ
่ งหอมในปู ชน ีย
สถานสูงเหล่านั ้น
1 ในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลเยฮู

พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซ่ ือ (2 พศด 24:4-5)

“เงินอันเป็นของถวายที่บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่งเขานํามาในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ เงินทีเ่ รียกจากรายบุคคล คือเงินทีกํ
่ าหนดให้เสียตามรายบุคคล และบรรดาเงินซึ่งประชาชนถวาย
ด้วยความสมัครใจที่จะนํามาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 ให้ปุโรหิตรับเงินนั ้นจากหมู่คนที่รู จั
้ กกัน ให้
เขาซ่อมพระนิ เวศตรงที่ ที่ เขาเห็นว ่า ต้องการซ่อมแซม� 6 แต่ เมื่อ ถึง ปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโฮ
อาชปรากฏว่า ปุโรหิตมิได้ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ 7 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์เยโฮอาชจึงตรัสเรียกเยโฮยาดา
ปุโรหิต 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 ให้ ส่ง ไปเพื่อ การซ่อมแซมพระนิ เวศ� 8 ปุ โรหิต จึง ตกลงว่า จะไม่ รบ
ั
เงินจากประชาชนอีก และเขาไม่ต้องทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ
4 เยโฮอาชตรัสกับพวกปุโรหิตว่า

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
เจาะรู ๆหนึ่ งที่ ฝาหีบนัน
้ และตัง้ ไว้ที่ ข้างๆแท่ นบู ชาด้านขวาเมื่อ
เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตผู้ที่เฝ้าอยู่ที่ธรณี ประตูก็นําเงินทัง้ หมดซึ่งเขานํามาใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใส่ ไว้ในหี บน น
ั ้ 10 และเมื่อ เขาเห็ นว ่า มี เงิน ในหีบ มากแล้ว ราชเลขาของกษั ตริ
ย์ และมหาปุโรหิต มานั บ เงิน และเอาเงินที ่ เขาพบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้น ใส่ ถุ งม ัด ไว้ 11 แล ้ว เขา
จะมอบเงินที ่ ชงั ่ ออกแล้ วน น
ั ้ ใส่ มือ ของคนงานผู้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ แล ้ว เขาจะจ่ายต่อ ให้ แก่
9 แล ้วเยโฮยาดาปุโรหิต นํา หีบ มาใบหนึ่ ง
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ช่างไม้และช่างก่อสร้าง ผู้ทํางานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 12 และให้แก่ ช่างก่อ และช่างสกัดหิน ทัง้ จ่าย
ซื้อ ตัวไม้ และหิน สกัด ที่ ใช้ ในการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ ค่า ใช้ จ่ายทัง้ หมดในงาน
ซ่อมแซมพระนิ เวศนั ้น 13 แต่ ว่า เงินที ่ นํา มาถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้ นม ิ ได้ นํา ไปใช้ ในการทํา
อ่างเงิน ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ชาม แตร หรือ ภาชนะทองคํา ใดๆ หรือ ภาชนะเงิน 14 เพราะเงิน นั ้น เขาให้แก่
คนงานซึ่งทํางานซ่อมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 15 และเขามิได้ ขอบัญชีจากคนที่ เขามอบเงินใส่ ในมือให้
เอาไปจ่ายแก่คนงาน เพราะว่าเขาปฏิบัติงานด้วยความสัตย์ซื่อ 16 เงินที่ได้จากการไถ่การละเมิด และเงินที่
ได้จากการไถ่บาป มิได้นํามาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงินนั ้นเป็นของปุโรหิต
ทหารซีเรียได้ยด
ึ เมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุ งเยรู ซาเล็มไว้

17 แล ้ว คราวนั ้น ฮาซาเอลกษั ตริย์ แห่งซีเรีย ได้ ยกขึ้น ไปสู้ รบกับ เมือ งกัท และยึด เมืองนั ้น ได้

แต่ เมื่อฮาซา
เอลมุ่งพระพักตร์จะไปตีกรุ งเยรู ซาเล็ม 18 เยโฮอาชกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงนําเอาส่วนศั กดิสิ
์ ทธิทั
์ ง้ หมดที่เย
โฮชาฟัท และเยโฮรัม และอาหัส ยาห์บรรพบุรุษ ของพระองค์ กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ถวายไว้นั ้น และส่วนศั กด ิ์
สิทธิของพระองค์
เอง และทองคําทัง้ หมดที่พบในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และของสํานั กพระราชวัง
์
และส่งสิง่ เหล่านี้ ไปกํานั ลฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย แล้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
โยอาชสิน
้ พระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ โย อาช และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู ดาห์หรือ 20 ข้าราชการของพระองค์ ลุ กขึ้น กระทํา การทรยศและประหาร
โยอาชเสียในวังมิลโลตามทางที่ลงไปยังสิลลา 21 คือโยซาคาร์บุตรชายชิเมอัท และเยโฮซาบาดบุตรชายโช
เมอร์ ข้าราชการของพระองค์ ได้ ประหารพระองค์ พระองค์ จึง สิน
้ พระชนม์ และเขาฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ในนครดาวิด และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทน
19
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เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออิสราเอล
1 ในปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัชกาลโยอาชโอรสของอาหัส ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโฮอาหาสโอรสของเยฮู ได้
เริม
่ บเจ็ดปี 2 พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ช้า
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองอยูสิ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทําตามบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์
ได้ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์หาได้พรากจากสิง่ เหล่านั ้นไม่ 3 และพระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ก็ พลุ ่งขึ้นต่ ออิสราเอล และพระองค์ ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และ
ในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลเนื องๆ
เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์

4 แล้วเยโฮอาหาสได้วง
ิ วอนพระเยโฮวาห์

และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน เพราะพระองค์ทรงเห็นการบีบ
บังคับอิสราเอล คือที่กษั ตริยแห่
์ งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไร 5 (เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงประทานผู้ชว
่ ย
ผู้หน่งึ แก่อิสราเอล เขาจึงรอดพ้นจากมือคนซีเรีย และประชาชนอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์เขาอย่างเดิม
6 ถึง กระนั ้น เขาก็ มิได้ พรากจากบาปทัง
้ หลายของราชวงศ์เยโรโบอัม ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทํา
ด้วย แต่ ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น และเสารู ปเคารพก็ ยงั คงอยู่ในสะมาเรียด้ วย� 7 เพราะมิ ได้ เหลือกองทัพไว้
ให้เยโฮอาหาสเกินกว่าทหารม้าห้าสิบคน และรถรบสิบคัน และทหารราบหนึ่ งหมื่นคน เพราะกษั ตริย์แห่ง
ซีเรียได้ทําลายเขาทัง้ หลายเสีย ทําให้เหมือนละอองเวลานวดข้าว
เยโฮอาหาสสิน
้ พระชนม์
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เย โฮ อา หาส และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ของ
พระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 9 และเยโฮอาหาสทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรีย และโยอาชโอรสของพระองค์ข้น
ึ ครองแทน
พระองค์ 10 ในปี ที่ สามสิบเจ็ดแห่งรัชกาลโยอาชกษั ตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสได้ เริม
่ ครอบ
ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสิบ หกปี 11 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้าย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําด้วย แต่พระองค์ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น
8

เยโฮอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยอาช และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง ซึ่ง พระองค์
ทรงสู้รบกับอามาซิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
หรือ 13 โยอาชจึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเยโรโบอัม ทรงประทับ บนบัล ลั งก ์ ของ
พระองค์ และเขาฝังพระศพโยอาชไว้ในสะมาเรียกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล 14 เมื่อเอลี ชาล้มป่วยด้วยโรคที่
ท่านจะต้องสิน
ิ โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน ตรัสว่า “โอ
้ ชีวต
12

2 พงศ์กษั ตริย์ 13:15

317

2 พงศ์กษั ตริย์ 14:13

บิดาของข้า บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และพลม้าของประเทศ� 15 และเอลีชาทูลพระองค์ว่า “ขอทรง
เอาคันธนูและลูกธนูมา� พระองค์ จึงทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา 16 แล้วท่านทูลกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า
“ขอทรงหยิบ ธนู� และพระองค์ ทรงหยิบ มา และเอลี ชาเอามือ ของตนวางบนพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ 17 และ
ท่านทูลว่า “ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออก� และพระองค์ทรงเปิด แล้วเอลีชาทูลว่า “ขอทรงยิง� และ
พระองค์ ก็ ทรงยิง และท่านทูล ว่า “ลูก ธนู แห่ งการช่วยให้ รอดพ้น ของพระเยโฮวาห์ ลูก ธนู แห่ งการช่วยให้
รอดพ้น จากซีเรีย เพราะพระองค์ จะทรงต่อสู้ กับ คนซีเรีย ที่ อาเฟก จนกว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขาสิน
้
ไป�
โยอาชมีความเชื่อน้ อย
“ขอทรงหยิ บลู กธนู� และพระองค์ ทรงหยิบ มัน และท่า นทูลกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลว่า
“เอาลูกธนูตี พื้นดิน� และพระองค์ ทรงตี สามครัง้ แล้วทรงหยุดเสีย 19 แล้วคนแห่งพระเจ้าก็ โกรธพระองค์
และทูล ว่า “พระองค์ ควรจะได้ ตี สั กห ้า หรือ หกครัง้ แล ้ว พระองค์ จะได้ ตี ซี เรียจนกว่า พระองค์ จะทรงกระทํา
ให้เขาสิน
้ ไป แต่บัดนี้ พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครัง้ เท่านั ้น�
18 และท่านทูล ว่า

เอลีชาสิน
ิ การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
้ ชีวต

20 และเอลีชาสิน
ิ เขาก็ฝังไว้ ฝ่ายหมูค
่ นโมอับเคยปล้นแผ่นดินนั ้นในฤดูแล้ง 21 อยูมาเมื
่
่ อเขากําลังส่ง
้ ชีวต

ศพคนหนึ่ งไป ดูเถิด เขาเห็นโจรหมู่หนึ่ ง เขาจึงโยนศพชายคนนั ้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชา พอศพชายคน
นั ้นลงไปแตะต้องกระดูกของเอลี ชา เขาก็ คืนชีวต
ิ ลุกขึ้นยืน 22 ฝ่ายฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียได้ บีบบังคับ
คนอิสราเอลอยู่ตลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส 23 แต่พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุ ณาต่อเขา และทรงเมตตาเขา
และพระองค์ ทรงหัน มาทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์ กับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ และจะไม่
ทรงทําลายเขาหรือทอดทิง้ เขาเสียให้พ้นพระพักตร์จนบัดนี้ 24 เมื่อฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียสิน
้ พระชนม์
เบนฮาดัดโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ 25 แล้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยด
ึ บรรดาหัว
เมืองจากพระหัตถ์เบนฮาดัดบุตรชายฮาซาเอลกลับคืนมา เป็นหัวเมืองที่พระองค์ตีไปได้จากพระหัตถ์เยโฮ
อาหาสพระชนกของพระองค์เมื่อทําสงครามกัน โยอาชได้รบชนะพระองค์สามครัง้ และได้หว
ั เมืองอิสราเอล
กลับคืนมา
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กษั ตริยอามาซิ
์
ยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 25:1)

1 ในปี่ สองแห่งรัชกาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริย์แห่งอิสราเอล อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษั
ตริย์ แห่งยู ดาห์ได้ เริม
่ ครอบครองนั ้น 2 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า

พรรษา และพระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยโฮอัด ดาน
ชาวเยรู ซาเล็ม 3 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ ยัง ไม่ เหมือน
กับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําตามทุกสิง่ ที่โยอาชราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทํา
4 แต่ ว่า ปู ชน ีย สถานสู ง นั ้น ยั งม ิ ได้ ทรงรือ
้ เสีย ประชาชนยัง คงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปู ชน ีย
สถานสูงเหล่านั ้น 5 และอยูม
่ าเมื่อราชอาณาจักรอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ก็ทรง
ประหารชีวต
ิ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ที่ ฆ่ากษั ตริย์คือพระราชบิดาของพระองค์ เสีย 6 แต่ พระองค์ มิได้ ทรง
ประหารชีวต
ิ ลูกหลานของเหล่าฆาตกรนั ้น ตามซึ่งได้บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาว่า “อย่า ให้บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตายแทนบุตรของตน หรือ ให้บุ ตรต้องรับ โทษถึง ตายแทน
บิดาของตน ให้ ทุ กคนรับ โทษถึง ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น เอง� 7 พระองค์ ทรงประหารชีวต
ิ คนเอโดม
หนึ่ งหมื่นคนในหุบเขาเกลือ และยึดเมืองเส-ลาด้วยการสงคราม และเรียกเมืองนั ้นว่า โยกเธเอล ซึ่งเป็นชื่อ
มาถึงทุกวันนี้
สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)

และอามาซิ ยาห์ ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮู กษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา
เอลทูล ว่า “มาเถิด ขอให้เราเผชิญ หน้า กัน� 9 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลทรงส่ง ข่าวไปยัง อามาซิ
ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า “ต้น ผัก หนามบนภูเขาเลบานอนส่ง ข่าวไปหาต้นสนสี ดาร์บนภูเขาเลบานอนว่า
‘จงยกบุตรสาวของเจ้า ให้ เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง เลบานอนผ่านมา และ
ยํ่าต้นผักหนามลงเสีย 10 จริงอยู่ ท่านได้โจมตีเอโดม และพระทัยของท่านก็ทําให้ท่านผยองขึ้น จงพอใจใน
สง่า ราศี ของท่านเถิด และอยู่กับ บ้าน เพราะไฉนท่านจึง เร้าใจตนเองให้ต่อสู้ และรับ อันตราย อัน จะให้ท่าน
ล้มลง ทัง้ ท่านและยูดาห์ด้วย� 11 แต่อามาซิยาห์หาทรงฟังไม่ เยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงขึ้นไป และ
พระองค์กับอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ก็เผชิญหน้ากันที่เบธเชเมชซึ่งเป็นของยูดาห์ 12 และยูดาห์ก็พ่าย
แพ้ อิสราเอล และทุก คนก็ หนี กล ับ ไปเต็นท์ ของตน 13 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลก็ จับ อามาซิ ยาห์
8
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กษั ตริย์แห่งยูดาห์โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหัสยาห์ได้ที่เมืองเบธเชเมช และได้ เสด็จมายังเยรู ซาเล็ม
และทลายกําแพงเยรู ซาเล็ม ลงเสีย สี่ รอ
้ ยศอก ตัง้ แต่ ประตู เอฟราอิม จนถึง ประตู มุม 14 และพระองค์ ทรง
ริบทองคําและเงินทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดที่ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในคลังของสํานั ก
พระราชวัง พร้อมกับคนประกัน และพระองค์ กลับไปยังสะมาเรีย 15 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยโฮอาช
ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ ยุทธพลังของพระองค์ และที่ พระองค์ ทรงสู้ รบกับอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์
อย่างไรนั ้น มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 16 และเยโฮอาชทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรียกับบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเยโรโบ
อัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อามาซิยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)

17 อามาซิ ยาห์โอรสของโยอาชกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ทรงพระชนม์ อยู่ สิ บห้า ปี

หลังจากสวรรคตของเยโฮอา
ชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 18 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอามาซิ ยาห์ มิได้ บันทึก ไว้ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 19 และเขาได้รว่ มกันกบฏต่อพระองค์ในเยรู ซาเล็ม และ
พระองค์ทรงหนี ไปยังลาคีช แต่เขาใช้คนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารชีวต
ิ พระองค์เสียที่นั ่น 20 และ
เขานําพระศพบรรทุกม้ากลับมา และฝังไว้ในเยรู ซาเล็มอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ ในนครดาวิด 21 และ
ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ก็ตัง้ อาซาริยาห์ ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิยาห์
พระราชบิดาของพระองค์ 22 พระองค์ ทรงสร้างเมืองเอลัท และให้กล ับ ขึ้น แก่ ยู ดาห์ หลัง จากที่ กษั ตริย์ทรง
ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์
เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนื ออิสราเอล

23 ในปี ที่ สิ บห้า แห่ง รัชกาลอามาซิ ยาห์โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งยู ดาห์

เยโรโบอัมโอรสของโยอาชกษั
ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ เริม
่ ครอบครองในสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่ สี ่ สิ บเอ็ด ปี 24 และพระองค์ ทรง
กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้ สิน
้ ของเยโรโบ
อัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป 25 พระองค์ ทรงตี เอาดินแดนอิสราเอลคืนมา
ตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท ไกลไปจนถึง ทะเลแห่ง ที่ ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอล ซึ่งพระองค์ ตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์ คือโยนาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามิททัย ผู้พยากรณ์ ผู้มาจากกัธเฮ
เฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นว ่า ความทุกข์ ใจของอิสราเอลนั ้น ขมขื่น นั ก เพราะไม่ มี ใคร
ยังอยู่หรือเหลืออยู่ และไม่มีผู้ใดช่วยอิสราเอล 27 พระเยโฮวาห์มิได้ตรัสว่าจะทรงลบนามอิสราเอลเสียจาก
ใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วยเขาโดยพระหัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช
เยโรโบอัมที่สองสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เศคาริยาห์ข้น
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เย โร โบ อัม และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ของ
พระองค์ พระองค์ สู้ รบ อย่างไร และ เรือ
่ ง ที่ พระองค์ ทรง ตี เอา ดามัสกัส และ ฮามั ท คืน แก่ อิสราเอล ซึ่ง ได้
เคยเป็นของยูดาห์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 29 และเยโรโบอัม
ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ คือ บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล และเศคาริยาห์ โอรสของ
พระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
28
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อาซาริยาห์ (อุสซียาห์� ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:1-3)

1 ในปีที่ยีสิ
่ บเจ็ดแห่งรัชกาลเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

อาซาริยาห์โอรสของอามาซิยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ทรงมีพระชนมายุสิบหกพรรษา และ
พระองค์ทรงครอบครองอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มห้าสิบสองปี พระมารดามีพระนามว่าเยโคลียาห์ชาวเยรู ซาเล็ม
3 พระองค์ได้ทรงกระทําสิง
่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ที่อามาซิยาห์ราชบิดาของ
พระองค์ ทรงกระทํา 4 ถึงกระนั ้น ปู ชนียสถานสู งก็ยังมิได้ ถู กกําจัดเสีย ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผา
เครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 5 และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์กษั ตริย์ กษั ตริยจึ
์ งทรงเป็นโรคเรือ
้ น
จนถึงวันสิน
้ พระชนม์ และทรงประทับในวังต่างหาก และโยธามโอรสของกษั ตริย์ควบคุมสํานั กพระราชวัง
และทรงวินิจฉั ยประชาชนแห่งแผ่นดิน
อาซาริยาห์สิน
้ พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาซาริยาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู ดาห์หรือ 7 และอาซาริยาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด และโยธามโอรสของพระองค์ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
8 ในปี ที่ สามสิบ แปดแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ เศคาริยาห์โอรสของเยโรโบอัมขึ้นครองเหนื
ออิสราเอลในสะมาเรียหกเดือน 9 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดัง
6
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ที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทํา พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
เศคาริยาห์สิน
้ พระชนม์ ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค์
ชัลลูม บุตรชายยาเบชร่ว มกัน กบฏต่อ พระองค์ และล้ม พระองค์ เสีย ต่อ หน้า ประชาชน และประหาร
พระองค์ เสีย และขึ้น ครองแทนพระองค์ 11 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเศคาริยาห์ ดู เถิด ได้ บันทึก ไว้ใน
หนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 12 เหตุการณ์ นี้ เป็น ไปตามพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์ตรัส
แก่ เยฮู ว่า “บุ ตรชายของเจ้า จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ แห่ งอ ิส ราเอลถึง ชัว่ อายุ ที่ สี่ � และเป็น ไปอย่างนั ้น แหละ
13 ชัลลูม บุตรชายยาเบชได้ เริม
่ ครอบครองในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัช กาลอุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ ของยู ดาห์ และ
ท่านครองในสะมาเรียเวลาหนึ่ งเดือนเต็ม 14 แล้วเมนาเฮมบุตรชายกาดีได้ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์และมายัง
สะมาเรีย และท่านก็ล้มชัลลูมบุตรชายยาเบชเสียที่ในสะมาเรีย และประหารชีวต
ิ ท่านเสีย และได้ข้น
ึ ครอบ
ครองแทนท่าน 15 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของชัลลูม และการร่วมกัน คิด กบฏที่ ท่านได้ กระทํา ดู เถิด ได้
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
10

เมนาเฮมครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในคราวนั ้น เมนาเฮมเข้า ปล้น ทิฟ สาห์ และบรรดาผู้ ที่ อยู่ ในเมืองนั ้น และดิน แดนของเมืองนั ้น ตัง้ แต่
ที รซาห์ ไป เพราะเขามิ ได้ เปิด ให้ แก่ ท่าน ท่านจึง โจมตี เมืองนั ้น และท่านได้ ผ่า ท้องหญิ งม ี ครรภ์ ในเมือง
นั ้น เสีย ทุก คน 17 ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ เริม
่
ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงครอบครองในสะมาเรีย สิบ ปี 18 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่
ชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้พรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
ตลอดรัช สมัย ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้อส
ิ ราเอลทําบาป 19 ปู ลกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกขึ้น
มาต่อสู้ แผ่ นดิน นั ้น และเมนาเฮมได้ ถวายเงิน หนึ่ ง พัน ตะลัน ต์ แก่ ปู ล เพื่อ จะให้ปู ลช่วยให้พระองค์ ยึด พระ
ราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ได้ 20 เมนาเฮมได้เร่งรัดเอาเงินนั ้นมาจากอิสราเอล คือจากคนมั ่
งมีทุกคน เงินคนละห้าสิบเชเขล เพื่อถวายแก่กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และ
มิได้ทรงยับยัง้ อยูใ่ นแผ่นดินนั ้น
16

เมนาเฮมสิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาหิยาห์ข้น
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเมนาเฮม และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 22 และเมนาเฮมก็ ล่วงหลับ ไปอยู่กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์
และเปคาหิยาห์โอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
21

เปคาหิยาห์สิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาห์ข้น

23 ในปี ที่ห้าสิบแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์

เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮมได้เริม
่ ครอบครอง
เหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสองปี 24 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป 25 แต่เปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ แม่ทัพของพระองค์ ได้ร่วมกันคิด
กบฏต่อ พระองค์ และได้ ประหารพระองค์ เสีย ในสะมาเรีย ในพระราชวัง แห่ง ราชสํานั ก กับ อารโกบและอา
รีเอห์ และมี คนกิ เลอาดห้า สิบ คนร่วมกั บท ่าน ท่านได้ สังหารพระองค์ และได้ ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
26 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเปคาหิยาห์ และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
เปคาห์ครอบครองเหนื ออิสราเอล เปคาห์สิน
้ พระชนม์
ในปี ที่ ห้า สิบ สองแห่ง รัชกาลอาซาริยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ ได้ เริม
่ ครอบ
ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองยี่ สิ บปี 28 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป 29 ในรัช กาลของเปคาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ทิ กล ัทปิเลเสอร์
กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกมาและยึด เมือ งอิ โยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิ เลอาด
กาลิลี แผ่นดินนั ฟทาลี ทัง้ หมด และกวาดต้อนประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย 30 แล้วโฮเชยาบุตรชายเอ
ลาห์ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ และล้มพระองค์ลง และประหารพระองค์เสีย และขึ้น
ครองแทนพระองค์ ในปี ที่ ยี่สิ บแห่งรัชกาลโยธามโอรสของอุสซียาห์ 31 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเปคาห์
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
27

โยธามครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:23)

ในปี ที่ สองแห่ง รัช กาลเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล โยธามโอรสของอุส ซี ยาห์
กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เริม
่ ครอบครอง 33 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา
32
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และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสิบหกปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรู ชาบุตรสาวของ
ศาโดก 34 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงกระทําตาม
ทุก สิง่ ที่ อุ สซี ยาห์ พระราชบิดาของพระองค์ ทรงกระทํา 35 ถึง กระนั ้น ปู ชน ีย สถานสู งก ็ยั งม ิ ได้ ถู กกํา จัด เสีย
ประชาชนยัง ถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปู ชน ีย สถานสูง นั ้น พระองค์ ทรงสร้างประตู บนของพระ
นิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ 36 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยธาม และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา มิได้
บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 37 ในกาลครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงใช้ เร
ซี นกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย และเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ ให้ มาสู้ กับ ยู ดาห์ 38 โยธามได้ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และได้ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และอา
หัสโอรสของพระองค์ข้น
ึ 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 อาหัสมีพระชนมายุยี่สิบพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครองราชย์ และพระองค์ทรงครองราชย์
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บหกปี และพระองค์ มิได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของพระองค์ ดัง ดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 3 แต่ พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามทางขอ
งกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอล และถวายโอรสของพระองค์ ให้ลุ ยไฟ ตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียน
ของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปจากเบื้องหน้าประชาชนอิสราเอล 4 และพระองค์ทรงถวาย
สัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูง และในเนิ นสูง และใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น
1

ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
แล ้วเรซี นกษั ตริ ย์ แห่ งซีเรีย และเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงยกขึ้น มาทํา
สงครามกับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์ ทัง้ สองได้ ล้อมอาหัส ไว้ แต่ ทรงเอาชัย ชนะยัง ไม่ ได้ 6 คราวนั ้นเรซี
นกษั ตริย์แห่งซีเรียได้เข้ายึดเมืองเอลัทคืนให้ซีเรีย และทรงขับไล่พวกยิวเสียจากเอลัท และคนซีเรียมาที่เอ
ลัท และอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้ 7 อาหัสจึงทรงส่งผูส
้ ่ ือสารไปยังทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียว่า “ข้าพเจ้า
เป็นคนใช้ของท่าน และเป็นบุตรของท่าน ขอเชิญขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษัตริย์แห่งซีเรีย และ
จากมือของกษัตริย์แห่งอิสราเอล ผูซึ
้ ่งลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้า� 8 อาหัสทรงนําเอาเงินและทองคําซึ่งมอยู
ี ในพระ
่
นิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ และในคลัง สํานั ก พระราชวัง และส่ง เป็น ของกํานั ล ถวายแก่ กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย
9 กษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ทรงฟัง พระองค์ กษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ทรงยกทัพ ขึ้น ไปยัง ดามัสกัส และยึด ได้ จับ
ประชาชนเมืองนั ้นไปเป็นเชลยยังเมืองคีร ์ และทรงประหารเรซีนเสีย 10 เมื่อกษั ตริย์อาหัสเสด็จไปดามัสกัส
เพื่อพบกับทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงเห็นแท่นบูชาที่ดามัสกัส และกษั ตริย์อาหัสทรงส่งหุน
่
แท่นบูชาไปยังอุรียาห์ปุโรหิตพร้อมทัง้ แบบแปลนตามลักษณะการสร้าง 11 และอุรียาห์ปุโรหิตก็ได้สร้างแท่
นบู ชานัน
้ ตามแบบทุก ประการซึ่งกษั ตริย์อาหัสได้ ส่ง มาจากดามัสกัส อุ รียาห์ปุ โรหิตจึงได้ สร้างแท่ นบู ชานั ้
นก่อนที่กษั ตริย์อาหัสเสด็จจากดามัสกัสมาถึง 12 และเมื่อกษั ตริย์เสด็จจากดามัสกัสถึงแล้ว กษั ตริย์ก็ทรง
เห็นแท่ นบูชา แล้วกษั ตริย์ทรงเข้ามาใกล้ แท่นบูชาเสด็จขึ้นถวายบนนั ้น 13 และทรงเผาเครือ
่ งเผาบูชาของ
พระองค์ และธัญญบูชาของพระองค์ และทรงเทเครือ
่ งดื่มบูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือดเครือ
่ งสันติ
บูชาของพระองค์ ลงบนแท่น นั ้น 14 และพระองค์ ทรงย้ายแท่น บูชาทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ออกเสียจากข้างหน้าพระนิ เวศ จากสถานที่ระหว่างแท่นบูชาและพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้
ไว้ทางด้านเหนื อแห่งแท่นบูชานัน
้ 15 และกษั ตริย์อาหัสทรงบัญชากับอุรียาห์ปุโรหิตว่า “บนแท่นใหญ่นี้ ท่าน
จงเผาเครือ
่ งเผาบูชาตอนเช้าและธัญญบูชาตอนเย็น และเครือ
่ งเผาบูชาของกษั ตริย์ และเครือ
่ งธัญญบูชา
ของพระองค์ พร ้ อมกับ เครือ
่ งเผาบูชาของบรรดาประชาชนแห่ง แผ่น ดิน และธัญ ญบูชาของเขาทัง้ หลาย
และเครือ
่ งดื่ม บูชาของเขาทัง้ หลาย และจงพรมเลือดทัง้ หมดของเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น และเลือดทัง้ หมด
ของเครือ
่ งสัตวบู ชา แต่ แท่น บูชาทองสัมฤทธิให้
์ เป็ นที ่ ที่ ข้า จะทูล ถามพระเจ้า� 16 อุ รียาห์ปุ โรหิต ได้ กระทํา
การเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ตามพระบัญชาของกษั ตริย์อาหัส 17 และกษั ตริย์อาหัสทรงตัดแผงแท่นนั ้นออก และทรง
ยกขันออกไปจากแท่นเสีย และพระองค์ทรงเอาขันสาครลงมาเสียจากวัวทองสัมฤทธิที
์ ่รองอยู่นั ้น ทรงวาง
ไว้บนพื้นก้อนหิน 18 และศาลาวันสะบาโตซึ่งเขาได้สร้างไว้ในพระนิ เวศ และทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ชน
์ งอัสซีเรีย
ั ้ นอกสําหรับกษั ตริย์นั ้น พระองค์ทรงเปลี่ยนเสีย เพราะเห็นแก่กษั ตริยแห่
5

อาหัสสน
ิ้ พระชนม์ กษั ตริยเฮเซคี
์
ยาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน (2 พศด 28:26-27)
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อา หัส ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่
งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 20 และอาหัส ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
19
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โฮเชยาครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ สิ บสองแห่ง รัชกาลอาหัส กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ โฮเชยาบุตรชายเอลาห์ ได้ เริม
่ ครอบครองในกรุ ง
สะมาเรีย เหนื ออ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงครอบครองเก้า ปี 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ก็ไม่เหมือนกับกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอลที่อยูมาก
่
่อนพระองค์
1

อิสราเอล (คือตระกูลภาคเหนื อ� ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังอัสซีเรีย
แชลมาเนเสอร์กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกทัพ มารบกับ พระองค์ และโฮเชยาทรงยอมเป็น ผู้ รับ ใช้ และ
ถวายเครือ
่ งบรรณาการ 4 แต่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ได้ ทรงพบความทรยศในโฮเชยา เพราะพระองค์ ทรงใช้ ผู้
สื่อสารไปยัง โสกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และไม่ ถวายเครือ
่ งบรรณาการแก่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ตามซึ่ง พระองค์ ทรง
เคยกระทํา ทุก ปี เพราะฉะนั ้น กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จึง ขัง พระองค์ ไว้ และจํา พระองค์ ไว้ในคุก 5 แล ้ วกษั ตริ
ย์ แห่งอ ัสซี เรียก ็ ทรงบุก เข้า ทัว่ แผ่น ดิน และมายัง สะมาเรีย และพระองค์ ทรงล้อมเมืองไว้สามปี 6 ในปี ที่ เก
้า แห่ง รัชกาลโฮเชยา กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ยึด ได้ เมืองสะมาเรีย และพระองค์ ทรงนํา ชนอิส ราเอลไปยั งอ ัส
ซีเรีย ให้ เขาอยู่ ที่ ฮาลาห์ และข้างแม่น้ํา ฮาโบร์ แม่น ้าํ เมืองโกซาน และในหัว เมืองแห่ง ชาวมีเดีย 7 ที่ เป็น
อย่างนั ้น ก็เพราะประชาชนอิสราเอลได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน ผู้ทรงนําเขาขึ้นออกมา
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จากพระหัตถ์ ของฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และได้ เกรงกลัว พระอื่นๆ 8 และได้ ดําเนิ น
ตามกฎเกณฑ์ แห่ งประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงขับ ไล่ ไปเสีย ให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล
และตามกฎเกณฑ์ซ่ึงกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงทําขึ้นมา 9 และประชาชนอิสราเอลได้กระทําสิง่ ที่ไม่ชอบต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของตนอย่างลับๆ เขาได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง ทัว่ บ้านทัว่ เมืองสําหรับ ตน ตัง้ แต่ ที่ ที่ มี
หอคอยเหตุ กระทัง่ ถึงเมืองที่ มีป้อม 10 เขาได้ตัง้ เสาศั กดิ์สิทธิและเสารู
ปเคารพบนเนิ นเขาสูงทุกแห่ง และ
์
ใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 11 ณ ที่นั ่นเขาได้เผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูงทัง้ หมดนั ้น ตามอย่างประชาชาติซ่ึง
พระเยโฮวาห์ทรงกวาดไปเสีย ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายได้ กระทํา สิง่ ชัว่ ร้ายกระทํา ให้พระเยโฮ
วาห์ทรงพระพิโรธ 12 และเขาทัง้ หลายปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ตรัส แก่ เขาแล้ วว ่า “เจ้ าอย่า
กระทําอย่างนี้ � 13 พระเยโฮวาห์ยงั ทรงตักเตือนอิสราเอลและยูดาห์โดยผูพยากรณ์
้
ทุกคนและโดยผูท
้ ํานาย
ทุก คนว่า “จงหัน กลับ จากทางชัว่ ร้ายทัง้ หลายของเจ้า และรักษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ตา
มราชบัญญั ติ ทุ กข้อ ซึ่ง เราได้ บัญชาแก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า และซึ่ง เราได้ ส่ง มายัง เจ้า โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้
ของเรา� 14 เขาไม่ ฟัง แต่ ทําให้ คอของตนแข็ง ดัง คอของบรรพบุรุษ ของเขาได้ เป็น มาแล้ว ผู้ ซึ่ งม ิ ได้ เชื่อ
ถือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 15 เขาทอดทิง้ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และพันธสัญญาของพระองค์ ซ่ึง ได้
ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขา และพระโอวาทซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา เขาทัง้ หลายติดตาม
สิง่ ที่ ไร้สาระและกลายเป็น ผู้ ที่ ไร้สาระไป และเขาติดตามประชาชาติ ที่ อยู่ รอบๆเขา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ทรง
บัญชาเขามิให้เขากระทําตาม 16 และเขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ พระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ตน และได้ หล่อ รู ป เคารพสําหรับ ตนเป็น ลูกวัว สองตัว และเขาได้ สร้างเสารู ป เคารพ และนมัสการบรรดา
บริวารของฟ้า สวรรค์ และปรนนิ บั ติ พระบาอัล 17 และเขาทัง้ หลายได้ ถวายบุตรชายหญิง ของเขาให้ ลุ ยไฟ
ใช้ การทํานายและใช้ เวทมนตร์ และยอมขายตัว เองเพื่อ กระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ 18 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ออิสราเอลยิง่ นั ก
และทรงให้ เขาออกไปเสีย จากสายพระเนตรของพระองค์ ไม่มี ผู้ ใดเหลือ อยู่ นอกจากตระกูล ยู ดาห์ เท่านั ้น
19 ยูดาห์มิได้ รักษาพระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาด้วย แต่ ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ซ่ึ งอิสราเอล
ทํา ขึ้น มา 20 และพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธไม่ รบ
ั เชื้อ สายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และได้ ให้ เขาทัง้ หลายทุกข์ ใจ
และทรงมอบเขาไว้ในมือ ของผู้ ปล้น จนกว่า พระองค์ ได้ ทรงเหวีย
่ งเขาเสีย จากสายพระเนตรของพระองค์
21 เพราะพระองค์ ทรงฉี กอ ิส ราเอลจากราชวงศ์ ของดาวิด และเขาได้ ตัง
้ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ให้เป็นก
ษั ตริย์ และเยโรโบอัมทรงชักนําอิสราเอลไปจากการที่ ติดตามพระเยโฮวาห์ และกระทําให้เขาทําบาปอย่าง
ใหญ่ หลวง 22 ประชาชนอิสราเอลได้ ดําเนิ น ในความบาปทัง้ สิน
้ ซึ่ง เยโรโบอัม ได้ ทรงกระทํา เขาทัง้ หลายไม่
พรากจากบาปเหล่า นั ้น เลย 23 จนพระเยโฮวาห์ทรงให้อส
ิ ราเอลออกไปเสีย จากสายพระเนตรของพระองค์
ตามที่ พระองค์ ตรัส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อิสราเอลจึง ถูก กวาดไปเป็น เชลยจากแผ่น
ดินของตนยังประเทศอัสซีเรียจนทุกวันนี้
3

คนต่างชาติมาอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆของอิสราเอล

24 และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้นําประชาชนมาจากบาบิโลน

คูธาห์ อิฟวาห์ ฮามัท เสฟารวาอิม และบรรจุ
เขาไว้ในหัวเมืองสะมาเรียแทนประชาชนอิสราเอล เขาทัง้ หลายก็ เข้าถือกรรมสิทธิส
์ ะมาเรีย และอาศัยอยู่
ในหัวเมืองของประเทศนั ้น 25 และตัง้ แต่ต้นที่เขามาอาศัยอยูที
่ ่นั่น เขามิได้ยําเกรงพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นพระ
เยโฮวาห์ จึง ทรงใช้ สิ งโตมาท่ามกลางเขา ซึ่ง ได้ ฆ่า เขาเสีย บ้าง 26 เพราะฉะนั ้ นม ี ผู้ ไปทูล กษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี
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เรียว ่า “ประชาชาติ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงพาเอาไปให้ อยู่ ในหัว เมืองสะมาเรียนั ้ น ไม่ รู ลั
้ กษณะของพระเจ้า ของ
แผ่นดินนั ้น ฉะนั ้นพระองค์จึงส่งสิงโตมาท่ามกลางเขา และดูเถิด สิงโตนั ้นได้ฆ่าเขาเสีย เพราะเขาไม่รู พระ
้
ลักษณะแห่ง พระเจ้า ของแผ่น ดิน นั ้น� 27 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จึ งบ ัญ ชาว่า “จงส่ง ปุโรหิต สัก คนหนึ่ ง
ไปที่ นั่นจากบรรดาที่ เจ้ากวาดเอามา จงให้เขาไปอยู่ที่ นั่น และให้สัง่ สอนพระลักษณะแห่งพระเจ้าของแผ่น
ดินนั ้น� 28 ฉะนั ้นปุโรหิตผู้หน่งึ ในบรรดาซึ่งเขากวาดมาจากสะมาเรียจึงมาอาศัยอยู่ที่ เบธเอลและสัง่ สอน
เขาทัง้ หลายว่า เขาจะต้องยําเกรงพระเยโฮวาห์อย่างไร 29 แต่ว่าทุกๆประชาชาติยงั สร้างรู ปพระของตนเอง
และตัง้ ไว้ในนิ เวศแห่งปู ชนียสถานสูงซึ่งชาวสะมาเรียได้ สร้างไว้ ทุ กๆประชาชาติ ในหัวเมืองที่ เขาอาศัยอยู่
30 ชาวบาบิ โลนสร้างพระสุ คคทเบโนท ชาวคู ท สร้างพระเนอร์กัล ชาวฮามั ท สร้างพระอาชิ มา 31 และชา
วอิฟวาห์สร้างพระนิ บหัสและพระทารทัก และชาวเสฟารวาอิมเผาลูก ของตนในไฟถวายพระอัดรัมเมเลค
และพระอานั ม เมเลค ซึ่ง เป็น พระของเมืองเสฟารวาอิม 32 เขาทัง้ หลายเกรงกลัว พระเยโฮวาห์ ด้วย และ
ได้ กําหนดประชาชนจากท่ามกลางเขาให้ เป็น ปุโรหิต ของปู ชน ีย สถานสูง นั ้น ซึ่ง ถวายสัตวบูชาสําหรับ พวก
เขาในนิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 33 เขาจึงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่ปรนนิ บัติพระของเขาเองด้วย
ตามอย่างประชาชาติ ซ่ึง เขาได้ ถู กนํา ให้ จากออกมาเสีย นั ้น 34 ทุก วัน นี้ เขาก็ กระทํา ตามอย่างเดิม เขาทัง้
หลายไม่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายไม่ กระทํา ตามกฎเกณฑ์ หรือ กฎ หรือ พระราชบัญญั ติ หรือ
พระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ลูกหลานของยาโคบ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงประทานนามว่าอิสราเอล
35 ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ เขาทัง
้ หลายและบัญชาแก่ เขาว่า “เจ้ าอย่า ยําเกรงพระอื่นๆ
หรือกราบนมัสการพระนั ้น หรือปรนนิ บัติ หรือถวายสัตวบูชาแก่ พระนั ้น 36 แต่ เจ้ าจงยําเกรงพระเยโฮวาห์
ผู้ซึ่งนําเจ้าขึ้นออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ด้วยกําลังอันยิง่ ใหญ่และด้วยพระหัตถ์ที่เหยียดออก เจ้าจงโน้ มตัว
ลงต่อ พระองค์ และเจ้า จงถวายสัตวบู ชาต ่อ พระองค์ 37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราชบัญญั ติ และ
พระบัญญัติ ซึ่งพระองค์ ทรงจารึกให้แก่ เจ้า เจ้ าทัง้ หลายจงระวังที่ จะกระทําตามเสมอ เจ้ าอย่ายําเกรงพระ
อื่นเลย 38 เจ้าทัง้ หลายอย่าลืมพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทําไว้กับเจ้า และอย่ายําเกรงพระอื่นเลย 39 แต่เจ้า
ทัง้ หลายจงยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นมือศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า�
40 ถึง อย่างนั ้น เขาทัง
้ หลายก็ มิได้ ฟัง แต่ เขายัง กระทํา ตามอย่างเดิม ของเขา 41 ประชาชาติ เหล่า นี้ จึง เกรง
กลัว พระเยโฮวาห์ และปรนนิ บั ติ รู ปเคารพสลัก ของเขาด้วย ลูก ของเขาก็ เช่น เดียวกัน หลานของเขาก็ เช่น
เดียวกัน บรรพบุรุษของเขาทําอย่างไร เขาก็กระทําอย่างนั ้นจนทุกวันนี้

18
เฮเซคียาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 29:1)
อยู่ มาในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล เฮเซคี ยาห์ โอรสของอาหัส
กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มยี่สิบเก้าปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบี
บุ ตรสาวของเศคาริยาห์ 3 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก
สิง่ ที่ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา
1

การฟื้ นฟูในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)
พระองค์ ทรงรือ
้ ปู ชน ีย สถานสูง ทิง้ ไป และทรงพัง เสาศั กด ิ์ สิทธิ์เสีย และตัด เสารู ป เคารพลงเสีย และ
พระองค์ทรงทุบงูทองสัมฤทธิซึ
่ งหอม
์ ่งโมเสสสร้างขึ้นนั ้นเป็นชิน
้ ๆ เพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้เผาเครือ
ให้แก่ง ู นั้น จนถึง วัน เหล่า นั ้น เขาเรียกงู นั้ นว ่าเนหุช ทาน 5 พระองค์ ทรงวางพระทัย ในพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล เพราะฉะนั ้นในบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์
ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงยึด พระเยโฮวาห์ แน่ น พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากการ
ติดตามพระองค์ เลย แต่ ได้ รักษาพระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 7 และพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตกับพระองค์ พระองค์ทรงออกไปยังที่ใด พระองค์ก็ทรงกระทําความสําเร็จที่นั ่น พระองค์ได้ทรงกบฏต่อ
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และไม่ยอมปรนนิ บัติท่าน
4

เฮเซคียาห์ทรงชนะคนฟีลิสเตีย

8 พระองค์ทรงโจมตีคนฟีลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาและดินแดนเมืองนั ้น

ตัง้ แต่ที่ที่มีหอคอยเหตุกระ
ทัง่ ถึงเมืองที่มีป้อม 9 และอยูม
่ าในปีที่สี่แห่งรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาห์ ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลโฮเชยาบุตร
ชายเอลาห์กษั ตริย์แห่งอิสราเอล แชลมาเนเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมารบสะมาเรียและล้อม
เมืองไว้ 10 และเมื่อสิน
ึ เมืองนั ้นได้ ในปี ที่หกแห่งรัชกาลเฮเซคียาห์ ซึ่งเป็นปี ที่เก้าแห่งรัชกาล
้ สามปี เขาก็ยด
โฮเชยากษั ตริย์แห่งอิสราเอล สะมาเรียก็ถูกยึดไป 11 กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กวาดเอาคนอิสราเอลไปยังอัส
ซีเรีย ไปไว้ที่ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัวเมืองของคนมีเดีย 12 เพราะว่าเขาทัง้
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หลายมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของตน แต่ ได้ ละเมิด พันธสัญญาของพระองค์ คือ
ทุกอย่างซึ่งโมเสสผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ และเขาทัง้ หลายไม่ฟัง ไม่กระทําตาม
เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์
ในปี ที่ สิ บสี่ แห่ งรัช กาลกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ ทรงยกขึ้น มาต่อสู้
บรรดานครที่มีป้อมของยูดาห์ และยึดได้ 14 และเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ทรงใช้ให้ไปทูลกษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรียที่เมืองลาคีชว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําผิด ขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้า ท่านจะปรับสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะ
ยอมทัง้ สิน
้ � และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้เรียกร้องเอาเงินสามร้อยตะลันต์ และทองคําสามสิบตะลันต์ จาก
เฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ ได้ มอบเงิน ทัง้ หมดซึ่ งม ี อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และในคลังสํานั กพระราชวัง 16 ในครัง้ นั ้นเฮเซคียาห์ทรงลอกทองคําจากประตูทัง้ หลายของพระวิหารแห่ง
พระเยโฮวาห์ และจากเสาประตูซ่ึงเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงบุทองคําไว้ และทรงมอบให้แก่กษั ตริย์
แห่งอัสซีเรีย
13

การอวดอ้างอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด 32:9-19)

17 และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้รบ
ั สัง่ ให้ทารทาน

รับสารีสและรับชาเคห์ไปพร้อมกับกองทัพใหญ่จากเมือง
ลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็มเข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ เขาก็ ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็ มายืนอ
ยู่ ทางรางระบายนํ้า สระบน ซึ่ง อยู่ ที่ ถนนลานซักฟอก 18 และเมื่อ เขาเรียกหากษั ตริย์ แล้ว เอลี ยาคิ ม บุตร
ชายฮิ ล คี ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานั ก พร ้ อมกับ เชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์ บุ ตรชายของอาสาฟเจ้า กรม
สารบรรณ ก็ ออกไปหาพวกเขา 19 และรับ ชาเคห์ พู ดก ับ เขาว่า “จงทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือ
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย ตรัสดังนี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร 20 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร้สาระ) “เรามี
ยุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ � หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึง ได้ กบฏต่อ เรา 21 ดู เถิด เดีย
๋ วนี้ ท่าน
วางใจในไม้เท้าอ้อชํ้า คืออียป
ิ ต์ ซึ่งจะตํามือของคนใดๆที่ ใช้ไม้เท้านั ้นยัน ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์เป็นเช่น
นั ้นต่อทุกคนที่วางใจในเขา 22 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายจะบอกเราว่า “เราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา�
ก็ ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น บูชาของพระองค์ นั้ นม ิ ใช่ หรือ ที่ เฮเซคี ยาห์ รอ
้ื ทิง้ เสีย แล้ว พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์
และเยรู ซาเล็มว่า “ท่านทัง้ หลายจงนมัสการที่ หน้าแท่ นบูชานี้ในเยรู ซาเล็มเถิด� 23 ฉะนั ้นบัดนี้ มาเถิด มา
ทําสัญญากันกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ขี่ม้าเหล่า
นั ้น ได้ 24 แล ้ วอย่างนั ้น เจ้า จะขับ ไล่ นายกองแต่ เพียงคนเดียวในหมู่ ข้าราชการผู้ น้อยที่สุด ของนายของเรา
อย่างไรได้ แต่ เจ้ ายัง วางใจพึ่ งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ รถรบและเพื่อ พลม้า 25 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ที่ เรามาต่อสู้ สถานที่ นี้ เพื่อ
ทําลายเสีย ก็ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าว่า “จงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้
และทําลายเสีย� ’ ”
รับชาเคห์ดูหมิน
่ พวกยิว
เรียนรับชาเคห์ว่า “ขอทีเถอะ ขอพูดกับผู้รับ
ใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่าพูดกับเราเป็นภาษาฮีบรู ให้ประชาชนผู้อยู่
บนกําแพงนั ้น ได้ยน
ิ เลย� 27 แต่ รับ ชาเคห์ พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “นายของข้า ใช้ ให้ เรามาพูด ถ้อยคํา เหล่า
นี้ แก่ นายของเจ้า และแก่ เจ้า และไม่ ให้ พู ดก ับ คนที่ นั่ง อยู่ บนกําแพง ผู้ ที่ จะต้องกิน ขี้ และกิน เยีย
่ วของเขา
พร้อมกับ เจ้า อย่างนั ้น หรือ� 28 แล ้ว รับ ชาเคห์ได้ ยืนร ้ องตะโกนเสียงดัง เป็น ภาษาฮีบรู ว่า “จงฟัง พระวจนะ
ของพระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 29 กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่าให้เฮเซคี ยาห์ลวงเจ้า เพราะเขา
ไม่ สามารถที่ จะช่วยเจ้า ให้พ้น จากพระหัตถ์ ของพระองค์ 30 อย่า ให้เฮเซคี ยาห์กระทํา ให้เจ้ าวางใจในพระเย
โฮวาห์โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราให้พ้น แน่ และจะไม่ ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์
แห่งอัสซีเรีย� ’ 31 อย่าฟังเฮเซคียาห์ เพราะกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสดังนี้ ว่า ‘จงทําสัญญาไมตรีกับเราด้วย
ของกํานั ล และออกมาหาเรา แล้วทุกคนจะได้ กินจากเถาองุน
่ ของตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเดื่อของ
ตน และทุกคนจะดื่มน้าํ จากที่ขังนํ้าของตน 32 จนเราจะมานําเจ้าไปยังแผ่นดินที่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง
เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและนํ้า องุน
่ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ขนมปัง และสวนองุน
่ เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ มัน มะกอกเทศ
และนํ้าผึ้ง เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่และไม่ตาย และอย่าฟังเฮเซคียาห์เมื่อเขานําเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้ พ้น � 33 มี พระแห่ง ประชาชาติ องค์ ใดเคยช่วยแผ่น ดิน ของตนให้
พ้นจากพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้หรือ 34 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอยู่ที่ไหน พระของ
เมืองเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟ วาห์อยู่ที่ไหน เขาได้ ชว
่ ยสะมาเรีย ให้พ้น จากมือ ของเราหรือ 35 พระองค์ ใด
ในบรรดาพระทัง้ หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของตนให้ พ้น จากมือ ของเรา แล ้ว พระเยโฮวาห์
จะทรงช่วยเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น จากมือ ของเราหรือ� ” 36 แต่ ประชาชนนิ่ ง ไม่ ตอบเขาสัก คํา เดียว เพราะพระ
บัญชาของกษั ตริย์มีว่า “อย่าตอบเขาเลย� 37 แล้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์ ผู้บัญชาการราชสํานั ก และ
26 แล้วเอลี ยาคิ มบุตรชายฮิลคี ยาห์และเชบนาห์และโยอาห์
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เชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์ บุ ตรชายอาสาฟเจ้า กรมสารบรรณ ได้ เข ้า เฝ้า เฮเซคี ยาห์ ด้วยเสื้อผ้า ฉี ก ขาด
และกราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์

19
ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์
1 อยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ ทรงได้ ยิน พระองค์ ก็ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ เสีย และทรงเอาผ้า กระสอบ
คลุม พระองค์ และเสด็จ เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์ ทรงใช้ เอลี ยาคิ ม ผู้ บัญชาการ
ราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิต ใหญ่ คลุม ตัว ด้วยผ้า กระสอบ ไปหาอิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ บุ
ตรชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่านว่า “เฮเซคี ยาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘วัน นี้ เป็ นว ัน ทุกข์ ใจ วัน ถูก ติ เตียน
และหมิน
่ ประมาท เด็กก็ถึงกําหนดคลอด แต่ไม่มีกําลังเบ่งให้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
คงจะสดับ บรรดาถ้อยคํา ของรับ ชาเคห์ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย นายของเขาได้ สัง่ มาให้เย้ยพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านได้ ทรงสดับ เพราะฉะนั ้น ขอท่านถวาย
คําอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่ เหลืออยู่นี้ � ” 5 ดังนั ้นข้าราชการของกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์มาถึ งอิสยาห์ 6 อิสยาห์ก็
บอกเขาทัง้ หลายว่า “จงทูลนายของท่านเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ
นั ้น ซึ่งข้าราชการของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรา 7 ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่ งในเขา
เพื่อเขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับไปยังแผ่นดินของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขา
เอง� ”
เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
และได้ พบกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย สู้ รบเมืองลิ บนาห์ เพราะเขาได้ ยิ นว ่า พระองค์ ออก
จากลาคีช แล้ว 9 และเมื่อ กษั ตริย์ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งที ร หะคาห์กษั ตริย์แห่งเอธิโอเปีย ว่า “ดู เถิด เขาได้ ยกออก
มาสู้รบกับพระองค์แล้ว� พระองค์จึงส่งผูส
้ ่ ือสารไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า 10 “เจ้าจงพูดกับเฮเซคียาห์กษั ตริย์
แห่งยูดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้พระเจ้าของท่านซึ่งท่านวางใจนั ้นลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็มจะมิได้ถู กมอบไว้ในมือ
ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� 11 ดู เถิด ท่านได้ยน
ิ แล้ วว ่า บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ กระทํา อะไรกับ แผ่น
ดินทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสียหมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับการช่วยให้พ้นหรือ 12 บรรดาพระของบรรดา
ประชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ
และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์ของฮามัท กษั ตริย์ของอารปัด กษั ตริย์ของเมืองเส
ฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
8 รับ ชาเคห์ ได้ กล ับไป

เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)

14 เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมายจากมือของผู้สื่อสาร

และทรงอ่าน และเฮเซคียาห์ได้ขึ้นไปยังพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และทรงคลี่จดหมายนั ้นออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผูทรงประทั
้
บระหว่างพวก
เครู บ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า แห่ง บรรดาราชอาณาจักรของแผ่น ดิน โลก พระองค์ แต่ องค์ เดียว พระองค์
ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ขอทรงเบิก พระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับ ถ้อยคํา ของเซนนาเคอริบ ซึ่ง เขาได้ ใช้ มาเย้ย
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นความจริงที่กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กระทําแก่ประชาชาติ
ทัง้ หลายและแผ่น ดิน ของประชาชาติ นั้ นร ้างเปล่า 18 และได้ เหว ี่ ยงพระของประชาชาติ นั้น เข้า ไฟ เพราะ
เขามิ ใช่ พระ เป็น แต่ ผลงานของมื อมนุษย์ เป็น ไม้ และหิน เพราะฉะนั ้น เขาจึง ถูก ทําลายเสีย 19 ฉะนั ้น บัดนี้
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขา เพื่อ ราช
อาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแต่พระองค์เดียว�
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานโดยทางอิสยาห์

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด
ังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าเรือ
่ งเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียแล้ว 21 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะที่
พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับท่านนั ้นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนดูหมิน
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ยเจ้า ธิดาแห่ง
เยรู ซาเล็มสัน
่ ศีรษะใส่เจ้า 22 เจ้าเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อผู้ใด เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด แล้วเบิง่ ตาของ
เจ้า อย่างเย่อ หยิง่ ต่อ ผู้ ใด ต่อ องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอลน่ ะ ซิ 23 เจ้ าได้ เย้ ยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยผู้ ส่ ือสาร
ของเจ้า และเจ้าได้ว่า “ด้วยรถรบเป็นอันมากของข้า ข้าได้ข้น
ึ ไปที่สูงของภูเขา ถึงที่ไกลสุดของเลบานอน ข้า
จะโค่นต้นสนสีดาร์ที่สูงที่สุดของมันลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมัน ข้าจะเข้าไปในที่พํานั กในชายแดน
ของมัน และที่ ป่า ไม้ แห่ งคารเมล 24 ข้า ขุด บ่อ และดื่ มน ้าํ ต่างด้าว ข้า เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้
ของสถานที่ ที่ ถู กล้อมโจมตี ให้แห้งไป� 25 เจ้ าไม่ได้ ยินหรือว่า เราได้ จัดไว้นานแล้ว เราได้ กะแผนงานไว้แต่
ดึกดําบรรพ์ ณ บัดนี้ เราให้เป็น ไปแล้ว คือ เจ้า จะทํา เมืองที่ มี ป้อมให้พัง ลงให้เป็นกองสิง่ ปรักห ัก พัง 26 ส่วน
20 แล้วอิสยาห์บุตรชายอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า
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ชาวเมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือนหญ้าที่ทุ่งนา และเหมือนหญ้าอ่อน เหมือน
หญ้า ที่ บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่ มัน จะงอกงามอย่างนั ้น 27 แต่ เราได้ รู จั
้ ก การที่ เจ้ า
นั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราดของเจ้าต่อเรา 28 เพราะเจ้าได้ เกรีย
้ วกราดต่อ
เรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา ฉะนั ้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้า และบังเหียนของ
เราใส่ รม
ิ ฝีปากเจ้า และเราจะหัน เจ้า กลับ ไปตามทางซึ่ง เจ้า มานั ้น 29 และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า คือ
ปี นี้ เจ้ าจะกิน สิง่ ที่ งอกขึ้น เอง และในปี ที่ สองสิง่ ที่ ผลิ จากเดิม แล ้ว ในปี ที่ สาม จงหว่านและเกี่ยว และปลูก
สวนองุน
่ และกินผลของมัน 30 ส่วนที่รอดและเหลือแห่งวงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่ รากลงไป และเกิดผลขึ้น
บน 31 เพราะว่าส่วนคนที่ เหลือจะออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่ รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ โยน ความ
กระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้ � 32 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสเกี่ยวกับกษั
ตริย์ แห่งอ ัสซี เรียด ัง นี้ ว่า ‘ท่านจะไม่ เข ้า ในนครนี้ หรือ ยิง ลูก ธนูไปที่ นั ่น หรือ ถือ โล่ เข ้า มาข้างหน้า นคร หรือ
สร้างเชิงเทินสู้ มัน 33 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 34 เพราะเราจะป้องกัน นครนี้ ไว้เพื่อ ให้ รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของ
เรา� ” 35 และอยู่ มาในคืน นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ออกไป และได้ ประหารคนในค่ายแห่ง คนอัส
ซีเรียเสียหนึ่ งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพทัง้ นั ้น
เซนนาเคอริบกลับบ้านและถูกประหารชีวต
ิ

36 แล ้ว เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ได้ ยกไป

และกลับ บ้าน และอยู่ในนี นะเวห์ 37 และอยู่มาเมื่อ
ท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ ส โรกพระของท่าน อัด รัม เมเลคและชาเรเซอร์โอรสของท่านประหารท่าน
เสียด้วยดาบ และหนี ไปยังแผ่นดินอาร์มีเนี ย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน

20

เฮเซคียาห์ทรงประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
1 ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และผู้ พยากรณ์ อิส ยาห์ บุ ตรชายของอามอ
สเข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงจัดการบ้านการเมืองของเจ้า ให้
เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � ” 2 แล้วเฮเซคี ยาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐานต่อ
พระเยโฮวาห์ ว่า 3 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า พระองค์
ดําเนิ น อยู่ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ด้วยความจริง และด้วยใจที่ เพียบพร้อม และได้ กระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ
ในสายพระเนตรของพระองค์ มาอย่างไร� และเฮเซคี ยาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 และอยู่มาก่อนที่ อส
ิ
ยาห์ จะออกไปถึง ลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ท่านว่า 5 “จงกลับ ไปบอกเฮเซคี ยาห์ เจ้ านายแห่ง
ประชาชนของเราว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของดาวิด บรรพบุรุษ ของเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐาน
ของเจ้า แล้ว เราได้ เห ็น นํ้าตาของเจ้า แล้ว ดู เถิด เราจะรักษาเจ้า ในวันที ่ สามเจ้า จะขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 6 และเราจะเพิม
ิ ของเจ้าอีกสิบห้าปี เราจะช่วยเจ้าและเมืองนี้ พ้นจากมือของกษั ตริย์แห่
่ ชีวต
งอัสซีเรีย และจะป้องกันเมืองนี้ ไว้ เพื่อเห็นแก่เราเอง และเพื่อเห็นแก่ดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา� ” 7 และอิสยาห์
บอกว่า “เอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่ ง� เขาก็เอามาวางไว้บนพระยอดนั ้น พระองค์จึงทรงหายเป็นปกติ 8 และ
เฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “อะไรจะเป็นหมายสําคัญว่าพระเยโฮวาห์จะทรงรักษาข้าพเจ้า และว่าข้าพเจ้า
จะได้ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในวันทีสาม
่
� 9 และอิสยาห์ทูลว่า “ต่อไปนี้ เป็นหมายสําคัญสําหรับ
พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ทรงตรัส ไว้ คือ ว่า จะให้เงาคืบ หน้า
ไปสิบขัน
้ หรือย้อนกลับมาสิบขัน
้ � 10 เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เป็นการง่ายที่ เงาจะยาวออกไปอีกสิบขัน
้ แต่
ให้เงาย้อนกลับมาสิบขัน
้ ต่างหาก� 11 และอิสยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนํา
เงาย้อนกลับมาสิบขัน
้ ซึ่งเงานั ้นได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหัส
เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระองค์ให้คนจากบาบิโลนเห็น (2 พศด 32:27-31)
คราว นั ้น เบ โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน กษั ตริ ย์ แห่ งบา บิ โลน ทรง ส่ง ราช สาร และ เครือ
่ ง
บรรณาการมายังเฮเซคี ยาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ยินว่า เฮเซคี ยาห์ทรงประชวร 13 และเฮเซคี ยาห์ได้ ทรง
ต้อนรับ เขา และพระองค์ ทรงพาเขาชมคลัง ทรัพย์ ทัง้ หมดของพระองค์ ให้ ชมเงิน ทองคํา และเครือ
่ งเทศ
และนํ้ามันประเสริฐ และคลังพระแสงของพระองค์ ทุกอย่างซึ่งมีในท้องพระคลัง ไม่มีสิ ่งใดที่ ในพระราชวัง
หรือ ในราชอาณาจักรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เฮเซคี ยาห์ มิได้ สําแดงแก่ เขา 14 แล ้ วอ ิส ยาห์ ผู้ พยากรณ์ ก็ เข ้า
เฝ้า กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และทูล พระองค์ ว่า “คนเหล่า นี้ ทูล อะไรบ้าง และเขามาเฝ้า พระองค์ แต่ ไหน � และ
เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “เขาได้ มาจากเมืองไกล จากบาบิ โลน � 15 ท่านทูล ว่า “เขาเห็น อะไรในพระราชวัง ของ
พระองค์ บ้าง� และเฮเซคี ยาห์ตรัสตอบว่า “เขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ ่งใดในพระคลังของเราซึ่ง
เรามิได้สําแดงแก่เขา� 16 แลวอ
้ ิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ดูเถิด วัน
เวลากําลัง ย่างเข้า มาเมื่อ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า ได้ สะสมจนถึง ทุก วัน นี้
จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลน ไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 และลูกบางคนซึ่งถือกําเนิ ด
12
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จากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้า จะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขันทีในวังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 19 แล้วเฮเซ
คี ยาห์ตรัส กับ อิส ยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง ท่า นกล่า วนั ้ นก ็ ดี อยู่� เพราะพระองค์ ดําริว่า “ก็ดี
แล้วมิใช่หรือ ในเมื่อมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรา�
เฮเซคียาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
และยุทธพลังทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และที่พระองค์ทรงสร้างสระ
และรางระบายนํ้านํานํ้าเข้ามาในกรุ งอย่างไร มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์
หรือ 21 และเฮเซคี ยาห์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และมนั ส เสห์ โอรสของพระองค์ ข้น
ึ
ครอบครองแทนพระองค์
20 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเฮเซคียาห์

21
มนัสเสห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)

1 มนัสเสห์มี พระชนมายุ สิ บสองพรรษาเมื่อพระองค์ เริม
่ ครอบครอง

และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ ห้า ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เฮฟซี บาห์ 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั่
ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงขับ ไล่ ออกไปให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล 3 เพราะพระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง เฮเซคี ยาห์
พระราชบิดาของพระองค์ทรงทําลายเสียนั ้นขึ้นใหม่ และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับพระบาอัล และ
ทรงสร้างเสารู ปเคารพ ดังที่ อาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงกระทํา และทรงนมัสการบริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า
สวรรค์ และปรนนิ บัติพระเหล่านั ้น 4 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “เราจะบรรจุนามของเราไว้ในเยรู ซาเล็ม� 5 และพระองค์ได้สร้างแท่นบูชาสําหรับบรรดา
บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ในลานทัง้ สองของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรสของ
พระองค์ ให้ลุ ยไฟ ถือ ฤกษ์ ยาม การใช้เวทมนตร์ ทรงเจ้า เข้าผี และพ่อ มดหมอผี พระองค์ ทรงกระทํา ความ
ชัว่ ร้ายเป็ นอ ัน มากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 7 ส่วนรู ป
เคารพสลักจากเสารู ปเคารพที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้น พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ในพระนิ เวศ คือพระนิ เวศที่ พระเย
โฮวาห์ ตรัส กับ ดาวิด และซาโลมอนโอรสของพระองค์ ว่า “ในนิ เวศนี้ และในเยรู ซาเล็ม ซึ่ง เราได้ เลือกออก
จากตระกูลทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิ ตย์ 8 เราจะไม่เป็นเหตุให้เท้าของอิสราเอล
พเนจรออกไปจากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้กับ บรรพบุรุษ ของเขาอีก ถ้า เขาเพียงแต่ ระมัดระวัง ที่ จะกระทํา ตาม
ทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขา และตามราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราบัญชาเขา� 9 แต่เขามิได้ฟัง
และมนั ส เสห์ได้ ชักจูง เขาให้กระทํา ชัว่ มากยิง่ ไปกว่า บรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเสีย ต่อ
หน้าประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทําแล้วเสียอีก
พระเจ้าทรงเตือนเรือ
่ งความชัว่ ร้ายของมนั สเสห์
และพระเยโฮวาห์ ตรัส โดยเหล่า ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า 11 “เพราะมนั ส เสห์ กษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ ได้ กระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า สิง่ ทัง้ ปวงที่ คนอาโมไรต์ ได้
กระทํา ผู้ ซึ่ง อยู่ มาก ่อ นพระองค์ และได้ ทรงกระทํา ให้ ยู ดาห์ ทําบาปด้วยรู ป เคารพทัง้ หลายของพระองค์
อีก ด้วย 12 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด เรากําลัง นํา เหตุ รา้ ยมาถึง
เยรู ซาเล็มและยูดาห์ อย่างที่ผูใดซึ
้
่งได้ยน
ิ แล้วหูทัง้ สองของเขาจะซ่าไป 13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่วด
ั กรุ ง
สะมาเรีย ขึง เหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และใช้ ลู กด ิ่งอย่างที่ วด
ั ราชวงศ์ อาหับ และเราจะล้างเยรู ซาเล็ม อย่างเขา
ล้างชาม ล้างและพลิกควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้ มรดกส่วนที่เหลือของเรา และมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขา
และเขาทัง้ หลายจะเป็น เหยื่อ และเป็น ของริบ ของศั ตรู ทัง้ สิน
ั ่ ร้ายใน
้ ของเขา 15 เพราะเขาได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
สายตาของเรา และได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ตัง้ แต่วันที่บรรพบุรุษของเขาออกจากอียป
ิ ต์ กระทัง่ ถึงทุกวันนี้ � ”
10

มนัสเสห์ ผู้กระทําให้โลหิตตก สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 33:18-20)

16 ยิง
่ กว่านั ้นมนั สเสห์ได้ทรงกระทําให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกเป็นอันมาก

จนเต็มเยรู ซาเล็มจากปลายข้าง
หนึ่ งถึงปลายอีกข้างหนึ่ ง นอกเหนื อจากบาปที่พระองค์ทรงกระทําให้ยูดาห์ทําด้วย โดยประพฤติสิ่งที่ชว
ั ่ ร้าย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 17 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทํา และบาปซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู ดาห์หรือ
18 และมนั สเสห์ทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในพระอุทยานริมพระราชวังของ
พระองค์ในสวนของอุสซา และอาโมนโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
อาโมนได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)

2 พงศ์กษั ตริย์ 21:19
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19 อาโมนมีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม สองปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เมชุลเลเมทบุตรสาวของฮารู ส ชาวโยทบาห์ 20 และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างมนั ส เสห์ บิ ดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา 21 พระองค์ ทรงดําเนิ น ในทางทัง้ สิน
้ ซึ่ งบ ิ ดาของพระองค์ ทรงดําเนิ น และปรนนิ บั ติ รู ปเคารพซึ่ งบ
ิ ดาของพระองค์ ทรงปรนนิ บั ติ และนมัสการรู ป เหล่า นั ้น 22 พระองค์ ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของพระองค์ และมิได้ทรงดําเนิ นในมรรคาของพระเยโฮวาห์

อาโมนสิน
้ พระชนม์ โยสิยาห์ได้ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
และ ข้าราชการ ของ อา โมน ได้ ร่วม กัน คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ ประ หา รกษั ตริ ย์ ใน พระราชวัง ของ
พระองค์ เสีย 24 แต่ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหาร ทุก คน ที่ ร่วม กัน คิด กบฏ ต่อ กษั ตริ ย์ อา โมน และ
ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ตัง้ โยสิ ยาห์ โอรสของพระองค์ ให้ เป็นกษั ตริ ย์ แทนพระองค์ 25 ส่วนพระราชกิจ
นอกนั ้น ของอาโมนซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์
หรือ 26 และเขาฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ในสวนของอุสซา และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครอง
แทนพระองค์
23
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โยสิยาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 34:1)
โยสิ ยาห์ มี พระชนมายุ แปดพรรษาเมื่อ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
สามสิบ เอ็ด ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยดี ดาห์ บุ ตรสาวของอาดายาห์ ชาวโบสคาท 2 และ
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ในมรรคาทัง้ สิน
้ ของ
ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และมิได้ทรงหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ
1

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
และอยู่ มาในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ กษั ตริย์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชายอาซาลิ ยาห์ บุ ตร
ชายเมชุ ลลามราชเลขา ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ รับสัง่ ว่า 4 “จงขึ้นไปหาฮิลคียาห์มหาปุโรหิต เพื่อ
ให้ ท่านรวมเงิน ซึ่ง เขานํา เข้า มาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ผู้ รก
ั ษาธรณี ประตู ได้ เก ็บ จากประชาชน
5 และให้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และให้เขาจ่ายแก่คนงานผูที
้ ่อยู่ ณ พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศอยู่ 6 คือให้แก่ ช่างไม้ และแก่ ช่างก่อสร้าง และแก่ ช่าง
ปูน ทัง้ สําหรับซื้อตัวไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศ� 7 แต่ไม่ได้ขอบัญชีจากเขาเรือ
่ งเงินทีจ
่ ่ายใส่มือ
ของเขา เพราะเขากระทําด้วยความสัตย์ซื่อ
3

พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
“ข้าพเจ้าได้พบหนั งสือพระราชบัญญัติในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์� และฮิ ล คี ยาห์ได้ มอบหนั งสือ นั ้น ให้ชาฟานและท่านก็ อ่าน 9 และชาฟานราชเลขาได้ เข
้าเฝ้ากษั ตริย์และทูลรายงานต่อกษั ตริย์อีกว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ได้ เทเงินที ่พบในพระนิ เวศออก และได้
มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 10 แล้วชาฟานราชเลขาได้ ทูลกษั ตริย์ว่า “ฮิล
คียาห์ปุโรหิตได้มอบหนั งสือแก่ข้าพระองค์ม้วนหนึ่ ง� และชาฟานก็อา่ นถวายกษั ตริย์ 11 และอยู่มาเมื่อกษั
ตริย์ได้ฟังถ้อยคําของหนั งสือแห่งพระราชบัญญัติ พระองค์ทรงฉี กฉลองพระองค์ 12 และกษั ตริย์ทรงบัญชา
ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต และอาหิคัม บุตรชายชาฟาน และอัค โบร์บุ ตรชายมี คายาห์ และชาฟานราชเลขา และอา
สายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ รับสัง่ ว่า 13 “จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์ให้เรา ให้ประชาชนและให้ยูดาห์ทัง้ หมด
เกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือนี้ ที่ได้พบ เพราะว่า พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้ หลายนั ้นใหญ่
หลวงนั ก เพราะว่า บรรพบุรุษ ของเรามิ ได้ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของหนั งสือ นี้ กระทํา ทุก สิง่ ซึ่ง เขียนไว้เก ี่ย วกับ เรา
ทัง้ หลาย� 14 ฮิล คี ยาห์ปุ โรหิต และอาหิคัม และอัคโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์ ได้ ไปหาฮุ ลดาห์หญิง ผู้
พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์บุตรชายฮารฮัสผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั ้นนางอยู่ในเยรู ซาเล็ม
แขวงสอง� และเขาทัง้ หลายได้สนทนากับนาง
8 และฮิลคียาห์มหาปุโรหิตพูดกับชาฟานราชเลขาว่า

คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)

15 และนางตอบพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘จงบอกชายคนที่ใช้พวกเจ้า
มาหาเรานั ้นว่า 16 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมือง

นี้ ตามบรรดาถ้อยคําในหนั งสือซึ่งกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้อ่านนั ้น 17 เพราะเขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ เรา และได้
เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะได้กระทําให้เราโกรธด้วยผลงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของเขา เพราะฉะนั ้น
ความพิโรธของเราจึงจะพลุ่งขึ้นต่อสถานที่นี้ และจะดับเสียไม่ได้� 18 แต่ฝ่ายกษั ตริย์แห่งยูดาห์ผู้ได้ส่งเจ้า
มาถามพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงไปบอกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เกี่ยวกับเรือ
่ ง

2 พงศ์กษั ตริย์ 22:19
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2 พงศ์กษั ตริย์ 23:18

ถ้อยคําที่เจ้าได้ยิน 19 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้า
ได้ยน
ิ เรากล่าวต่อต้านสถานที่ นี้ และต่อต้านชาวเมืองนี้ วา่ เขาจะต้องกลายเป็ นที ่รกร้างและที่ ถู กสาป และ
เจ้าได้ฉีกเสื้อและร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 20 เพราะฉะนั ้น ดู
เถิด เราจะรวบเจ้าไปไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปยังอุโมงค์ของเจ้าอย่างสันติ และตาของ
เจ้าจะไม่เห็นเหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งเราจะนํามาเหนื อที่ นี้ � ’ ” และเขาทัง้ หลายก็ ได้ นําถ้อยคําเหล่านั ้นมาทูลกษั
ตริย์อีก
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การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-30)
แล ้ วกษั ตริย์ ทรงใช้ และบรรดาผู้ ใหญ่ ของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ได้ มาชุ มนุ มกับ พระองค์ 2 และกษั ตริ
ย์ เสด็จ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนยู ดาห์ ทัง้ สิน
้ และบรรดาชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้อมกับ
พระองค์ และปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้ ปวงทัง้ เล็ก และใหญ่ และพระองค์ ทรงอ่านถ้อยคํา
ทัง้ หมดในหนั งสือ พันธสัญญา ซึ่ง ได้ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง 3 และกษั ตริย์ ทรงประทับ
ยืน ข้างเสา และทรงกระทํา พันธสัญญาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ว่า จะดําเนิ น ตามพระเยโฮวาห์ และ
รักษาพระบัญญั ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ด้วยสุด พระจิต สุด พระทัย ของพระองค์ จะปฏิ บั ติ
ตามถ้อยคําของพันธสัญญานี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ และประชาชนทัง้ ปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั ้น
1

โยสิยาห์นําคนอิสราเอลในการปฏิรู ปใหม่ (2 พศด 34:33)

4 และกษั ตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์มหาปุโรหิต

และพวกปุโรหิตรอง และผู้รก
ั ษาธรณี ประตู ให้นําเครือ
่ งใช้
ทัง้ สิ้ นที ่ ทํา ขึ้น สําหรับ พระบาอัล สําหรับ เสารู ป เคารพ และสําหรับ บรรดาบริวารของฟ้า สวรรค์ ออกมาจาก
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเผาเสีย ที่ ภายนอกกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในทุ่ง นาแห่งขิด โรน และขนมูล
เถ้าของมันไปยังเบธเอล 5 และพระองค์ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหิต ผูซึ
้ ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้สถาปนา
ให้ เผาเครือ
่ งหอมในปู ชน ีย สถานสูง ที่ หว
ั เมืองแห่ง ยู ดาห์ และรอบๆกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัง้ คนเหล่านั ้ นที ่ เผา
เครือ
่ งหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และหมู่ ดาวประจํา ราศี และบริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า
สวรรค์ 6 และพระองค์ ทรงนํา เสารู ป เคารพออกมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ภายนอกเยรู ซาเล็ม ถึง
ลําธารขิดโรน และเผาเสียที่ลําธารขิดโรน และทรงทุบให้เป็นผงคลี และเหวีย
่ งผงคลีนั้นลงบนหลุมศพของ
คนสามัญ 7 และพระองค์ ทรงทําลายเรือนกะเทย ซึ่งอยู่ข้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสีย เป็ นที ่ที่ ผู้หญิง
ทอม่านสําหรับเสารู ปเคารพ 8 และพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทัง้ หมดออกจากหัวเมืองยูดาห์ และทรงกระทําให้
ปู ชน ีย สถานสูง เสีย ความศั กด ิ์สิทธิ์ คือ ที่ ที่ ปุ โรหิต ได้ เผาเครือ
่ งหอม ตัง้ แต่ เมืองเกบาถึง เบเออร์เชบา และ
พระองค์ ทรงทําลายปู ชนียสถานสูงของประตู เมือง ซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตู โยชู วาผู้วา่ ราชการเมือง ซึ่งอยู่
ทางซ้ายมือที่ประตูเมือง 9 ถึงอย่างไรก็ดีปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงมิได้ขึ้นไปยังแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่เขาทัง้ หลายกินขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเอง 10 และทรงกระทําให้โท
เฟทเสียความศั กดิ์สิทธิ์ คือที่ ที่ หุบเขาบุตรแห่งฮินโนม เพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุ ยไฟ
ต่อพระโมเลค 11 และพระองค์ ทรงกําจั ดม้าซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ ถวายแก่ ดวงอาทิตย์ ที่ ตรงทาง
เข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ข้างห้องนาธันเมเลคข้าราชสํานั ก ซึ่งอยู่ในบริเวณ และพระองค์ทรงเผารถ
รบของดวงอาทิตย์เสียด ้วยไฟ 12 และแท่น บนหลังคาห้องชัน
้ บนของอาหัส ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ของยู ดาห์ได้
สร้างไว้ และแท่นบูชาซึ่งมนั สเสห์ได้ สร้างไว้ในลานทัง้ สองของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ทรงดึง
ลงมาให้หก
ั เสียที่นั ่น และทรงเหวีย
่ งผงคลีของมันลงไปในลําธารขิดโรน 13 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้ปูชนีย
สถานสูงซึ่งอยู่หน้ากรุ งเยรู ซาเล็มเสียความศักดิสิ
์ ทธิ์ ซึ่งอยู่ทางมือขวาของภูเขาพินาศ ซึ่งซาโลมอนกษั ตริ
ย์แห่งอ ิส ราเอลได้ สร้างสําหรับ พระอัช โทเรทสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของคนไซดอน และสําหรับ พระเคโมชสิง่
น่า สะอิดสะเอียนของคนโมอับ และสําหรับพระมิล โคมสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของชนอัมโมน 14 และพระองค์
ทรงทุบเสาศั กดิสิ
์ ทธิเป็
์ นชิน
้ ๆ และตัดเหล่าเสารู ปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนุษย์ถมที่ นั ้น 15 ยิง่ กว่านั ้
นอีกแท่นบูชาที่เบธเอล ปูชนียสถานสูงซึ่งเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทได้ตัง้ ไว้ ผู้ซึ่งกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
ด้วย พระองค์ ทรงรือ
้ แท่น บูชากับ ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น ลงและทรงเผาปู ชน ีย สถานสูง นั ้น บดให้ เป็น ผงคลี
และพระองค์ ทรงเผาเสารู ป เคารพเสีย ด้วย 16 และเมื่อ โยสิ ยาห์ทรงหัน พระพักตร์ พระองค์ ทอดพระเนตร
อุโมงค์ฝังศพอยู่บนภูเขา และพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่นบู
ชา และทรงกระทํา ให้เสีย ความศั กด ิ์สิทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง คนแห่งพระเจ้า ได้ ป่าวร้องไว้
ผู้ ซึ่ง ป่าวร้องถึง สิง่ เหล่า นี้ 17 แล ้ว พระองค์ ตรัสว ่า “อนุสาวรีย์ ที่ เรามองเห็น ข้างโน้ น คือ อะไร� คนเมืองนั ้
นก ็ ทูล พระองค์ ว่า “เป็ นอ ุ โมงค์ ฝัง ศพของคนแห่ง พระเจ้า ผู้ มาจากยู ดาห์ และได้ ป่าวร้องถึง สิง่ เหล่า นี้ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงกระทําต่อแท่นบูชาที่เบธเอล� 18 และพระองค์ตรัสว่า “ให้เขาอยูที
่ ่นั ่นแหละ อย่าให้ผู้ใดย้าย
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กระดูกของเขา� เขาทัง้ หลายจึงทิง้ กระดูกของเขาไว้อย่างนั ้นพร้อมกับกระดูกของผู้พยากรณ์ ผู้ออกมาจาก
สะมาเรีย 19 โยสิ ยาห์ทรงกําจัดนิ เวศทัง้ สิน
้ ของปู ชนียสถานสูงที่ อยู่ในหัวเมืองสะมาเรีย ซึ่งบรรดากษั ตริย์
แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ พระองค์ทรงกระทําต่อที่เหล่านั ้นตามทุกอย่าง
ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ที่ เบธเอล 20 และพระองค์ ทรงประหารปุโรหิต ทัง้ ปวงแห่ง ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง อยู่ ที่ นั ่น
เสียบนแท่นบูชา และเผากระดูกคนเสียบนนั ้น แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุ งเยรู ซาเล็ม
การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)

21 และกษั ตริย์ทรงบัญชาประชาชนทัง
้ ปวงว่า “จงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

ดังที่เขียนไว้ในหนั งสือพันธสัญญานี้ � 22 เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้ มิได้ถือกันมาตัง้ แต่สมัยผูวิ
้ นิจฉั ยผู้
ที่ครอบครองอิสราเอล หรือระหว่างสมัยบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอลหรือกษั ตริย์แห่งยูดาห์ 23 แต่ในปีที่สิบ
แปดแห่งรัชกาลกษั ตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 24 ยิง่ กว่านั ้
นอีกโยสิยาห์ได้กําจัดคนทรง และแม่มด และเทราฟิม และรู ปเคารพ และบรรดาสิง่ น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเห็
นกันอยู่ในแผ่นดินยูดาห์และในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัติซึ่ง
เขียนอยู่ในหนั งสือที่ ฮิลคี ยาห์ปุโรหิตได้ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 ก่อนพระองค์หามีกษั ตริย์องค์
ใดเหมือนพระองค์ไม่ ผู้ซึ่งหันหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย และด้วยสิน
้ สุดพระกําลัง ตามพระ
ราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของโมเสส หรือผู้ที่ เกิดมาทีหลังพระองค์ ก็ ไม่มีใครเหมือนพระองค์ 26 ถึงกระนั ้นพระเย
โฮวาห์มิได้ ทรงหันจากพระพิโรธอันแรงกล้าและยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระพิโรธของพระองค์ ได้ พลุ ่งขึ้นต่อ
ยู ดาห์ ด้วยการกระทํา ทัง้ สิน
ั เป็น เหตุ ให้พระองค์ ทรงพระพิโรธ 27 และพระเยโฮวาห์ตรัสว
้ ของมนั ส เสห์อน
่า “เราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสายตาของเราด้วย ดังที่ เราได้กระทําให้อส
ิ ราเอลออกเสีย และเราจะเหวีย
่ ง
เมืองนี้ ซ่ึงเราได้เลือกออกไปเสีย คือเยรู ซาเล็ม กับนิเวศซึ่งเราได้บอกว่า ‘นามของเราจะอยูที
่ ่นั่น� ”
กษั ตริยโยสิ
์
ยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยสิ ยาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู ดาห์หรือ 29 ในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์เนโคกษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ เสด็จขึ้น
ไปยัง กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ถึง แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส กษั ตริย์ โยสิ ยาห์ เสด็จ ไปปะทะพระองค์ และเมื่อ ฟาโรห์ เนโค
ทรงเห็น พระองค์ ก็ ประหารพระองค์ เสียที ่ เมืองเมกิด โด 30 ข้าราชการของพระองค์ ก็ นํา พระศพใส่ รถรบไป
จากเมืองเมกิดโด และนํามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ และประชาชนแห่งแผ่นดิน
นั ้นก็รบ
ั เยโฮอาหาสโอรสโยสิยาห์เจิมท่านไว้ และตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์แทนราชบิดาของท่าน
28

ฟาโรห์ปลดกษั ตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)
เยโฮอาหาสมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสามพรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า ฮาม ุ ทาลบุต รสาวของเยเรมีย์ ชาว
ลิ บนาห์ 32 และพระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ซึ่งบรรพบุรุษ
ของพระองค์ ได้ กระทํา 33 และฟาโรห์ เนโคก็ จับ พระองค์ ขัง ไว้ที่ ริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท เพื่ อม ิ ให้ พระองค์
ครอบครองในเยรู ซาเล็ม และกําหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั ้นเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และทองคําหนึ่ ง
ตะลันต์
31

เยโฮยาคิมครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
และฟาโรห์ เนโคทรงตัง้ เอลี ยาคิ ม โอรสโยสิ ยาห์ เป็นกษั ตริย์ แทนโยสิ ยาห์ บิ ดาของท่าน และเปลี่ยน
ชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิ ม แต่ ได้ พาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่านมาถึ งอียป
ิ ต์ และสิน
ิ เสียที่ นั ่น 35 และ
้ ชีวต
เยโฮยาคิ มก็ มอบเงิน และทองคํา แก่ ฟาโรห์ แต่ พระองค์ ทรงเก็บ ภาษี จากชาวแผ่น ดิน เพื่อ มอบเงิน ตาม
บัญชาของฟาโรห์ พระองค์ทรงเร่งรัดเอาเงินและทองคําของประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้น จากทุกคนตามการ
ประเมิน เพื่อ มอบแก่ ฟาโรห์ เนโค 36 เยโฮยาคิ ม มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบ
ครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ดปี พระมารดาของพระองค์ มีพระนามว่า เศบูด
าห์ บุ ตรสาวเปดายาห์ ชาวรู มาห์ 37 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ตามทุกสิง่ ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา
34

24
เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)
ในรัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนยกขึ้น มา และเยโฮยาคิ ม เป็น คนใช้ ของ
พระองค์ สามปี แล ้ วท ่า นก็ กล ับ กบฏต่อ พระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ พวกคนเคลเดีย และพวกคน
ซีเรีย และพวกคนโมอับ และพวกคนอัม โมนมาต่อ สู้ กั บท ่าน และทรงใช้ เขาทัง้ หลายไปต่อสู้ ยู ดาห์ เพื่อ
จะทําลายเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
1
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แท้ จร ิง เหตุ การณ์ นี้ เก ิดขึ้ นก ับ ยู ดาห์ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ เพื่อ จะให้ เขาออกไปเสีย จากสาย
พระเนตรของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนั สเสห์ ตามทุกอย่างซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา 4 และเพราะ
โลหิต ที่ ไร้ความผิด ซึ่ง ท่านได้ ทําให้หลัง่ นั ้น ด้วย เพราะท่านได้ กระทํา ให้โลหิต ไร้ความผิด ตกเต็ม เยรู ซาเล็ม
และพระเยโฮวาห์ไม่ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยโฮยาคิม และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
3

เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบ
ครองแทนพระองค์ 7 และกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ มิได้ ทรงยกออกมาจากแผ่น ดิน ของพระองค์ อีก เพราะกษั
ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ยด
ึ แดนทัง้ สิน
ิ ต์ ตัง้ แต่ แม่น ้าํ อียป
ิ ต์ ถึง แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส 8 เยโฮ
้ ซึ่ง เป็น ของกษั ตริย์ อียป
ยาคี นม ี พระชนมายุ สิ บแปดพรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม สามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เนหุช ทาบุตรสาวของเอลนาธัน ชาวเยรู ซาเล็ม
9 และพระองค์ทรงกระทําสิง
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ซึ่งราชบิดาของพระองค์
่ ที่ชว
ทรงกระทํา 10 คราวนั ้นข้าราชการของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มล้อม
กรุ งไว้
6 เยโฮยาคิ มจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวเยรู ซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย

และ เนบู คัด เนส ซาร์ กษั ตริย์ แห่ งบา บิ โลน เสด็จ มา ที่ เมือง นั ้น ขณะ เมื่อ ข้าราชการ ของ พระองค์ ยัง
ล้อมเมืองอยู่ 12 และเยโฮยาคี นกษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ทรงมอบพระองค์ แก่ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน พระองค์
เอง และพระมารดาของพระองค์ และข้าราชการของพระองค์ และเจ้า นายของพระองค์ และข้า ราชสํานั ก
ของพระองค์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนจับพระองค์ เป็นนั กโทษในปี ที่ แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ 13 ได้ ขนเอา
บรรดาทรัพย์ สิ นในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สิ นในสํานั ก พระราชวัง และตัด บรรดาเครือ
่ งใช้
ทองคํา เป็น ชิน
้ ๆ ซึ่ง ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงสร้างไว้ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระ
เยโฮวาห์ตรัสไว้ก่อนแล้ว 14 พระองค์ทรงกวาดชาวเยรู ซาเล็มไปหมด ทัง้ เจ้านายทัง้ ปวง และทแกล้วทหาร
ทัง้ หมด เป็นเชลยหนึ่ งหมื่นคน มีช่างฝีมือและช่างเหล็กทัง้ หมด ไม่มีผู้ใดเหลือนอกจากประชาชนที่จนที่สุด
แห่ง แผ่น ดิน 15 และพระองค์ นํา เยโฮยาคีน ไปยัง บาบิ โลน ทัง้ พระชนนี บรรดาพระมเหสี ข้า ราชสํานั ก ของ
พระองค์ และบุคคลชัน
้ หัวหน้า ของแผ่น ดิน พระองค์ จับ เป็น เชลยจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บาบิ โลน 16 และ
กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนทรงนํา เชลยมายัง บาบิ โลน คือ ทแกล้ว ทหารทัง้ หมดเจ็ด พัน คน และช่างฝีมือ และ
ช่างเหล็กหนึ่ งพัน ทุกคนแข็งแรง และเหมาะสําหรับการรบ
11

เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)

17 และกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนตั ้งม ัทธานิ ยาห์ปิ ตุ ลาของเยโฮยาคี น เป็ นกษั ตริย์ แทนพระองค์

และเปลี่ยน
พระนามว่า เศเดคี ยาห์ 18 เศเดคี ยาห์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บเอ็ด พรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และ
พระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสิบเอ็ดปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาลบุตรสาว
ของเยเรมีย์ชาวลิ บนาห์ 19 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก
สิง่ ซึ่งเยโฮยาคิมทรงกระทํา
เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน

20 เพราะว่าโดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์นั้นเหตุการณ์ มาถึงขีด

ที่พระองค์ทรงเหวีย
่ งเยรู ซาเล็มและยู
ดาห์ไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลน

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

1 และอยู่มาเมื่อ วันที ่ สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลของพระองค์

เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน
ได้ ยกมาพร้อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เข ้า สู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และล้อมกรุ ง นั ้น ไว้ และเขาทัง้ หลาย
ได้ สร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ 2 กรุ งนั ้น จึง ถู กล ้ อมอยู่ ถึง ปี ที่ สิ บเอ็ด แห่ง รัช กาลกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ 3 เมื่อ วันที ่
เก ้า ของเดือนที่ สี ่ การก ัน ดารอาหารในกรุ ง นั ้ นก ็ รา้ ยกาจนั ก ไม่มี อาหารให้แก่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน 4 แล ้
วกรุ งนั ้ นก ็ แตก ทหารทัง้ สิน
ิ ราช
้ หนี ออกไปในกลางคืน ตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้ สองซึ่ง อยู่รม
อุทยาน (ทัง้ ๆที่คนเคลเดียอยู่รอบเมือง� และกษั ตริย์ก็เสด็จตามทางไปที่ราบ 5 แต่กองทัพของคนเคลเดีย
ได้ไล่ ตามกษั ตริย์ และมาทันพระองค์ในที่ ราบเมืองเยรีโค และกองทัพทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็กระจัดกระจาย
ไปจากพระองค์ 6 แล้วเขาจึงจับกษั ตริย์นําขึ้นมายังกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่รบ
ิ ลาห์ และพวกเขาได้พิพากษา
พระองค์ 7 เขาได้ประหารชีวต
ิ บรรดาโอรสของเศเดคียาห์ต่อพระพักตร์ของพระองค์ แล้วทําพระเนตรเศเด
คี ยาห์ ให้ บอดไป ได้ ผูกมัด พระองค์ ไว้ ด้วยโซ่ ตรวนทองสัมฤทธิ์ และพาพระองค์ ไปยัง บาบิ โลน 8 เมื่อ วันที ่

2 พงศ์กษั ตริย์ 25:9
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2 พงศ์กษั ตริย์ 25:30

เจ ็ด เดือนที่ หา้ ซึ่ง เป็น ปี ที่ สิ บเก้า ของรัช กาลกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน เนบู ซาระดานผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน ได้ มาย ัง เยรู ซาเล็ม 9 ท่านได้
เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวัง และเผาบ้านเรือนทัง้ หมดของเยรู ซาเล็ม ท่านเผา
บ้านใหญ่ทุกหลังลงหมด 10 และทหารคนเคลเดียทัง้ หมดผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลาย
กําแพงรอบเยรู ซาเล็มลง 11 และประชาชนที่เหลืออยูซึ
่ ่งอยูใ่ นเมือง และคนหลบหนี ซ่ึงหลบหนี ไปยังกษั ตริย์
แห่งบาบิโลน พร้อมกับมวลชนที่เหลืออยู่นั ้น เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้กวาดไปเป็น
เชลย 12 แต่ ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ละคนจนแห่ง แผ่น ดิน ไว้ให้เป็น คนทํา สวนองุน
่ และเป็น คน
ทําไร่ไถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเชิงกับขันสาครทองสัมฤทธิซ
์ ่ ึง
อยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น คนเคลเดียได้ทุบเป็นชิน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิไ์ ปยังบาบิโลน 14 เขา
ขนหม้อ พลัว่ และตะไกรตัดไส้ตะเกียง และช้อน และบรรดาเครือ
่ งใช้ทองสัมฤทธิซึ
์ ่งใช้ในงานปรนนิ บัติเอา
ไปเสีย 15 ทัง้ ถาดรองไฟด้วย กับชาม สิ่งใดที่ทําด้วยทองคํา ผูบั
้ ญชาการทหารรักษาพระองค์ก็ขนเอาไปเป็น
ทองคํา และสิง่ ใดที่ ทําด้วยเงินก็ขนเอาไปเป็นเงิน 16 ส่วนเสาสองต้น ขันสาครหนึ่ งลูก และเชิงซึ่งซาโลมอ
นทรงสร้างสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น ทองสัมฤทธิของภาชนะทั
ง้ หมดนี้ ก็เหลือที่จะชัง่ ได้ 17 เสา
์
ต้น หนึ่ ง สูง สิบ แปดศอก และบัว ควํา่ ทองสัมฤทธิ์มี บนเสา บัว ควํา่ นั ้น สูง สามศอก มี ตาข่า ยกั บลู กทั บท ิ มล ้
วนทองสัมฤทธิอยู
์ ่บนบัวควํา่ โดยรอบ และเสาต้นที่สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่าย 18 และผู้บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ก็จับเสไรอาห์ปุโรหิตผู้ใหญ่และเศฟันยาห์ปุโรหิตที่สอง กับผู้รก
ั ษาธรณี ประตูสามคนไปด้วย
19 และจากเมืองนั ้นท่านได้ จับข้าราชสํานั กซึ่งเป็ นผู้บัญชาการกองทัพ กั บที่ปรึกษาของกษั ตริย์อีกห้าคนที่
พบในเมืองนั ้น และเลขาธิการคือผู้บัญชาการกองทัพผู้เกณฑ์ประชาชนแห่งแผ่นดิน และอีกหกสิบคนจาก
ประชาชนแห่งแผ่นดินซึ่งพบในเมือง 20 และเนบูซาระดานผูบ
้ ัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้
ไป พามาถึงกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ รบ
ิ ลาห์ 21 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ทรงฟันเขา และประหารชีวต
ิ เขา
ทัง้ หลายเสียที่รบ
ิ ลาห์ในแผ่นดินฮามัท ยูดาห์จึงถูกกวาดเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตน
เกดาลิยาห์ได้รับการตัง้ ให้เป็นเจ้าเมือง

22 พระองค์ ทรงตัง
้ เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมบุตรชายชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนื อประชาชนผู้เหลืออยู่

ในแผ่นดินยูดาห์ ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยบาบิ
์
โลนได้ทรงเหลือไว้ 23 เมื่อบรรดาผู้บังคับบัญชาพลรบ ทัง้
ตัวเขาทัง้ หลายและคนของเขาได้ยินว่า กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ เกดาลิยาห์ให้เป็นเจ้าเมือง เขาก็มา
หาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ คืออช
ิ มาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ และโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และเสไรอาห์บุตร
ชายทันหุเมทชาวเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห์บุตรชายคนมาอาคาห์ ทัง้ เขาทัง้ หลายและคนของเขา 24 และ
เกดาลิ ยาห์ ก็ กระทํา สัตย์ ปฏิญาณแก่ เขาและคนของเขาว่า “อย่า กลั วท ี่ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ของคนเคลเดีย เลย
จงอาศัย ในแผ่น ดิน และปรนนิ บั ติ กษั ตริย์แห่งบาบิ โลน แล ้ วท ่า นก็ จะอยูเ่ ย็น เป็นสุข� 25 แต่ อยู่มาในเดือน
ที่ เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์บุ ตรชายเอลี ชามาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ ได้ เข้ามาพร้อมกับชายสิบคน ได้
โจมตี และฆ่าเกดาลิ ยาห์และพวกยิวกับคนเคลเดียผู้อยู่กั บท่านที่ มิสปาห์เสีย 26 แล้วประชาชนทัง้ ปวง ทัง้
เล็กและใหญ่ และผู้บังคับบัญชาพลรบได้ลุกขึ้น และไปยังอียป
ิ ต์ เพราะเขากลัวคนเคลเดีย 27 และอยู่มาใน
ปี ที่สามสิบเจ็ดแห่งการเนรเทศเยโฮยาคีนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่สิบสองเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือน
นั ้น เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปี ที่ พระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เยโฮยาคี
นกษั ตริย์แห่งยูดาห์พ้นจากเรือนจํา 28 พระองค์ตรัสด้วยคําอ่อนหวานแก่ท่าน และให้นั่งสูงกว่าบรรดาที่นั่ง
ของกษั ตริย์ที่อยู่ในบาบิโลนกับพระองค์ 29 เยโฮยาคีนจึงได้ถอดเครือ
่ งแต่งกายของนั กโทษออก และได้รบ
ั
ประทานที่ โต ๊ะ เสวยของกษั ตริย์เป็น ปกติ ทุ กวัน ตลอดชีวต
ิ 30 ส่วนงบประมาณที่ ให้นั ้ นก ็ ได้ รับ พระราชทาน
จากกษั ตริย์ตามความต้องการรายวันอยูเ่ สมอตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยู่
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศาวดาร

เราไม่ รู ้ว่า ใครเขียนหนั งสือ เล่ มน ี้ แต่ ตามธรรมเนี ยมของพวกยิว เอสราเป็น ผู้ เขียน หนั งสือ 1 และ 2
พงศาวดารรวมเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรข
์ องพวกยิว ทัง้ สองเล่มนบ
ี้ ันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสมัย
เดีย วกั นก ับ หนั งสือ 1 และ 2 ซามู เอลและหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์ กษั ตริย์ คือ ตัง้ แต่ ความตายของซาอูล
จนถึง เวลาที่ อส
ิ ราเอลกับ ยู ดาห์เป็น เชลย บางเรือ
่ งที่ อยู่ในหนั งสือ ซามู เอลและพงศ์ กษั ตริย์ก็ อยู่ในทัง้ สอง
เล่มนี้ และบางเรือ
่ งไม่อยู่ บทที่ 1 ถึง 9 ของเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลําดับวงศ์ อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า
ระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 41 ปี
ตัง้ แต่อาดัมถึงโนอาห์
เสท เอโนช 2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท

1 อาดัม

บุตรชายทัง้ หลายของยาเฟท
บุ ตรชายทัง้ หลายของยาเฟท ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบ ัล เมเชค และทิ ราส 6 บุ ตรชายทัง้
หลายของโกเมอร์ ชื่อ อัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 7 บุ ตรชายทัง้ หลายของยาวาน ชื่อ เอลี ชาห์ ทารชิช
คิทธิม และโดดานิ ม
5

ผู้สืบสายโลหิตของฮาม

8 บุตรชายทัง
้ หลายของฮาม

ชื่อ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน 9 บุตรชายทัง้ หลายของคูช ชื่อ เส-บา ฮาวิ
ลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุ ตรชายทัง้ หลายของราอามา ชื่อ เชบาและเดดาน 10 คู ชให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดินโลก 11 มิสรายิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม
นั ฟทูฮม
ิ 12 ปัทรุ สิม คัสลูฮม
ิ (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทริม 13 คานาอันให้กําเนิ ดบุตร
หัวปี ช่อ
ื ไซดอนและเฮท 14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 16 คนอาร
วัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท
บุตรชายทัง้ หลายของเชม

17 บุตรชายทัง
้ หลายของเชม ชื่อ เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค 18 อารฟัค

ชาดให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เชลาห์ และเชลาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเบอร์ 19 เอเบอร์ให้กําเนิ ด บุตรชายสองคน คน
หนึ่ ง ชื่อ เพเลก เพราะในสมัย ของเขาแผ่น ดิน ถูก แบ่ง แยก และน้ องชายของเขาชื่อ โยกทาน 20 โยกทานให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์ 22 เอบาล อาบีมา
เอล เชบา 23 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของโยกทาน
ตัง้ แต่เชมถึงอับราฮัม
อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก เรอู 26 เสรุ ก นาโฮร์ เทราห์ 27 อับราม คื ออับราฮัม 28 บุ ตร
ชายของอับราฮัม ชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล
24 เชม

บุตรชายทัง้ หลายของอิชมาเอล
บุ ตรหัวปี ของอิชมาเอล คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อัด บี เอล มิ บสัม 30 มิ
31
ชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา เยทูร ์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของอิชมาเอล
29 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ์ของเขา

บุตรชายทัง้ หลายของนางเคทูราห์

32 บุ ตรชายทัง
้ หลายของนางเคทูราห์ภรรยาน้ อยของอับราฮัม

คือ นางให้กําเนิ ดบุตรชื่อศิ มราน โยกชาน
เมดาน มีเดียน อิชบาก และชู อาห์ และบุตรชายของโยกชาน ชื่อ เชบาและเดดาน 33 บุ ตรชายของมีเดียน
ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์
บุตรชายทัง้ หลายของอับราฮัมกับอิสอัค
บุตรชายของอิสอัค ชื่อ เอซาว และอิสราเอล

34 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค

บุตรชายทัง้ หลายของเอซาว
ชื่อ เอลี ฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์ 36 บุ ตรชายของเอลี ฟัส ชื่อ เทมาน
โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข 37 บุตรชายของเรอูเอล ชื่อ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิส
ซาห์ 38 บุตรชายของเสอีร ์ ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39 บุตรชายของโล
ทาน ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้ องสาวของโลทานชื่อ ทิม นา 40 บุ ตรชายของโชบาล ชื่อ เอลี ยัน มานาฮาท
35 บุ ตรชายของเอซาว
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เอบาล เชฟี และโอนั ม บุตรชายของศิเบโอน ชื่อ อัยยาห์ และอานาห์ 41 บุตรชายของอานาห์ ชื่อ ดีโชน บุตร
ชายของดีโชน ชื่อ อัมราม เอชบาน อิธราน และเคราน 42 บุตรชายของเอเซอร์ ชื่อ บิลฮาน ศาวาน และยา
อาคัน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และอารัน
บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)
ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ ผู้ ทรงครอบครองอยู่ ในแผ่น ดิน เอโดม ก่อนที่ มี กษั ตริย์ ครอบครองอยู่ เหนื อ คน
อิสราเอล คือ เบลาบุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของท่านชื่ อด ิน ฮาบาห์ 44 เมื่อ เบลาสิน
้ พระชนม์ แล้ว โยบับ
บุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 45 เมื่อโยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของ
คนเทมานขึ้นครอบครองแทน 46 เมื่อหุชามสิน
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมี เดียน
ในทุ่งแห่งโมอับขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่ออาวีท 47 เมื่อฮาดัดสิน
้ พระชนม์แล้ว สัมลาห์ชาว
เมืองมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 48 เมื่อสัมลาห์สิน
้ พระชนม์ แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู่ที่ แม่น้าํ ขึ้น
ครอบครองแทน 49 เมื่อชาอูลสิน
ึ ครอบครองแทน 50 เมื่อบาอัล
้ พระชนม์แล้ว บาอัลฮานั นบุตรชายอัคโบร์ข้น
ฮานั นสิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนาม
ว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ
43

เจ้านายทัง้ หลายของเอโดม
เจ้านายของเอโดมคือ เจ้านายทิมนา เจ้านายอาลียาห์ เจ้านายเยเธท 52 เจ้า
นายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิ โนน 53 เจ้านายเคนั ส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 54 เจ้านา
ยมักดีเอล และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอโดม
51 และฮาดั ดก็สิน
้ พระชนม์

2

บุตรชายทัง้ หลายของอิสราเอล
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรชายของอิสราเอล คือ รู เบน สิ เมโอน เลว ี ยู ดาห์ อิส สาคาร์ เศบู ลุ น 2 ดาน โยเซฟ เบน
ยามิน นั ฟทาลี กาด และอาเชอร์
บุตรชายทัง้ หลายของยูดาห์
บุ ตรชายของยู ดาห์ชื่อ เอร์ โอน ัน และเช-ลาห์ ทัง้ สามคนนี้ บุ ตรสาวของชู วาคนคานาอัน ให้กําเนิ ด แก่
ท่าน ฝ่ายเอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์นั้นเป็นคนชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสังหาร
เขาเสีย 4 ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านก็ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศและเศ-ราห์ให้ท่านด้วย ยูดาห์มีบุตรชายห้าคน
ด้วยกัน 5 บุตรชายของเปเรศชื่อเฮสโรน และฮามูล 6 บุตรชายของเศ-ราห์คือ ศิ มรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์
และดารา ห้า คนด้วยกัน 7 บุ ตรชายของคารมี ชื่อ อาคาน ผู้ นํา ความเดือดร้อนให้ แก่ อิสราเอล ผู้ ละเมิด ใน
เรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่งนั ้น 8 และบุตรชายของเอธานชื่อ อาซาริยาห์ 9 บุตรชายของเฮสโรนซึ่งกําเนิ ดแก่ท่าน
นั ้นคือ เยราเมเอล ราม และเคลุบัย 10 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ และอัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนา
โชน เจ้านายในบุตรของยูดาห์ 11 นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลมา สัลมาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโบอาส 12 โบอาสให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี
3

ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
เจสซี ให้ กําเนิ ด เอลี อบ
ั บุตรหัวปี ของท่าน อาบ ี นาดั บท ี่ สอง ชิ เมอาที่ สาม 14 นาธัน เอลที่ สี ่ รัด ดัย ที่ ห้า
15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด 16 และพีส
่ าวของเขาคือเศรุ ยาห์ และอาบีกายิล บุตรชายของนางเศรุ ยาห์ช่อ
ื อาบี
ชัย โยอาบและอาสาเฮล สามด้วยกัน 17 อาบกาย
ี
ิลให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอ
ร์คนอิชมาเอล
13

ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ

18 คาเลบบุตรชายเฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรกับอาซุบาห์ภรรยาของตน

และกับเยรีโอท ต่อไปนี้ เป็นบุตรชาย
ของนาง คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เมื่อ อาซุบ าห์ สิ ้น ชีพ แล้ว คาเลบก็ แต่ งงานกับ เอฟราธาห์ ผู้ ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเฮอร์ให้แก่ท่าน 20 เฮอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุรี และอุรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อเบซาเลล
ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร ์

21 ภายหลัง เฮสโรนได้ เข ้า หาบุตรสาวของมาคีร บิ
์ ดาของกิ เลอาด

และได้ แต่ งงานด้วยเมื่อท่านมี อายุ หก
สิบ ปี และนางได้ กําเนิ ด บุตรให้ท่านชื่อ เสก ุบ 22 และเสกุบ ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาอีร ์ ผู้ มี หัว เมืองยี่ สิ บสามหัว
เมืองในแผ่นดินกิเลอาด 23 แต่จากหัวเมืองเหล่านั ้น เขาได้ยด
ึ เกชูรก
์ ับอารัม พร้อมกับหัวเมืองต่างๆของยา
อีร ์ และหัวเมืองเคนาท กับบรรดาชนบทของหัวเมืองหกสิบชนบทด้วยกัน ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ เป็นของลูกหลานมา
คีรบิ
์ ดาของกิเลอาด 24 ภายหลังเฮสโรนสิน
้ อาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนก็คลอด
้ ชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แลว
บุตรให้แก่เขาชื่ออัชฮูรผู
์ ้เป็นบิดาของเทโคอา

1 พงศาวดาร 2:25

334

1 พงศาวดาร 3:11

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล

25 บุตรชายทัง
้ หลายของเยราเมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรน

คือ ราม บุตรหัวปีของท่าน บุนาห์ โอเรน โอเซม
และอาหิยาห์ 26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่ งชื่ออาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนั ม 27 บุตรชายของราม
บุตรหัวปี ของเยราเมเอลชื่อ มาอัส ยามีน และเอเคอร์ 28 บุ ตรชายของโอนั มชื่อ ชัมมัยและยาดา บุ ตรชาย
ของชัมมัยชื่อ นาดับและอาบีชูร์ 29 ภรรยาของอาบีชูร์ช่อ
ื อาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและโมลิดให้ท่าน
30 บุตรชายของนาดับชื่อ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ ้นชีพไม่มีบุตร 31 บุตรชายของอัปปาอิมชื่อ อิช
อี บุตรชายของอิชอีชื่อ เชชัน บุตรของเชชันชื่อ อัคลัย 32 บุตรชายของยาดาน้ องชายของชัมมัยชื่อ เยเธอร์
และโยนาธาน และเยเธอร์สิ ้น ชีพ ไม่ มี บุตร 33 บุ ตรชายของโยนาธานชื่อ เปเลธ และศาซา เหล่า นี้ เป็น ลูก
หลานของเยราเมเอล
ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน

34 ฝ่ายเชชันไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว แต่เชชันมท
ี าสชาวอียป
ิ ต์อยูคนหนึ
่
่ งชื่อ ยารฮา 35 เชชันจึงยกบุตร

สาวของตนให้เป็น ภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็ คลอดบุตรให้เขาชื่อ อัททัย 36 อัททัย ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อนาธัน และนาธันให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาบาด 37 ศาบาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอฟลาล และเอฟลาลให้กําเนิ ด
บุตรชื่อโอเบด 38 โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยฮู เยฮูให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 39 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อเฮเลส และเฮเลสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อสิ สะมัย และสิ สะมัยให้
กําเนิ ดบุตรชื่อชัลลูม 41 ชัลลูมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยคามิยาห์ และเยคามิยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีชามา
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
บุ ตรชายของคาเลบน้ องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหัวปี ของท่าน ผู้ เป็น บิ ดาของศิฟ และบุตร
ชายของมาเรชาห์ ผูเป็
้ นบิดาของเฮโบรน 43 บุตรชายของเฮโบรนชื่อ โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา 44 เช
มาให้กําเนิ ดบุตรชื่อราฮัม ผูเป็
้ นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมให้กําเนิ ดบุตรชื่อชัมมัย 45 บุตรชายของชัมมัย
คือ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร ์ 46 เอฟาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อฮาราน โมซาและ
กาเซส และฮารานให้กําเนิ ด บุตรชื่อ กาเซส 47 บุ ตรชายของยาดั ย ชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์
และชาอัฟ 48 มาอาคาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์ 49 นางคลอดบุตรชื่อชา
อัฟ ผู้เป็นบิดาของมัดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอาด้วย บุตรสาวของคาเลบชื่
ออัคสาห์
42

ตัง้ แต่คาเลบบุตรเฮอร์

50 เหล่านี้ เป็ นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์

บุ ตรหัวปี ของเอฟราธาห์ ชื่อ โชบาล บิดาของคี รย
ิ า
ทเยอาริม 51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์ 52 โชบาลบิดาของคีรย
ิ าทเยอาริมมี
บุตรชายอีกชื่อ ฮาโรเอห์ และครึง่ หนึ่ งของคนเมนูโหท 53 และครอบครัวของคีรียาทเยอาริม คือครอบครัวอ
ิทไรต์ ครอบครัวปุ ไท ครอบครัวชุมัท ครอบครัวมิ ชรา จากคนเหล่านี้ บังเกิดชาวโศราห์ และชาวเอชทาโอล
54 บุตรชายของสัลมาคือ เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรท วงศ์วานของโยอาบ และครึง
่ หนึ่ งของคนเมนูโหท
ผู้เป็นชาวโศราห์ 55 ทัง้ ครอบครัวของอาลักษณ์ ซ่ึงอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ ครอบครัวทริ าไธต์ ครอบครัวชิเมอี
และครอบครัวสุคา เหล่านี้ เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วานของเรคาบ

3
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)
ต่อ ไปนี้ เป็น โอรสของดาวิด ประสู ติ ให้แก่ พระองค์ ในกรุ ง เฮโบรน อัม โนนโอรสหัวปี พระนางอาหิโนอัม
ชาวยิสเรเอลประสูติ องค์ที่สองคือดาเนี ยล พระนางอาบีกายิลชาวคารเมลประสูติ 2 องค์ที่สามคืออับซาโลม
โอรสของมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย กษั ตริยของเมื
์
องเกชูร ์ องค์ที่สี่คืออาโดนี ยาห์ โอรสของฮักกีท 3 องค์
ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ พระนางอาบีทัลประสูติ องค์ที่หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของพระองค์ประสูติ 4 ทัง้ หก
องค์ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุ งเฮโบรน ที่นั ่นพระองค์ทรงครอบครองเจ็ดปี กับหกเดือน และพระองค์ทรง
ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสามสิบสามปี 5 ต่อไปนี้ เป็นโอรสที่ ประสูติให้แก่ พระองค์ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม คือ
ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สี ่องค์ นี้ พระนางบัทชู วา บุ ตรสาวของอัมมีเอลประสู ติ 6 แล้วก็ มี อิบฮาร์
เอลีชามา เอลีเฟเลท 7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน 9 ทัง้ สิน
้
นี้ เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนื อจากบุตรชายของนางสนม และทามาร์เป็นขนิ ษฐาของโอรส
1

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
โอรสของซาโลมอนคือ เรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัม คือ อาบี ยาห์ โอรสของอาบี ยาห์ คือ อาสา โอรส
ของอาสาคือเยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรัสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์
10
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คือ โยอาช 12 โอรสของโยอาชคือ อามาซิ ยาห์ โอรสของอามาซิ ยาห์คือ อาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือ
โยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนั สเสห์ 14 โอรส
ของมนั สเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิ ยาห์ 15 โอรสของโยสิ ยาห์คือโยฮานั นโอรสหัวปี องค์ที่ สอง
คือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม 16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิ ยาห์ โอรสของเย
โคนิ ยาห์คือเศเดคียาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิ ยาห์

17 และโอรสของเยโคนิ ยาห์ช่ ืออัสสีร ์ เชอัลทิ เอลโอรสของพระองค์ 18 มัลคี ราม

เปดายาห์ เชนาสซาร์ เย
คามิยาห์ โฮชามา เนดาบียาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห์คือ เศรุ บบาเบลและชิเมอี และบุตรชายของเศ
รุ บบาเบลคือ เมชุ ลลาม ฮานั นยาห์ และน้ องสาวของเขาชื่อเชโลมิท 20 ฮาชู บาห์ โอเฮล เบเรคิ ยาห์ ฮาสาดิ
ยาห์ และยูชบ
ั เฮเลด ห้าคนด้วยกัน 21 บุตรชายของฮานั นยาห์คือ เป-ลาทียาห์และเยชายาห์ ลูกหลานของเร
ไฟยาห์ ลูกหลานของอารนั น ลูกหลานของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิ ยาห์ 22 บุตรชายของเชคานิ ยาห์คือ
เชไมอาห์ และบุตรชายของเชไมอาห์คือ ฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หกคนด้วยกัน 23 บุตร
ชายของเนอารียาห์คือ เอลี โอนัย เฮเสคี ยาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วยกัน 24 บุ ตรชายของเอลี โอนัยคือ โฮ
ดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานั น เดไลยาห์ และอานานี เจ็ดคนด้วยกัน

4
ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล 2 เรอายาห์บุตรชายโชบาลให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อยาหาท และยาหาทให้กําเนิ ด บุตรชื่ออาหุมัย และลาฮาด เหล่านี้ เป็น ครอบครัวของชาวโศราห์ 3 ต่อ ไปนี้
มาจากบิดาของเอตาม คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช และน้ องสาวของเขาชื่อฮัสเซเลลโพนี 4 และเปนูเอล
ผู้ เป็น บิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้ เป็น บิ ดาของหุ ชาห์ เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮอร์ บุ ตรหัวปี ของเอฟรา
ธาห์ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม
1 บุตรชายของยูดาห์คือ

ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร ์
มี ภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอาราห์ 6 นาอาราห์คลอดอาหุส ซาม เฮเฟอร์
เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่เขา เหล่านี้ เป็นบุตรชายของนาอาราห์ 7 บุตรชายของเฮลาห์ คือ เศเรท ยาโศ
อาร์ และเอทนาน 8 ฮัก โขสให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครัว ของอาหารเฮลบุตรชาย
ฮารู ม
5 อัชฮูร บิ
์ ดาของเทโคอา

ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
ฝ่ายยาเบสเป็น ผู้ มี เกียรติ กว่า พี่ น้องทัง้ หลายของเขา มารดาของเขาเรียกชื่อ เขาว่า ยาเบส กล่าวว่า
“เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บ ปวด� 10 ยาเบสทูล พระเจ้า ของอิสราเอลว่า “โอ ขอพระองค์ ทรงอวย
พระพรแก่ ข้า พระองค์ และขยายเขตแดนของข้า พระองค์ และขอพระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ กับ ข้า พระองค์
และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย� และพระเจ้า
ทรงประสาทตามที่ เขาทูลขอ 11 เคลูบพี่ชายของชู ฮาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมหิร ์ ผู้เป็นบิดาของเอชโทน 12 เอ
ชโทนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหิน นาห์ ผู้ เป็น บิดาของอิ รนาหาช เหล่า นี้ เป็น คนของเร
คาห์ 13 บุตรชายของเคนั ส คือโอทนี เอล และเสไรอาห์ และบุตรชายของโอทนี เอล คือฮาธาท 14 เมโอโนธัย
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยอาบ ผู้เป็นบิดาของชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะ
พวกเขาเป็น ช่างฝี มือ 15 บุ ตรชายของคาเลบผู้ เป็น บุตรชายเยฟุน เนห์ คือ อิ รู เอลาห์ และนาอัม และบุตร
ชายของเอลาห์คือเคนั ส 16 บุตรชายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล 17 บุตรชายของเอ
สราห์คือเยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางก็คลอดบุตรชื่อมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผู้เป็นบิดา
ของเอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮูไดยาห์คลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค และ
เยคูธเี อลบิดาของศาโนอาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของบิทิยาห์ธด
ิ าของฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงานด้วย 19 บุ
ตรชายภรรยาของท่านชื่อ โฮดี ยาห์น้องสาวของนาฮัม เป็น บิ ดาของเคอี ลาห์ ผู้ เป็น คนเกเรม และเอชเทโม
อาผู้เป็นคนมาอาคาห์ 20 บุตรชายของชิโมนคือ อัมโนน รินนาห์ เบนฮานั น และทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ
โศเหท และเบนโซเฮท
9

ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
บุ ตรชายของเช-ลาห์ ผู้ เป็น บุตรชายยู ดาห์ คือ เอร์ บิ ดาของเลคาห์ ลาอาดาห์ บิ ดาของมาเรชาห์ และ
บรรดาครอบครัวแห่งวงศ์วานของผูท
้ ําผ้าป่านเนื้ อละเอียดแห่งวงศ์วานอัชเบอา 22 และโยคิม และคนเมือง
โคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ ปกครองในเมืองโมอับ และยาชู บิ เลเฮม เป็น เรือ
่ งแต่ โบราณกาล 23 คน
เหล่านี้ เป็นช่างหม้อ เขาอยูก
่ ับต้นไม้เล็กๆและรัว้ ต้นไม้ ที่นั ่นเขาอาศัยอยูก
่ ับกษั ตริย์รับราชการ
21
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ผู้สืบสายโลหิตและหัวเมืองต่างๆของสิเมโอน
บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่อ เนม ูเอล ยาม ีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล 25 บุ ตรชายของชาอู ล คือ ชัลลูม บุ
ตรชายของชัลลูมคื อม ิบสัม บุ ตรชายของมิบสัมคื อม ิชมา 26 บุ ตรชายของมิ ชมาคือ ฮัม มู เอล บุ ตรชายของ
ฮัม มู เอลคือ ศัก เกอร์ บุ ตรชายของศัก เกอร์คือ ชิ เมอี 27 ชิ เมอี มี บุ ตรชายสิบ หกคน และบุตรสาวหกคน แต่
พี่ น้ องของชิเมอีหาม ี บุ ตรมากไม่ ครอบครัว ของเขาก็ ไม่ ทวีมากขึ้น อย่างกับ คนยู ดาห์ 28 เขาทัง้ หลายอาศัย
อยู่ในเมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล 29 และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิ กลาก
31 เบธมารคาโบท ฮาซารสู สิ ม เบธบิ รี และที่ ชาอาราอิม เหล่า นี้ เป็ น หัว เมืองของเขาจนถึง ดาวิด ขึ้น ครอบ
ครอง 32 และชนบทของเขาทัง้ หลายคือ เอตาม อาย ิน ริม โมน โทเคน และอาชัน ห้า หัว เมือง 33 รวมอยู่ กับ
บรรดาชนบทของเขาซึ่ง อยู่ รอบหัว เมืองเหล่า นี้ ไกลไปจนถึง เมือ งบาอัล เหล่า นี้ เป็น ภู มิ ลําเนาของเขา และ
สํามะโนครัว เชื้อ สายของเขา 34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์ บุ ตรชายอามาซิ ยาห์ 35 โยเอล เยฮู บุ ตรชายโยชิ บี
ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาสิเอล 36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาด
ีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37 ศีซาบุตรชายชิฟี ผู้เป็นบุตรชายอาโลน ผู้เป็นบุตรชายเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
ชิมรี ผู้เป็นบุตรชายเชไมอาห์ 38 ท่านที่กล่าวชื่อมานี้ เป็นเจ้านายในครอบครัวของท่าน และเรือนบรรพบุรุษ
ของเขาทัง้ หลายก็เพิม
่ ขึ้นมากมาย
24

คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร ์

39 เขาทัง
้ หลายได้ เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองที่ เกโดร์

ถึง ข้างทิศ ตะวันออกของหุบเขา เพื่อ หาทุ่งหญ้าให้
ฝูง แพะแกะของเขา 40 เขาทัง้ หลายก็ พบทุ่ง หญ้า อุดมดี และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ กว้างขวางเงียบและสงบสันติ
เพราะชาวเมืองที่อยู่ก่อนนั ้นเป็นคนฮาม 41 แล้วคนเหล่านี้ ซ่ึงมีช่อ
ื ในสํามะโนครัวได้เข้ามาในสมัยของเฮเซ
คี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ และโจมตี เต็นท์ ของเขา และที่ อยู่ อาศัย ทัง้ หลายที่ พบอยู่ ที่ นั่น และกวาดล้างเขา
เสีย จนถึง ทุก วัน นี้ แล้ว ก็ ตัง้ ภู มิ ลําเนาอยู่ในที่ ของเขา เพราะที่ นั่ นม ี ทุ ่ง หญ้า ให้ฝูง แพะแกะของเขา 42 ส่วน
หนึ่ งของเขาเหล่านั ้นคือส่วนคนสิเมโอนห้าร้อยคนพากันไปที่ภูเขาเสอีร ์ มีประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารียาห์
เรไฟยาห์และอุสซีเอลบุตรชายทัง้ หลายของอิชอี 43 และเขาได้โจมตีคนอามาเลขส่วนที่ เหลืออยู่ซึ่งหนี รอด
ไป แล้วเขาทัง้ หลายก็อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้

5
ผู้สืบสายโลหิตของรู เบนถึงสมัยการเป็นเชลย
1 บุ ตรชายของรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล (เขาเป็ น บุตรหัวปี ก็ จริง แต่ เพราะเขาได้ กระทํา ให้ที่ นอนของ
บิดาของเขามี มลทิน สิทธิบุ ตรหัวปี ของเขาจึง ตกอยู่ กับ บุตรชายของโยเซฟผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล แต่ โย
เซฟมิได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายตามสิทธิบุตรหัวปี 2 แม้ว่ายูดาห์มีกําลังมากในพวกพีน
่ ้ องของ
ตน และเจ้านายองค์หน่ึงก็มาจากเขา แต่สิทธิบุตรหัวปี ก็ยังเป็นของโยเซฟ� 3 บุตรชายของรู เบนบุตรหัวปี
ของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี 4 บุตรชายของโยเอลคือเชไมอาห์ บุตรชายของเชไมอาห์
คือโกก บุ ตรชายของโกกคือชิเมอี 5 บุ ตรชายของชิเมอีคือมีคาห์ บุ ตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์ บุ ตรชาย
ของเรอายาห์คือบาอัล 6 บุตรชายของบาอัลคือเบเอราห์ ผู้ซึ่งทิ กลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์เมืองอัสซีเรียได้กวาด
ไปเป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรู เบน 7 และญาติ ของท่านตามครอบครัวเมื่อขึ้นทะเบียนสํามะโนครัว
เชื้อสายไว้นั้นคือ เจ้าเยอีเอล และเศคาริยาห์ 8 และเบลาบุตรชายอาซาส บุตรชายเชมา บุตรชายโยเอล ผู้
อาศัยอยูใ่ นอาโรเออร์ ไกลไปถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน
คนรู เบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก

9 ท่านอาศัย อยู่ ทางทิศ ตะวันออกไกลออกไปถึง ทางเข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร

ซึ่ง อยู่ฟากข้างนี้ ของแม่ น้ํา ยู เฟรติ
สด้วย เพราะสัตว์เลี้ยงของเขาทวีมากขึ้นในแผ่นดินกเิ ลอาด 10 ในรัชกาลของซาอูลเขาทัง้ หลายทําสงคราม
กับ คนฮาการ์ผู้ ต้องล้ม ตายด้วยมือ ของเขา เขาทัง้ หลายอาศัย อยู่ในเต็นท์ ของเขาตลอดแถบตะวัน ออกขอ
งกิเลอาด
ผู้สืบสายโลหิตของกาด

11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยู่ตรงหน้าเขาในแผ่นดินบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 โยเอลเป็ นเจ้า

ชา
ฟามเป็ นที ่ สอง ยาน ัย และชาฟัท ในบาชาน 13 และวงศ์ ญาติ ของเขาตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา คื อม ี คา
เอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจ็ดคนด้วยกัน 14 คนเหล่านี้ เป็นบุตรอาบีฮาอิล ผู้เป็น
บุตรชายหุรี ผู้เป็นบุตรชายยาโรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายเยชิชัย
ผู้เป็นบุตรชายยาโด ผู้เป็นบุตรชายบุส 15 อาหิเป็นบุตรชายอับดีเอล ผู้เป็นบุตรชายกุนี เป็นเจ้านายในเรือน
บรรพบุรุษของเขา 16 และเขาทัง้ หลายอาศัยอยู่ในกิเลอาด ในบาชาน และตามหัวเมือง และในเขตทุ่งหญ้า
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ทัง้ สิน
้ ของชาโรนจนสุดเขต 17 คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสายไว้ในรัชกาลของโยธามกษั
ตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งชนะชนชาติอื่น

18 คนรู เบน

คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งมีคนเก่งกล้า ผู้ถือดง
ั ้ และดาบ และโก่งธนู ชํานาญ
ศึกสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคน พรอ
้ มที่จะเข้ารบ 19 เขาทําศึกกับคนฮาการ์ เยทูร ์ นาฟิช และโนดับ 20 และ
เมื่อ เขาได้ รบ
ั ความช่วยเหลือ คนฮาการ์และพวกที่ อยู่ ด้วยทุก คนก็ ถู กมอบไว้ในมือ ของเขา เพราะเขาร้อง
ทูล ต่อ พระเจ้า ในการสงคราม และพระองค์ ทรงประสาทตามคํา ทูล ของเขา เพราะเขาทัง้ หลายวางใจใน
พระองค์ 21 เขาได้กวาดเอาฝูงสัตว์ของข้าศึกไป คืออูฐห้าหมื่นตัว แกะสองแสนห้าหมื่นตัว ลาสองพัน และ
คนหนึ่ ง แสน 22 เพราะเขาล้ม ตายเสีย มาก ด้วยการศึก ครัง้ นั ้น เป็น มาจากพระเจ้า และเขาทัง้ หลายอาศัย
อยูใ่ นที่ของเขาจนถูกกวาดไปเป็นเชลย 23 คนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น เขามีคนมาก
ขึ้นด้วยกันตัง้ แต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนี ร ์ และภูเขาเฮอร์โมน 24 ต่อไปนี้ เป็นหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษ ของเขาคือ เอเฟอร์ อิช อี เอลี เอล อัส รีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดี เอล เป็น ทแกล้ว ทหาร
คนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา
คนมนั สเสห์ไหว้รู ปเคารพ

25 แต่เขาทัง
้ หลายละเมิดต่อพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา

และเล่นชูก
้ ับบรรดาพระของชนชาติทัง้ หลาย
แห่งแผ่นดินนั ้น ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทําลายเสียต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 26 พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงเร้าจิตใจ
ของปูลกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และจิตใจของทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และพระองค์ทรงกวาดเขา
ไปเสียคือ คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง และพาเขาทัง้ หลายไปยังฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา
และแม่น้ําเมืองโกซาน จนถึงทุกวันนี้

6
ผู้สืบสายโลหิตของเลวี

1 บุตรชายของเลวีคือ

อุสซีเอล
และอิธามาร์

เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 2 บุตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และ
อาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุ ตรชายอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์

3 บุ ตรของอัม รามคือ

ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย

4 เอเลอาซาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อฟีเนหัส

ฟีเนหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบีชูวา 5 อาบีชูวาให้กําเนิ ดบุตรชื่อบุคคี
บุ คคีให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซี
เศ-ราหิยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมราโยท 7 เม
ราโยทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิทูบ 8 อาหิทูบให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก
ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิมาอัส 9 อาหิมาอัสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโย
ฮานั น 10 และโยฮานั นให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ (ท่านนี้ แหละที่ทําหน้าที่ปุโรหิตอยูใ่ นพระวิหารซึ่งซาโลม
อนทรงสร้างในเยรู ซาเล็ม� 11 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิทูบ
12 อาหิทูบให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่อชัลลูม 13 ชัลลูมให้กําเนิ ดบุตรชื่อฮิลคี ยาห์ ฮิลคี
ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 14 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเสไรอาห์ เสไรอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮซา
ดัก 15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเยโฮวาห์ได้ ทรงให้ยูดาห์ และเยรู ซาเล็มเข้าสู่ การถู กก
วาดไปเป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
6 อุ สซี ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เศ-ราหิยาห์

แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี

16 บุตรชายของเลวีคือ

เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 17 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุตรชายของเกอร์โชมคือ ลิบนี และ
ชิเมอี 18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 19 บุตรชายของเมรารีคือ มาห์ลี และ
มู ชี เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนเลวีตามพงศ์ พันธุบิ
์ ดาของเขา 20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิ บนี บุตรชาย
ของลิบนค
ี ือยาหาท บุตรชายของยาหาทคือศิมมาห์ 21 บุตรชายของศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรชายของโยอาห์คื
ออิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย 22 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมมีนา
ดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชายของโคราห์คืออัสสีร ์ 23 บุตรชายของอัสสีรค
์ ือเอลคานาห์ บุ
ตรชายของเอลคานาห์คืออาบียาสาฟ บุตรชายของอาบียาสาฟคืออัสสีร ์ 24 บุ ตรชายของอัสสีรค
์ ือทาหัท บุ
ตรชายของทาหัทคืออรี
ุ เอล บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห์ บุตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล 25 บุตรชายของ
เอลคานาห์คือ อามาสัย และอาหิโมท 26 สําหรับเอลคานาห์นั ้น บุตรชายของเอลคานาห์คือโศฟัย บุตรชาย
ของโศฟัยคือนาหัท 27 บุตรชายของนาหัทคือเอลีอับ บุตรชายของเอลีอบ
ั คือเยโรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือ
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เอลคานาห์ 28 บุตรชายของซามูเอลคือ วัสนีบุตรหัวปี ของเขา และอาบียาห์ 29 บุตรชายของเมรารีคือมาห์ลี
บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตรชายของลิบนค
ี ือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคืออุสซาห์ 30 บุตรชายของอุสซาห์
คือ ชิ เมอี บุ ตรชายของชิ เมอี คือ ฮั กก ี ยาห์ บุ ตรชายของฮั กก ี ยาห์คือ อาสายาห์ 31 เหล่า นี้ เป็น บุคคลที่ ดาว ิด
ทรงแต่งตัง้ ให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตัง้ อยูที
่ ่นั ่นแล้ว
32 เขาทัง
้ หลายทําการปรนนิ บัติด้วยเพลง ข้างหน้าที่ พักอาศัยในพลับพลาแห่งชุ มนุม จนซาโลมอนได้ ทรง
สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในเยรู ซาเล็ม และเขาได้ ปฏิบัติหน้าที่ ของเขาตามตําแหน่ ง 33 ต่อไปนี้ เป็น
บุคคลที่ ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับบุตรของเขา พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ เฮมานนั กร้อง ผู้เป็นบุตรชาย
โยเอล ผู้ เป็น บุตรชายเชมู เอล 34 ผู้ เป็น บุตรชายเอลคานาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็น บุตรชายเอลี เอล
ผู้เป็นบุตรชายโทอาห์ 35 ผู้เป็นบุตรชายศูฟ ผูเป็
้ นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาฮาท ผู้เป็นบุตรชาย
อามาสัย 36 ผูเป็
้ นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายโยเอล ผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศฟัน
ยาห์ 37 ผูเป็
้ นบุตรชายทาหัท ผูเป็
้ นบุตรชายอัสสีร ์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาบียาสาฟ ผูเป็
้ นบุตรชายโคราห์ 38 ผูเป็
้ น
บุตรชายอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายเลวี ผู้เป็นบุตรชายอิสราเอล 39 กับอาสาฟพี่น้องของ
เขา ผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างขวามือของเขา คืออาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิเมอา 40 ผู้เป็นบุตรชายมี
คาเอล ผู้ เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมัลคิ ยาห์ 41 ผู้เป็นบุตรชายเอทนี ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราห์
ผู้เป็นบุตรชายอาดายาห์ 42 ผู้เป็นบุตรชายเอธาน ผู้เป็นบุตรชายศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิเมอี 43 ผู้เป็นบุตร
ชายยาหาท ผู้เป็นบุตรชายเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายเลวี 44 ที่ข้างซ้ายมือมีบุตรชายของเมรารี พี่น้ องของเขา
คือ เอธานผู้เป็นบุตรชายคีชี ผู้เป็นบุตรชายอับดี ผู้เป็นบุตรชายมัลลูค 45 ผู้เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 46 ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็นบุตรชายบานี ผู้เป็นบุตรชายเชเม
อร์ 47 ผู้เป็นบุตรชายมาห์ลี ผู้เป็นบุตรชายมูชี ผู้เป็นบุตรชายเมรารี ผู้เป็นบุตรชายเลวี 48 และคนเลวีพี่น้ อง
ของเขาได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาของพระนิ เวศของพระเจ้า
ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน

49 แต่อาโรนกับบุตรชายของท่านถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่นเครือ
่ งเผาบูชาและบนแท่นเครือ
่ งหอม

และปฏิ
บัติงานทัง้ สิน
้ บใช้ของ
้ ในที่บริสุทธิที
์ ่สุด และกระทําการลบมลทินบาปของอิสราเอล ตามทุกอย่างที่โมเสสผูรั
พระเจ้า ได้ บัญชาไว้ 50 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของอาโรนคือ เอเลอาซาร์ บุ ตรชายของเอเลอาซาร์คือ ฟีเนหัส
บุ ตรชายของฟีเนหัสคืออาบีชู วา 51 บุ ตรชายอาบีชู วาคื อบุคคี บุ ตรชายของบุ คคีคืออุสซี บุ ตรชายของอุสซี
คือเศ-ราหิยาห์ 52 บุตรชายของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรชายของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรชายของ
อามาริยาห์คืออาหิทูบ 53 บุตรชายของอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิมาอัส
บรรดาหัวเมืองของคนเลวี

54 ต่อ ไปนี้ เป็ นที ่ อาศัย ของเขาตามค่ายในเขตแดนของเขา

คือ ลูก หลานของอาโรน ครอบครัว คนโคฮาท
เพราะสลากตกเป็นของเขา 55 เขาได้รบ
ั เมืองเฮโบรนในแผ่นดินยูดาห์ และทุ่งหญ้าซึ่งอยูล
่ ้อมรอบนั ้น 56 แต่
ทุ่งนาและตามชนบทของเมืองนั ้น เขายกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ 57 เขาให้เมืองต่างๆแห่งยูดาห์แก่
ลูก หลานของอาโรน คือ เมืองเฮโบรนซึ่ง เป็น เมืองลี้ ภัย เมืองลิ บนาห์กั บท ุ่ง หญ้า เมืองยาททีร ์ เมืองเอชเท
โมอากั บทุ่งหญ้า 58 ฮีเลนพร้อมกั บทุ่งหญ้า เดบีรพร
์ ้อมกั บทุ่งหญ้า 59 อาชานพร้อมกั บทุ่งหญ้า และเบธเช
เมชพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 60 และจากดิน แดนตระกูล เบนยามิ นก ็ มอบเมืองเกบาพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า อาเลเมท
พร้อมกับทุ่งหญ้า และอานาโธทพร้อมกับทุ่งหญ้า หัวเมืองทัง้ สิน
้ ของเขาทุกครอบครัวเป็นสิบสามหัวเมือง
ด้วยกัน 61 ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่นั ้นได้รบ
ั ส่วนมอบโดยสลากที่ได้จากครอบครัวของตระกูล จากตระกูล
มนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งมสิ
ี บหัวเมือง 62 และมอบสิบสามหัวเมืองจากตระกูลอิสสาคาร์ ตระกูลอาเชอร์ ตระกูลนัฟ
ทาลี และจากตระกูลมนั สเสห์ในบาชานให้แก่คนเกอร์โชมตามครอบครัวของเขา 63 และมอบโดยสลากสิบ
สองหัวเมืองจากตระกูลรู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบูลุนให้แก่คนเมรารีตามครอบครัวของเขา 64 ดังนี้
แหละประชาชนอิสราเอลได้ มอบหัวเมืองพร้อมกั บทุ่งหญ้าให้แก่ คนเลวี 65 และคนอิสราเอลได้ จับสลากให้
หัวเมืองจากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามิน ตามที่กล่าวชื่อไว้นั้นด้วย 66 และครอบครัว
คนโคฮาทที่ เหลืออยู่มีหัวเมืองอันเป็นดินแดนของเขาจากตระกูลเอฟราอิม 67 คนอิสราเอลได้ให้หัวเมืองลี้
ภัย คือเมืองเชเคมพร้อมกับทุ่งหญ้าในถิน
่ ภูเขาเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า 68 เมืองโยกเมอัม
พร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับทุ่งหญ้า 69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองกัทริมโมนพร้
อมกับทุ่งหญ้า 70 และมอบเมืองจากตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง คือเมืองอาเนอร์พรอ
้ มกับทุ่งหญ้า เมืองบิเลอ
ัมพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่ครอบครัวคนโคฮาทที่เหลืออยู่ 71 ดินแดนของมนั สเสห์ครึ่งตระกูลที่มอบให้แก่คน
เกอร์โชมคือ โกลานในเมืองบาชานพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า และอัช ทาโรทพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 72 และจากตระกูล
อิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองดาเบรัทพร้อมกับทุ่งหญ้า 73 และเมืองราโมทพร้อมกับทุ่ง
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หญ้า และเมืองอาเนมพร้อมกับทุ่งหญ้า 74 จากตระกูลอาเชอร์ คือ เมืองมาชาลพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองอับ
โดนพร้อมกั บทุ่งหญ้า 75 เมืองหุกอกพร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองเรโหบพร้อมกั บทุ่งหญ้า 76 และจากตระกู
ลนัฟทาลี คือ เมืองเคเดชในกาลิลีพรอ
้ มกับทุ่งหญ้า เมืองฮัมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองคีรย
ิ าธาอิมพร้อมกั
บทุ่งหญ้า 77 ส่วนคนเมรารีที่เหลืออยูนั
่ ้นได้รบ
ั จากตระกูลเศบูลุนคือ เมืองริมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองทา
โบร์พร้อมกับทุ่งหญ้า 78 และฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนนั ้น
จากตระกูลรู เบน คือเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุรกันดารพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพร้อมกับทุ่งหญ้า 79 เมือง
เคเดโมทพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า และเมืองเมฟาอาทพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 80 และจากตระกูล กาด คือ เมืองราโมท
ในกิเลอาดพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า 81 เมืองเฮสโบนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองยา
เซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า

7
บุตรชายของอิสสาคาร์

1 บุตรชายของอิสสาคาร์ คือโทลา

ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน สี่คนด้วยกัน 2 บุตรชายของโทลาคือ อุสซี เร
ไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมูเอล หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา คือของโทลา เป็นทแกล้วทหาร
ของพงศ์พันธุของเขา
์
และจํานวนของคนเหล่านี้ ในรัชสมัยของดาวิดเป็นสองหมื่นสองพันหกร้อยคน 3 บุตร
ชายของอุสซีคือ อิสราหิยาห์ และบุตรชายของอิสราหิยาห์คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ห้าคน
ด้วยกัน ทุกคนเป็นคนชัน
์
อนบรรพบุรุษของ
้ หัวหน้า 4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ ตามพงศ์ พันธุ ของเขาตามเรื
เขา มีหน่วยทหารศึกสามหมื่นหกพันคน เพราะเขามีภรรยาและบุตรชายมาก 5 ญาติ พี่น้ องของเขาซึ่งเป็น
คนในบรรดาครอบครัว ของอิส สาคาร์ มี หมดด้วยกัน เป็น ทแกล้ว ทหารแปดหมื่น เจ็ด พัน คน ขึ้น ทะเบียนไว้
ในสํามะโนครัวเชื้อสาย
ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
เบลา เบเคอร์ และเยดี ยาเอล สามคนด้วยกัน 7 บุ ตรชายของเบลาคือ เอส
โบน อุ สซี อุ สซี เอล เยรีโมท และอิรี ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของเรือนบรรพบุรุษ เป็น ทแกล้วทหาร และ
จํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ ในสํามะโนครัว เชื้อ สายของเขาเป็น สองหมื่น สองพัน สามสิบ สี่ คน 8 บุ ตรชายของ
เบเคอร์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลี เยเซอร์ เอลี โอนัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทัง้ หมด
นี้ เป็นบุตรชายของเบเคอร์ 9 และจํานวนที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสาย ตามพงศ์พันธุ ์ เป็นหัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสองหมื่นสองร้อยคน 10 บุตรชายของเยดียาเอลคือ บิลฮาน
และบุตรชายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอาหิชาฮาร์ 11 ทัง้ หมด
นี้ เป็นบุตรชายของเยดี ยาเอล ตามหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นหนึ่ งหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยคน พร้อมที่จะทําศึกสงคราม 12 และชุปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิระ และหุชิมบุตรชายอาเฮอร์
6 บุ ตรชายของเบนยามิ น คือ

บุตรชายของนั ฟทาลี

13 บุตรชายของนั ฟทาลีคือ

ยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

ผู้สืบสายโลหิตของมนั สเสห์

อัสรีเอล ซึ่งนางกําเนิ ดให้ท่าน (แต่ ภรรยาน้ อยของท่านคือชาวอารัมกําเนิ ด
มาคีรบิ
์ ดาของกิเลอาด 15 มาคีรก็
์ รับพี่สาวของหุปปิมและชุปปิมมาเป็นภรรยา พี่สาวของเขาชื่อมาอาคาห์�
และคนที่สองชื่อเศโลเฟหัด และเศโลเฟหัดมีบุตรสาว 16 และมาอาคาห์ภรรยาของมาคีรค
์ ลอดบุตรชายคน
หนึ่ ง นางเรียกชื่อ เขาว่า เปเรช และน้ องชายของเขาชื่อ เชเรช และบุตรชายของเขาชื่อ อุ ลาม และราเคม
17 บุ ตรชายของอุ ลามคือเบดาน เหล่านี้ เป็ นบุตรชายกิ เลอาด ผู้เป็ นบุตรชายมาคีร ์ ผู้เป็ นบุตรชายมนั สเสห์
18 และฮัมโมเลเคทน้ องสาวของเขาคลอดบุตรชื่ออิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮาลาห์ 19 บุตรชายของเชมิดา
คือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานี ยม
ั
14 บุ ตรชายของมนั สเสห์คือ

ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
บุ ตรชายของเอฟราอิม คือ ชู เธลาห์ และบุตรชายของชู เธลาห์ คือ เบเรด บุ ตรชายของเบเรดคือ ทาหัท
บุตรชายของทาหัทคือเอลอาดาห์ บุ ตรชายของเอลอาดาห์คือทาหัท 21 บุ ตรชายของทาหัทคือศาบาด บุตร
ชายของศาบาดคือชูเธลาห์ กับเอเซอร์และเอเลอัด ซึ่งคนของกัทผู้ที่เกิดในเมืองนั ้นได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทัง้
หลายลงมาปล้น สัตว์เลี้ยงของเขา 22 และเอฟราอิม บิดาของเขาไว้ทุกข์ โศกเศร้า เป็น หลายวัน และพี่ น้อง
ของเขาก็มาเล้าโลมเขา 23 และเอฟราอิมก็เข้าไปหาภรรยา และนางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และ
ท่านเรียกชื่อเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุชว
ั ่ ร้ายตกอยู่กับเรือนของเขา 24 (บุตรสาวของท่านชื่อเชเอราห์ ผู้ซึ่ง
สร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์� 25 เอฟราอิมมีบุตรชายชื่อเรฟาห์ บุตรชายของ
20
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เรฟาห์ คือ เรเชฟ บุ ตรชายของเรเชฟคือ เทลาห์ บุ ตรชายของเทลาห์ คือ ทาหาน 26 บุ ตรชายของทาหานคือ
ลาดาน บุตรชายของลาดานคืออัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูดคือเอลี ชามา 27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน
บุตรชายของนูนคือโยชูวา
กรรมสิทธิของเอฟราอิ
ม
์
ที่ ดิ นกรรมสิทธิ์และภู มิ ลําเนาของเขาคือ เบธเอลพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง และนาอารัน ด้านตะวัน
ออก และเกเซอร์ด้านตะวันตกพร้อมกับบรรดาหัวเมือง เชเคมพร้อมกับบรรดาหัวเมือง และกาซาพร้อมกับ
บรรดาหัว เมือง 29 และตามพรมแดนของคนมนั ส เสห์ มี เมืองเบธชานพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง ทาอานาค
พร้อมกับ บรรดาหัว เมือง เมกิด โดพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง โดร์พร ้ อมกับ บรรดาหัว เมือง ลูก หลานโยเซฟ
บุตรชายอิสราเอลได้อาศัยอยูใ่ นที่เหล่านี้
28

บุตรชายของอาเชอร์

30 บุ ตรชายของอาเชอร์คือ

อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31 บุตรชายของเบ
รียาห์คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล ผู้เป็นบิดาของบิรซาวิธ 32 เฮเบอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธาม
และชู วาน ้ องสาวของเขา 33 บุ ตรชายของยาเฟล็ ท คือ ปาสัค บิ มฮาล และอัช วาท เหล่า นี้ เป็น บุตรยาเฟล็
ท 34 บุ ตรชายของเชเมอร์คือ อาฮี โรกาห์ เยฮุบ บาห์ และอารัม 35 บุ ตรชายของเฮเลมน้ องชายของเขาคือ
โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล 36 บุตรชายของโศฟาห์คือ สุ อาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์ 37 เบเชอร์
โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธราน และเบโอรา 38 บุตรชายของเยเธอร์คือ เยฟุนเนห์ ปิ สปา และอารา 39 บุตรชาย
ของอุลลาคือ อาราห์ ฮันนี เอล และรีเซีย 40 ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ เป็นคนของอาเชอร์ หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของ
เขา เป็นทแกล้วทหารที่ คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ จํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายเพื่อทํา
ศึกสงครามเป็นสองหมื่นหกพันคน

8

บุตรชายและหัวหน้าตระกูลของเบนยามิน

1 เบนยามิน ให้ กําเนิ ด เบลาบุตรหัวปี ของเขา

อัชเบลคนที่ สอง อาหะราห์คนที ่ สาม 2 โนฮาห์คนที ่ สี ่ ราฟา
คนที่ห้า 3 และบุตรชายของเบลาคือ อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด 4 อาบชู
ี วา นาอามาน อาโหอาห์ 5 เก-รา เชฟูฟาน
และหุ ราม 6 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของเอฮูด เขาทัง้ หลายเป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของชาวเมืองเกบา และเขา
ถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง เมืองมานาฮาท 7 คือ นาอามาน อาหิ ยาห์ และเก-รา เขาทัง้ หลายถูก กวาดไปเป็น
เชลย และท่านให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซาห์ และอาหิฮูด 8 และชาหะราอิมให้กําเนิ ดบุตรในดินแดนโมอับ ภาย
หลังจากที่ เขาได้ ไล่ หุชิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว 9 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับโฮเดชภรรยาของเขาคือ
โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของเขา เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษ
ของเขา 11 เขาให้กําเนิ ด บุตรกับ หุ ชิมด ้วยคือ อาบ ี ทูบ และเอลปาอัล 12 บุ ตรชายของเอลปาอัล คือ เอเบอร์
มิชอัม และเชเมด ผูสร้
้ างเมืองโอโน และเมืองโลดพร้อมกับหัวเมือง 13 และเบรียาห์ และเชมา เขาทัง้ หลาย
เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของชาวเมือ งอัย ยาโลน ผู้ ซึ่ง ขับ ไล่ ชาวเมือ งกัท ไปเสีย นั ้น 14 และอาหิโย ชาชัก และ
เยรีโมท 15 เศบาดิ ยาห์ อาราด เอเดอร์ 16 มี คาเอล อิช ปาห์ และโยฮาเป็น บุตรชายของเบรียาห์ 17 เศบาดิ
ยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์ 18 อิชเมรัย ยิสลิยาห์และโยบับเป็นบุตรชายของเอลปาอัล 19 ยาคิม ศิครี ศับดี
20 เอลีเยนั ย ศิลเลธัย เอลีเอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราทเป็ นบุตรชายของชิเมอี 22 อิชปาน เอเบอร์
เอลี เอล 23 อับ โดน ศิค รี ฮานาน 24 ฮานั น ยาห์ เอลาม อัน โธธียาห์ 25 อิฟ ไดยาห์ และเปนูเอลเป็น บุตรชาย
ของชาชัก 26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิยาห์ 27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศิครี เป็นบุตรชายของเยโรฮัม
28 คนเหล่านี้ เป็ นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์พันธุของเขา
์
เป็นชัน
่
ซาเล็ม
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อยูในเยรู
29 และในกิเบโอนก็ มีบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 30 บุ ตรชายหัวปี ของท่าน
ชื่ออับโดน แล้วก็ มี ศูร ์ คีช บาอัล นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และมิกโลทให้กําเนิ ดบุตรชื่อชิเมอาห์
คนเหล่านี้ อาศัยอยูต
่ รงข้ามกับญาติของเขาในเยรู ซาเล็มด้วย เขาอยูก
่ ับญาติของเขา
ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล

33 เนอร์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ คีช

คีช ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาอูล ซาอูล ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยนาธาน มัล คี ชู วา อาบ ี
นาดับ และเอชบาอัล 34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมีคาห์
35 บุตรชายของมีคาห์คือ ปี โธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 36 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮอัดดาห์ และเย
โฮอัดดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวทและศิมรี ศิมรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโมซา 37 โมซาให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อบิเนอา บุ ตรชายของบิเนอาคือราฟาห์ บุ ตรชายของราฟาห์คือเอเลอาสาห์ บุ ตรชายของเอเลอาสาห์คือ
อาเซล 38 อาเซลมีบุตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์
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และฮานั น ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของอาเซล 39 บุตรชายของเอเชกน้ องชายของเขาคือ อุลามบุตรหัวปี ของ
เขา เยฮูชคนที่ สอง และเอลี เฟเลทคนที่ สาม 40 บุ ตรชายของอุลามเป็นคนที่ เป็นทแกล้วทหาร นั กธนู มีลูก
หลานมากหนึ่ งร้อยห้าสิบคน คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ เป็นลูกหลานของเบนยามิน

9
สํามะโนครัวเชื้อสายของอิสราเอลและยูดาห์
ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลทัง้ ปวงได้ ขึ้น ทะเบียนไว้ ในสํามะโนครัว เชื้อ สาย และดู เถิด ทะเบียนนี้ ก็ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ผู้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยในบาบิ โลนเพราะการละเมิด ของเขา
2 ฝ่ายพวกแรกที่ เข ้า มาอาศัย ในที่ กรรมสิทธิ์ ของเขาอีก ในบรรดาหัว เมืองของเขานั ้น คื ออ ิส ราเอล พวก
ปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้ประจําพระวิหาร 3 และในเยรู ซาเล็มมีประชาชนบางคนในพวกยูดาห์ พวก
เบนยามิน พวกเอฟราอิม และพวกมนั สเสห์ ได้อาศัยอยู่ 4 คืออุธย
ั เป็นบุตรชายอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรชายอมรี
ผู้เป็นบุตรชายอิมรี ผู้เป็นบุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ ผู้เป็นบุตรชายยู ดาห์ 5 และจากคนชีโลห์คือ อา
สายาห์ บุ ตรหัวปี และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของเศ-ราห์ คือ เยอ ูเอล กับ ญาติ ของเขาเป็น หกร้อย
เก้าสิบคน 7 จากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู ผู้เป็นบุตรชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายโฮดาวิยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายหัสเสนูอาห์ 8 อิบเนยาห์บุ ตรชายเยโรฮัม เอลาห์บุ ตรชายอุสซี ผู้เป็น บุตรชายมิค รี และเมชุ ลลาม
บุตรชายเชฟาทิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเรอู เอล ผู้เป็นบุตรชายอิบนียาห์ 9 และญาติ ของเขาตามพงศ์ พันธุ ์ของ
เขา เป็นเก้าร้อยห้าสิบหกคน ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษของเขา
1

พวกปุโรหิตใหญ่

10 จากพวกปุ โรหิตม ี

เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน 11 และอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคี ยาห์ ผู้เป็นบุตร
ชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผูเป็
้ นบุตรชายเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ เจ้าหน้าที่ปกครองของ
พระนิ เวศแห่งพระเจ้า 12 และอาดายาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเยโรฮัม ผูเป็
้ นบุตรชายปาชเฮอร์ ผูเป็
้ นบุตรชายมัลคิ
ยาห์ และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรชายอาดีเอล ผู้เป็นบุตรชายยาเซราห์ ผู้เป็นบุตรชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชาย
เมชิลเลมิท ผู้ เป็น บุตรชายอิม เมอร์ 13 และญาติ ของเขา หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของเขา รวมเป็น หนึ่ ง พัน
เจ็ดร้อยหกสิบคน เป็นคนสามารถมากที่จะทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้า
คนเลวีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
จากคนเลวี มี เชไมอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายหัส ชูบ ผู้ เป็น บุตรชายอัส รีคัม ผู้ เป็น บุตรชายฮาซาบิ ยาห์ ลูก
หลานของเมรารี 15 กับ บั คบ ัค คาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมี คา ผู้ เป็น บุตรชายศิค รี
ผูเป็
้ นบุตรชายอาสาฟ 16 และโอบาดีห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเชไมอาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายกาลาล ผูเป็
้ นบุตรชายเยดูธูน
และเบเรคยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาสา ผู้เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในชนบทของชาวเนโทฟาห์ 17 ผู้
เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และญาติของเขา ชัลลูมเป็นหัวหน้า 18 ประจําอยูจนบั
่
ดนี้ ที่พระ
ทวารของกษั ตริย์ทางด้านตะวันออก คนเหล่านี้ เป็นผู้เฝ้าประตู ค่ายของคนเลวี 19 ชัลลูมเป็นบุตรชายโคเร
ผู้เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์ และญาติของเขาคือเรือนบรรพบุรุษของเขา คือคนโคราห์
เป็น ผู้ ดู แลการงานปรนนิ บั ติ เป็น ผู้ เฝ้า ธรณี ประตู ของพลับพลา ดัง บรรพบุรุษ ของเขา เป็น ผู้ ดู แลค่ายของ
พระเยโฮวาห์ เป็นผู้ดูแลทางเข้า 20 และฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนื อเขาในกาลก่อน
พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ เขา 21 เศคาริยาห์ บุ ตรชายเมเชเลมิ ยาห์ เป็น ผู้ เฝ้า ทางเข้า ประตู พล ับ พลาแห่ง
ชุ มนุม 22 ผู้ถู กเลือกเป็นผู้เฝ้าประตู ที่ ธรณี นั ้ นมีสองร้อยสิบสองคน เขาขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสายไว้
ในชนบทของเขา ดาวิดและซามูเอลผู้ทํานายได้สถาปนาเขาไว้ในตําแหน่ งหน้าที่ 23 ดังนั ้นเขาและลูกหลาน
ของเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูรวั ้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้เฝ้าประตูรวั ้ พระนิ เวศแห่งพลับพลา 24 ผู้ดู
แลประตู รวั ้ อยู่ทัง้ สี่ ด้าน คื อด้านตะวันออก ตะวันตก เหนื อ และใต้ 25 และญาติ ของเขาซึ่งอยู่ในชนบทของ
เขาต้องเข้ามาทุกๆเจ็ดวัน ตามเวลากําหนดเพื่อจะอยูก
่ ับคนเหล่านี้
14

หน้าที่สําคัญของคนเลวีบางคน
ผู้เป็นพวกเลวีนั ้น มีตําแหน่ งหน้าที่ เป็นผู้ดูแลห้องและคลังของพระนิ เวศ
แห่ง พระเจ้า 27 และเขาพัก อาศัย อยู่ รอบพระนิ เวศของพระเจ้า เพราะหน้าที่ เฝ้า ตกอยู่ กับ เขา และเขามี
หน้าที่เปิดทุกเช้า 28 บางคนเป็นคนดูแลเครือ
่ งใช้ในการปรนนิ บัติ เพราะว่าจะเบิกออกไปหรือส่งเข้ามาต้อง
นั บทุกครัง้ 29 และบางคนถูกแต่งตัง้ ให้ดู แลเครือ
่ งใช้ และดูแลเครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์ทัง้ สิน
้ ดู แลยอด
แป้ง นํ้า องุน
่ นํ้ามัน กํายาน และเครือ
่ งเทศ 30 และบางคนซึ่ง เป็น ลูก หลานของปุ โรหิ ตก ็ เตรียมเครือ
่ งเทศ
ประสม 31 และมัทที ธย
ิ าห์คนเลวีคนหนึ่ ง ผู้เป็นบุตรหัวปี ของชัลลูม คนโคราห์ มีตําแหน่ งหน้าที่ เป็นผู้ดู แล
สิง่ ที่ปิ้งในถาด 32 และญาติของเขาบางคน ซึ่งเป็นคนโคฮาท เป็นผู้ดูแลขนมปังหน้าพระพักตร์ มีหน้าที่ จัด
26 เพราะนายประตู รวท
ั ้ ัง้ สี่ คน
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เตรียมทุกวันสะบาโต 33 ต่อไปนี้ เป็นนั กร้อง คือประมุขของบรรพบุรุษคนเลวี ผู้อาศัยอยูใ่ นห้องในพระวิหาร
ไม่ต้องทําการปรนนิ บัติอย่างอื่น เพราะเขาอยู่เวรทัง้ กลางวันและกลางคืน 34 คนเหล่านี้ เป็นบรรดาหัวหน้า
ของคนเลวี ตามพงศ์พันธุของเขาเป็
์
นชัน
่ ่เยรู ซาเล็ม
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อาศัยอยูที
สายตระกูลของซาอูล

35 ในกิเบโอนนั ้นเยฮีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 36 และบุตรชายหัวปี

ของท่านชื่อ อับ โดน แล้ว ก็ มี ศูร ์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อาหิ โย เศคาริยาห์ และมิ กโลท 38 และ
มิ กโลทให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ชิเมอัม และคนเหล่า นี้ อาศัย อยู่ตรงข้ามกับ ญาติ ของเขาในเยรู ซาเล็ มด ้วย อยู่กับ
ญาติของเขา 39 เนอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อคีช คีชให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน มัลคี
ชู วา อาบีนาดับ และเอชบาอัล 40 บุ ตรชายของโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมี
คาห์ 41 บุตรชายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 42 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาราห์ และยา
ราห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี และศิมรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโมซา 43 โมซาให้กําเนิ ดบุตรชื่
อบ ิ เนอา และบุตรชายของบิ เนอาคือ เรไฟยาห์ บุ ตรชายของเรไฟยาห์คือ เอเลอาสาห์ บุ ตรชายของเอเลอา
สาห์คืออาเซล 44 อาเซลมีบุตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขาทัง้ หลายคือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล
เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานั น เหล่านี้ เป็นบุตรชายของอาเซล

10
ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย
1 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ สู้ กับ คนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ หนี ไปให้พ้น หน้า คนฟี ลิ ส เตี ยล ้ม ตายอยู่ที่ บนภู เขา
กิลโบอา 2 และคนฟีลิสเตียก็ไล่ ทันซาอูลกับพวกราชโอรส และคนฟีลิสเตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และ
มัลคีชูวา ราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก็ประชิดซาอูลเข้าไป และนั กธนูมาพบพระองค์เข้า พระองค์
ก็ทรงบาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนั กธนู 4 แล้วซาอูลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบออก แทง
เราเสียให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้ จะเข้ามาทําลบหลู่แก่เรา� แต่ผูถื
้ ออาวุธไม่ยอมกระทํา
ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ ออก ทรงล้ มท ับ ดาบนั ้น 5 และเมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็
นว่าซาอูลสิน
็ น
้ มกับราชโอรส
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วย 6 ดังนั ้นซาอูลกสิ
้ พระชนม์พรอ
ทัง้ สามของพระองค์ และราชวงศ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็ตายด้วยกัน 7 เมื่อบรรดาคนอิสราเอลผู้อยู่ในหุบเขา
เห็นว่ากองทัพหนี ไป และซาอูลกับโอรสของพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาและหลบ
หนี ไป คนฟีลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยูใ่ นนั ้น
คนฟีลิสเตียฉลองการสิน
้ พระชนม์ของซาอูล
อยู่ มาวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมาปลดเสื้อผ้า จากคนที่ ถู กฆ่า เขาพบพระศพซาอูล และราชโอรสทัง้
สามอยูบ
่ นภูเขากิลโบอา 9 เขาก็ถอดเครือ
่ งทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ไป และส่ง
ผู้ส่ ือสารไปทัว่ ดินแดนฟีลิสเตีย ให้นําข่าวดีไปยังรู ปเคารพและประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ งอาวุธของ
พระองค์ ไปไว้ในวิหารพระของเขา และเอาพระเศียรของพระองค์ มัด ไว้ในวิหารของพระดาโกน 11 แต่ เมื่อ
ชาวยาเบชกิเลอาดทัง้ สิน
ิ เรือ
่ งทัง้ หมดที่คนฟีลิสเตียได้กระทําแก่ซาอูล 12 ทหารเก่งกล้าทัง้ สินก
็ กขึ้น
้ ได้ยน
้ ลุ
ไปเชิญ พระศพของซาอูล และศพโอรสของพระองค์ นํา มาที่ ยาเบช และเขาก็ ฝัง พระอัฐิ นั้น ใต้ ต้น โอ๊ก ในยา
เบช และได้อดอาหารเจ็ดวัน
8

ความบาปของซาอูลทําให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
ซา อูล จึง สิน
่ ง ที่
้ พระชนม์ ด้วย ความ ละเมิด ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ กระทํา ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ใน เรือ
พระองค์ มิได้ รักษาพระ บัญชา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ได้ ทรง แสวงหา การนํา โดย ทรง ปรึกษา คนทรง ด้วย
14 และมิ ได้ ทรงแสวงหาการนํา จากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึง ทรงสังหารพระองค์ เสีย และทรงยกราช
อาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรชายเจสซี
13

11
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
1 แล ้ว คน อิสราเอล ทัง
้ สิ้ นก ็ชุ มนุ มอ ยู่ ด้วย กัน เฝ้า ดา วิด ที่ เมือง เฮ โบ รน ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย เป็นก ระ ดูก และ เนื้ อ ของ พระองค์ 2 ใน กาล ก่อน แม้ เมื่อ ซา อูล ทรง เป็นก ษั ตริ ย์ พระองค์ ทรง เป็น
ผู้นํา อิสราเอลออกไปและเข้า มา และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะเลี้ยงดู
อิสราเอลประชาชนของเรา และเจ้า จะเป็น เจ้า เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา� ” 3 ดัง นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ทัง้
สิน
้ ของคนอิสราเอลก็ มาเฝ้า กษั ตริย์ ที่ เมืองเฮโบรน และดาวิด ทรงกระทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลายที่

1 พงศาวดาร 11:4
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เมืองเฮโบรนต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายก็ เจ ิม ตัง้ ดาวิด ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล
กรุ งเยรู ซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
4 ดาวิดและคนอิสราเอลทัง
้ สิน
้ ไปยังเยรู ซาเล็ม

คือเยบุส ที่ นั ่นคนเยบุ สอยู่ ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั ้น 5 ชาว
เมืองเยบุ สทูล ดาวิดว่า “พระองค์ จะเสด็จ เข้ามาที่ นี่ ไม่ ได้ � อย่างไรก็ ดี ดาวิดทรงยึดที่ กําบัง เข้มแข็งแห่งศิ
โยนไว้ คือนครของดาวิด 6 ดาวิดรับสัง่ ว่า “ผู้ใดที่โจมตีคนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
� และโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์ได้ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหัวหน้า 7 และดาวิดทรงประทับอยู่ใน
ที่ กําบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั ้นเขาจึงเรียกว่า นครของดาวิด 8 และพระองค์ ทรงสร้างเมืองรอบ ตัง้ แต่ มิ ลโล
โดยรอบ และโยอาบก็ ซ่อมส่วนที่ เหลือของเมืองนั ้น 9 และดาวิดทรงจําเริญยิง่ ๆขึ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
10 ต่อไปนี้ เป็ นคนที่เด่นในพวกวีรบุรุษของดาวิด

ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างแข็งแรงในราชอาณาจักรของ
พระองค์ ด้วยกันกับอิสราเอลทัง้ สิน
้ เชิญพระองค์ให้เป็นกษั ตริย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์เกี่ยวด้วย
เรือ
่ งอิสราเอล 11 ต่อ ไปนี้ เป็น จํานวนวีรบ ุ รุษ ของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คนฮัก โมนี เป็น หัวหน้า พวกผู้ บังคับ
บัญชา เขายกหอกของเขาสู้ คนสามร้อย และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน 12 และในวีรบุรุษทัง้ สาม คนที ่ถัดเขา
ไปคือเอเลอาซาร์ บุตรชายโดโด คนอาโหอาห์ 13 เขาอยู่กับดาวิดที่ ปัสดัมมิม เมื่อคนฟีลิสเตียชุ มนุมกันทํา
สงครามที่ นั ่น มี ที่ ดิ นแปลงหนึ่ งม ี ข้าวบาร์เลย ์ เต็ม ไปหมด และคนทัง้ หลายก็ หนี ไปให้พ้น หน้า คนฟี ลิ ส เตีย
14 แต่ พวกเขายืน หยั ดอย ู่ ท่ามกลางที่ ดิ นแปลงนั ้น และป้ อ งกั นม ัน ไว้ ได้ ฆ่า คนฟี ลิ ส เตีย เสีย และพระเยโฮ
วาห์ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้พ้นด้วยชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ 15 สามคนในพวกทหารเอกทัง้ สามสิบคนนั ้นได้ลงไป
ถึงศิลาหาดาวิดที่ ถ้ําอดุลลัม เมื่อกองทัพของคนฟี ลิสเตียตัง้ ค่ายอยู่ที่ หุบเขาเรฟาอิม 16 คราวนั ้นดาวิดอยู่
ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และทหารประจํา ป้อมของคนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ ที่ เบธเลเฮม 17 ดาว ิดตรัสด ้วยความอาลัย ว่า
“โอ ใครหนอจะส่งนํ้าจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้� 18 แล้วคนทัง้ สามก็แหกค่าย
ของคนฟี ลิสเตียเข้าไป และตักนํ้ามาจากบ่อเบธเลเฮมที่ ข้างประตู เมือง นําเอามาถวายดาวิด แต่ ดาวิดหา
ทรงดื่ มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 19 ตรัสว่า “ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้
กระทํา อย่างนี้ ควรหรือ ที่ ข้า จะดื่ม โลหิต ของคนเหล่า นี้ ผู้ ที่ เสี่ยงชีวต
ิ ของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของ
เขาเอง เขาได้ เอานํ้า นี้ มา � เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง หาทรงดื่ม ไม่ ทแกล้ว ทหารสามคนนั ้น ได้ กระทํา สิง่ นี้
20 ฝ่ายอาบีชย
ั น้ องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ยกหอกของท่านสู้คนสามร้อย และ
ฆ่าเสีย และได้รบ
ั ชื่อเสียงดัง่ วีรบุรุษสามคนนั ้น 21 ในสามคนนั ้นท่านมีช่อ
ื เสียงมากกว่าอีกสองคนนั ้น และ
ได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเขา แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น 22 และเบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา
เป็นบุตรชายของคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสีย
สองคน เขาลงไปฆ่าสิงโตที่ ในบ่อในวันที ่หม
ิ ะตกด้วย 23 เขาได้ ฆ่าคนอียป
ิ ต์ คนหนึ่ ง เป็น ชายรู ป ร่างใหญ่โต
สูงห้าศอก คนอียป
ิ ต์นั้นถือหอกเหมือนไม้กระพัน
่ ทอผ้า แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขา และแย่งเอาหอก
มาจากมือ ของคนอียป
ิ ต์ และฆ่า เขาเสีย ด้วยหอกของเขาเอง 24 สิ ่ง เหล่า นี้ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้
กระทํา และได้ช่อ
ื เสียงในหมู่พวกทแกล้วทหารสามคนนั ้น 25 ดูเถิด เขามีช่อ
ื เสียงโด่งดังกว่าสามสิบคนนั ้น
แต่ เขาไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น และดาวิด ได้ ทรงแต่ง เขาให้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์
26 นอกนั ้ นม ี พวกทแกล้ว ทหารของกองทัพ คือ อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบ เอลฮานั น บุตรชายของโดโด
ชาวเบธเลเฮม 27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน 28 อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา อาบีเย
เซอร์ชาวเมืองอานาโธท 29 สิบเบคัย คนหุชาห์ อิลัย คนอาโหอาห์ 30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ เฮเลด บุตรชาย
บาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ 31 อิธย
ั บุตรชายรีบย
ั แห่งเมืองกิเบอาของคนเบนยามิน เบไนยาห์ ชาวปิราโธน 32 หุ
33
รัย ชาวลําธารกาอัช อาบีเอล คนอารบาห์ อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลี ยาบา ชาวชาอัลโบน 34 ลูกหลานฮา
เชมคนกิมโซ โยนาธาน บุตรชายชากีชาวฮาราห์ 35 อาหิอม
ั บุตรชายสาคาร์ชาวฮาราห์ เอลีฟัล บุตรชายอูระ
36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์ อาหิ ยาห์ คนเปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย บุ ตรชายเอสบัย 38 โยเอล
น้ องชายนาธัน มิบฮาร์ บุตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผูถื
้ ออาวุธของโยอาบบุตร
ชายนางเศรุ ยาห์ 40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คนอิทไรต์ 41 อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด บุตรชายอัคลัย 42 อาดี
นา บุตรชายชิซาคนรู เบน หัวหน้าคนหนึ่ งของคนรู เบน และสามสิบคนด้วยกันกับเขา 43 ฮานั น บุตรชายมา
อาคาห์ และโยชาฟัท คนมิ ทเน 44 อุ สชี ยา ชาวอัช ทาโรท ซามาและเยฮี เอล บุ ตรชายโฮธามคนอาโรเออร์
45 เยดียาเอล บุตรชายชิมรี และโยฮา น้ องชายของเขา ชาวทิไซต์ 46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรีบัยและโยชา
วิยาห์ บุตรชายเอลนาอัม และอิทมาห์ คนโมอับ 47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล คนเมโซบัย
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พวกต่างๆที่รว่ มกับดาวิดที่ศิกลาก

ต่อ ไปนี้ เป็น คนที่มาหาดาวิด ที่ ศิ กลาก ขณะเมื่อ ท่านไปไหนไม่ ได้ สะดวกเพราะเหตุ ซาอู ลบ ุตรชายคีช
เขาทัง้ หลายเป็น คนในพวกทแกล้ว ทหาร ผู้ ช่วยท่านในการรบ 2 เขาเป็น นั ก ธนู เขาเหวีย
่ งหิน ด้วยสลิง และ
ยิง ธนูได้ ด้วยมือ ขวาหรือม ือ ซ้าย เขาเป็น คนเบนยามิน ญาติ ของซาอูล 3 อาหิเยเซอร์เป็น หัวหน้า ถัด ไปคือ
โยอาช บุ ตรชายของเชมาอาห์ ชาวเมือ งกิเบอา และเยซี เอลกับ เปเลท บุ ตรชายของอัส มาเวท เบราคาห์
และเยฮู ชาวอานาโธท 4 อิชมัยยาห์แห่งกิเบโอน ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคนนั ้น และเป็นหัวหน้าเหนื อ
สามสิบคนนั ้น เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานั น โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห์ เชมา
ริยาห์ เชฟาทิ ยาห์คนฮารู ฟ 6 เอลคานาห์ อิส ชี อาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโคราห์ 7 และโยเอ
ลาห์ กับ เศบาดิ ยาห์ บุ ตรชายของเยโรฮัม ชาวเกโดร์ 8 มี ทแกล้ว ทหารและผู้ ชาํ นาญศึก จากคนกาดหนี เข
้า ไปหาดาวิด ณ ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เขาชํานาญโล่ และดัง้ ผู้ ซึ่ง หน้า ของเขาเหมือนหน้า สิงโต
และผู้ซ่ึงรวดเร็วเหมือนละมัง่ บนภูเขา 9 เอเซอร์เป็นหัวหน้า โอบาดีห์ที่ สอง เอลีอับที่สาม 10 มิชมันนาห์ที่ สี่
เยเรมีย์ ที่ ห้า 11 อัททัย ที่ หก เอลี เอลที่ เจ็ด 12 โยฮานั นที ่ แปด เอลซาบาดที่ เก้า 13 เยเรมีย์ที่ สิบ มั คบ ัน นั ย ที่
สิบเอ็ด 14 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของกาด เป็นนายทหารในกองทัพ ผู้น้ อยก็เป็นนายร้อย ผู้ใหญ่ก็เป็นนาย
พัน 15 เหล่านี้ เป็นคนที่ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนในเดือนแรก เมื่อนํ้าท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ และให้คนที ่อยู่ ณ ลุ ่มแม่น้ํา
แตกหนี ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 16 มีคนเบนยามินและยูดาห์มาเฝ้าดาวิด ณ ที่กําบังเข้มแข็ง
17 ดาว ิด ทรงออกไปต้อนรับเขา และตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ท่านทัง
้ หลายมาฉั นมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้า จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าจะพันผูกติ ดกับท่าน แต่ ถ้ามาเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ ปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า แม้ว่าในมือของข้าพเจ้า
ไม่ มี ความผิด ใดๆ ก็ ขอพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเราทัง้ หลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้
หลายเถิด� 18 แล้วพระวิญญาณได้ มาเหนื ออามาสั ย หัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชานั ้น และเขาทูลว่า “ข้าแต่
ดาวิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ของพระองค์ และอยู่กับ พระองค์ ข้า แต่ บุ ตรเจสซี สันติภาพ สันติ ภาพจงมี
แก่ พระองค์ และสันติภาพจงมีแก่ ผู้ช่วยของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ ทรงอุปถัมภ์ พระองค์ �
แล้วดาวิดทรงรับเขาทัง้ หลายไว้ และทรงตัง้ ให้เป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์ 19 คนมนั สเสห์ด้วยได้
หลบหนี ไปเข้าฝ่ายดาวิดบ้าง เมื่อพระองค์ ยกมากับคนฟี ลิสเตียเพื่อทําสงครามกับซาอูล แต่ พวกฝ่ายดาวิ
ดมิได้ช่วยคนฟีลิสเตีย เพราะผู้ครอบครองของคนฟีลิสเตียได้หารือกันและส่งพระองค์กลับไปเสีย บอกว่า
“เขาจะหลบหนี ไปคืนดี กับ ซาอู ลนายของเขาโดยเอาหัว ของเราไปด้วย� 20 ขณะเมื่อ พระองค์ ไปยัง ศิ กลาก
คนมนั ส เสห์ เหล่า นี้ หลบหนี ไปสมทบพระองค์ คือ อัด นาห์ โยซาบาด เยดี ยาเอล มี คาเอล โยซาบาด เอลีฮู
และศิลเลธัย หัวหน้าบรรดากองพันในคนมนั สเสห์ 21 เขาทัง้ หลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้พวกปล้น เพราะเขา
ทัง้ หลายเป็นทแกล้วทหารทัง้ สิน
้ และเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพ 22 ในสมัยนั ้นทุกๆวันมีคนมาเข้าฝ่ายดา
วิด เพื่อจะช่วยเหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้า
1

กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์
23 ต่อไปนี้ เป็ นจํานวนทหารติดอาวุธพร้อมสําหรับสงคราม

ผู้มาหาดาวิดในเมืองเฮโบรนเพื่อจะมอบราช
อาณาจักรของซาอูล ให้กับ พระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 24 คนยู ดาห์ที่ ถือ โล่ และหอกมี หกพัน
แปดร้อย เป็น ทหารติด อาวุธ พร้อมสําหรับ สงคราม 25 จากคนสิ เมโอน มี ทแกล้ว ทหารชํานาญศึก เจ็ด พัน
หนึ่ งร้อย 26 จากคนเลวีสีพั
่ นหกร้อย 27 เยโฮยาดาเป็นหัวหน้าคนของอาโรน มีคนมากับท่านสามพันเจ็ดร้อย
28 ศาโดกทแกล้วทหารหนุ่ม และคนจากเรือนบรรพบุรุษของเขาเองเป็ นผู้บังคับบัญชายี่สิ บสองคน 29 จาก
คนเบนยามินญาติของซาอูลสามพันคน ซึ่งแต่ก่อนนี้ จํานวนมากจงรักภักดีต่อราชวงศ์ ซาอูล 30 จากคนเอ
ฟราอิม ทแกล้วทหารแกล้วกล้าสองหมื่นแปดร้อยคน เป็นคนมีช่อ
ื เสียงในเรือนบรรพบุรุษของเขา 31 จาก
คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล หน่ง
ึ หมื่นแปดพันคน ผู้ซึ่งเขาบ่งชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษั ตริย์ 32 จากคนอิส
สาคาร์ มีผู้รูกาลเทศะ
้
ทราบว่าอิสราเอลควรทําประการใด มีหัวหน้าสองร้อยคน และญาติของเขาทัง้ สิน
้ อยู่
ใต้ บังคับ บัญชาของเขา 33 จากคนเศบู ลุ น มี ห้า หมื่น คนที่ ฝึก แล้ว เตรียมพร้อมเข้า สู้ รบ สรรพด้วยอาวุธ ทุก
อย่างเพื่อทําสงครามเพื่อช่วยเหลือ มิใช่ด้วยสองจิตสองใจ 34 จากคนนั ฟทาลี ผู้บังคับบัญชาหนึ่ งพัน ซึ่งมี
คนติดโล่ และหอกมาด้วยสามหมื่นเจ็ดพันคน 35 จากคนดาน มีคนเตรียมพร้อมทําสงครามสองหมื่นแปด
พัน หกร้อยคน 36 จากคนอาเชอร์ สี ่ หมื่น คนฝึก พร้อมที่ จะทํา สงคราม 37 และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น จากคนรู เบน และคนกาด และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล มีหน่งึ แสนสองหมื่นคน ติดอาวุธทุกอย่างเพื่อ
ทํา สงคราม 38 ทหารทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ พร ้ อมที่ จะทํา ศึก ได้ มาย ัง เฮโบรน ด้วยเจตนาเต็ม เปี่ ยมที่ จะเชิญ ดาวิด
เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิน
้ ในทํานองเดียวกัน บรรดาคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ ก็ เป็นใจเดีย วกั นที ่ จะ
เชิญดาวิดเป็นกษั ตริย์ 39 เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่นกับดาวิดสามวันกินและดื่ม เพราะว่าพี่น้องของเขาได้เตรียม
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ไว้ให้เขา 40 ยิง่ กว่านั ้นผู้ที่อยูใกล้
่
เขาทัง้ หลายด้วยคือไกลออกไปถึงอิสสาคาร์ และเศบูลุน และนั ฟทาลีได้จัด
อาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ และวัว กับเสบียงอาหารมากมายเป็นแป้ง ขนมมะเดื่อ ช่อองุ่นแห้ง นํ้าองุน
่ นํ้ามัน
วัวและแกะ เพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอล

13
เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้าโดยใช้วิธที
ี ่ไม่ถูกต้อง
1 ดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อย

กับหัวหน้าทุกๆคน 2 และดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทัง้
ปวงว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเห็นด้วย และถ้าเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ก็ให้เราทัง้ หลาย
ส่ง คนไปหาพี่ น้องของเรา ผู้ ที่ เหลือ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอลทัง้ สิน
้ ให้ ไปยัง ปุโรหิต และคนเลวีด้วย ผู้ ซึ่ง อยู่
ในหัวเมืองและทุ่งหญ้าของเขา เพื่อให้เขาทัง้ หลายมาหาพวกเราพร้อมกัน 3 และให้เราทัง้ หลายนําหีบแห่ง
พระเจ้า ของเรามายัง เราอีก เพราะเราทัง้ หลายมิ ได้ ไต่ ถามถึง ในสมัย ของซาอูล� 4 ชุ มนุ มชนทัง้ สิน
้ นั ้ นก ็
พากันกล่าวว่าพวกเขาจะกระทําตาม เพราะสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของประชาชนทัง้ สิน
้ 5 เพราะ
ฉะนั ้น ดาวิด จึง ประชุ มอ ิส ราเอลทัง้ สิน
ิ ต์ ถึง ทางเข้า เมืองฮามั ท เพื่อ จะเชิญ หีบ แห่ง
้ ตัง้ แต่ ชิ โหร ์ แห่ งอ ียป
พระเจ้าจากคีรย
ิ าทเยอาริม 6 ดาวิดกับอิสราเอลทัง้ ปวงขึ้นไปยังบาอาลาห์ คือคีรย
ิ าทเยอาริมซึ่งเป็นของยู
ดาห์ เพื่อจากที่นั่นจะได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ อันเป็นหีบที่เรียก
กัน ตามพระนาม 7 และเขาทัง้ หลายก็ บรรทุ กห ีบ ของพระเจ้า ไปในเกวียนเล่ม ใหม่ จากเรือนของอาบีน าดับ
และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับเกวียน 8 และดาวิดกับอิสราเอลทัง้ ปวงก็รา่ เริงกันอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเจ้า
ด้วยเต็มกําลังของเขาทัง้ หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่ รํามะนา ฉาบ และแตร
อุสซาห์เสียชีวต
ิ
และเมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง ลานนวดข้าวของคิ โดน อุ สซาห์ ก็ เหย ีย ดมื อออกกุม หีบ ไว้ เพราะวัว สะดุด
10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้ พลุ ่งขึ้นต่ ออุสซาห์ และพระองค์ ทรงประหารเขา เพราะเขาเหยียดมือ
ออกยังหีบนัน
้ และเขาก็สิ้นชีวต
ิ ต่อพระพักตร์พระเจ้า 11 และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงทลายออกมาเหนื ออุสซาห์ จึงเรียกที่ตรงนั ้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 12 และดาวิดทรงเกรงกลัว
พระเจ้าในวันนั ้น และพระองค์ตรัสว่า “เราจะนําหีบของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอย่างไรได้� 13 ดาวิดจึงมิได้
ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิด แต่ ทรงนําหีบแวะไปไว้ที่ บ้านโอเบดเอโดมคนกัท 14 และหีบของพระเจ้า
ได้ ค้างอยู่กับ ครัว เรือนของโอเบดเอโดมที่ เรือนของเขาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่
ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทัง้ สิน
้ ซึ่งเขามีอยู่
9

14
กษั ตริยดาว
์
ิดทรงมัง่ คัง่ บริบูรณ์
ฮี รามกษั ตริย์ เมืองไทระได้ ทรงส่ง ผู้ ส่ ือสารมาเฝ้า ดาวิด และทรงส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ทัง้ ช่างก่อ และช่างไม้
เพื่อจะสร้างวังถวายพระองค์ 2 และดาวิดทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์ เป็นกษั ตริย์เหนื
ออ ิส ราเอล เพราะพระราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็ นที ่ ยกย่องอย่างยิง่ เพื่อ เห็น แก่ อส
ิ ราเอลประชาชน
ของพระองค์ 3 และดาวิด ทรงรับ มเหสี เพิม
่ ขึ้น ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และดาวิด ทรงให้ กําเนิ ด โอรสและธิดาอีก
4 ต่อ ไปนี้ เป็ น ชื่อ ราชบุตรซึ่ง พระองค์ ทรงมี ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัม มุ อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 5 อิบ ฮาร์ เอลี ชู
วา เอลเปเลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟเลท 8 เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าดาวิด
ทรงรับการเจิมเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง้ ปวงแล้ว คนฟีลิสเตียทัง้ ปวงก็ข้น
ึ ไปแสวงหาดาวิด ดาวิดทรง
ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้ นก็เสด็จออกไปสู้ รบกับเขาทัง้ หลาย 9 ฝ่ายคนฟีลิสเตียได้มาปล้นในหุบเขาเรฟาอิม 10 และดา
วิดก ็ ทรงทูล ถามพระเจ้า ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปต่อสู้ ฟี ลิ ส เตีย หรือ พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้ในมือ
ของข้าพระองค์ หรือ� และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบพระองค์ ว่า “ขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไว้ในมือเจ้า�
11 และพระองค์ เสด็จ ไปยัง บาอัล เปราซิม และดาวิด ทรงชนะเขาทัง
้ หลายที่ นั ่น และดาวิดตรัสว่า “พระเจ้า
ทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสนํ้าที่ พุ ่งใส่� เพราะฉะนั ้นเขาจึงเรียกที่ นั้นว่า บาอัลเปราซิม
12 เขาทัง
้ หลายก็ ทิง้ รู ป เคารพของเขาเสีย ที่ นั ่น และดาวิดก ็ ทรงมี พระบัญชา และรู ป เคารพเหล่านั ้ นก ็ ถู ก
เผาด้วยไฟเสีย หมด 13 และคนฟี ลิ ส เตีย ยัง มาปล้น ในหุบ เขานั ้ นอ ีก 14 และเมื่อ ดาวิด ทูล ถามพระเจ้า อีก
ครัง้ หนึ่ ง พระเจ้าตรัสตอบพระองค์ ว่า “เจ้ าอย่าขึ้นไปตามเขา จงอ้อมไปและโจมตี เขาที่ ตรงข้ามกับหมู่ ต้น
หม่อน 15 และเมื่อเจ้าได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพอยู่ที่ ยอดหมู่ต้นหม่อนแล้ว จงออกไปทําศึก เพราะว่าพระเจ้า
ได้ เสด็จ ออกไปข้างหน้า เพื่อ โจมตี กองทัพ ของคนฟี ลิ ส เตีย� 16 และดาวิด ทรงกระทํา ตามที่ พระเจ้า บัญชา
แก่ พระองค์ และเขาทัง้ หลายโจมตี กองทัพ คนฟี ลิ ส เตีย ตัง้ แต่ เมือ งกิเบโอนถึง เมืองเกเซอร์ 17 กิตติศัพท์
ของดาวิดก็ลือไปสู่บรรดาประเทศทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์ทรงให้ประชาชาติทัง้ ปวงครันคร
่
้ามดาวิด
1
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คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ดาว ิด ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ หลายหลัง ในนครดาวิด และพระองค์ ทรงเตรียมที่ ไว้สําหรับหีบ
ของพระเจ้าและทรงตัง้ เต็นท์ ไว้ให้ 2 แล้วดาวิดตรัสว่า “นอกจากคนเลวีแล้วไม่ควรที่ คนอื่นจะหามหีบของ
พระเจ้า เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเลือกเขาให้หามหีบของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์เป็นนิ ตย์� 3 และ

ดาวิดทรงประชุ มอิสราเอลทัง้ สิ้นที ่เยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบของพระเยโฮวาห์มาสู่ ที่ ของหีบนัน
้ ซึ่งพระองค์
ได้ ทรงเตรียมไว้ให้ 4 และดาวิด ทรงรวบรวมลูก หลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือ จากลูก หลานของโคฮาท
ได้ อุ รีเอลเป็นหัวหน้า พร้อมกับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยยี่สิ บคน 6 จากลูกหลานของเมรารี ได้ อาสายาห์เป็น
หัวหน้า พร ้ อมกับ พี่ น้องของเขาสองร้อยยี่ สิ บคน 7 จากลูก หลานของเกอร์โชม ได้ โยเอลเป็น หัวหน้า กับ พี่
น้ องของเขาหนึ่ ง ร้อยสามสิบ คน 8 จากลูก หลานของเอลี ชาฟาน ได้ เชไมอาห์เป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขา
สองร้อยคน 9 จากลูก หลานของเฮโบรน ได้ เอลี เอลเป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขาแปดสิบ คน 10 จากลูก
หลานของอุส ซี เอล ได้ อัม มี นาดับ เป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขาหนึ่ ง ร้อยสิบ สองคน 11 แล ้ว ดาวิด ทรงเรียก
ศาโดกและอาบี ยาธาร์ปุ โรหิต และคนเลวีคือ อุ รีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลี เอล และอัม มี นาดับ
12 และตรัส กับ เขาทัง
้ หลายว่า “เจ้ าทัง้ หลายเป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ ของคนเลวี จงชําระตัว ของเจ้า เสีย
ทัง้ เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เพื่อ เจ้า จะนํา หีบ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลขึ้น มายัง สถานที่ ซ่ึง เรา
ได้ จัด เตรียมไว้ให้ 13 เพราะเจ้า มิ ได้ ไปหามเสีย แต่ ครัง้ แรก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราจึง ทรงทลายออก
มาเหนื อ เรา เพราะเรามิ ได้ แสวงหาตามระเบียบอัน สมควร� 14 แล ้ วปุ โรหิต และคนเลวีจึง ได้ ชาํ ระตัว ของ
เขาเพื่อจะเชิญหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลขึ้นมา 15 และคนเลวีได้หามหีบของพระเจ้าบนบ่า
ด้วยคานหาม ดัง ที่ โมเสสได้ บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 16 ดาว ิด ได้ ทรงบัญชาแก่ บรรดา
หัวหน้า ของคนเลวีให้ แต่ งตัง้ พี่ น้องของเขาให้ เป็น นั กร ้ องเล่น เครือ
่ งดนตรี มี พิณ ใหญ่ พิณ เขาคู่ และฉาบ
เพื่อทําเสียงดังด้วยความชื่นบาน 17 คนเลวีจึงแต่งตัง้ เฮมานบุตรชายโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟ
บุตรชายเบเรคิยาห์ และจากลูกหลานเมรารีพี่น้ องของเขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห์ 18 และพร้อมกับเขา
ได้ แต่ งตัง้ พี่น้องของเขาในอันดับสองคือ เศคาริยาห์ เบน ยาอาซี เอล เชมิ ราโมท เยฮีเอล อุ นนี เอลี อับ เบ
ไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธย
ิ าห์ เอลีฟัล และมิกเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล เป็นคนเฝ้าประตู 19 นั
กร้องคือ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็นคนตีฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี
เอลีอับ มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณใหญ่ตามสําเนี ยงอาลาโมท 21 แต่มัททีธย
ิ าห์ เอลีฟัล มิกเนยาห์
โอเบดเอโดม เยอีเอล และอาซาซิยาห์ เป็นผู้นําด้วยพิณเขาคู่ตามสําเนี ยงเชมินิท 22 เคนานิ ยาห์หว
ั หน้าของ
คนเลวีในเรือ
่ งเพลงเป็น ผู้ อาํ นวยการเพลง เพราะเขาเข้าใจดี 23 เบเรคิ ยาห์และเอลคานาห์ เป็น นายประตู
เฝ้า หีบ 24 เชบานิ ยาห์ เยโฮชาฟัท เนธัน เอล อามาสั ย เศคาริยาห์ เบไนยาห์ และเอลี เยเซอร์ปุ โรหิต ได้ เป่า
แตรหน้าหีบของพระเจ้า โอเบดเอโดม และเยฮียาห์เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย
ดาวิดได้นําหีบพันธสัญญาขึ้นมา
ดาวิด และบรรดาผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล และผู้ บัญชากองพัน จึง ได้ ไปนํา หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮ
วาห์ ข้น
ึ จากเรือนของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปรีดิ ์ 26 อยู่ มาเพราะพระเจ้า ทรงช่วยคนเลวี ผู้ หามหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ ได้ ถวายเครือ
่ งบูชาเป็ นวัวผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัว 27 ดาวิด
ทรงฉลองพระองค์ผ้าป่านเนื้ อละเอียด ทัง้ คนเลวีทัง้ ปวงผูห
้ ามหีบ และนั กร้อง และเคนานิ ยาห์ผูอํ
้ านวยการ
เพลงของนั กร้อง และดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่าน 28 ดังนี้ แหละคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้ นํา หีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และฉาบ และทําเพลงเสียงดั
งด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
25

มีคาลมเหสีของกษั ตริย์ดาวิดดูหมิน
่ พระองค์
และต่อ มาเมื่อ หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ มาถึง นครดาวิด แล้ว มี คาลราชธิดาของซาอูล แลดู
ตามช่องพระแกลเห็นกษั ตริย์ดาวิดทรงเต้นรําและทรงร่าเริงอยู่ พระนางก็มีใจดูหมิน
่ พระองค์
29

16
คนอิสราเอลถวายเครือ
่ งบูชาและมีงานเลี้ยงฉลองเพราะได้นําหีบแห่งพระเจ้าเข้ามา
1 และเขาทัง
้ หลายได้ นํา หีบ ของพระเจ้า เข้า มา วางไว้ ภายในเต็นท์ ซ่ึง ดาวิด ได้ ทรงตัง้ ไว้ ให้ และเขาทัง้
หลายได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเจ้า 2 และเมื่อดาวิดทรงถวายเครือ
่ งเผา
บูชาและเครือ
่ งสันติ บูชาเสร็จ แล้ว พระองค์ ทรงอวยพระพรแก่ ประชาชนในพระนามพระเยโฮวาห์ 3 และ
ทรงแจกขนมปัง คนละก้อน เนื้ อ คนละส่ วน และขนมองุน
่ แห้ง คนละอัน แก่ บรรดาประชาชนอิสราเอลทัง้
ชายและหญิง 4 และพระองค์ ทรงตัง้ คนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนนิ บัติหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ ให้ระลึกถึง
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ถวายโมทนาและสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 5 อาสาฟเป็นหัวหน้า และรองท่านคือเศคา
ริยาห์ เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มิททีธย
ิ าห์ เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล ผู้ซึ่งจะเล่นพิณ
ใหญ่ และพิณ เขาคู่ อาสาฟเป็น คนตี ฉาบ 6 และเบไนยาห์ กับ ยาฮาซี เอลปุโรหิต จะเป่า แตรเรือ
่ ยไปหน้า หีบ
พันธสัญญาของพระเจ้า
เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์

7 แล้วในวันนั ้นดาวิดทรงกําหนดเป็ นครัง
้ แรกให้มีการร้องเพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์โดยอาสาฟ
และพี่ น้องของท่าน 8 “จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล ออกพระนามพระองค์ จงให้ บรรดา

พระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทัง้ หลาย 9 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์
จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 10 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้
แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ์ 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์
ของพระองค์เรือ
่ ยไป 12 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การมหัศจรรย์และคําพิพากษาแห่ง
พระโอษฐ์ ของพระองค์ 13 โอ เชื้อ สายของอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ลูก หลานของยาโคบ ผู้ เลือกสรร
ของพระองค์ 14 พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คําพิพากษาของพระองค์อยู่ทัว่ ไปในแผ่นดินโลก
15 จงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์ อยู่ เป็ น นิ ตย์ คือ พระวจนะที่ พระองค์ ทรงบัญชาไว้ตลอดชัว
่ หนึ่ ง พัน ชัว่
อายุ 16 คือ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม คํา ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา ไว้กับ อิส อัค 17 ซึ่ง
พระองค์ ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่ อส
ิ ราเอลให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 18 ว่า
‘เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทัง้ หลาย� 19 เมื่อเจ้าทัง้ หลายยังมีคนจํานวนน้ อย
จํานวนน้ อยจริง ยังเป็นแต่คนอาศัยอยูใ่ นนั ้น 20 พเนจรไปจากประชาชาตินี้ ถึงประชาชาตินั ้น จากราชอาณา
จักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ ง 21 พระองค์มิได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรงขนาบกษั ตริย์หลายองค์
ด้วยเห็น แก่ เขา 22 ว่า ‘อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์ ทัง้ หลายของเรา�
23 แผ่นดินโลกทัง
้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวัน 24 จงเล่าถึง
สง่า ราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาชนชาติ
ทัง้ หลาย 25 เพราะพระเยโฮวาห์ นั้น ทรงยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เกรง
กลัว เหนื อ พระทัง้ ปวง 26 เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นร ูป เคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงสร้าง
ฟ้าสวรรค์ 27 เกียรติและความโอ่อา่ ตระการมีอยูต่
่ อพระพักตร์พระองค์ กําลังและความชื่นบานอยูใ่ นสถาน
ที่ ประทับ ของพระองค์ 28 ตระกูล ของชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่า ราศี และ
กําลัง แด่ พระเยโฮวาห์ 29 จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนํา เครือ
่ ง
บูชาและมาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์ 30 ชาวโลกทัง้ สิน
้
เอ๋ย จงตัว สัน
่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ พิภพถูก สถาปนาแล้ว จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 31 จงให้ฟ้า สวรรค์
ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ ให้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง� 32 ให้
ทะเลคํารน กับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในนั ้น ให้ ทุ ่ง นาเริง โลด กับ สิง่ ทุก อย่างที่ อยู่ ในนั ้น 33 แล ้ว ต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ของ
ป่าไม้จะร้องเพลง เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยพระองค์ เสด็จมาพิพากษาโลก 34 โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 35 และท่าน
จงกล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอจงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอด
และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทัง้ หลาย และทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ ปวงให้พ้นจากประชาชาติทัง้ หลาย เพื่อ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะโมทนาขอบพระคุณ พระนามอัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ และลิงโลดในการสรรเสริญ
พระองค์� 36 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิ รน
ั ดร์กาลจนถึงนิ รน
ั ดร์กาล� แล
้วประชาชนทัง้ ปวงได้กล่าวว่า “เอเมน� และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์
การตัง้ ผู้ปรนนิ บัติ ผูเ้ ฝ้าประตู ปุโรหิตและนั กเล่นดนตรีสําหรับหีบแห่งพระเจ้า
ดาว ิด จึง ทรง ให้ อา สาฟ และ พี่ น้ อง ของ ท่าน อยู่ ที่ นั ่น ต่อ หน้า หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ ให้
ปรนนิ บัติ อยู่ หน ้าหี บน น
ั ้ เรือ
่ ยไปตามงานประจําวันที ่ ต้องทํา 38 ทัง้ โอเบดเอโดมและพี่ น้องหกสิบ แปดคน
ของท่านด้วย ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดูธูนกับโฮสาห์ให้เป็นคนเฝ้าประตู 39 และพระองค์ทรงให้ศาโดก
ปุโรหิต กับพีน
่ ้ องของท่านผูเ้ ป็นปุโรหิต อยูหน
่ ้าพลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยูใ่ นปูชนียสถานสูงเมืองกิเบ
โอน 40 เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่นเครือ
่ งเผาบูชาในเวลาเช้าเวลาเย็นเสมอ ตามซึ่ง
ได้บันทึกไว้ทัง้ สิน
้ ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาอิสราเอล 41 เฮมานและเยดูธู
นอยู่กับเขาทัง้ หลายและบรรดาคนอื่นที่ถูกเลือก และบ่งชื่อไว้ให้ถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 42 และพร้อมกับ เขาเฮมานและเยดูธู นม ี แตรและฉาบเพื่อ บรรเลง
และเครือ
่ งดนตรี ประกอบเพลงถวายพระเจ้า ลูก หลานของเยดู ธูน ได้ รับ แต่ง ตัง้ ให้ ประจํา ประตู 43 และ
ประชาชนทัง้ ปวงต่างก็จากไปยังบ้านของตน และดาวิดเสด็จกลับเพื่ออวยพรแด่ราชวงศ์ของพระองค์
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ดาวิดปรารถนาสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-3)
ดาว ิด ตรัส กับ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ว่า “ดู เถิด เราอยู่ ใน
บ้านทําด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ภายใต้ม่าน� 2 และนาธันทูลดาวิดว่า “ขอ
พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ เพราะพระเจ้า ทรงสถิ ตก ับ พระองค์� 3 แต่ อยู่ มา
ในคืนวันนั ้นเอง พระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธันว่า 4 “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ ว่า เจ้ าอย่า สร้างนิ เวศให้ เราอยู่ 5 เพราะเราไม่ เคยอยู่ ในนิ เวศนั บ แต่ วัน ที่ เราพาอิสราเอลขึ้น มาจน
กระทัง่ วัน นี้ แต่ เราได้ ไปจากเต็นท์ นี้ ถึง เต็นท์ โน้ น และจากพลับพลาแห่ง นี้ ถึง แห่ง โน้ น 6 ในที่ ต่างๆที่ เรา
เคลื่อนไปมากับอิสราเอลทัง้ หมด เราได้เคยพูดสักคํากับผูวิ
้ นิจฉั ยของอิสราเอลคนใด ผูที
้ ่เราได้บัญชาให้เขา
เลี้ยงดูประชาชนของเราหรือว่า “ทําไมเจ้ามิได้สร้างนิ เวศด้วยไม้สนสีดาร์ให้แก่เรา� ’
1 อยู่ มาเมื่อ ดาวิด ประทับ ในพระราชวัง ของพระองค์

พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิด (2 ซมอ 7:4-17)

‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราได้ เอาเจ้า
มาจากทุ่ง หญ้า จากการตามฝูง แพะแกะ เพื่อ ให้เจ้ าเป็น เจ้า เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา 8 และเราได้
อยู่กับเจ้าไม่วา่ เจ้าไปที่ไหน และได้ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเราได้กระทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียง
ใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ยิง่ ใหญ่ในโลก 9 และเราจะกําหนดที่ หน่ง
ึ ในอิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่มาตี
ปล้นเขาดังแต่ก่อนมา 10 ตัง้ แต่สมัยเมื่อเราตัง้ ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปราบ
ปรามศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ยิง่ กว่านั ้ นอีก เรากล่าวแก่ เจ้ าว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้เจ้ ามี ราชวงศ์ 11 และอยู่
มาเมื่อ วัน ทัง้ หลายของเจ้า ครบแล้ว เจ้ าจะไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า เราจะให้ เชื้อ สายของเจ้า ที่มาภาย
หลังเจ้าเกิดขึ้น ผู้ซึ่งจะเป็นบุตรชายคนหนึ่ งของตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 12 เขาจะ
เป็นผู้สร้างนิ เวศให้เรา และเราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิ ตย์ 13 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะ
เป็น บุตรของเรา เราจะไม่ นํา ความเมตตาของเราไปจากเขาเสีย อย่างที่ เราเอาไปจากคนที่ อยู่ ก่อนเจ้า นั ้น
14 แต่ เราจะให้ เขาดํารงอยู่ ในนิ เวศของเรา และในอาณาจักรของเราเป็ น นิ ตย์ เราจะสถาปนาบัล ลั งก ์ ของ
เขาไว้เป็นนิ ตย์� ” 15 นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราว่า

คําอธิษฐานและคําสรรเสริญของดาวิด (2 ซมอ 7:18-29)
และกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และราชวงศ์ ของข้า พระองค์ เป็น อะไรเล่า ที่ พระองค์ ทรงนํา ข้า
พระองค์ มาไกลจนถึงแค่ นี้ 17 โอ ข้าแต่ พระเจ้า สิ ่งนี้ เป็นของเล็กน้ อยในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะ
พระองค์ยงั ตรัสถึงราชวงศ์ของผู้รับใช้ของพระองค์ในอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั ้น และทรงมองข้าพระองค์
ตามชนชัน
้ ของมนุษย์ ที่ มี ฐานะอัน สูงส่ง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า 18 และดาวิด จะกล่าวทูล อะไรแก่
พระองค์ ได้ อี กในเรือ
่ งเกียรติ อน
ั ทรงประทานแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อทรงเห็นแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และตามนํ้าพระทัยของพระองค์เอง
พระองค์ทรงกระทําการใหญ่ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ นทัว่ ไป 20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
้ เพื่อจะกระทําให้สิ่งใหญ่นี้ เป็ นที่รู กั
หามีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนื อพระองค์ ตามที่ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ยินกับหูของ
ข้า พระองค์ 21 ประชาชาติ อื่น ใดบนแผ่น ดิน โลกเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ
ไปไถ่ ให้เป็นประชาชนของพระองค์ เพื่อทรงกระทําให้พระองค์ มีพระนามใหญ่ยงิ่ โดยสิง่ ที่ ใหญ่โตน่าสะพรึง
กลัว ในการที่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ ทัง้ หลายให้ พ้น หน้า ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ มาจาก
อียป
ิ ต์ 22 และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ เป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น นิ ตย์
และข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 23 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นบัดนี้ ขอให้
พระวจนะซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และเกี่ยวกับ ราชวงศ์ จงดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ และขอ
พระองค์ ทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ตรัส แล้ วน น
ั ้ เถิด 24 และขอพระนามของพระองค์ สถาปนาไว้และเกรียง
ไกรอยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงเป็น พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล คือ พระเจ้า แก่ อิสราเอล � และ
วงศ์ ของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะถูก สถาปนาไว้ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ 25 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ว่า พระองค์ จะทรงสร้างวงศ์ ให้ เพราะฉะนั ้น
ผู้รับใช้ของพระองค์จึงได้ประสบความกล้าหาญที่จะอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ 26 ข้าแต่พระเยโฮวาห์
บัดนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ได้ทรงสัญญาสิง่ ที่ดีนให้
ี้ แก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 27 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอให้ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่ จะทรงอวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพื่อ วงศ์ นั้น จะ
16 แล้วกษั ตริย์ดาวิดก็เสด็จเข้าไปประทั บนัง
่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

1 พงศาวดาร 18:1

349

1 พงศาวดาร 19:13

ดํารงอยูต
่ ่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าสิง่ ใดที่พระองค์ทรงอํานวยพระพร
สิ่งนั ้นก็ได้รับพระพรเป็นนิ ตย์�
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ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มัน
่ คง (2 ซมอ 8:1-18)

1 และอยู่ ต่อ มาดาวิด ทรงโจมตี คนฟี ลิ ส เตีย และทรงปราบปรามเขาเสีย

ทรงยึด เมือ งกัท และชนบทของ
เมืองนั ้น จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย 2 และพระองค์ ทรงโจมตี โมอับ และคนโมอั บก ็ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด และนํา
บรรณาการมาถวาย 3 ดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร์กษั ตริยของเมื
์
องโศบาห์ด้วยตรงไปยังเมืองฮามัท ขณะ
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปตัง้ อํานาจการปกครองของพระองค์ ที่ แม่น ้าํ ยู เฟรติ ส 4 และดาวิด ทรงยึด รถรบจาก
ท่านมาหนึ่ งพันคัน พลม้าเจ็ดพัน และทหารราบสองหมื่น และดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ารถรบเสียสิน
้ แต่
ทรงเหลือไว้ให้พอแก่ รถรบหนึ่ งร้อยคัน 5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์
6
แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน แล้วดาวิดทรงตัง้ ทหารประจําป้อม
ในซีเรีย แห่ง เมืองดามัสกัส และคนซีเรีย เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด และนํา บรรณาการมาถวาย ดาว ิด เสด็จ ไป
ณ ที่ ใด พระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ พระองค์ ที่ นั่น 7 ดาว ิด ทรงยึด โล่ ทองคํา ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของฮาดัด เอ
เซอร์ถือ และทรงนํามาที่เยรู ซาเล็ม 8 ดาวิดทรงยึดทองสัมฤทธิเ์ ป็ นอันมากจากเมืองทิบหาทและจากเมือง
คูน หัว เมืองของฮาดัด เอเซอร์ ซึ่ง ซาโลมอนทรงใช้ สร้างขัน สาครทองสัมฤทธิ์และเสา และเครือ
่ งใช้ ทอง
สัมฤทธิ์ 9 เมื่อโทอู กษั ตริย์แห่งเมืองฮามัทได้ ยินว่าดาวิดทรงโจมตี กองทัพทัง้ สิน
้ ของฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์
แห่ งเมืองโศบาห์ แล้ว 10 พระองค์ ทรงใช้ ฮาโดรัม โอรสของพระองค์ ไปเฝ้า กษั ตริย์ ดาว ิด เพื่อ รับ เสด็จ และ
ถวายพระพรที่ พระองค์ ทรงรบกับฮาดัดเอเซอร์และทรงชนะ (เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์ได้ สู้ รบกับโทอู บ่อยๆ)
และพระองค์ได้ส่งของทุกอย่างที่ทําด้วยทองคํา ด้วยเงิน และด้วยทองสัมฤทธิม
์ าถวาย 11 และกษั ตริย์ดาว
ิดทูลถวายสิง่ เหล่านี้ แด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับเงินและทองคําซึ่งพระองค์ทรงนํามาจากประชาชาติทัง้ ปวง
จากเอโดม โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย และอามาเลข 12 และอาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ประหารคน
เอโดมหนึ่ งหมื่นแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ 13 และท่านตัง้ ทหารประจําป้อมในเอโดม และคนเอโดมทัง้
สิน
้ ได้เป็นคนรับใช้ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่วา่ พระองค์เสด็จไป ณ ที่ใดๆ
14 ดาว ิด จึง ทรงครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง
้ สิน
้ และพระองค์ ทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม
แก่ประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
้ 15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพ และเยโฮชาฟั
ทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 16 และศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาบีเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์
เป็นปุโรหิต และชาวะชาเป็นราชเลขา 17 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาอยู่เหนื อคนเคเรธีและคนเปเลธ
และบรรดาโอรสของดาวิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ชน
ั ้ หัวหน้าในราชการของกษั ตริย์

19

สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-19)
1 และอยู่ ต่อ มาภายหลัง นี้ นาหาชกษั ตริย์ ของคนอัม โมนสิน
้ พระชนม์ และโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครอบ
ครองแทน 2 และดาวิดตรัสว่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานูนโอรสของนาหาช เพราะว่าบิดาของท่าน
ได้แสดงความเมตตาต่อเรา� ดาวิดจึงทรงส่งผู้ส่ ือสารไปเล้าโลมท่านเกี่ยวกับบิดาของท่าน และข้าราชการ
ของดาวิดก ็ มาย ัง ฮานูน ในแผ่น ดิน ของคนอัม โมน เพื่อ จะเล้าโลมท่าน 3 แต่ บรรดาเจ้า นายของคนอัม โม
นทูลฮานูนว่า “พระองค์ ดําริว่าดาวิดส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือพระราชบิดาของพระองค์ เช่น
นั ้น หรือ ข้าราชการของท่านมาหาพระองค์ เพื่อ ค้นหาและควํา่ และสอดแนมแผ่นดิ นม ิ ใช่ หรือ � 4 ฮานูน จึง
จับข้าราชการของดาวิดและโกนเขาเสีย และตัดเครือ
่ งแต่งกายของเขาออกเสียที่ตรงกลางตรงตะโพก แล
้วปล่อยตัวไป 5 เมื่อมบ
ี างคนไปทูลดาวิดถึงเรือ
่ งคนเหล่านั ้น พระองค์ก็ทรงใช้ให้ไปรับเขา เพราะคนเหล่านั ้น
อายมาก และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่ เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล้วจึงค่อยกลับ
มา� 6 เมื่อ คนอัมโมนเห็นว ่า เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ เกล ียดชัง แก่ ดาวิด ฮานูนและคนอัมโมนจึง ส่ง เงิน หนึ่ ง พัน
ตะลัน ต์ ไปจ้างรถรบและพลม้า จากเมโสโปเตเมีย จากซีเรีย มาอาคาห์ และจากโศบาห์ 7 เขาได้ จ้างรถรบ
สามหมื่นสองพันคันและกษั ตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพของท่าน ผูซึ
้ ่งมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หน้าเมืองเมเด
บา และคนอัมโมนก็ รวบรวมกันมาจากหัวเมืองของเขาทัง้ หลาย และมาทําสงคราม 8 เมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ
เรือ
่ งนั ้นจึงใช้โยอาบ และกองทัพทแกล้วทหารทัง้ สิน
้ ไป 9 คนอัมโมนออกมาจัดทัพตรงหน้าประตูเมือง และ
บรรดากษั ตริย์ที่ ยกมาอยู่ที่ ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 10 เมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนั ้นขนาบอยู่ข้างหน้าและ
ข้างหลัง ท่านจึงคัดเอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่ สรรไว้แล้วและจัดทัพเข้าไปต่อสู้ คนซีเรีย 11 ส่วนคนของ
ท่านที่ เหลืออยู่ ท่านก็มอบไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชย
ั น้ องชายของท่าน คนเหล่านั ้ นก็จัดเข้าสู้ กับคน
อัม โมน 12 และท่านพูด ว่า “ถ้า กําลัง คนซีเรีย แข็ง เหลือ กําลัง ของเราแล้ว เจ้า จงช่วยเรา แต่ ถ้า กําลัง คนอัม
โมนแข็งเกินกําลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้า 13 จงมีความกล้าหาญเถิด และให้เราประพฤติตัวอย่างกล้าหาญ
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เพื่อชนชาติ ของเรา และเพื่อหัวเมืองของพระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําสิง่ ที่ ชอบพระทัย
ในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด � 14 ดัง นั ้น โยอาบและประชาชนผู้ อยู่ กั บท ่านได้ เข ้า มาใกล้ ข้างหน้า คน
ซีเรียเพื่อสู้รบกัน และเขาทัง้ หลายก็แตกหนี ไปต่อหน้าท่าน 15 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนี ไปแล้ว
เขาก็หนี ไปให้พ้นหน้าอาบีชย
ั น้ องชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับมายังเยรู ซาเล็ม
16 แต่เมื่อคนซีเรียเห็นว่าเขาพ่ายแพ้แก่อิสราเอล เขาจึงส่งผู้ส่ ือสารไปนําคนซีเรียซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้ น
ออกมา มีโชฟัคผู้บังคับบัญชากองทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย
ดาวิดทรงนําการสู้รบเอง

17 และเมื่อมค
ี นกราบทูลดาวิด

พระองค์ก็ทรงรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ เข้าด้วยกัน และข้ามแม่น้ําจอร์แดนมา
หาเขา 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 พัน คนและ
ทหารราบสี่ หมื่นคน และฆ่าโชฟัคผู้บัญชาการกองทัพของเขาทัง้ หลายด้วย 19 และเมื่อผู้รับใช้ของฮาดัดเอ
เซอร์เห็นว่าเขาพ่ายแพ้ต่ออิสราเอล เขาก็ยอมทําสันติภาพกับดาวิด และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ คนซีเรีย
จึงไม่ชว
่ ยคนอัมโมนอีกต่อไป
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โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
1 และอยู่ มาพอสิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บรรดากษั ตริย์ ยกกองทัพ ออกไปรบ โยอาบก็ นํา กําลัง กองทัพ ไปกวาดล้าง
แผ่นดินของคนอัมโมน และมาล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับทเยรู
ี่ ซาเล็ม และโยอาบก็โจมตีเมืองรับ
บาห์ และควํา่ เมืองนั ้นเสีย 2 และดาวิดทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรของกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย พระองค์
ทรงทราบว่า มงกุฎ นั ้ นม ี ทองคํา หนั ก หนึ่ ง ตะลัน ต์ และมี เพชรพลอยต่างๆ ซึ่ง ต่อ มาอยู่ บนพระเศียรของดา
วิด และพระองค์ทรงริบของจากเมืองนั ้นได้ข้าวของเป็นอันมาก 3 พระองค์ทรงนําประชาชนที่อยูในเมื
่
องนั ้น
ออกมา ตัง้ เขาให้ทํางานหนั ก อยู่ กับ เลื่อยและเหล็ก ขุด และขวาน และดาวิด ทรงกระทํา เช่น นั ้น แก่ หว
ั เมือง
ทัง้ สิน
้ ของคนอัมโมน แล้วดาวิดกับประชาชนทัง้ ปวงก็กลับสู่เยรู ซาเล็ม
การฆ่ามนุษย์ยักษ์ แห่งฟีลิสเตีย
และอยู่ มาภายหลัง เกิด สงครามขึ้ นก ับ คนฟี ลิ ส เตีย ที่ เมืองเกเซอร์ แล ้ว สิบ เบคัย คนหุ ชาห์ ได้ สังหารสิ
ปปัยผู้เป็นลูกหลานของคนยักษ์เสีย และคนฟี ลิสเตี ยก็ถู กปราบปราม 5 และมีสงครามกับคนฟี ลิสเตี ยอีก
และเอลฮานั นบุตรชายยาอีรได้
์ ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอท
ั ชาวกัทเสีย ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพัน
่ ทอ
ผ้า 6 และมีสงครามที่เมืองกัทอีก มีชายคนหนึ่ งรู ปร่างใหญ่โต ผู้ที่มือข้างหนึ่ งมีนิว
้ หกนิว
้ และนิว
้ เท้าข้างละ
หกนิว
่ บสี่นิว
์ วย 7 และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตร
้ จํานวนยีสิ
้ และเขาเป็นบุตรชายของคนยักษด้
8
ชายชิเมอีพระเชษฐาของดาวิดก็ประหารเขาเสีย คนเหล่านี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท และเขาล้มตาย
ด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์
4
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ดาวิดนั บจํานวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
1 ซาตานได้ ยน
ื ขึ้น ต่อสู้ อิสราเอล และดลพระทัย ให้ ดาว ิด นั บ จํานวนอิสราเอล 2 ดาว ิด จึง ตรัส กับ โยอาบ
และผูบ
้ ังคับบัญชากองทัพว่า “จงไปนั บอิสราเอลตัง้ แต่เมืองเบเออร์เชบาถึงเมืองดาน แลว
้ นํารายงานมาให้
เราเพื่อจะได้ทราบจํานวนรวมของเขาทัง้ หลาย� 3 แต่โยอาบทูลว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงเพิม
่ ประชาชนของ
พระองค์อีกร้อยเท่าของที่ มีอยู่แล้ว ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ แต่ประชาชนนี้ ทัง้ สิน
้ เป็นผู้รับใช้
ของเจ้านายของข้าพระองค์มิใช่หรือ ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงรับสัง่ เช่นนี้ ไฉนพระองค์จึงทรงนําการ
ละเมิดมาสู่อิสราเอล� 4 แต่โยอาบขัดรับสัง่ ของกษั ตริย์มิได้ โยอาบจึงจากไป และไปตลอดคนอิสราเอลทัง้
สิน
้ และกลับมายังเยรู ซาเล็ม 5 และโยอาบถวายจํานวนประชาชนที่ นับได้แก่ดาวิด ในอิสราเอลทัง้ สิ้นมีหน
่งึ ล้านหนึ่ งแสนคนที่ ชักดาบ และในยูดาห์มีสี ่แสนเจ็ดหมื่นคนที่ ชักดาบ 6 แต่ ท่านมิได้ นั บเลวีและเบนยามิ
นท่ามกลางจํานวนนั ้นด้วย เพราะว่าพระดํารัสของกษั ตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
พระองค์ จึงทรงลงโทษอิสราเอล 8 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้า
พระองค์ได้ทําบาปใหญ่ยงิ่ ในการที่ข้าพระองค์ได้กระทําสิง่ นี้ ข้าแต่พระองค์ บัดนี้ ขอทรงให้อภัยความชัว่ ช้า
ของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้กระทําการอย่างโง่เขลามาก� 9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกาด
ผู้ทํานายของดาวิดว่า 10 “จงไปบอกดาวิดว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือก
เอาประการหนึ่ ง เพื่อเราจะได้กระทําให้แก่เจ้า� ” 11 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูลพระองค์ว่า “พระเย
7 แต่ พระเจ้า ไม่ ทรงพอพระทัย ในเรือ
่ งนี้

1 พงศาวดาร 21:12
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โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงเลือกเอาตามที่เจ้าพอใจ 12 คือ กันดารอาหารสามปี หรือการล้างผลาญโดยศัตรู ของ
เจ้าสามเดือนขณะที่ดาบของศัตรู จะขับเจ้าทัน หรือดาบของพระเยโฮวาห์สามวันคือโรคระบาดบนแผ่นดิน
และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ทําลายทัว่ ไปในดิน แดนทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงพิจารณา
ดู วา่ จะให้ ข้า พระองค์ กราบทูล พระองค์ ผู้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มาว่า ประการใด� 13 แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ กาดว่า
“เรามี ความกระวนกระวายมาก ขอให้ เราตกเข้าไปอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณ
ของพระองค์ ใหญ่ยิง่ นั ก แต่ ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลย� 14 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงให้โรค
ระบาดเกิด ขึ้น ในอิสราเอล และคนอิสราเอลได้ ล้ม ตายเจ็ด หมื่น คน 15 และพระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ไปยัง
เยรู ซาเล็มเพื่อจะทําลายเสีย แต่เมื่อท่านจะลงมือทําลาย พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตร และพระองค์ทรง
กลับ พระทัย ในเหตุ รา้ ยนั ้น และพระองค์ ตรัส กั บท ูต สวรรค์ ผู้ ทํา ลายนั ้ นว ่า “พอแล้ว ยับ ยั ้งม ือ ของเจ้า ได้�
ส่วนทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ กําลัง ยืน อยู่ ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 16 และดาวิด แหงนพระ
พักตร์ทรงเห็น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ยน
ื ระหว่างแผ่น ดิน โลกและฟ้า สวรรค์ และในมือ ถือ ดาบที่ ชก
ั
ออกเหนื อเยรู ซาเล็ม แล้วดาวิดและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล ผู้ได้สวมผ้ากระสอบแล้ว ก็ซบหน้าลง 17 และ
ดาวิด ทูล พระเจ้า ว่า “ข้า พระองค์ มิใช่ หรือ ที่ บัญชาให้ นับ ประชาชน ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ได้ กระทํา บาป และได้
กระทํา ความชัว่ ร้ายยิง่ นั ก แต่ บรรดาแกะเหล่า นี้ เขาได้ กระทํา อะไร โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ และราชวงศ์ ของข้า พระองค์ แต่ ขออย่า ให้ โรคร้าย
นั ้นอยูเ่ หนื อประชาชนของพระองค์�
พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนั น (อาราวนาห์� ให้เป็นที่สร้างพระวิหาร (2 ซมอ 24:18-25)

18 แลวท
้ ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาให้กาดทูลดาวิดว่า ให้ดาวิดขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระ

เยโฮวาห์ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 19 ดาว ิด จึง เสด็จ ขึ้น ไปตามคํา ของกาด ซึ่ง ท่านได้ กราบทูล ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนั นกําลังนวดข้าวสาลีอยู่ ท่านหันมาเห็นทูตสวรรค์ บุตรชายสี่คนของ
ท่านที่ อยู่ กั บท ่า นก็ ซ่อนตัว เสีย 21 เมื่อ ดาวิด เสด็จ มายัง โอรนั น โอรนั น มองเห็น ดาวิด และออกไปจากลาน
นวดข้าวถวายบังคมดาวิดด้วยซบหน้าลงถึงดิน 22 และดาวิดตรัสกับโอรนั นว่า “จงให้ที่ลานนวดข้าวแก่เรา
เถิด เพื่อเราจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์บนนั ้น จงให้แก่เราตามราคาเต็ม เพื่อว่าโรคระบาดนั ้น
จะได้ระงับเสียจากประชาชน� 23 แล้วโอรนั นกราบทูลดาวิดว่า “ขอทรงรับไปเถิดพ่ะย่ะค่ะ และขอกษั ตริย์เจ้
านายของข้าพระองค์กระทําสิง่ ที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด นี่ พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์ขอถวายวัวสําหรับเครือ
่ ง
เผาบู ชา และถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็น ฟืน แล ้ว ข้าวสาลี เป็น ธัญ ญบู ชา ข้า พระองค์ ขอถวายหมด� 24 แต่
กษั ตริย์ดาวิดตรัสกับโอรนั นว่า “หามิได้ แต่ เราจะซื้อเอาตามราคาเต็ม เราจะไม่ เอาของของเจ้าถวายพระ
เยโฮวาห์ หรือ ถวายสิง่ ที่ เรามิ ได้ เสีย ค่า เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา � 25 ดาว ิด จึง ทรงชําระให้ โอรนั น เป็น ทองคํา นํ้า
26
หนั กหกร้อยเชเขลเพื่อที่นั ้น ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และทรงถวายเครือ
่ ง
เผาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชา และกราบทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์
ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครือ
่ งเผาบูชา 27 แล้วพระเยโฮวาห์ก็ทรงบัญชาทูตสวรรค์ และท่านก็เอาดาบใส่
ฝักเสีย 28 ครัง้ นั ้น เมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส
พระองค์ก็ทรงถวายสัตวบูชาที่นั ่น 29 เพราะพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซ่ึงโมเสสได้สร้างขึ้นในถิน
่ ทุรกันดาร
และแท่นเครือ
่ งเผาบูชา ในเวลานั ้นอยูใ่ นปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน 30 แต่ดาวิดจะไปทูลถามพระเจ้าที่นั่นไม่
ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
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ดาวิดทรงเตรียมวัตถุสําหรับการสร้างพระวิหาร

แล ้ว ดาวิด ตรั สว ่า “นี่ แหละพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า นี่ แหละแท่น เครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ
อิสราเอล� 2 ดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอล และพระองค์ทรงจัดคนสกัด
หินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า 3 ดาวิดยังทรงจัดสะสมเหล็กเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็น
ตะปู ของบานประตู รวั ้ และเป็นเหล็กหนี บ ทัง้ ทองสัมฤทธิเ์ ป็นจํานวนมากเหลือที่ จะชัง่ ได้ 4 และไม้สนสี ดาร์
นั บไม่ ถ้วน เพราะว่าชาวไซดอน และชาวไทระ ได้ นําไม้ สนสี ดาร์จํานวนมากมายมาถวายดาวิด 5 เพราะดา
วิด ตรัสว ่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรายัง เด็ก อยู่ และไม่ เคยงาน และพระนิ เวศซึ่ง จะสร้างถวายพระเยโฮ
วาห์นั้นต้องหรู หราอย่างยิง่ มีชื่อเสียงและสง่าราศีในบรรดาประเทศทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เราจึงจะจัด
เตรียมไว้� ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจํานวนมากก่อนพระองค์สิน
้ พระชนม์
1

ดาวิดทรงกําชับซาโลมอน
แล ้ว พระองค์ ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกําชั บท ่านให้สร้างพระนิ เวศถวายพระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 7 ดาวิดรับสัง่ ซาโลมอนว่า “ลูกเอ๋ย เรามีใจประสงค์ ที่ จะสร้างพระนิ เวศถวาย
6

1 พงศาวดาร 22:8
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พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 8 แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเราว่า ‘เจ้ าได้ ทําให้โลหิต
ตกมาก และได้ทําสงครามใหญ่โต เจ้าอย่าสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทําให้โลหิตตกเป็
นอันมากต่อสายตาของเราบนแผ่นดินโลก 9 ดูเถิด บุตรชายคนหนึ่ งจะบังเกิดมาแก่เจ้า เขาจะเป็นคนแห่ง
ความสงบ เราจะให้ความสงบแก่ เขาให้ พ้น จากศั ตรู ทัง้ สิน
ื ว่า ซาโลมอน
้ ของเขารอบข้าง เพราะเขาจะมีช่อ
และเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่อส
ิ ราเอลในสมัยของเขา 10 เขาจะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเรา
เขาจะเป็น บุตรของเรา และเราจะเป็น บิดาของเขา และเราจะสถาปนาราชบัล ลั งก ์ ของเขาเหนื ออ ิส ราเอล
เป็น นิ ตย์� 11 นี่ แหละ ลูก ของข้า เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า และขอให้เจ้ ามี ความสําเร็จ และ
สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า สํา เร็จด ัง ที่ พระองค์ ตรัส ถึง เรือ
่ งเจ้า 12 ขอเพียงพระเยโฮ
วาห์ประสาทให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ และทรงตัง้ เจ้าให้ปกครองอิสราเอลและทรงโปรด
ให้เจ้ ารักษาพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 13 แล้วเจ้าจะทําสําเร็จ ถ้า เจ้าจะระมัดระวัง
ที่ จะปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับ โมเสสเกี่ยวกับ อิสราเอล จงเข้ม แข็ง
และกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลย 14 และดูเถิด เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ด้วยความยากเหนื่ อยอย่างยิง่ เป็นทองคําหนั กหนึ่ งแสนตะลันต์ เงินหนั กหนึ่ งล้านตะลันต์ ทองสัมฤทธิ์
และเหล็ก เหลือ ที่ จะชัง่ เพราะมี มากมายเหลือ เกิน เราได้ จัด เตรียมตัวไม้ และหิน ด้วย เจ้ าจะเพิม
่ เติม เข้า อี
กก ็ ได้ 15 ยิง่ กว่า นั ้น เจ้า มี คนทํางานมากมาย คือ ช่างสกัด หิน ช่างก่อ ช่างไม้ และช่างฝีมือ ทุก ชนิ ด 16 ส่วน
ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก นั ้ นก ็ มี มากมายเหลือ ที่ จะนั บ ได้ ลุ กขึ้น ทํา ไปเถิด ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
สถิตอยูก
่ ับเจ้า�
ดาวิดทรงบัญชาประมุขทัง้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอน

17 ดาว ิด ทรงบัญชาประมุข ทัง
้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอนโอรสของพระองค์ ด้วยว่า 18 “พระเยโฮ

วาห์พระเจ้า ของเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า มิ ใช่ หรือ และพระองค์ มิได้ ประทานการหยุด พัก สงบแก่ เจ้ าทุ กด ้าน
หรือ เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ ไว้ในมือของเรา และแผ่นดินนั ้ นก็ราบคาบต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์และต่อหน้าประชาชนของพระองค์ 19 บัดนี้ จงตัง้ จิตตัง้ ใจของเจ้าที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า จงลุกขึ้นสร้างสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เพื่อว่าหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ก็ดี
และเครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ดี จะได้นําเอามาไว้ในพระนิ เวศที่ จะสร้างขึ้นเพื่อพระนามของพระเย
โฮวาห์�
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ดาวิดทรงตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์

1 เมื่อ ดาวิด ทรงชราและหง่อมแล้ว พระองค์ ทรงตัง
้ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส
ราเอล 2 ดาว ิด ทรงให้ ประชุม เจ้า นายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และบรรดาปุโรหิต และคนเลวี 3 คนเลว ี นั้น อายุ

ตัง้ แต่สามสิบปี ข้น
ึ ไปก็ให้นั บไว้ และรวมได้สามหมื่นแปดพันคน 4 ดาวิดตรัสว่า “จากพวกนี้ สองหมื่นสี่พัน
คนจะต้องดูแลการงานในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ย 5 สี่พันคน
เป็น นายประตู และอีก สี่ พัน คนจะถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ งดนตรีซ่ึง เราได้ สร้างไว้ให้ ใช้
สรรเสริญ� 6 และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็นกองๆตามบุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)

7 จากคนเกอร์โชมคือลาดานและชิเมอี 8 บุ ตรชายของลาดานคือ

เยฮีเอลผู้เป็นหัวหน้า และเศธาม และ
โยเอล สามคน 9 บุ ตรชายของชิ เมอี คือ เชโลมิ ท ฮาซี เอล และฮาราน สามคน คนเหล่า นี้ เป็น ประมุข ของ
บรรพบุรุษลาดาน 10 และบุตรชายของชิเมอีคือ ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห์ ทัง้ สี่คนนี้ เป็นบุตรชายของ
ชิเมอี 11 และยาหาทเป็นหัวหน้า และศิ ซาห์เป็ นที่สอง แต่เยอูชและเบรียาห์ไม่มีบุตรชายมาก เพราะฉะนั ้น
ในการนั บจึงรวมเข้าเป็นเรือนบรรพบุรุษเดียวกัน
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล สี ่คน 13 บุตรชายของอัมรามคือ อาโรน
และโมเสส เขาตัง้ อาโรนไว้ต่างหากให้เป็น ผู้ ทํา พิธีชําระสิง่ ของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด ทัง้ เขาและบุตรชายของเขา
สืบไปเป็นนิ ตย์ เพื่อเผาเครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และปรนนิ บัติพระองค์ และอวยพระพร
ในพระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 14 ฝ่ายโมเสสคนของพระเจ้า นั ้น บุ ตรชายของท่านมีช่อ
ื เสียงท่ามกลาง
คนตระกูล เลวี 15 บุ ตรชายของโมเสสคือ เกอร์โชม กับ เอลี เยเซอร์ 16 บุ ตรชายของเกอร์โชมคือ เชบู เอลผู้
เป็นหัวหน้า 17 บุตรชายของเอลีเยเซอร์คือ เรหับยาห์ผู้เป็นหัวหน้า เอลีเยเซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตรชาย
ของเรหับ ยาห์ มี มากนั ก 18 บุ ตรชายของอิส ฮาห์ คือ เชโลมิ ท ผู้ เป็น หัวหน้า 19 บุ ตรชายของเฮโบรนคือ เยรี
ยาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเยคาเมอัมทสี
ี่ ่ 20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์
ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์ที่สอง
12 บุ ตรชายของโคฮาทคือ

1 พงศาวดาร 23:21
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ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
มาห์ลีและมูชี บุตรชายของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช 22 เอเลอาซาร์สิ้นชีวต
ิ
ไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรสาว บุตรชายของคีชผูเ้ ป็นญาติของเขาแต่งงานกับเขา 23 บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี
เอเดอร์ และเยรีโมท สามคน
21 บุตรชายของเมรารีคือ

การจัดงานของคนเลวีใหม่

24 คนเหล่า นี้ เป็ น คนเลวีตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา

เป็นประมุขของบรรพบุรุษ ของเขา ตามที่ เขาได้ ข้น
ึ
ทะเบียนไว้ตามจํานวนชื่อรายบุคคล อายุตัง้ แต่ยี่สิบปีขึ้นไป ผู้ซึ่งจะทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 25 เพราะดาวิดตรัสว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลได้ประสาทการหยุดพักสงบแก่ประชาชน
ของพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็มเป็นนิ ตย์ 26 และคนเลวีจึงไม่ต้องหาบหามพลับพลา
หรือเครือ
่ งใช้ใดๆเพื่องานปรนนิ บัติ อีกเลย� 27 เพราะตามพระดํารัสสุดท้ายของดาวิด คนเลวีตัง้ แต่ อายุ ยี
่ สิ บปี ข้น
ึ ไปถูก นั บ 28 แต่ หน้าที่ ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิ บั ติ พระนิ เวศแห่ง
พระเยโฮวาห์ มีงานดูแลลานและห้องและงานชําระของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ และงานใดๆซึ่งเป็นงานปรนนิ บั
ติของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า 29 และช่วยเกี่ยวกับเรือ
่ งขนมปังหน้าพระพักตร์ด้วย เรือ
่ งยอดแป้งสําหรับธัญ
ญบู ชา ขนมไร้เชื้อแผ่นของปิ้ งบูชา ของบูชาคลุกนํ้ามัน และเครือ
่ งตวง เครือ
่ งวัดทุกขนาด 30 และทุกๆเช้า
เขาจะต้องยืนโมทนาและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และเวลาเย็นกเช่
็ นเดียวกัน 31 ทัง้ ในเวลาเมื่อถวายบรรดา
เครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่ งคํ่า ในวันเทศกาลกําหนด ตามจํานวนที่กําหนด
ให้ ถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทุ กวัน เรือ
่ ยไป 32 ดังนี้ แหละเขาจะดูแลพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและ
ดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้บุตรชายของอาโรนพี่น้องของเขา เพื่องานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์
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กองเวรของลูกหลานอาโรน

1 กองเวรของลูกหลานอาโรนมีดังนี้

บุตรชายของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 2 แต่
นาดับและอาบีฮูสิ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตร เอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงทําหน้าที่ตําแหน่ งปุโรหิต
3 ด้วยความช่วยเหลือ ของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์ และอาหิ เมเลคบุตรชายอิธามาร์ ดาว ิด ได้ ทรงจัด
เป็น เวรตามหน้าที่ ในการปรนนิ บั ติ ของเขาทัง้ หลาย 4 มี หัวหน้า ในหมู่ บุ ตรชายของเอเลอาซาร์มากกว่า ใน
หมู่ บุ ตรชายของอิธามาร์ เขาจึง จัด แบ่ งด ัง นี้ พวกบุตรชายของเอเลอาซาร์มี สิ บหกคนเป็น หัวหน้า ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา และในหมู่พวกบุตรชายของอิธามาร์ตามเรือนบรรพบุรุษของเขามีแปดคน 5 เขาทัง้
หลายจัดแบ่งด้วยสลาก เหมือนกันหมด เพราะมี เจ้าหน้าที่ ของสถานบริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ แห่งพระนิ เวศ
ของพระเจ้า เป็น บุตรชายของเอเลอาซาร์กับ บุตรชายของอิธามาร์ทัง้ สองฝ่าย 6 และเชไมอาห์บุ ตรชายนา
ธันเอลอาลักษณ์ ผู้เป็นพวกเลวี ได้ บันทึกไว้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ ต่อหน้าเจ้านาย และศาโดกปุโรหิต และ
อาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์ และต่อหน้าประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี เขาจับสลาก
ครอบครัว หนึ่ ง จากเอเลอาซาร์ และจับ สลากครอบครัว หนึ่ ง จากอิธามาร์ 7 สลากแรกตกกับ เยโฮยาริบ ที่
สองตกแก่ เยดายาห์ 8 ที่ สามแก่ ฮาริม ที่ สี่ แก่ เสโอริม 9 ที่ ห้า แก่ มัลคิ ยาห์ ที่ หกแก่ มิ ยาม ิน 10 ที่ เจ ็ด แก่ ฮก
ั
โขส ที่แปดแก่อาบียาห์ 11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิ ยาห์ 12 ที่สิบเอ็ดแก่เอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม
13 ที่ สิ บสามแก่ หุปปาห์ ที่ สิ บสี่ แก่เยเชเบอับ 14 ที่ สิ บห้าแก่บิลกาห์ ที่ สิ บหกแก่อม
ิ เมอร์ 15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร ์
ที่ สิ บแปดแก่อฟ
ั เซส 16 ที่ สิ บเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ ยี่สิ บแก่เยเฮเซเคล 17 ที่ ยี่สิ บเอ็ดแก่ยาคีน ที่ ยี่สิ บสองแก่
กาม ูล 18 ที่ ยี ่ สิ บสามแก่ เดไลยาห์ ที่ ยี ่ สิ บสี่ แก่ มาอาซิ ยาห์ 19 คนเหล่า นี้ มี หน้าที่ กําหนดของเขาในการปรน
นิ บัติที่จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบที่อาโรนบิดาของเขาได้ตัง้ ไว้สําหรับเขาทัง้ หลาย
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท
ฝ่ายลูก หลานของเลวีที่ เหลือ อยู่ คือ จากบุตรชายของอัม รามมี ชู บาเอล จากบุตรชายของชู บาเอลมี
เยเดยาห์ 21 ฝ่ายเรหับยาห์ คือจากบุตรชายของเรหับยาห์มี อิสชีอาห์ ผูเป็
้ นหัวหน้า 22 จากคนอิสฮาร์มี เชโล
โมท จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์
ที่ สอง ยาฮาซี เอลที่ สาม เยคาเมอั มท ี่ สี ่ 24 บุ ตรชายของอุส ซี เอลคือ มี คาห์ บุ ตรชายของมี คาห์ คือ ชาม ีร ์
25 น้ องชายของมีคาห์คือ อิสซีอาห์ บุตรชายของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์
20

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
มาห์ลีและมูชี บุตรชายของยาอาซียาห์คือ เบโน 27 ฝ่ายลูกหลานของเมรารีคือ
ของยาอาซียาห์มี เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี 28 ของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย 29 ของคีช บุตร
26 บุตรชายของเมรารีคือ
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ชายของคีชคือ เยราเมเอล 30 บุตรชายของมู ชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี้ เป็นลูกหลานของ
คนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 31 คนเหล่า นี้ คือ แต่ ละหัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ และน้ องชาย
ของเขาก็ เหมือนกัน ได้ จับ สลากด้วยอย่างเดียวกับ พี่ น้องของเขาคือ บุ ตรชายของอาโรน ต่อ พระพักตร์ขอ
งกษั ตริย์ดาวิด ศาโดก อาหิเมเลค และต่อประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี

25
พวกนั กดนตรีและนั กร้องสําหรับพระวิหาร
1 ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิ บัติได้ จัดแยกบางคนไว้สําหรับการปรนนิ บัติ คือจากลูกหลานของ
อาสาฟ และของเฮมาน และของเยดู ธูน ผู้ ซึ่ง จะพยากรณ์ ด้วยพิณ เขาคู่ ด้วยพิณ ใหญ่ และด้วยฉาบ ราย
ชื่อ ของผู้ ทํางานตามหน้าที่ ของเขา คือ 2 จากลูก หลานของอาสาฟคือ ศัก เกอร์ โยเซฟ เนธานิ ยาห์ และอา
ชาเรลาห์ ลูก หลานของอาสาฟ ภายใต้ การนํา ของอาสาฟ ผู้ พยากรณ์ ภายใต้ พระราชดํารัสส ง
ั ่ ของกษั ตริย์
3 จากเยดู ธูน คือ ลูก หลานของเยดูธู นม ี เกดาลิ ยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิ ยาห์ และมัท ที ธ ิยาห์ หกคนภาย
ใต้ 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 และเยรีโมท ฮานานิ ยาห์
ฮานานี เอลี ยาธาห์ กิด ดาลที และโรมั มท ี เอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร ์ และมาหะซิ โอท 5 คนเหล่า
นี้ เป็นบุตรชายของเฮมานผู้ทํานายของกษั ตริย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และพระเจ้าทรง
ประทานบุตรชายสิบ สี่ คน และบุตรสาวสามคนแก่ เฮมาน 6 เขาทัง้ หลายทุก คนอยู่ ภายใต้ การนํา ของบิดา
ของเขาเพื่อประกอบเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิ บั
ติในพระนิ เวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน อยู่ภายใต้พระราชดํารัสสัง่ ของกษั ตริย์ 7 จํานวนคน
ของเขารวมทัง้ พี่น้องของเขา ผู้รับการฝึกในการร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ทุกคนผู้มีความชํานาญ มีสอง
ร้อยแปดสิบแปดคน
การจับฉลากหน้าที่ของแต่ละคน

8 เขาทัง
้ หลายจับสลากหน้าที่ ของเขา

ทัง้ ผู้น้ อย ผู้ใหญ่ ครู และศิษย์ก็เหมือนกัน 9 สลากแรกตกเป็นพวก
ของอาสาฟได้แก่โยเซฟ ที่ สองได้แก่เกดาลิ ยาห์ พร้อมกับพี่น้องและบุตรชายของเขา สิบสองคน 10 ที่ สาม
ตกแก่ศักเกอร์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 11 ที่สี่ได้แก่อิสรี พร้อมกับบุตรชาย
ของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 12 ที่ ห้า ได้ แก่ เนธานิ ยาห์ พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของ
เขา สิบสองคน 13 ที่หกได้แก่บุคคิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 14 ที่เจ็ดได้
แก่เยชาเรลาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์ พร้อมกับ
บุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 16 ที่ เก้าได้แก่มัทธานิ ยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่
น้ องของเขา สิบสองคน 17 ที่สิบได้แก่ชิเมอี พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 18 ที่สิ
บเอ็ดได้แก่อาซาเรล พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 20 ที่ สิ บสามได้ แก่ ชู บาเอล พร้อมกับบุตรชายของ
เขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 21 ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธย
ิ าห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ
บสองคน 22 ที่สิบห้าได้แก่เยรีโมท พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 23 ที่สิบหกได้แก่
ฮานานิ ยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 24 ที่สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์ พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 25 ที่สิบแปดได้แก่ฮานานี พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี่น้องของเขา สิบสองคน 26 ที่สิบเก้าได้แก่มัลโลธี พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
27 ที่ยี่สิบได้แก่เอลียาธาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 28 ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร ์
พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 29 ที่ ยี ่ สิ บสองได้ แก่ กิด ดาลที พร ้ อมกับ บุตรชาย
ของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 30 ที่ยี่สิบสามได้แก่มาหะซิโอท พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
ของเขา สิบสองคน 31 ที่ยีสิ
่ บสี่ได้แก่โรมมท
ั เอเซอร์
ี
พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน

26
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า
จากคนโคราห์มี เมเชเลมิ ยาห์บุ ตรชายโคเร เป็น ลูก หลานของอาสาฟ 2 และเม
เชเลมิยาห์มีบุตรชายคือ เศคาริยาห์ บุตรหัวปี เยดียาเอล ที่สอง เศบาดิยาห์ ที่สาม ยาทนี เอล ที่สี่ 3 เอลาม
ที่ ห้า เยโฮฮานั น ที่ หก เอลี โอน ัย ที่ เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมี บุ ตรชายคือ เชไมอาห์ บุ ตรหัวปี เยโฮซาบาด
ที่สอง โยอาห์ ที่สาม สาคาร์ ที่สี่ เนธันเอล ที่ห้า 5 อัมมีเอล ที่หก อิสสาคาร์ ที่เจ็ด เปอุลเลธัย ที่แปด เพราะ
ว่าพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่เขา 6 และแก่เชไมอาห์บุตรชายของเขาด้วย มีบุตรชายหลายคนเกิดแก่เขา
1 ฝ่ายกองเวรเฝ้า ประตู
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เป็นผู้ปกครองในครัวเรือนบิดาของเขา เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนมีอาํ นาจใหญ่โตและกล้าหาญ 7 บุตรชาย
ของเชไมอาห์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผู้ซึ่งพี่น้องของเขาเป็นคนมีกําลังคือ เอลีฮู และเส
มาคิยาห์ 8 คนเหล่านี้ ทัง้ หมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดมกับบุตรชายและพี่น้องของเขา เป็นคนสามารถ
มี กําลัง เหมาะแก่ การปรนนิ บัติ เป็น ของโอเบดเอโดมหกสิบ สองคน 9 และเมเชเลมิ ยาห์ มี บุ ตรชายและพี่
น้ องเป็น คนมี กําลัง สิบ แปดคน 10 และโฮสาห์ ผู้ เป็น ลูก หลานของเมรารีมี บุ ตรชายคือ ชิ มรี ผู้ เป็น หัวหน้า
(เพราะถึงเขาจะไม่เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ให้เขาเป็นหัวหน้า� 11 ฮิลคียาห์ ที่สอง เทบาลิยาห์ ที่สาม เศ
คาริยาห์ ที่ สี่ บุ ตรชายและพี่ น้องของโฮสาห์ทัง้ สิน
้ มี สิ บสามคน 12 กองเวรเฝ้า ประตู เหล่า นี้ ตามคนผู้ เป็น
หัวหน้าของเขา มีหน้าที่เช่นเดียวกับพีน
่ ้ องของเขา ในการปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
การจับฉลากกันเพื่อรู ว้ า่ ใครอยูประตู
่
ไหน

13 และเขาจับ สลากกัน ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา

ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ เหมือนกัน สําหรับ ใครอยู่ประตู
ไหน 14 สลากสํา หรับด ้านตะวัน ออกตกแก่ เชเลมิ ยาห์ เขาจับ สลากให้ บุ ตรชายของเขาคือ เศคาริยาห์ ด้วย
เขาเป็ นที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาด และสลากของเขาออกมาสําหรับด้านเหนื อ 15 ของโอเบดเอโดมออกมาสํา
หรับด้านใต้ คลังพัสดุ นั ้นเขาจัดให้บุ ตรชายของเขาดู แล 16 ส่วนของชุ ปปิมและโฮสาห์ ออกมาสําหรับด้าน
ตะวัน ตก ที่ ประตู ชัลเลเคท ตามถนนที่ ขึ้น ไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวัน ออกมี คนเลว ี หกคน ด้าน
เหนื อม ี สี ่ คนทุก วัน ด้านใต้ วน
ั ละสี่ คนทุก วัน และสองคู่ ที่ คลัง พัสดุ 18 สําหรับ ระเบียงทางตะวัน ตกนั ้น มี สี ่
คนทีถ
่ นนและสองคนที่ระเบียง 19 คนเหล่านี้ เป็นเวรเฝ้าประตูจากลูกหลานของโคราห์ และลูกหลานของเม
รารี
คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า

20 จากคนเลวีนั ้น

อาหิยาห์ดูแลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า และคลังสิง่ ของถวาย 21 ลูกหลานของลาดาน
คือ ลูก หลานของคนเกอร์โชน ที่ เป็น บุตรชายของลาดาน บรรดาหัวหน้า ของลาดาน คนเกอร์โชนคือ เยฮี
เอลี 22 บุ ตรชายของเยฮีเอลี คือ เศธามและโยเอลน้ องชายของเขา เป็น ผู้ ดู แลคลัง พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ 23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล 24 และเชบูเอล บุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็น
บุตรชายของโมเสส เป็น นายคลัง ใหญ่ 25 พี่ น้ องของเขาคือ จากเอลี เยเซอร์มี เรหับ ยาห์เป็น บุตรชาย บุ ตร
ชายของเรหับ ยาห์คือ เยชายาห์ บุ ตรชายของเยชายาห์คือ โยรัม บุ ตรชายของโยรัม คือ ศิค รี บุ ตรชายของ
ศิค รีคือ เชโลมิ ท 26 เชโลมิ ท คนนี้ และพี่ น้องของเขาเป็น ผู้ ดู แลคลัง ของถวายทัง้ สิน
้ ซึ่ง กษั ตริย์ดาวิด และ
บรรดาหัวหน้า และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบถวายไว้ 27 จากของที่รบ
ิ ได้ซ่ึงเขาได้ใน
สงคราม เขาทัง้ หลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 28 และทุกสิง่ ซึ่งซามูเอลผู้
ทํานาย และซาอูลบุตรชายคีช และอับเนอร์บุตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ถวายไว้ และ
ผู้ใดก็ตามได้ถวายสิง่ ใด ของถวายทัง้ สินก
่
แลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา
้ ็อยูในความดู
พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ยสําหรับอิสราเอล

29 จากคนอิส ฮาร์

เคนานิ ยาห์และบุตรชายของเขาได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้มี หน้าที่ ภายนอกสําหรับ อิสราเอล ให้
เป็นเจ้าหน้าที่ และเป็นผู้วินิจฉั ย 30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์และพี่น้องของเขาเป็นคนมีความกล้าหาญ
หน่งึ พันเจ็ดร้อยคน ได้เป็นผู้ดูแลอิสราเอลทางฟากตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ในเรือ
่ งกิจการทัง้
สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ และราชการของกษั ตริย์ 31 จากคนเฮโบรนมี เยรียาห์เป็นหัวหน้าของคนเฮโบรน ตาม
พงศ์ พันธุ ์ ตามบรรพบุรุษ ในปี ที่ สี่ สิ บของรัชกาลดาวิด เขาได้ สํารวจและพบคนที่ มี อํานาจใหญ่ โตและกล้า
หาญที่ ยาเซอร์ในเมือ งกิ เลอาด 32 กษั ตริย์ดาว ิด ได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ท่านและพี่ น้องของท่าน คือ คนกล้า หาญ
สองพันเจ็ดร้อยคนผู้เป็นหัวหน้า ให้เป็นผู้ดูแลคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง ในกิจธุระ
ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับกษั ตริย์

27
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน
ต่อ ไป นี้ เป็น ราย ชื่อ ประชาชน อิสราเอล ตาม จํานวน คือ บรรดา หัวหน้า บรรดา นาย พัน นาย ร้อย และ
บรรดาเจ้า หน้าที่ ผู้รบ
ั ใช้ กษั ตริย์ ในราชการทุก อย่างที่ เก ี่ย วกับ กองเวรที่ เข ้า มาและออกไป เดือนแล้ว เดือน
เล่า ตลอดปี กองเวรหนึ่ งๆมี จํานวนสองหมื่น สี่ พัน คน 2 คือ ยาโชเบอัม บุตรชายศั บด ีเอล เป็น ผู้ ดู แลกอง
เวรที่ หน่ง
ึ ในเดือนต้น ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 3 เขาเป็นลูกหลานของเปเรศ และเป็นหัวหน้า
ผู้ บัญชาการกองทัพ ทัง้ สิน
้ ในเดือนต้น 4 โดด ัย คนอาโหอาห์ เป็น ผู้ ดู แลกองเวรของเดือนที่ สอง มิ กโลท
เป็น ผู้ บังคับ บัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 5 ผู้ บังคับ บัญชาการกองทัพ คน
ที่ สามสําหรับ เดือนที่ สามคือ เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น ปุโรหิต ใหญ่ ในกองเวรของเขามี สองหมื่น
1
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สี่ พัน คน 6 เบไนยาห์ นี้ คือ ผู้ ที่ เป็น ทแกล้ว ทหารในสามสิบ คน และเป็น ผู้ บัญชาการของสามสิบ คนนั ้น อัม
มี ซาบาดบุตรชายของเขาเป็น ผู้ ดู แลกองเวรของเขา 7 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบเป็น ผู้ บัญชาการคน
ที่ สี ่ สําหรับ เดือนที่ สี ่ และเศบาดิ ยาห์ บุ ตรชายของเขาดูแลต่อ จากเขา ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน
คน 8 ผู้บัญชาการคนที่ หา้ สําหรับเดือนที่ หา้ คือ ชัมหุทคนอิสราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 9 ผู้
บัญชาการคนที่หกสําหรับเดือนที่หกคือ อิราบุตรชายอิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พัน
คน 10 ผู้ บัญชาการคนที่ เจ็ดสําหรับเดือนที่ เจ็ดคือ เฮเลสคนเปโลน เป็นคนเอฟราอิม ในกองเวรของเขามี
สองหมื่นสี่ พันคน 11 ผู้บัญชาการคนที่ แปดสําหรับเดือนที่ แปดคือ สิ บเบคัยคนหุชาแห่งคนเศ-ราห์ ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 12 ผู้บัญชาการคนที่ เก้าสําหรับเดือนที่ เก้าคือ อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธทคน
เบนยามิน ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 13 ผู้บัญชาการคนที่สิบสําหรับเดือนที่สิบคือ มาหะรัยชาว
เนโทฟาห์จากคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 14 ผู้บัญชาการคนที่สิบเอ็ดสําหรับเดือนที่สิ
บเอ็ดคือ เบไนยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟราอิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 15 ผู้บัญชาการคนที่
สิบสองสําหรับเดือนที่สิบสองคือ เฮลดัยชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนี เอล ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พัน
คน
ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
สําหรับคนรู เบนมี เอลีเยเซอร์บุตรชายศิครีเป็นประมุข สําหรับคน
สิ เมโอนมี เชฟาทิ ยาห์ บุ ตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรับ คนเลวีมี ฮาชาบิ ยาห์ บุ ตรชายเคมู เอล สําหรับ คนอา
โรนมี ศาโดก 18 สําหรับ คนยู ดาห์ มี เอลีฮู พี่ ชายคนหนึ่ ง ของดาวิด สําหรับ คนอิส สาคาร์มี อมร ี บุ ตรชายมี
คาเอล 19 สําหรับ คนเศบู ลุ นม ี อิชม ัย อาห์บุ ตรชายโอบาดีห์ สําหรับ คนนั ฟ ทาลี มี เยรีโมทบุตรชายอัส รีเอล
20 สําหรับ คนเอฟราอิม มี โฮเชยาบุตรชายอาซาซิ ยาห์ สําหรับ คนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกู ลม ี โยเอลบุตรชายเป
ดายาห์ 21 สําหรับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในกิเลอาดมี อิดโดบุตรชายเศคาริยาห์ สําหรับคนเบนยามินมี ยา
อาซีเอลบุตรชายอับเนอร์ 22 สําหรับคนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮัม คนเหล่านี้ เป็นประมุขของตระกูล
ต่างๆแห่งอิสราเอล
16 เหนื อตระกูลต่างๆของอิสราเอลคือ

การนั บประชาชนไม่สําเร็จ

23 ดาวิดมิได้ทรงนั บจํานวนคนที่ อายุตํ่ากว่ายี่สิ บปี

เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้วา่ จะกระทําให้อส
ิ ราเอล
มากเหมือนดาวแห่งท้องฟ้า 24 โยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ ตัง้ ต้นนั บ แต่ ไม่สําเร็จ เพราะพระพิโรธก็ มา
เหนื ออิสราเอลในเรือ
่ งนี้ และจํานวนนั ้นก็มิได้ลงไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์ดาวิด
เจ้าหน้าที่ต่างๆในรัชกาลของดาวิด

25 อัสมาเวทบุตรชายอาดี เอลเป็ นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง

และเยโฮนาธันบุตรชายของอุสซียาห์ เป็น
เจ้า กรมคลัง นอกนคร ในหัว เมือง ในชนบทและในป้ อม 26 เอสรีบุ ตรชายเคลูบ เป็น ผู้ ดู แลบรรดาผู้ ที่ ทํา ไร่
นาหลวง 27 ชิ เมอี ชาวรามาห์ ดู แลสวนองุน
่ และศั บด ี ชาวเชฟามดู แลผลิตผลของสวนองุน
่ สําหรับ ห้องเก็
บน้าํ องุน
่ 28 บาอัล ฮานั น ชาวเกเดอร์เป็น ผู้ ดู แลต้น มะกอกเทศและต้น มะเดื่อ ที่ ในหุบเขา โยอาชดู แลคลัง
นํ้ามัน 29 ชิ ตรัย ชาวชาโรนดูแลฝูง วัว ซึ่ง หากิน อยู่ ในชาโรน ชาฟั ทบ ุตรชายอั ดล ัย ดูแลฝูง วัว ในหุบเขาทัง้
หลาย 30 และโอบิล คนอิ ชมาเอลดู แลอูฐ เยดายาห์ ชาวเมโรโนทดู แลลา 31 ยาซีส ชาวฮาการ์ดู แลฝูง แพะ
แกะ บรรดาคนเหล่า นี้ เป็น พนั กงานดูแลทรัพย์ สมบัติ ของกษั ตริย์ ดาวิด 32 โยนาธานลุง ของดาวิด เป็ นที ่
ปรึกษา เป็นคนที่มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายฮัคโมนี เป็นผู้เลี้ยงดูราชโอรส 33 อา
หิโธเฟลเป็ นที่ปรึกษาของกษั ตริย์ และหุชย
ั คนอารคีเป็นพระสหายของกษั ตริย์ 34 เยโฮยาดาบุตรชายเบไน
ยาห์และอาบียาธาร์เป็นผูท
้ ํางานต่อจากอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตริย์

28
ดาวิดให้คําปรึกษาแก่อส
ิ ราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชาชน
1 ณ เยรู ซาเล็ม ดาวิดได้ ทรงเรียกประชุมบรรดาเจ้านายทัง
้ สิน
้ ของอิสราเอล คือเจ้านายของตระกูล และ
ผู้ บัญชาการกองทัพ ที่ รบ
ั ราชการตามเวร นายพัน นายร้อย และพนั กงานทัง้ สิน
้ ผู้ ดู แลทรัพย์ สมบัติ และฝูง
สัตว์ของกษั ตริย์และโอรสของพระองค์ พร้อมกับพนั กงานราชสํานั ก ทแกล้วทหารและวีรบุรุษทัง้ สิน
้ 2 แล้
วกษั ตริย์ดาว ิด ทรงลุก ขึ้น ประทับ ยืน และตรัสว ่า “พี่ น้ องของข้าพเจ้า และประชาชนของข้าพเจ้า ขอจงฟัง
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า มี ใจประสงค์ ที่ จะสร้างพระนิ เวศอัน เป็ นที ่ พัก ของหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และ
เพื่อเป็ นที ่รองพระบาทของพระเจ้าของเรา และข้าพเจ้าได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้เสร็จแล้ว 3 แต่พระเจ้า
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าอย่าสร้างนิ เวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าเป็นนั กรบและได้ทําโลหิตให้ตก� 4 ถึง
กระนั ้ นก ็ ดี พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลทรงเลือกข้าพเจ้า จากเรือนบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หมด
ให้ เป็นก ษั ตริ ย์ เหนื ออ ิส รา เอล เป็น นิ ตย์ เพราะ พระองค์ ทรง เลือก ยู ดาห์ ให้ เป็น ประมุข และ ใน วงศ์ วาน
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ของยู ดาห์ เรือนบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตรชายของบิดาข้าพเจ้า พระองค์ ทรงพอพระทัย
ในข้าพเจ้า และทรงให้ ข้าพเจ้า เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง 5 และบุตรชายทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า (เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานบุตรชายเป็ นอ ัน มากแก่ ข้าพเจ้า) พระองค์ ทรงเลือกซาโลมอนบุตรชายของ
ข้าพเจ้าให้นั่งบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนื ออิสราเอล 6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซา
โลมอนบุตรชายของเจ้าจะสร้างนิ เวศของเราและลานนิ เวศของเรา เพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นลูกของเรา
และเราจะเป็นพ่อของเขา 7 เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิ ตย์ ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่ อยู่
ในการรักษาปฏิ บัติ ตามบัญญัติ ของเราและคําตัดสินของเราอย่างที่ เขาทําอยู่ในวันนี้ � 8 เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวงอันเป็นชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ และต่อพระกรรณของพระเจ้า
ของเรา จงรักษาและแสวงหาพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ หลาย เพื่อ เจ้า จะได้
กรรมสิทธิแผ่
์ นดินอันดีนี้ และมอบไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานผู้มาภายหลังเจ้าสืบไปเป็นนิ ตย์ 9 ซาโลมอ
นบุตรของเราเอ๋ย เจ้าจงรู จ
้ ักพระเจ้าของบิดาเจ้า และจงปรนนิ บติ
ั พระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจ
ของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทัง้ ปวง และทรงเข้าใจในแผนงานแห่งความคิดทัง้ ปวง ถ้า
เจ้า แสวงหาพระองค์ เจ้ าจะพบพระองค์ แต่ ถ้า เจ้า ทอดทิง้ พระองค์ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งเจ้า ออกไปเสีย
เป็นนิ ตย์ 10 บัดนี้ จงฟังให้ดี เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิ เวศเพื่อเป็นสถานบริสุทธิ์ จง
เข้มแข็งและทําให้สําเร็จเถิด�
ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน

11 แล ้ว ดาวิด ทรงมอบให้ กับ ซาโลมอนโอรสของพระองค์

ซึ่ง แผนผั งม ุข ของพระวิหารและแผนผัง เรือน
ต่างๆของพระวิหารนั ้น คลังและห้องชัน
้ บน และห้องชัน
้ ใน และห้องสําหรับพระที่นั่งกรุ ณา 12 และแผนผัง
ทัง้ สิน
่ งลานของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และบรรดาห้องระเบียงรอบ
้ ซึ่ง พระองค์ มี อยู่ในพระทัย ในเรือ
และคลัง สําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า และคลัง สําหรับ บรรดาของถวาย 13 และผัง สําหรับ เวรปุโรหิต และ
คนเลวี และงานปรนนิ บัติทัง้ สิน
่ งใช้ในงานปรนนิ บัติ
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และสําหรับบรรดาเครือ
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 14 พระองค์ทรงมอบนํ้าหนั กทองคําของเครือ
่ งใช้ทองคําทุกอย่างสําหรับการ
ปรนนิ บัติแต่ละอย่าง นํ้าหนั กเงินของเครือ
่ งใช้เงินทุกอย่างสําหรับงานปรนนิ บัติแต่ละอย่าง 15 นํ้าหนั กของ
เชิง ประทีป ทองคํา และตะเกียงทองคํา นํ้า หนั ก ของเชิง ประทีป แต่ ละคั นก ับ ตะเกียงแต่ละดวง นํ้า หนั ก เงิน
ของเชิงประทีป ทัง้ เชิงประที ปกับตะเกียงนั ้น ตามที่ จะใช้คันประทีปแต่ละคัน 16 นํ้าหนั กทองคําสําหรับโต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร์แต่ ละโต๊ะ เงินสําหรับโต๊ะเงิน 17 และขอเกี่ยวเนื้ อ ชาม กับคนโทเป็นทองคําบริสุทธิ์
ชามทองคํา และนํ้า หนั ก ทองคํา ของแต่ละลูก ชามเงิน และนํ้า หนั ก เงิน ของแต่ละลูก 18 แท่น เครือ
่ งหอมทํา
ด้วยทองคํา เนื้ อ ละเอียดและนํ้า หนั ก ของแท่น นั ้น ทัง้ แผนผัง สําหรับ รถรบทองคํา ของเครู บ ซึ่ง กางปีก ออก
ปกหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ 19 ดาวิดตรัสว่า “สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้า
เข้าใจโดยอาศัยลายพระหัตถ์ของพระองค์เหนื อข้าพเจ้า คืองานทุกอย่างซึ่งจะต้องกระทําตามแผนผังนั ้น�
ดาวิดทรงเร้านํ้าพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร
“จงเข้มแข็งและกล้าหาญ และทําให้สําเร็จเถิด อย่า
กลัวเลย อย่าขยาด เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิ ตกับเจ้า พระองค์ จะไม่ทรง
ปล่อยให้ เจ้ าล้ม เหลวหรือ ทอดทิง้ เจ้า จนกว่า งานทัง้ สิน
้ สําหรับ งานปรนนิ บั ติ แห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ จะสําเร็จ 21 ดู เถิด มี เวรปุโรหิต และคนเลวี จะอยู่ กับ เจ้า สําหรับ งานปรนนิ บั ติ ทุ กอย่างแห่ง พระนิ เวศ
ของพระเจ้า ในการนี้ ทัง้ สิน
้ จะมีคนอยู่กับเจ้า คือทุกคนที่ เต็มใจ และเป็นผู้มีฝีมือในงานปรนนิ บัติทุกอย่าง
ทัง้ ประมุขและประชาชนทัง้ ปวงจะอยูใ่ นบังคับบัญชาของเจ้าทัง้ สิน
้ �
20 แล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า

29
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน

“ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้ เดียวที่ พระเจ้า ทรง
เลือกไว้ นั ้น ยัง เป็น คนหนุ่ม และไม่ มี ความชํานาญ การงานก็ ใหญ่ โต เพราะว่า มหานิ เวศนั ้ นม ิ ใช่ สําหรับ
คน แต่ สําหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้า 2 เพราะฉะนั ้นเราจึงจัดเตรียมไว้สําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา
เต็ม ความสามารถของเรา คือ ทองคํา สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยทองคํา และเงิน สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยเงิน และทอง
สัมฤทธิส
์ ําหรับสิง่ ที่ทําด้วยทองสัมฤทธิ์ และเหล็กสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเหล็ก และไม้สําหรับสิง่ ที่ทําด้วยไม้ มี
พลอยสีนํ้าข้าว และพลอยสําหรับฝัง พลวง หินลาย เพชรพลอยทุกชนิ ดและหินอ่อนมายมาย 3 ยิง่ กว่านั ้นอี
กนอกจากสิง่ ทัง้ ปวงที่ เราจัดหาไว้สํา หรับน ิเวศบริสุทธิ์ แล้ว เรายังม ี ทองคํา และเงิน เป็น สมบั ติ ของเราเอง
และเพราะความรัก ของเราที่ มีต ่อ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา เรามอบให้ แก่ พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของ
เรา 4 ดังนี้ ทองคําสามพันตะลันต์ เป็นทองคําเมืองโอฟีร ์ และเงินถลุงแล้วเจ็ดพันตะลันต์เพื่อจะบุผนั งพระ
นิ เวศ 5 ทองคําสําหรับสิง่ ที่ ทําด้วยทองคํา และเงินสําหรับสิง่ ที่ ทําด้วยเงิน และเพื่องานทัง้ สิ้นที ่ชา่ งจะต้อง
ทําด้วยมือ ใครบ้างเต็มใจที่จะถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ �
1 และกษั ตริย์ ดาว ิด ตรัส กับ ชุ มนุมชนทัง
้ สิ้นว ่า

1 พงศาวดาร 29:6

358

1 พงศาวดาร 29:27

บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ

6 แล้วเจ้านายของบรรพบุรุษ

บรรดาประมุขของตระกูลแห่งอิสราเอล ทัง้ นายพันนายร้อย และพนั กงาน
ดูแลราชการก็ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้ หลายถวายเพื่องานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น
ทองคํา ห้า พัน ตะลัน ต์ และหนึ่ ง หมื่น ดาริค เงิน หนึ่ ง หมื่น ตะลัน ต์ ทองสัมฤทธิ์ หน ่ง
ึ หมื่น แปดพัน ตะลัน ต์
และเหล็กหนึ่ งแสนตะลันต์ 8 ผู้ใดที่ มีเพชรพลอยก็ ถวายไว้ที่ คลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในความดู แล
ของเยฮีเอลคนเกอร์โชน 9 แล้วประชาชนก็ เปรมปรีดิ ์ เพราะเขาถวายสิง่ เหล่านี้ ตามความสมัครใจของเขา
เพราะเขาถวายด้วยความจริงใจและความเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ดาวิดก็ทรงเปรมปรีดิ์เป็ นที ่ยิงด
่
้วย
ดาวิดอธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์

เพราะฉะนั ้น ดาวิด จึง สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนทัง้ ปวง และดาวิด ทูล ว่า “ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ 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 ที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ราชอาณาจักรเป็น ของพระองค์ และพระองค์ ทรงเป็ นที ่ ยกย่องเป็น จอมของสิง่ สารพัด 12 ทัง้ ความมัง่ คัง่
และเกียรติ มาจากพระองค์ และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ เหนื อ ทุก สิง่ ฤทธานุ ภาพและมหิทธิ ฤทธิ์ อยู่
ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และอยู่ ที่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ จะทรงกระทํา ให้ ใหญ่ ยิง่ และประทานกําลัง แก่
คนทัง้ มวล 13 ฉะนั ้น บัดนี้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายโมทนาพระคุณ พระองค์ ผู้ เป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ และ
สรรเสริญพระนามอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ 14 แต่ ข้าพระองค์ เป็นผู้ใด และชนชาติ ของข้าพระองค์ เป็นผู้ใด
ที่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะสามารถถวายแด่ พระองค์ ด้วยความเต็มใจเช่นนี้ เพราะว่าสิง่ ของทุกอย่างมาจาก
พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั ้น 15 เพราะว่าข้าพระองค์ทัง้
หลายเป็นคนต่างด้าวต่างแดนต่อพระพักตร์พระองค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชัว่ คราว ดังที่ บรรพบุรุษของข้า
พระองค์ได้เป็นอย่างนั ้นมาแล้ว วันปีของข้าพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่มีอะไรจีรัง 16 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ของมากมายเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้า พระองค์ จัดหาเพื่อ
สร้างพระนิ เวศถวายแด่ พระองค์ เพื่อ พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ มาจากพระหัตถ์ ของพระองค์ และเป็น
ของพระองค์ทัง้ สิน
้ 17 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบแน่ ว่า พระองค์ทรงทดลองจิตใจ และ
ทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ถวายทุกสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ด้วยความเต็มใจ
ในความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจของข้าพระองค์ และบัดนี้ ข้าพระองค์ ช่น
ื ใจที่ ได้ เห็นประชาชนของพระองค์ ผู้
ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้ ได้เต็มใจถวายแด่พระองค์ 18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล
บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอพระองค์ ทรงรักษาความประสงค์ แห่ งความคิด ในใจของประชาชน
ของพระองค์ให้เป็นเช่นนี้ เสมอไป และขอทรงตัง้ จิตใจของเขาทัง้ หลายให้มัน
่ ในพระองค์ 19 ขอพระองค์ทรง
โปรดซาโลมอนบุตรชายของข้าพระองค์ให้มีจิตใจจริงที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ พระโอวาท
ของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ และให้กระทํา ทุก อย่างเหล่า นี้ และสร้างนิ เวศตามซึ่ง ข้า พระองค์
ได้ตระเตรียมไว้แล้วนัน
้ �
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ประชาชนตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์

“จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย�
และชุ มนุ มชนทัง้ ปวงก็ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และก้ม ศีรษะของ
เขาทัง้ หลายลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายบังคมแด่กษั ตริย์ 21 และเขาทัง้ หลายได้ถวายสัตวบูชา
แด่ พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ในวันร ุ่ง ขึ้น ต่อ จากวัน นั ้น เป็ นว ัว ผู้ หน ่ง
ึ พัน ตัว
แกะผู้หน่งึ พันตัว ลูกแกะหนึ่ งพันตัว พร้อมกับเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน และถวายสัตวบูชาอย่างมากมายเพื่ออ
ิสราเอลทัง้ ปวง 22 และเขาทัง้ หลายได้กินได้ด่ ืมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในวันนั ้นด้วยความยินดียิง่ และ
เขาทัง้ หลายได้ตัง้ ซาโลมอนโอรสของดาวิดเป็นกษั ตริย์เป็นคํารบสอง และเขาทัง้ หลายได้เจิมท่านไว้ให้เป็น
เจ้านายเพื่อพระเยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็นปุโรหิต 23 แล้วซาโลมอนทรงประทับบนพระที่นั่งของพระเยโฮ
วาห์เป็นกษั ตริย์แทนดาวิดราชบิดาของพระองค์ และพระองค์ ทรงเจริญขึ้น และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เชื่อฟัง
พระองค์ 24 บรรดาประมุขทัง้ ปวง และทแกล้วทหารทัง้ หลาย ทัง้ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ดาวิดได้ปฏิญาณ
ตัว ต่อกษั ตริย์ซาโลมอน 25 และพระเยโฮวาห์ทรงให้ซาโลมอนมี เกียรติ ยศอย่างเหลือ ล้นท่ามกลางสายตา
ของอิสราเอลทัง้ ปวง และทรงประทานความสง่าผ่าเผยของกษั ตริย์แก่พระองค์ อย่างที่ไม่มีกษั ตริย์องค์ใด
ในอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์ได้รบ
ั
20 แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ ชุ มนุ มชนทัง
้ ปวงว่า

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

1 พงศาวดาร 29:28

359

1 พงศาวดาร 29:30

สามปี 28 แล้วพระองค์สิน
้ พระชนม์เมื่อทรงพระชรามาก หง่อมแล้ว ทัง้ ทรงมัง่ คัง่ และมีพระเกียรติ และซา
โลมอนโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ 29 ส่วนพระราชกิจของกษั ตริย์ดาวิด ตัง้ แต่ต้นจนที่ สุด
ดู เถิด ได้ บันทึกไว้ในหนั งสือของซามู เอลผู้ทํานาย และในหนั งสือของนาธันผู้พยากรณ์ และในหนั งสือของ
กาดผูทํ
้ านาย 30 มีเรือ
่ งราวการครอบครองของพระองค์ทัง้ สิน
่ งราวที่บัง
้ และยุทธพลังของพระองค์ และเรือ
เกิดกับพระองค์และกับอิสราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของประเทศต่างๆ

2 พงศาวดาร 1:1
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2 พงศาวดาร 2:6

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศาวดาร

หนั งสือ 2 พงศาวดารนี้ พรรณนาการปกครองของกษัตริย์ซาโลมอนและอีก 17 รัชกาล อาร์ชบิชอบ เจมส์
อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 427 ปี เล่มนี้บันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจนถึงเวลาที่
เขาเป็นเชลย
กษั ตริยซาโลมอนถวายเครื
์
อ
่ งบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)

1 ซาโลมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์

ทรงสถิ ตก ับ พระองค์ และทรงกระทํา ให้ พระองค์ ใหญ่ โตอย่างยิง่ 2 ซาโลมอนตรัส กับ อิสราเอลทัง้ ปวง กับ
นายพันและนายร้อย ทังก
้ ับผู้วินิจฉั ยและกับเจ้านายทัง้ ปวงในอิสราเอลทัง้ สิน
้ ผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษ
ของเขา 3 และซาโลมอนกับ ชุ มนุ มชนทัง้ ปวงที่ อยู่ กับ พระองค์ ได้ ขึ้น ไปที่ ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง อยู่ ที่ กิเบโอน
เพราะพลับพลาแห่งชุมนุมของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิน
่ ทุรกันดาร อยู่ที่
นั ่น 4 แต่ดาวิดได้ทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากคีรย
ิ าทเยอาริมถึงสถานที่ซ่ึงดาวิดทรงเตรียมไว้ให้ เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงตัง้ เต็นท์ ไว้ให้ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 5 ยิง่ กว่า นั ้น แท่น บูชาทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง เบซาเลลบุตรชายอุ รี
ผู้เป็นบุตรชายเฮอร์ได้สร้างไว้นั้นก็อยู่ที่ หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และซาโลมอนกับชุ มนุมชนก็ได้ใช้
แท่นนั ้นเป็นประจํา 6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิต
์ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ซ่ึง
อยูที
่ ่พลับพลาแห่งชุมนุม และทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาหนึ่ งพันตัวบนแท่นนั ้น
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
ในคืน นั ้น พระเจ้า ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอน และตรัส กับ พระองค์ ว่า “เจ้ าอยากให้ เราให้ อะไรเจ้า ก็ จง
ขอเถิด� 8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ได้ทรงสําแดงความเมตตายิง่ ใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของ
ข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์ ปกครองแทน 9 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้พระสัญญา
ของพระองค์ ที่ มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ เป็นจริง ณ บัดนี้ เพราะพระองค์ ได้ ทรงตัง้ ให้ข้าพระองค์
เป็นกษั ตริย์เหนื อชนชาติที่มากอย่างผงคลีแห่งแผ่นดินโลก 10 ขอทรงประทานสติปัญญาและความรู แก่
้ ข้า
พระองค์ ที่ จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาติ นี้ เพราะผู้ใดเล่าที่ จะวินิจฉั ยประชาชนของพระองค์ ได้ ซึ่งใหญ่
โตนั ก� 11 พระเจ้า ตรัส ตอบซาโลมอนว่า “เพราะว่า สิง่ นี้ อยู่ ในจิตใจของเจ้า และเจ้า มิ ได้ ขอทรัพย์ สมบัติ
ความมัง่ คัง่ และเกียรติ หรือชีวต
ิ ของศัตรู เจ้า และทังม
้ ได้
ิ ขอชีวต
ิ ยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู เ้ พื่อ
ตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวินิจฉั ยประชาชนของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขานั ้น 12 เราประสาท
สติปัญญาและความรูให้
้ แก่เจ้า เราจะให้ทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติแก่เจ้าด้วย อย่างที่ไม่มกษั
ี ตริย์
องค์ ใดผู้ อยู่ ก่อนเจ้า ได้ มี และไม่ มี ผู้ ใดภายหลัง เจ้า จะมี เหมือน � 13 ซาโลมอนจึง เสด็จ จากปู ชน ีย สถานสูง
ที่กิเบโอน จากต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนื ออิสรา
เอล 14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพลม้า พระองค์ ทรงมี รถรบหนึ่ ง พัน สี่ รอ
้ ยคัน และพลม้า หนึ่ ง หมื่น
สองพันคน ซึ่งพระองค์ ทรงให้ประจําอยู่ที่ หัวเมืองรถรบ และอยู่กับกษั ตริย์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 15 และกษั ตริ
ย์ ทรงกระทํา ให้ เงิน และทองคํา เป็น ของสามัญ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เหมือนก้อนหิน และทรงกระทํา ให้ มี ไม้ สน
สี ดาร์มากมายเหมือนไม้ มะเดื่อ แห่ง หุบเขา 16 ม้า อัน เป็น สินค้า เข้า ของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร ้ อมด้วย
เส้นด้ายสําหรับผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตริย์รบ
ั เส้นด้ายสําหรับผ้าป่านนั ้นมาตามราคา 17 เขาทัง้
หลายนํารถรบเข้ามาจากอียป
ิ ต์คันหนึ่ งเป็นเงินหกร้อยเชเขลเงิน และม้าตัวหนึ่ งหนึ่ งร้อยห้าสิบ ดังนั ้นโดย
ทางพวกพ่อค้า เขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษั ตริย์ของคนฮิตไทต์และบรรดากษั ตริย์ของคนซีเรีย
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การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
1 ฝ่ายซาโลมอนทรงตัง
้ พระทัย ที่ จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามของพระเยโฮวาห์ และสร้างราชวัง เพื่อ
ราชอาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนขนของ และให้แปดหมื่นคน
สกัดหินที่ถิน
่ เทือกเขา และให้คนสามพันหกร้อยคนดูแลเขาทัง้ หลาย 3 และซาโลมอนทรงส่งราชสารไปยัง
หุรามกษั ตริย์เมืองไทระว่า “ท่านได้กระทํากิจกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า คือ ได้ส่งไม้สนสีดาร์ให้พระองค์
ท่าน เพื่อสร้างวังให้พระองค์ท่านอาศัยอย่างไร ขอท่านได้กระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างนั ้น 4 ดูเถิด ข้าพเจ้ากําลัง
จะสร้างพระนิ เวศเพื่อพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และมอบถวายแด่พระองค์ เพื่อเผาเครือ
่ ง
หอมต่อ พระพักตร์พระองค์ และเพื่อ ขนมปัง หน้า พระพักตร์เนื องนิ ตย์ และเพื่อ เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เช้า และ
เย็น ในวันสะบาโต และในวันข้างขึ้น และวันเทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ซึ่งเป็น
กฎตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์สําหรับอิสราเอล 5 พระนิ เวศซึ่งข้าพเจ้าจะสร้างนั ้นใหญ่โต เพราะว่าพระเจ้าของเราใหญ่
ยิง่ กว่าพระทัง้ ปวง 6 แต่ผูใดเล่
้
าที่จะสามารถสร้างพระนิ เวศสําหรับพระองค์ได้ ในเมื่อฟ้าสวรรค์ถึงแม้ว่าฟ้า
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สวรรค์ ที่ สูง ที่สุด รับรองพระองค์ ไว้ไม่ ได้ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใดเล่า ที่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ พระองค์ นอกจาก
ให้ เป็ นที ่ เผาเครือ
่ งบู ชาต ่อ พระพักตร์พระองค์ เท่านั ้น 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอส่ง ชายคนหนึ่ ง ผู้ ชาํ นาญการ
ช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก และชํานาญในเรือ
่ งผ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และสี ฟ้า ทัง้ เป็น ผู้ ชาํ นาญ
ในการแกะสลัก เพื่อ จะอยู่ กับ ช่างฝีมือ ผู้ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ในยู ดาห์ และในเยรู ซาเล็ม ผู้ ซึ่ง ดาวิด ราชบิดาของ
ข้าพเจ้าได้ จัดหาไว้ 8 ขอท่านส่งไม้สนสี ดาร์ ไม้สนสามใบและไม้ประดู่ จากเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะ
ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าราชการของท่านรู จ
้ ักการตัดไม้ในเลบานอน และดูเถิด ข้าราชการของข้าพเจ้าจะอยู่กับ
ข้าราชการของท่าน 9 เพื่อจัดเตรียมตัวไม้ให้แก่ ข้าพเจ้าให้มากมาย เพราะว่าพระนิ เวศที่ ข้าพเจ้าจะสร้างนี้
จะใหญ่ โตและแปลกประหลาด 10 และดู เถิด ส่วนข้าราชการของท่าน คือ ผู้ ที่ โค ่น ตัด ไม้ นั ้น ข้าพเจ้า จะให้
ข้าวสาลี นวดแล้ว สองหมื่น โคระ ข้าวบาร์เลย ์ สองหมื่น โคระ นํ้า องุน
่ สองหมื่น บัท และนํ้ามัน สองหมื่น บัท
แก่ เขาทัง้ หลาย � 11 แล ้วหุ รามกษั ตริย์ แห่ งเมืองไทระทรงตอบเป็น ลายพระหัตถ์ ซึ่ง พระองค์ ทรงมี ไปถึง
ซาโลมอนว่า “เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงรัก ประชาชนของพระองค์ พระองค์ จึง ทรงกระทํา ให้ ท่านเป็นกษั
ตริย์ เหนื อ เขาทัง้ หลาย� 12 หุ รามตรัส อี กว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงสร้าง
ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ผู้ ได้ ประทานโอรสที่ ฉลาดคนหนึ่ ง แก่ ดาว ิ ดกอปรด้วยความเฉลียวฉลาดและ
ความเข้าใจ ผู้ซึ่งจะสร้างพระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ และสร้างพระราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์
13 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งช่างฝีมือคนหนึ่ ง กอปรด้วยความเข้าใจคือหุรามที่ ปรึกษาอาวุโส 14 บุตรชายของหญิง
คนดาน บิดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ เขาชํานาญงานช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก หินและไม้ และ
ทํางานช่างผ้าสีม่วง สีฟ้า ผ้าป่านเนื้ อละเอียดและผ้าสีแดงเข้ม และทําการแกะสลักทุกชนิ ด และสร้างตาม
แบบลวดลายใดๆที่จะกําหนดให้แก่เขา พร้อมกับช่างฝีมือของท่าน คือช่างฝีมือของดาวิดราชบิดาของท่าน
ผู้ เป็น เจ้า นายของข้าพเจ้า 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เรือ
่ งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย ์ นํ้ามัน และนํ้า องุน
่ ซึ่ง เจ้า นาย
ของข้าพเจ้า ได้ กล ่าวถึง นั ้น ขอท่านได้ ส่ง ไปให้ พวกเราผู้ รับ ใช้ ท่าน 16 และพวกเราจะตัด ตัวไม้ เท่า ที่ ท่าน
ต้องการจากเลบานอน และนํา มาให้ท่านโดยแพทางทะเลถึง เมืองยัฟฟา เพื่อ ว่า ท่านจะได้ นํา ขึ้น ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม� 17 แล้วซาโลมอนทรงทําบัญชีสํามะโนครัวชนต่างด้าวทัง้ สิน
้ ผู้อยู่ในแผ่นดินอิสราเอล ภายหลั
งบัญชีสํามะโนครัวซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําไว้ และปรากฏว่ามีคนหนึ่ งแสนห้าหมื่นสาม
พันหกร้อยคน 18 พระองค์ทรงกําหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนขนของ และให้แปดหมื่นคนสกัดหินที่ถิน
่ เทือก
เขา และคนสามพันหกร้อยคนเป็นผูดู
้ แลให้ประชาชนทํางาน

3
การเริม
่ สร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์

1 แล้วซาโลมอนทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่กรุ งเยรู ซาเล็มบนภูเขาโมริยาห์

ที่ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ ตรงที่ซ่ึงดาวิดทรงกําหนดไว้ที่ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเย
บุส 2 พระองค์ทรงเริม
่ สร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์
ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)

ต่อ ไปนี้ เป็น รากฐานซึ่ง ซาโลมอนทรงวางเพื่อ สร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ส่วนยาวตามศอกโบราณ
หกสิบ ศอก และกว้างยี่ สิ บศอก 4 มุ ขด ้านหน้า ของพระนิ เวศนั ้น ยาวยี่ สิ บศอก เท่ ากั บด ้า นกว้างของพระ
นิ เวศ และส่วนสูง หนึ่ ง ร้อยยี่สิบ พระองค์ ทรงบุ ด้านในด้วยทองคํา บริสุทธิ์ 5 ห้องโถงพระองค์ ทรงบุ ด้วยไม้
สนสามใบ และบุ ด้วยทองคําเนื้ อดี และทําต้ นอินทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนนั ้น 6 พระองค์ ทรงแต่งพระ
นิ เวศด้วยฝัง เพชรพลอยต่างๆเพื่อ ความสวยงาม ทองคํา นั ้น เป็น ทองคํา เมืองพารวายิม 7 พระองค์ จึง ทรง
บุพระนิ เวศนั ้นด้วยทองคําคือที่ คาน ธรณี ประตู ผนั ง ประตู กับสลั กรู ปเครู บไว้บนผนั ง 8 และพระองค์ ทรง
สร้างที่บริสุทธิที
์ ่สุด คือความยาวของที่นั้นตามความกว้างของพระนิ เวศ เป็นยี่สิบศอก และกว้างยี่สิบศอก
พระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา เนื้ อด ี หน ัก หกร้อยตะลัน ต์ 9 นํ้า หนั ก ของตะปู หา้ สิบ เชเขลทองคํา และพระองค์
ทรงบุหอ
้ งชัน
้ บนด้วยทองคํา 10 ในที่บริสุทธิที
์ ่สุดนั ้น พระองค์ทรงสร้างเครู บไว้สองรู ปด้วยไม้บุทองคํา 11 ปี
กของเครู บทัง้ สองนั ้นกางออกยี่สิบศอก ปี กข้างหนึ่ งของเครู บรู ปหนึ่ งยาวห้าศอกจดผนั งพระนิ เวศ และอีก
ปีก หนึ่ ง ยาวห้า ศอกจดปีก ของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 12 และของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง ปีก ข้างหนึ่ ง ห้า ศอกจดผนั ง พระ
นิ เวศ และอีกปีกหนึ่ งห้าศอกด้วยติดต่อกับปีกของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 13 ปีกของเครู บเหล่านี้ กางออกยีสิ
่ บศอก
เครู บทง
ั ้ สองนั ้นยืนหันหน้าไปทางห้องโถง 14 และพระองค์ทรงสร้างม่าน ด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม
และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และปั กรู ปเครู บ ไว้บนนั ้น 15 ข้างหน้า พระนิ เวศพระองค์ ทรงสร้างเสาสองต้น สูง
สามสิบห้าศอก มีบัวควํา่ สูงห้าศอกอยู่บนยอดเสาแต่ละต้น 16 พระองค์ ทรงทําลูกโซ่เหมือนในห้องหลังติด
ไว้ที่ ยอดเสา และพระองค์ ทรงทําทั บท ิม หนึ่ ง ร้อยลูก แขวนไว้ที่ โซ่ 17 พระองค์ ทรงตัง้ เสาไว้หน ้า พระวิหาร
3
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ข้างขวาต้นหนึ่ ง อีกต้นหนึ่ งข้างซ้าย ต้นข้างขวานั ้นพระองค์ทรงขนานนามว่า ยาคีน และต้นข้างซ้ายว่า โบ
อาส

4
เครือ
่ งติดตัง้ สําหรับพระวิหาร
พระองค์ ทรง สร้าง แท่ นบู ชาด ้วย ทอง สัมฤทธิ์ ยาว ยี่ สิ บศอก กว้าง ยี่ สิ บศอก และ สูง สิบ ศอก 2 แล ้ว
พระองค์ ทรงสร้างขันสาครหล่อ เป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ่ งไปถึ งอีกขอบหนึ่ ง ได้ สิ บศอก สูง ห้าศอก และ
วัด โดยรอบได้ สามสิบ ศอก 3 ภายใต้ ขัน นี้ มี รู ปวัว อยู่ รอบขัน สาคร ในระยะหนึ่ ง ศอกมี รู ปวัว สิ บลู ก อยู่ รอบ
ขัน สาคร วัว เหล่า นี้ เป็น สองแถว หล่อ พร้อมกับ เมื่อ หล่อ ขัน สาคร 4 ขัน สาครนั ้น วางอยู่บนวัวสิบ สองตัว หัน
หน้าไปทิศเหนื อสามตัว หันหน้าไปทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทิศตะวันออก
สามตัว ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บนวั วน ี้ ส่วนเบื้องหลัง ของมัน ทัง้ สิน
้ อยู่ ข้างใน 5 ขัน สาครหนาหนึ่ ง คืบ ที่ ขอบ
ของมันทําเหมือนขอบถ้วย เหมือนอย่างดอกบัว บรรจุได้สามพันบัท 6 พระองค์ทรงทําขันสิบลูก วางอยูด
่ ้าน
ขวาห้า ลูก ด้านซ้ายห้า ลูก เพื่อ ใช้ ล้างของในนั ้น เขาจะล้างของซึ่ง ใช้ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาในนี้ ขัน สาครนั ้น
สําหรับให้ปุโรหิตล้างในนั ้น 7 แล้วพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคําสิบคันตามที่ กําหนดเกี่ยวกับคันประ
ที ปน ัน
้ และพระองค์ ทรงตัง้ ไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้า คัน และด้านซ้ายห้า คัน 8 พระองค์ ทรงสร้างโต๊ะ
สิบตัวด้วย และตัง้ ไว้ในพระวิหาร อยูด้
่ านขวาห้าตัวด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์ทรงทําชามทองคําหนึ่ งร้อย
ลูก 9 พระองค์ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่ และประตูลาน และทรงบุ ประตูนั ้นด้วยทองสัมฤทธิ์
10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ 11 หุรามได้สร้างหม้อ พลัว
่
และชาม ดังนั ้นหุรามจึงทํางานซึ่งท่านกระทําให้กษั ตริย์ซาโลมอนเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้าสําเร็จ 12 คือ
เสาสองต้น คิว
ั ้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่
้ และบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนยอดเสาทัง้ สอง และตาข่ายสองผืนซึ่งคลุมคิวท
้ ง
บนยอดเสา 13 และลูก ทั บท ิม สี่ รอ
้ ยลูก สําหรับ ตาข่ายทัง้ สองผืน ตาข่ายผืน หนึ่ งม ี ลูก ทั บท ิม สองแถว เพื่อ
คลุม คิ้ วท ง
ั ้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสา 14 เขาทํา แท่น ด้วย และทํา ขัน ไว้บนแท่น 15 และขัน สาครลูก
หนึ่ ง และวัวสิบสองตัวรองอยูนั
่ ้น 16 หม้อ พลัว่ และขอเกี่ยวเนื้ อ และเครือ
่ งประกอบทัง้ สิน
้ นี้ หุรามที่ปรึกษา
อาวุโสได้ ทํา ขึ้น ด้วยทองสัมฤทธิ์สุก ถวายกษั ตริย์ ซาโลมอนสําหรับ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 17 กษั ตริย์
ทรงหล่อสิง่ เหล่านี้ ในที่ราบแม่น้ําจอร์แดน ในที่ดินเหนี ยวระหว่างสุคคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนทรงสร้าง
เครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
่ ง
้ นี้ เป็นจํานวนมาก จึ งมิได้ หานํ้าหนั กของทองสัมฤทธิ์ 19 และซาโลมอนจึงทรงกระทําเครือ
ใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเจ้า คือ แท่น บูชาทองคํา โต ๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์ 20 คัน ประทีป และ
ตะเกียงทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ เพื่อใช้ตามประทีปหน้าห้องหลังตามลักษณะ 21 ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกร
ตัดไส้ ตะเกียง ทําด้วยทองคํา คือทองคําบริสุทธิ์ที่สุด 22 ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟ ทํา
ด้วยทองคํา บริสุทธิ ์ ส่วนทางเข้า ของพระนิ เวศคือ ประตู ชัน
้ ในของที่ บริสุทธิ์ที่สุด และประตู พระวิหารคือ
ประตูหอ
้ งโถงทําด้วยทองคํา
1

5
การนําหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)
1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทําสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็สําเร็จดังนี้ และซาโลมอนท
รงนํา บรรดาสิง่ ซึ่ง ดาวิด ราชบิดาทรงถวายไว้เข้า มา คือ เครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ ต่างๆ และ
เก็บไว้ในคลังพระนิ เวศของพระเจ้า 2 แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผูใหญ่
้
ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้า
ของตระกูล และบรรดาประมุขของบรรพบุรุษชนอิสราเอล ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือ เมืองศิ โยน 3 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็ ประชุม ต่อ พระพักตร์
กษั ตริย์ ณ การเลี้ยงในเดือนที่ เจ็ด 4 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และคนเลวีก็ ยกหีบ 5 และเขาทัง้
หลายก็ นําหีบ พลับพลาแห่งชุ มนุม และเครือ
่ งใช้บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้ บรรดา
ปุโรหิต และคนเลวีหามขึ้น มา 6 และกษั ตริย์ ซาโลมอนกับ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่ ได้ ประชุม กัน อยู่ กับ
พระองค์ ต่อ หน้า หีบ ได้ ถวายแกะและวัว มากมาย ซึ่ง เขาจะนั บ หรือเอาจํานวนก็ ไม่ ได้ 7 แล ้ วปุ โรหิตก ็ นํา หีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มายังที่ของหีบ ในที่อยูในห้
่
องหลังของพระนิ เวศคือในที่บริสุทธิที
์ ่สุด ภายใต้ปี
กเครู บ 8 เพราะว่าเครู บนัน
้ กางปีกออกเหนื อที่ ของหีบ เครู บจึงเป็นเครือ
่ งคลุมเหนื อหีบและไม้คานของหีบ
9 พวกเขาดึง คานหามของหี บน ั น
้ ออกบ้าง จึง เห็น ปลายคานหามได้ จากหีบน น
ั ้ ซึ่ง อยู่ ข้างหน้า ห้องหลัง แต่
เขาจะเห็นจากข้างนอกไม่ได้ และคานหามก็ยงั อยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้ 10 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่น
ซึ่ง โมเสสเก็บ ไว้ ณ ภู เขาโฮเรบ เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา พันธสัญญากับ คนอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลาย
ออกมาจากอียป
ิ ต์ 11 และอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทัง้ ปวงผู้อยู่ที่นั ่นได้ชาํ ระตน
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ให้บริสุทธิแล้
์ ว และไม่คํานึ งถึงเวร 12 และบรรดาพวกเลวีที่เป็นนั กร้องทัง้ หมด ทัง้ อาสาฟ เฮมาน และเยดู
ธูน ทังบ
้ ุตรชายและญาติของเขาทัง้ หลาย แต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยืนอยู่
ทางตะวันออกของแท่นบูชา พร้อมกับปุโรหิตเป่าแตรหนึ่ งร้อยยี่สิบคน� 13 อยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวก
นั กร ้ องจะทําให้คนได้ยน
ิ เขาทัง้ หลายร้องเพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณ พระเยโฮวาห์เป็น เสียง
เดียวกัน และเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครือ
่ งดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญแด่พระ
เยโฮวาห์ ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์� พระนิ เวศคือ พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็มีเมฆเต็มไปหมด 14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิ บติ
ั ไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั ้น เพราะสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศของพระเจ้า

6
ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุมนุมชน (1 พกษ 8:12-21)

“พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า พระองค์จะประทับในความมืดทึบ 2 ข้าพระองค์ได้สร้าง
พระนิ เวศอันเป็ นที ่ประทับสําหรับพระองค์ เป็นสถานที่ เพื่อพระองค์ จะทรงสถิตอยู่เป็นนิ ตย์� 3 แล้วกษั ตริ
ย์ก็ ทรงหันพระพักตร์มา และทรงให้พรแก่ ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวง ขณะที่ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวงยืน
อยู่ 4 พระองค์ ตรัสว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทําให้สําเร็จด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์ ตามที่ พระองค์ ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ ต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่า 5 ‘ตัง้ แต่ วันที่ เราได้
นําประชาชนของเราออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหนึ่ งเมืองใดในตระกูลอิสราเอลทัง้ สิน
้ เพื่อ
จะสร้างพระนิ เวศ เพื่อ นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น และเรามิ ได้ เลือกชายคนใดให้ เป็น เจ้า นายเหนื ออ ิส ราเอล
ประชาชนของเรา 6 แต่ เราได้ เลือกเยรู ซาเล็มแล้วเพื่อนามของเราจะอยู่ที่ นั่น และเราได้ เลือกดาวิดแล้วให้
อยูเหนื
่
ออิสราเอลประชาชนของเรา� 7 ดาวด
ิ ราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้ พระทัยที่จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ
พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 8 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า
‘ที่ เจ้ าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับ นามของเรานั ้น เจ้ าก็ ทําดี อยู่ แล้ว ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า 9 อย่างไร
ก็ตาม เจ้าจะไม่สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้ซ่ึงจะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้าจะสร้างพระนิ เวศเพื่อ
นามของเรา� 10 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พระดํารัส ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา นั ้น สําเร็จ เพราะ
ข้าพเจ้า ได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า และนั ่ง อยู่ บนบัล ลั งก ์ ของอิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮวาห์
ได้ ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้า ได้ สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
11 และข้าพเจ้าได้วางหีบไว้ที่ นั่น ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยู่ในนั ้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํากับชน
อิสราเอล�
1 แล้วซาโลมอนตรัสว่า

การอธิษฐานที่อุทิศถวายพระวิหาร (1 พกษ 8:22-53)

แล ้ว พระองค์ ประทับ ยืน หน้า แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ ปวง และกาง
พระหัตถ์ ของพระองค์ ออก 13 เพราะซาโลมอนได้ ทรงสร้างแท่น ทองสัมฤทธิ์ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก สูง
สามศอก และทรงตัง้ ไว้กลางลาน และพระองค์ ทรงประทั บอย ู่ บนนั ้น แล ้ว พระองค์ ทรงคุกเข่า ลงต่อ หน้า
ชุ มนุ มอ ิส ราเอลทัง้ ปวง และกางพระหัตถ์ ของพระองค์ สู่ ฟ้า สวรรค์ 14 และพระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ไม่มี พระเจ้า องค์ ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ หรือ ที่ แผ่ นดิน โลก ผู้ ทรง
รักษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ผู้ ดําเนิ น อยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์
ด้วยสิน
ั ใช้ของพระองค์ตามบรรดา
้ สุดใจของเขา 15 พระองค์ได้ทรงกระทํากับดาวิดบิดาของข้าพระองค์ผู้รบ
สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่าน พระองค์ ตรัสด ้วยพระโอษฐ์ ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ให้ สําเร็จ ในวัน นี้ ด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่ ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ราชบิดาของข้า พระองค์ ว่า ‘เจ้
าจะไม่ ขาดชายผู้ หน ่ง
ึ ในสายตาของเราที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า ลูก หลานทัง้ หลายของ
เจ้า จะระมัดระวัง ในวิถี ทางของเขา ที่ จะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ของเรา อย่างที่ เจ้ าได้ ดําเนิ น ต่อ หน้า เรา
นั ้น� 17 เพราะฉะนั ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ขอพระวจนะของพระองค์ จงดํารงอยู่
ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 18 แต่ พระเจ้า จะทรงประทั บก ับ มนุษย์ ที่ แผ่ นดิน โลกหรือ
ดู เถิด ฟ้าสวรรค์ และฟ้าสวรรค์ อน
ั สูงที่สุดยังรับพระองค์ อยู่ไม่ได้ พระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ ได้ สร้างขึ้นจะรับ
พระองค์ ไม่ ได้ ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 19 แต่ ขอพระองค์ ทรงสนพระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ของพระองค์
และในคําวิงวอนนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องและคําอธิษฐานซึ่ง
ผูรั
้ บใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ 20 เพื่อว่าพระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยูเ่ หนื อพระ
นิ เวศนี้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน คือสถานที่ซ่ึงพระองค์ได้ตรัสว่า จะตัง้ พระนามของพระองค์ไว้ที่นั่น เพื่อว่า
พระองค์ จะทรงสดับ คํา อธิษฐานซึ่ง ผู้ รับใช้ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้ 21 และขอพระองค์
12
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ทรงสดับคําวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขาอธิษฐานตรง
ต่อสถานที่ นี้ ขอพระองค์ ทรงสดั บอยู่ในฟ้าสวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ประทับของพระองค์ และเมื่อพระองค์ ทรงสดับ
แล้ว ก็ ขอพระองค์ ทรงประทานอภัย 22 เมื่อ ชายคนใดกระทํา บาปต่อ เพื่อนบ้านของเขาและถู กบ ัง คับ ให้ทํา
สัตย์ ปฏิญาณ และเขามาให้ คํา ปฏิญาณต่อ หน้า แท่น บูชาของพระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 23 ขอพระองค์ ทรง
สดับจากฟ้าสวรรค์ และขอทรงกระทํา ขอทรงพิพากษาผู้รับใช้ทัง้ หลายของพระองค์ ลงโทษผู้กระทําความ
ผิด และทรงนําความประพฤติของเขาให้กลับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบริสุทธิ
์ ของผู้ ชอบธรรม สนองแก่ เขาตามความชอบธรรมของเขา 24 ถ้า อิสราเอลประชาชนของพระองค์ พ่ายแพ้
ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ และเขาหัน กลับ มาหาพระองค์ อีก ยอมรับ พระนามของ
พระองค์ และอธิษฐานและกระทําการวิงวอนต่อพระพักตร์พระองค์ในพระนิ เวศนี้ 25 ก็ขอพระองค์ทรงสดับ
ในฟ้า สวรรค์ และประทานอภัย แก่ บาปของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และขอทรงนํา เขากลับ มายัง
แผ่น 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 และหันกลับเสียจากบาปของเขาทัง้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงให้ใจเขาทัง้ หลายรับความ
ทุกข์ ใจ 27 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และขอประทานอภัย แก่ บาปของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และ
ของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงสอนทางดี แก่ เขาซึ่ง เขาควรจะดําเนิ น และขอทรง
ประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซึ่งพระองค์พระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์เป็นมรดกนั ้น 28 ถ้า
มีการกันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าวม้าน รากน
ิ ข้าว หรือตัก
๊ แตนวัยบิน หรือตัก
๊ แตนวัยคลาน
หรือศัตรู ของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองในแผ่นดินของเขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจ็บอย
่างใดมี ข้ึ นก ็ ดี 29 ไม่ ว่า คํา อธิษฐานอย่างใด หรือ คํา วิงวอนประการใด ซึ่ง ประชาชนคนใด หรื ออ ิส ราเอล
ประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
้ ทูล ต่างก็ประจักษ์ ในภัยพิบัติและความทุกข์ใจของเขา และได้กางมือของเขา
สู่พระนิ เวศนี้ 30 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อน
ั เป็ นที่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัย และ
ทรงประทานแก่ทุกคนซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะพระองค์เท่านั ้นที
่ ทรงทราบจิตใจแห่ งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 31 เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ และดําเนิ น ใน
มรรคาของพระองค์ ตลอดวันเวลาที่ เขามีชีวิตอาศัยในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ทัง้ หลาย 32 ยิง่ กว่านั ้นอีก เกี่ยวกับชนต่างด้าว ผูซึ
้ ่งไม่ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขา
มาจากประเทศเมืองไกล เพราะเห็น แก่ พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระหัตถ์ อน
ั มหิทธิฤทธิของพระองค์
์
และพระกรที่ เหย ียดออกของพระองค์ เมื่อ เขามาอธิษฐานตรงต่อ พระนิ เวศนี้ 33 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ใน
ฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชนต่างด้าวได้ ทูล ขอต่อ พระองค์
เพื่อ ว่า ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะรู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และยําเกรงพระองค์ ดั งอ ิส ราเอล
ประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์ อยู่ นั ้น และเพื่อ เขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระนิ เวศนี้ ซึ่ง ข้า พระองค์
ได้ สร้างไว้เขาเรียกกัน ด้วยพระนามของพระองค์ 34 ถ้า ประชาชนของพระองค์ ออกไปกระทํา สงครามต่อสู้
ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็นโดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตาม และเขาทัง้ หลายได้อธิษฐานต่อ
พระองค์ตรงต่อเมืองนี้ ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างเพื่อพระนาม
ของพระองค์ 35 แล ้ว ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานของเขาและคํา วิงวอนของเขาในฟ้า สวรรค์ และขอ
ทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่ 36 ถ้าเขาทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่ มี มนุษย์สักคน
หนึ่ งซึ่งมิได้กระทําบาป� และพระองค์ทรงกริว้ ต่อเขา และพระองค์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าศัตรู เขาจึงถูกจับ
ไปเป็นเชลยยังแผ่นดินหนึ่ งไม่ วา่ ไกลหรือใกล้ 37 แต่ ถ้าเขาสํานึ กผิดในใจในแผ่นดินซึ่งเขาได้ ถู กจับไปเป็น
เชลย และได้ กล ับ ใจและได้ อธิษฐานต่อ พระองค์ ในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา บาป และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายและได้ กระทํา ความชัว่ � 38 ถ้า เขาทัง้ หลายกลับ มาหาพระองค์ ด้วย
สุดจิต สุดใจของเขาในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ที่ ซึ่ง ศั ตรู กวาดเขาไปเป็น เชลย และอธิษฐานต่อ พระองค์
ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง พระองค์ พระราชทานแก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และต่อ เมืองซึ่ง พระองค์
ได้ทรงเลือกสรรไว้ และต่อพระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์ 39 แล้วขอพระองค์
ทรงสดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขาในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงให้ สิทธิ
อันชอบธรรมของเขาคงอยู่ และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ผู้ได้กระทําบาปต่อพระองค์
40 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ บัดนี้ ขอพระเนตรของพระองค์ ทรงลืม อยู่ และขอพระกรรณของพระองค์
สด ับ คํา อธิษฐานแห่ง สถานที่ นี้ 41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงลุก ขึ้น เสด็จ ไปยัง ที่
พํานั กของพระองค์ ทัง้ พระองค์และหีบแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้
ปุ โรหิต ของพระองค์ สวมความรอด และให้ว ิสุทธิชนของพระองค์ เปรมปรีดิ ์ ในความประเสริฐ ของพระองค์
42 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขออย่าทรงหันหน้าของผู้ที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้นั้นไปเสีย ขอพระองค์ ทรง
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ระลึกถึงความเมตตาของพระองค์อนม
ั ีอยูต่
่ อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์�

7
ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า
1 เมื่อ ซาโลมอนทรงจบคํา อธิษฐานของพระองค์ แล้ว ไฟได้ ลงมาจากฟ้า สวรรค์ ไหม้ เครือ
่ งเผาบูชาและ
เครือ
่ งสัตวบูชาเสีย และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิ เวศ 2 ปุโรหิตเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ไม่ ได้ เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์เต็ม พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 เมื่อ บรรดาชนอิสราเอลได้
เห ็น ไฟลงมาและสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์อยู่ บนพระนิ เวศ เขาทัง้ หลายก็ กราบซบหน้า ลงถึง พื้น หิน และ
ได้ นม ัส การสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่
เป็นนิ ตย์� 4 แล้วกษั ตริย์และบรรดาประชาชนทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
5 กษั ตริยซาโลมอนทรงถวายเครื
์
อ
่ งสัตวบูชาเป็นวัวสองหมื่นสองพันตัวและแกะหนึ่ งแสนสองหมื่นตัว ดังนี้
แหละกษัตริย์และประชาชนทัง้ ปวงได้อุทิศถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้า 6 บรรดาปุโรหิตกย
็ น
ื ประจําตําแหน่ ง
ของตน ทัง้ คนเลวีด้วยพร้อมกับเครือ
่ งดนตรีถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งกษั ตริย์ดาวิดได้ทรงกระทําเพื่อสรร
เสริญ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ดาวิด ได้ ถวายสาธุการด้วยการปรนนิ บั ติ ของเขาทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ และปุ โรหิ ตก ็ เป่า แตรข้างหน้า เขา และอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู่ 7 และซาโลมอ
นทรงทํา พิธีชาํ ระส่วนกลางของลานซึ่ง อยู่ ข้างหน้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ เป็น ส่วนบริสุทธิ์ เพราะ
พระองค์ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันของเครือ
่ งสันติบูชาที่นั ่น เพราะว่าแท่นทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงซาโลมอ
นทรงสร้างไว้นั ้น ไม่พอจุเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งธัญญบูชาและไขมัน 8 ในครัง้ นั ้นซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู่
เจ ็ด วัน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยู่กับ พระองค์ ด้วย เป็น ชุ มนุมชนใหญ่ ยิง่ นั ก ตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท จนถึง
แม่น้ําอียป
ิ ต์ 9 และในวันทีแ
่ ปดเขาทัง้ หลายมีการประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ เพราะเขาทัง้ หลายได้มีงานมอบถวาย
แท่นบูชามาเจ็ดวัน และถือเทศกาลเลี้ยงมาเจ็ดวันแล้ว 10 เมื่อวันที ่ยี่สิ บสามของเดือนที่ เจ็ด พระองค์ ทรง
ให้ประชาชนกลับไปเต็นท์ ของตน มีใจชื่นบานและยินดีด้วยความดีซ่ึงพระเยโฮวาห์ได้ทรงสําแดงแก่ดาวิด
และแก่ซาโลมอน และแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 11 ดังนี้ แหละซาโลมอนทรงสร้างพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์และพระราชวังเสร็จ คือทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงดําริจะกระทําในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์และในเรือ
่ งพระราชสํานั กของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จสิน
้
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเวลากลางคืน และตรัส กั บท ่า นว่า “เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐาน
ของเจ้า และได้เลือกสถานที่นี้ สําหรับเราให้เป็นนิ เวศแห่งเครือ
่ งสัตวบูชา 13 ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์มิให้ฝนตก
หรือ เราบัญชาให้ ตัก
๊ แตนมากิน แผ่น ดิน หรือ ส่ง โรคระบาดมาท่ามกลางประชาชนของเรา 14 ถ้า ประชาชน
ของเราผู้ ซ่ึง เขาเรียกกัน โดยนามของเรานั ้น จะถ่อมตัว ลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้า ของเรา และหัน
เสียจากทางชัว่ ของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขา
ให้ หาย 15 บัดนี้ ตาของเราจะลืม อยู่ และหู ของเราจะฟัง คํา อธิษฐานซึ่ง เขาทัง้ หลายอธิษฐาน ณ สถานที่ นี้
16 เพราะบัดนี้ เราได้เลือกสรรและกระทําให้นิเวศนี้ เป็นทีบริ
่ สุทธิเพื
่ ่นั ่นเป็นนิ ตย์ ตาของ
์ ่อนามของเราจะอยูที
เราและใจของเราจะอยูที
่ ่นั ่นตลอดเวลา 17 ส่วนเจ้า ถ้าเจ้าดําเนิ นต่อหน้าเราอย่างดาวิดบิดาของเจ้าดําเนิ น
นั ้น กระทําตามทุกสิง่ ซึ่งเราได้บัญชาแก่เจ้า และรักษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา 18 แล้วเราจะ
สถาปนาราชบัลลังกแห่
์ งอาณาจักรของเจ้า ดังที่เราได้กระทําพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะ
ไม่ขาดชายผูหน
้ ่งึ ที่จะครอบครองเหนื ออิสราเอล�
12

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน

19 แต่ถ้าเจ้าหันไปและทอดทิง
้ กฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราซึ่งเราตัง้ ไว้ต่อหน้าเจ้า

และจะไปปรน
นิ บัติ พระอื่นและนมัสการพระเหล่านั ้น 20 แล้วเราจะถอนรากเขาทัง้ หลายออกจากแผ่นดินของเรา ซึ่งเรา
ได้ ให้ แก่ เขา และนิ เวศซึ่ง เราชําระให้บริสุทธิเพื
่ งออกไปจากสายตาของเรา และ
์ ่อ นามของเรา เราจะเหวีย
เราจะทําให้เขาเป็นคําภาษิ ตและคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวง 21 และนิ เวศนี้ ซ่ึงสูงส่ง ทุกคนที่ ผ่านไป
จะประหลาดใจ และกล่าวว่า ‘ไฉนพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเช่นนี้ แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิ เวศนี้ � 22 แล
้ว เขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ทรงนํา
เขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ยด
ึ พระอื่น และได้นมัสการพระเหล่านั ้นทัง้ ปรนนิ บติ
ั ด้วย ฉะนั ้นพระองค์
จึงได้ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ หมดนี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย� ”
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การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)

2 พงศาวดาร 8:1

366

2 พงศาวดาร 9:9

1 และ อยู่ มา เมื่อ สิน
้ ยี่ สิ บปี ที่ ซา โลม อน ได้ ทรง สร้าง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ พระราชวัง ส่วน
พระองค์ 2 ซาโลมอนได้ทรงเสริมสร้างหัวเมืองซึ่งหุรามได้ถวายแด่พระองค์ แล้วให้คนอิสราเอลอาศัยอยูใ่ น
นั ้น 3 และซาโลมอนได้เสด็จไปยังฮามัทโศบาห์ และยึดเมืองนั ้นได้ 4 พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองทัดโมร์ไว้ใน
ถิน
่ ทุรกันดาร และหัวเมืองคลังหลวงทัง้ สิน
้ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ในฮามัท 5 พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองเบธ
โฮโรนบนและเบธโฮโรนล่างด้วยเป็นเมืองที่ มัน
่ คง มีกําแพง ประตูเมือง และดาน 6 และทรงสร้างเมืองบา
อาลัท และหัว เมืองคลัง หลวงทัง้ ปวงที่ ซาโลมอนทรงมี อยู่ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ รถรบของพระองค์ และ
เมืองทัง้ ปวงสําหรับ พลม้า ของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง พระองค์ ประสงค์ จะสร้างในเยรู ซาเล็ม ในเลบานอน
และในแผ่น ดิน ทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในครอบครองของพระองค์ 7 ประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลือ อยู่ ในเหล่า คนฮิต ไทต์
คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่ อิสราเอล 8 จากลูก หลานของชนเหล่า นี้ ผู้ เหลือ
ต่อมาในแผ่นดิน ผู้ซึ่งประชาชนอิสราเอลมิได้ ทําลาย ซาโลมอนได้ ทรงกระทําให้ประชาชนเหล่านี้ เป็นทาส
แรงงานและเขาทัง้ หลายก็ เป็น อยู่ จนทุก วัน นี้ 9 แต่ ส่วนคนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้ ทรงกระทํา ให้เป็น
ทาสแรงงานไม่ เขาทัง้ หลายเป็นทหารและเป็นนายทหารของพระองค์ เป็นผูบ
้ ังคับบัญชารถรบของพระองค์
และพลม้าของพระองค์ 10 และคนต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ชัน
้ ผู้ใหญ่ของกษั ตริย์ซาโลมอน มีสองร้อยห้าสิบคน
เป็นผู้ปกครองประชาชน 11 ซาโลมอนทรงนําธิดาของฟาโรห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิดยังพระราชวังซึ่งพระองค์
ทรงสร้างไว้ให้พระนาง เพราะพระองค์ตรัสว่า “มเหสีของเราไม่ควรอยูใ่ นวังของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
เพราะสถานที่ ทัง้ หลายซึ่งหีบของพระเยโฮวาห์มาถึงเป็ นที ่บริสุทธิ�
่ งเผา
์ 12 แล้วซาโลมอนทรงถวายเครือ
บูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่หน้ามุข 13 ตามหน้าที่ประจําวั
นที่ต้องทําเป็นการถวายบูชาตามบัญญัติของโมเสส ในวันสะบาโต ในวันขึ้นคํ่าหนึ่ ง และในวันเทศกาลตาม
กําหนด ประจําปี สามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14 ตามพ
ระราชบัญชาของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงกําหนดแบ่งเวรปุโรหิตสําหรับการปรนนิ บัติ และ
แบ่ง คนเลวีให้ ประจํา หน้าที่ การสรรเสริญ และการปรนนิ บั ติ ต่อ หน้า ปุโรหิต ตามหน้าที่ ประจําวันที ่ ต้องทํา
และคนเฝ้า ประตู เป็น เวรเฝ้า ทุก ประตู เพราะว่า ดาวิด บุรุษ ของพระเจ้า ทรงบัญชาไว้เช่น นั ้น 15 และเขาทัง้
หลายมิ ได้ หัน ไปเสีย จากสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาปุโรหิต และคนเลวี ซ่ึง เกี่ยวกับ เรือ
่ งใดๆ และเกี่ยวกับ
เรือ
่ งคลัง 16 บรรดาพระราชกิจของซาโลมอนก็ลุล่วงไปตัง้ แต่วันที่วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จนถึง
วัน สําเร็จ งาน ดัง นั ้น พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ก็ สําเร็จ ครบถ้ วน 17 แล ้ว ซาโลมอนเสด็จ ไปยัง เอซี โอนเก
เบอร์และเมืองเอโลทที่ ชายทะเลในแผ่น ดิน เอโดม 18 และหุ รามก็ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ส่ง เรือ และ
ข้าราชการที่ คุ ้น เคยกับ ทะเลไปให้ ซาโลมอน และเขาทัง้ หลายไปถึง เมืองโอฟีร พร
์ ้ อมกับ ข้าราชการของซา
โลมอน และนําเอาทองคําจากที่นั่นหนั กสี่รอ
้ ยห้าสิบตะลันต์มายังกษั ตริย์ซาโลมอน
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พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
พระนางก็เสด็จมายังเยรู ซาเล็ม เพื่อทดลอง
พระองค์ ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ พร ้ อมด้วยข้า ราชบริพารมากมาย กับ อูฐ บรรทุก เครือ
่ งเทศและทองคํา
เป็ นอ ัน มาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อ พระนางเสด็จ มาถึง ซาโลมอนแล้ว พระนางทูล เรือ
่ งในใจของ
พระนางทุก ประการ 2 และซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มี สิ ่งใดที่ ซ่อนเร้นอยู่พ้นซาโลม
อนซึ่ง พระองค์ จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ ได้ 3 และเมื่อ พระราชินี แห่ งเชบาทรงเห็น พระสติ ปัญญาของ
ซาโลมอนและพระราชวัง ที่ พระองค์ ทรงสร้าง 4 ทัง้ อาหารที่ โต ๊ะ เสวย กับ การเข้า เฝ้า ของบรรดาข้าราชการ
และการปรนนิ บั ติ รับ ใช้ ของมหาดเล็ก ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และพนั กงานเชิญ ถ้วยของพระองค์
ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และการที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระทัย ของ
พระนางก็ สลดลงที เดียว 5 พระนางทูล กษั ตริย์ ว่า “ข่าวคราวซึ่ง หม่อมฉั น ได้ยน
ิ ในประเทศของหม่อมฉั น
ถึง พระราชกิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์ เป็น ความจริง 6 แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อม
ฉั น มาเฝ้า และตาของหม่อมฉั น ได้ เห ็น เอง และดู เถิด ที่ เขาบอกแก่ หม่อมฉั นก ็ ไม่ ถึง ครึง่ หนึ่ ง แห่ง พระสติ
ปัญญาใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ พระองค์เลิศลํ้ายิง่ ไปกว่าข่าวคราวที่หม่อมฉั นได้ยิน 7 บรรดาคนของพระองค์ก็
เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่านี้ ของพระองค์ ผู้อยู่งานประจําต่อพระพักตร์พระองค์และฟังพระสติปัญญา
ของพระองค์ก็เป็นสุข 8 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ทรงพอพระทัยในพระองค์และทรง
แต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้บนบัล ลั งก ์ เป็นกษั ตริย์ เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ เพราะพระเจ้า ของพระ
องค์ทรงรักอิสราเอลและจะสถาปนาเขาไว้เป็นนิ ตย์ พระองค์จึงได้ทรงแต่งตัง้ ให้พระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อ
เขาทัง้ หลาย เพื่อพระองค์จะทรงอํานายความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม� 9 แล้วพระนางก็ถวายทองคํา
หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บตะลัน ต์ แก่ กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศเป็น จํานวนมาก และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มี เครือ
่ งเทศใดๆ
1 เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยนก
ิ ิตติศัพท์แห่งซาโลมอน
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เหมือนอย่างที่ พระราชินี แห่ งเมืองเชบาถวายแด่ กษั ตริย์ ซาโลมอน 10 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ข้า ราชการของหุ ราม
และข้าราชการของซาโลมอนผู้นํา ทองคํา มาจากโอฟีร ์ ได้ นํา ไม้ ประดู่ และเพชรพลอยต่างๆมา 11 แล ้ วกษั
ตริย์ทรงใช้ไม้ประดู่ทําขัน
้ บันไดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และพระราชวัง ทัง้ ทําพิณเขาคู่ และพิณใหญ่ให้
แก่นักร้อง ซึ่งไม่เคยเห็นมีอย่างนั ้นแต่ก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12 กษั ตริย์ซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่
พระราชินี แห่ งเชบาตามที่ พระนางทรงมี พระประสงค์ ไม่ ว่า พระนางจะทูล ขอสิง่ ใด นอกเหนื อ ไปจากสิง่ ที่
พระนางนํามาถวายกษั ตริย์ ดังนั ้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของ
พระนาง
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)

นํ้า หนั ก ทองคํา ที่ นํา มาส่ง ซาโลมอนในปี หน ่งึ นั ้น เป็น ทองคํา หกร้อยหกสิบ หกตะลัน ต์ 14 นอกเหนื อ
จากทองคําซึ่งนั กการค้าและพ่อค้าได้นํามา และกษั ตริย์ทัง้ ปวงของประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้าเมือง
แห่ง แผ่น ดิน ได้ นํา ทองคํา และเงิน มายัง ซาโลมอน 15 กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงสร้างโล่ ใหญ่ สองร้อยอัน ด้วย
ทองคําทุบ โล่อันหนึ่ งใช้ทองคําทุบหกร้อยเชเขล 16 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่
อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา สามร้อยเชเขล และกษั ตริย์ ก็ ทรงเก็บ โล่ ไว้ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 17 กษั ตริย์ ทรง
กระทําพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่ด้วย และทรงบุด้วยทองคําบริสุทธิ์ 18 พระที่นั่งนั ้นมีบันไดหกขัน
้ กับที่รอง
พระบาททําด้วยทองคํา ซึ่งติดอยก
ู่ ับพระที่นั ่ง ทัง้ สองข้างของพระที่นั่งมที
ี ่วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืน
อยู่ข้างๆที่ วางพระหัตถ์ 19 มีสิ งโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่ที่ นั่น บนบันไดหกขัน
้ ทัง้ สองข้าง เขาไม่เคยทําในราช
อาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ 20 ภาชนะทัง้ สิน
่ งดื่ม ของกษั ตริย์ ซาโลมอนทํา ด้วยทองคํา และ
้ สําหรับ เครือ
ภาชนะทัง้ สิน
้ ของพระตําหนั กพนาเลบานอนทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ ไม่มีที่ ทําด้วยเงินเลย เงินนั ้นถือว่าเป็น
ของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน 21 เพราะเรือของกษั ตริย์แล่นไปยังทารชิชพร้อมกับข้าราชการของหุ
ราม กําปั่ นทารชิชนําทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มาสามปี ต่อครัง้ 22 ดังนั ้นแหละ กษั ตริย์ซาโลมอน
จึงได้ เปรียบกว่ากษั ตริย์อ่น
ื ๆแห่งแผ่นดินโลกในเรือ
่ งสมบัติ และสติ ปัญญา 23 และกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่น
ดิน โลกก็ แสวงหาที่ จะเข้ าเฝ้า ซาโลมอน เพื่อ จะฟัง พระสติ ปัญญาซึ่ง พระเจ้า พระราชทานไว้ในใจของท่าน
24 ทุกคนก็นําเครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็นเครือ
่ งทําด้วยเงิน เครือ
่ งทําด้วยทองคํา และเครือ
่ งแต่งกาย
เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตามจํานวนกํา หนดทุกๆปี 25 และซาโลมอนทรงมี โรงช่องม้า สี่ พันช่อง
สําหรับ ม้า และรถรบ และมี พลม้า หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ประจํา อยู่ ในหัว เมืองรถรบและ
อยู่ กับ กษั ตริย์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 26 และพระองค์ ทรงครอบครองเหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ ปวงตัง้ แต่ แม่น ้าํ ถึง แผ่น
ดินของคนฟีลิสเตีย และถึงพรมแดนของอียป
ิ ต์ 27 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้เงินนั ้นเป็นของสามัญในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และกระทําให้มีไม้สนสีดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา 28 และเขานําม้า
เข้ามาถวายซาโลมอนจากอียป
ิ ต์ และจากแผ่นดินทัง้ ปวง
13

การสิน
้ พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)

29 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของซาโลมอน ตัง
้ แต่ต้นจนปลาย มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือของนาธันผูพยากรณ์
้

และในคําพยากรณ์ ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และในนิ มิตของอิดโดผู้ทํานายเกี่ยวกับเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
หรือ 30 ซาโลมอนทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มเหนื ออิสราเอลทัง้ ปวงสี่สิบปี 31 และซาโลมอนล่วงหลับ
ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด ราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัม
โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

10

เรโหโบอัมปกครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-15)
1 เรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง
้ ปวงได้มายังเชเคมเพื่อจะตัง้ ท่านให้เป็นกษัตริย์ 2 และ
อยู่มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่ในอียป
ิ ต์ ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไปจากพระพักตร์
กษั ตริย์ ซาโลมอน แล ้วเยโรโบอัม กลับ จากอียป
ิ ต์ 3 เขาทัง้ หลายก็ ใช้ คนไปเรียนท่าน และเยโรโบอัม กับ
อิสราเอลทัง้ หมดได้ มาและทูล เรโหโบอัม ว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้ แอกของข้า พระองค์
ทุกข์ หนั ก เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราชบิดาของพระองค์ และ
แอกอัน หนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ
พระองค์� 5 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “สิ้นสามวันจงกลับมาหาเราอีก� ประชาชนจึงกลับไปเสีย 6 แล้วกษั ตริ
ย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า ผู้อยูงานประจํ
่
าซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์
ยัง ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลายจะแนะนํา เราให้ตอบประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์
ว่า “ถ้าพระองค์ ทรงเมตตาแก่ ประชาชนนี้ และให้เขาพอใจ และตรัสตอบคําดี แก่ เขา เขาทัง้ หลายจะเป็นผู้
รับใช้ของพระองค์ เป็น นิ ตย์� 8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง้ คํา ปรึกษาซึ่ง ผู้ เฒ่า ถวายนั ้น เสีย และไปปรึกษากับ
คนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยูง่ านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า
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“ท่านจะแนะนํา เราอย่างไร เพื่อ พวกเราจะตอบประชาชนนี้ ผู้ ที่ ทูล เราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่ง พระราชบิดา
ของพระองค์ วางอยู่เหนื อข้าพระองค์ ทัง้ หลายให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่มเหล่านั ้นผู้ได้ เติบโตมาพร้อมกับ
พระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสดังนี้ แก่ประชาชนนี้ ผู้ทูลพระองค์ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ได้
ทรงกระทําให้แอกของข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์หนั ก แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ให้เบาลง� นั ้น
พระองค์ จงตรัสแก่ เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก้อยของเราก็ หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเรา 11 ที่ พระราช
บิดาของเราวางแอกหนั กบนท่านทัง้ หลายก็ ดี แล้ว เราจะเพิม
่ แอกให้แก่ ท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของ
เราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� ”
อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมปกครองเหนื ออิสราเอล (1 พกษ 12:16-24)
ดังที่ กษั ตริย์รับสัง่ ว่า “จงมาหาเรา
อีก ในวันที ่ สาม � 13 และกษั ตริย์ ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายอย่างดุ ดัน กษั ตริย์ เรโหโบอัม ทรงทอดทิง้ คํา ปรึกษา
ของผู้เฒ่าเสีย 14 และตรัสกับเขาทัง้ หลายตามคําแนะนําของพวกคนหนุ่มว่า “พระราชบิดาของเราทําแอก
ของท่านทัง้ หลายให้หนั ก แต่เราจะเพิม
่ ให้แก่แอกนั ้น พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว
แต่เราจะตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� 15 กษั ตริยจึ
์ งมิได้ทรงฟังเสียงประชาชน เพราะเหตุการณ์
นี้ เป็น มาแต่ พระเจ้า เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ พระวจนะของพระองค์ ได้ สําเร็จ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โดยอาหิ
ยาห์ ชาวชี โลห์ แก่ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท 16 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
ส่วนมรดกในบุตรเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย กล ับ ไปเต็นท์ ของตนแต่ละคนเถิด ข้า แต่ ดาวิด จงดู แลราชวงศ์
ของพระองค์ เองเถิด� อิสราเอลทัง้ ปวงจึงไปยังเต็นท์ ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่ เรโหโบอัมทรงปกครองเหนื อ
ประชาชนอิสราเอลผู้ อาศัย อยู่ ในหัว เมืองยู ดาห์ 18 แล ้ วกษั ตริ ย์เรโหโบอัม ทรงใช้ ฮาโดรัม นายงานเหนื อ
แรงงานเกณฑ์ ไป และประชาชนอิสราเอลก็ เอาหินขว้างท่านถึงตาย แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัมก็ ทรงรีบขึ้นรถ
รบของพระองค์ ทรงหนี ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดถึงทุกวันนี้
12 เยโรโบอัมกับประชาชนทัง
้ ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที ่สาม

11
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบตระกูล

1 เมื่อเรโหโบอัมมายังกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พระองค์ได้ทรงรวบรวมวงศ์วานยูดาห์และเบนยามิน เป็ นนั กรบ

ที่คัดเลือกแล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล หมายจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโห
โบอัม 2 แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า 3 “จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของซา
โลมอนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และบอกแก่อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า เจ้ าอย่าขึ้นไปสู้ รบกับพี่น้องของเจ้า จงกลับไปบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ นี้ เป็นมาจากเรา� ” เขา
ทัง้ หลายก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไป ไม่ได้สู้รบกับเยโรโบอัม
การสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกัน

5 และเรโหโบอัมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็ม

และพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกันในยูดาห์ 6 พระองค์
ทรงสร้างเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซูร ์ โสโค อด ุลลัม 8 กัท มาเรชาห์ และศิฟ 9 อาโดราอิม
ลาคีช และอาเซคาห์ 10 โศราห์ อัย ยาโลน และเฮโบรน หัว เมืองซึ่ งม ี ป้อมที่ อยู่ ในยู ดาห์ และในเบนยามิน
11 พระองค์ทรงเสริมป้ อมปราการให้แข็งแกร่ง และส่งผูบ
้ ังคับบัญชาไปประจําการในป้อมเหล่านั ้น และทรง
สะสมเสบียงอาหาร นํ้ามัน และนํ้าองุน
่ 12 และพระองค์ทรงเก็บโล่และหอกไว้ในหัวเมืองทัง้ ปวง และกระทํา
ให้หว
ั เมืองเหล่า นั ้นแข็งแรงมาก พระองค์ จึง ทรงยึดยู ดาห์และเบนยามินไว้ได้ 13 และปุ โรหิตกับคนเลวีซ่ึง
อยูใ่ นอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้เข้ามาหาพระองค์จากเขตแดนซึ่งเขาอาศัยอยู่
เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก

เพราะคนเลวีละทิง้ ทุ่ง หญ้า และที่ บ้านซึ่ง เขายึดถือ เป็น กรรมสิทธิ์และมายัง ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม เพ
ราะเยโรโบอัมและโอรสของพระองค์ได้ขับไล่เขาทัง้ หลายออกจากตําแหน่ งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ 15 และ
พระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ปุโรหิต ของพระองค์ ข้น
ึ สําหรับ ปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และสําหรับ เมษปิศาจ และ
สําหรับรู ปลูกวัวซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้น 16 และบรรดาผูที
้ ่ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
ก็ติดตามเขาทัง้ หลายมาจากตระกูลทัง้ ปวงของอิสราเอลยังเยรู ซาเล็ม เพื่อถวายสัตวบูชาต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 17 เขาทัง้ หลายได้ เสริม กําลัง ให้ ราชอาณาจักรของยู ดาห์ และได้
กระทํา ให้เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนเข้ม แข็ง อยู่ได้ สามปี เพราะเขาทัง้ หลายดําเนิ น อยู่สามปี ในวิถี ของ
ดาวิดและซาโลมอน
14

ราชวงศ์ของเรโหโบอัม
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18 เรโหโบอัม ทรงรับ มาหะลัทธิ ดาของเยรีโมทโอรสของดาวิด เป็ น มเหสี และอาบี ฮาอิ ลบ ุต รสาวของเอ
ลี อบ
ั บุตรชายเจสซี 19 และพระนางก็ ประสูติ โอรสให้ พระองค์ คือ เยอ ูช เชมาริยาห์ และศาฮัม 20 ภายหลัง
พระองค์ ก็ ทรงรับ มาอาคาห์ธด
ิ าของอับ ซาโลม ผู้ ซึ่ง ประสู ติ อาบ ี ยาห์ อัททัย ศีศา และเชโลมิ ท ให้พระองค์
21 เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์ธด
ิ าของอับซาโลมมากกว่ามเหสี และนางสนมของพระองค์ ทัง้ สิน
้ (พระองค์
มี มเหสี สิ บแปดองค์ และนางสนมหกสิบ คนและให้กําเนิ ด โอรสยี่ สิ บแปดองค์ และธิดาหกสิบ องค์� 22 และ
เรโหโบอัมทรงแต่งตัง้ ให้อาบียาห์โอรสของมาอาคาห์เป็นโอรสองค์ใหญ่ ให้เป็นประมุขท่ามกลางพี่น้องของ
ตน เพราะพระองค์ ทรงตัง้ พระทัย จะให้ ท่านเป็นกษั ตริย์ 23 และพระองค์ ทรงจัดการอย่างฉลาด และแจก
จ่ายบรรดาโอรสของพระองค์ ไปทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ และของเบนยามิน ในหัว เมืองที่ มี ป้อมทัง้ สิน
้
และพระองค์ประทานเสบียงอาหารให้อย่างอุดม และพระองค์ทรงประสงค์มเหสีมากมาย

12
เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)
1 ต่อมาเมื่อราชอาณาจักรของเรโหโบอัมตังม
้ น
ั ่ คงและแข็งแรงแล้ว พระองค์ทรงทอดทิง้ พระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์เสีย และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ทิง้ พร้อมกับพระองค์ด้วย
ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์บุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พกษ 14:25-28)
เพราะเขาทัง้ หลายได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ชิชักกษั ตริย์แห่งอ
ียป
ิ ต์เสด็จขึ้นมาสู้รบเยรู ซาเล็ม 3 มีรถรบหนึ่ งพันสองร้อยคันและพลม้าหกหมื่นคน และพลผูมาก
้
ับพระองค์
จากอียป
ิ ต์นับไม่ถ้วนคือ ชาวลิบนี คนสุคีอม
ิ และคนเอธิโอเปีย 4 และพระองค์ทรงยึดหัวเมืองที่มีป้อมของยู
ดาห์และมายังเยรู ซาเล็ม 5 แล้วเชไมอาห์ผูพยากรณ์
้
ได้มาเฝ้าเรโหโบอัมและบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ ผูมา
้
ประชุมกันอยูที
่ ่เยรูซาเล็มด้วยเรือ
่ งชิชัก และกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าได้ละทิง้
เรา เราจึงได้ละทิง้ เจ้าให้อยูในมื
่
อของชิชัก� 6 แล้วเจ้านายแห่งอิสราเอลและกษั ตริย์ได้ถ่อมตนลงและกล่าว
ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว� 7 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่าเขาทัง้ หลายถ่อมตัวลง พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ได้มาถึงเชไมอาห์ว่า “เขาทัง้ หลายได้ถ่อมตัวลงแล้ว เราจึงจะไม่ทําลายเขา แต่เราจะประสาท
การช่วยให้พ้นแก่เขาบ้าง และพระพิโรธของเราจะไม่เทลงมาเหนื อเยรู ซาเล็มโดยมือของชิชัก 8 อย่างไรก็ดี
เขาทัง้ หลายต้องเป็น ผู้ รับ ใช้ ของชิ ชัก เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ ทราบความแตกต่างระหว่างการรับ ใช้ เราและ
รับใช้ราชอาณาจักรทัง้ หลายของแผ่นดินโลก� 9 ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ จึงขึ้นมาต่อสู้ เยรู ซาเล็ม พระองค์
ทรงเก็บเอาทรัพย์สิ นแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติในพระราชวัง พระองค์ ทรงเก็บเอา
ไปทุกอย่าง พระองค์ทรงเก็บเอาโล่ทองคําซึ่งซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วย 10 และกษั ตริย์เรโหโบอัมทรง
ทําโล่ทองสัมฤทธิขึ
้ าทวารพระราชวัง 11 และกษั ตริ
์ ้นแทน และได้มอบไว้ในมือของทหารรักษาพระองค์ ผูเฝ้
ย์เสด็จ เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เมื่อไร ทหารรักษาพระองค์ ก็ มาถือ โล่ นั ้น แล ้ วนํา กลับ ไปเก็บ ไว้
ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม 12 และเมื่อพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็
หันไปเสียจากพระองค์ มิได้ทําลายพระองค์อย่างสิน
่
ดาห์
้ เชิง ยิง่ กว่านั ้นอีกสภาพการณ์ ก็ยังดีอยูในยู
2 อยู่มาในปี ที่ ห้าแห่งกษั ตริย์เรโหโบอัม

การสิน
้ พระชนม์ของเรโหโบอัม (1 พกษ 14:31)
กษั ตริย์ เรโหโบอัม จึง สถาปนาพระองค์ ข้น
ึ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และทรงครอบครอง เมื่อ เรโหโบอัม ทรง
เริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองสิบ เจ็ด ปี ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
อัน เป็น เมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงเลือกสรรไว้จากตระกูล ต่างๆทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เพื่อ จะตัง้ พระนามของ
พระองค์ไว้ที่นั่น พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่านาอามาห์คนอัมโมน 14 และพระองค์ได้ทรงกระทํา
การชัว่ ร้าย เพราะพระองค์ไม่ตัง้ พระทัยของพระองค์ที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ 15 ส่วนพระราชกิจของเรโห
โบอัม ตัง้ แต่ ต้น จนสุดท้าย มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ ของเชไมอาห์ ผู้ พยากรณ์ และของอิด โดผู้ ทํานายตาม
แบบพงศาวดารหรือ มีสงครามเรือ
่ ยไปอยู่ระหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัม 16 และเรโหโบอัมก็ล่วงหลับไป
อยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด และอาบียาห์ราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้น
ครอบครองแทนพระองค์
13
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อาบียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)
ในปี ที่ สิ บ แปด แห่ง รัชกาล ขอ งกษั ตริ ย์เย โร โบ อัม อาบ ี ยาห์ ได้ เริม
่ ครอบ ครอง เหนื อ ประเทศ ยู ดาห์
2 พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สาม ปี พระ ชนนี ของ พระองค์ มี พระนาม ว่า มี คา ยาห์ ธด
ิ า ของ อุ รี
เอลแห่งกิเบอาห์ มีสงครามระหว่างอาบียาห์และเยโรโบอัม 3 อาบย
ี าห์เสด็จออกทําสงคราม มีกองทัพทหาร
ชํานาญศึก 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
่ เทือกเขาเอฟ
ราอิม และตรัสว ่า “ข้า แต่ เยโรโบอัม และอิสราเอลทัง้ ปวง ขอฟัง ข้าพเจ้า 5 ไม่ ควรหรือ ที่ ท่านทัง้ หลายจะรู ้
1
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ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระราชทานตําแหน่ งกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลเป็นนิ ตย์แก่ดาวิด และ
ลูก หลานของพระองค์ โดยพันธสัญญาเกลือ 6 ถึง กระนั ้น เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ข้าราชการของซาโลม
อนโอรสของดาวิด ได้ ลุ กขึ้น กบฏต่อ เจ้า นายของตน 7 และมี คนถ่อยคนอันธพาลบางคนมัว่ สุ มกั นก ับ เขา
และขัน สู้ กับ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอน เมื่อ เรโหโบอัม ยัง เด็ก อยู่ และใจอ่อนแอต้านทานไม่ ไหว 8 และ
บัดนี้ ท่านคิด ว่า จะต่อ ต้านราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ในมือ ของลูก หลานของดาวิด เพราะท่าน
ทัง้ หลายเป็นคนหมู่ ใหญ่และมี ลูกวัวทองคําซึ่งเยโรโบอัมสร้างไว้ให้ท่านเป็นพระ 9 ท่านทัง้ หลายมิ ได้ ขับไล่
ปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ ลูกหลานของอาโรน และคนเลวีออกไป และตัง้ ปุโรหิตสําหรับตนเองอย่างชนชาติ
ทัง้ หลายหรือ ผู้ ใดที่ นํา วัว หนุ่ม และแกะผู้ เจ ็ด ตัว มาชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ ไว้ จะได้ เป็น ปุโรหิต ของสิง่ ที่ ไม่ใช่
พระ 10 แต่สําหรับเราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายมิได้ทอดทิง้
พระองค์ เรามีปุโรหิตผู้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ เป็นลูกหลานของอาโรน ทังม
้ ีคนเลวีทํางานหน้าที่ของเขาทัง้
หลาย 11 เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ทุ กเช้า ทุก เย็น ทัง้ เครือ
่ งหอม ตัง้ ขนมปัง หน้า พระพักตร์
บนโต๊ะบริสุทธิ์ และดูแลคันประทีปทองคําพร้อมทัง้ ตะเกียง เพื่อให้ประทีปลุกอยู่ทุกเย็น เพราะเราได้รก
ั ษา
พระบัญชากําชับของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา แต่ท่านได้ทอดทิง้ พระองค์เสีย 12 และดูเถิด พระเจ้าทรง
อยู่กับเรา ทรงเป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเรา และปุโรหิตของพระองค์ พร ้ อมกับ แตรศึก พร้อมที่ จะเป่า เรียกทํา
สงครามต่อสู้กับท่าน โอ ข้าแต่ประชาชนอิสราเอล ขออย่าต่อสู้กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
ท่าน เพราะท่านจะชนะไม่ได้� 13 เยโรโบอัมได้ส้องสุมผู้คนไว้เพื่อจะอ้อมมาหาเขาจากเบื้องหลัง ดังนั ้นกอง
ทหารของท่านจึงอยูข
่ ้างหน้ายูดาห์ และกองซุ่มก็อยูข้
่ างหลังเขา 14 และเมื่อยูดาห์มองดูข้างหลัง ดูเถิด การ
ศึ กก ็ อยู่ ข้างหน้า และข้างหลัง เขา และเขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และบรรดาปุ โรหิตก ็ เป่า แตร
15 แล ้ว คนของยู ดาห์ก็ ตะเบ็ง เสียงร้องทํานองศึก และเมื่อ คนยู ดาห์ตะโกน อยู่ มาพระเจ้า ทรงให้ เยโรโบอัม
และอิสราเอลทัง้ ปวงพ่ายแพ้ไปต่ออาบียาห์และยูดาห์ 16 คนอิสราเอลได้หนี ต่อหน้ายูดาห์ และพระเจ้าทรง
มอบเขาไว้ในมือของเขาทัง้ หลาย 17 อาบียาห์และประชาชนของพระองค์ก็ฆ่าเขาเสียมากมาย คนอิสราเอล
ที่คัดเลือกแล้วจึงล้มตายห้าแสนคน 18 นี่ แหละคนอิสราเอลก็ถูกปราบปรามในครัง้ นั ้น และคนยูดาห์ก็ชนะ
เพราะเขาพึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 19 และอาบียาห์ได้ติดตามเยโรโบอัม และยึดเอา
หัว เมืองจากพระองค์ คือ เมืองเบธเอลกับ ชนบทของเมืองนั ้น และเยชานาห์กับ ชนบทของเมืองนั ้น และเอ
โฟรนกับชนบทของเมืองนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)

20 เยโรโบอัม มิ ได้ ฟื้ นอํานาจของพระองค์ ในรัช สมัย ของอาบี ยาห์

พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์

และพระเยโฮวาห์ทรงประหารพระองค์

ครอบครัวของอาบียาห์
แต่ อาบ ี ยาห์ ก็ มี อํานาจยิง่ ขึ้น และมี มเหสี สิ บสี่ องค์ ให้ กําเนิ ด โอรสยี่ สิ บสององค์ และธิดาสิบ หกองค์
22 ราชกิจ นอกนั ้น ของอาบี ยาห์ วิธ ีการและพระดํารัส ของพระองค์ ได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของผู้ พยากรณ์ อิด
โด
21

14
การสิน
้ พระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1 พกษ 15:7-10)
อาบ ี ยาห์ จึง ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ เขาก็ ฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด และอาสาโอรส
ของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของอาสาแผ่นดินได้สงบอยูสิ
่ บปี 2 และอาสาทรงกระทําสิง่
ที่ดีและชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 3 พระองค์ทรงกําจัดแท่นบูชาพระต่างด้าว
และปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และพัง เสาศั กด ิ์ สิทธิ์ ลง และได้ โค ่น เสารู ป เคารพเสีย 4 และทรงบัญชาให้
ยู ดาห์ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของตน และให้ รก
ั ษาพระราชบัญญั ติ และพระบัญญั ติ
5 พระองค์ทรงกําจัดปูชนียสถานสู งและแท่นเครือ
่ งหอมออกเสียจากหัวเมืองทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ด้วย และราช
อาณาจักรก็ ได้ สงบอยู่ ภายใต้ พระองค์ 6 พระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองที่ มี ป้อมในยู ดาห์ เพราะแผ่นดิ นก ็ สงบ
พระองค์ มิได้ ทําสงครามในปี เหล่านั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานการหยุดพักสงบแก่ พระองค์ 7 และ
พระองค์ ตรัส กับ ยู ดาห์ ว่า “ให้ เราทัง้ หลายสร้างหัว เมืองเหล่า นี้ ล้อมด้วยกําแพง หอคอย ประตู เมือง และ
ดาน แผ่นดินยังเป็นของเรา เพราะเราได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เราได้แสวงหาพระองค์ และ
พระองค์ ได้ ทรงประทานการหยุด พัก สงบทุ กด ้าน� เขาทัง้ หลายจึง สร้างและจําเริญ ขึ้น 8 และอาสาทรงมี
กองทัพสรรพด้วยโล่ ใหญ่และหอกจากยูดาห์สามแสนคน และจากเบนยามินซึ่งถือโล่ และโก่งธนูสองแสน
แปดหมื่นคน ทัง้ สิน
้ เป็นทแกล้วทหาร
1

การชนะยิง่ ใหญ่ของอาสาเหนื อเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)

2 พงศาวดาร 14:9
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2 พงศาวดาร 15:19

9 เศ-ราห์ชาวเอธิโอเปี ยได้ออกมาต่อสู้ กับเขาทัง
้ หลายด้วยกองทัพหนึ่ งล้านคน และรถรบสามร้อยคันมา
ถึงเมืองมาเรชาห์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขา และเขาทัง้ หลายก็ตัง้ แนวรบในหุบเขาเศฟาธาห์
ที่ มาเรชาห์ 11 และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่มีผู้ใดช่วย
ได้ อย่างพระองค์ ในการสู้ รบกัน ระหว่างผู้ ที่ มี กําลั งก ับ ผู้ ที่ ไม่มี กําลัง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายพึ่งพระองค์ ข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
มาต่อสู้ กับ ชนหมู่ ใหญ่ นี้ ในพระนามของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์� 12 พระเยโฮวาห์จึงทรงให้ชาวเอธิโอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสา
และต่อ ยู ดาห์ และชาวเอธิ โอเปี ยก ็ หนี ไป 13 อาสาและพลที่ อยู่ กับ พระองค์ ก็ ไล่ ตามเขาไปถึง เมืองเก-ราร์
และชาวเอธิโอเปี ยล ้ม ตายมากจนไม่ เหลือ สัก ชีวต
ิ เดียว เพราะเขาได้ แตกพ่ายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
และกองทัพของพระองค์ คนยูดาห์ได้เก็บของที่รบ
ิ ได้มากมายนั กหนา 14 และเขาก็โจมตีบรรดาหัวเมืองรอบ
เมืองเก-ราร์ เพราะว่า ความกลัว พระเยโฮวาห์นั้น มาครอบเขาทัง้ หลาย เขาได้ ปล้น หัว เมืองทัง้ สิน
้ เพราะมี
ของที่ รบ
ิ ได้ ในนั ้นมาก 15 และเขาได้ โจมตี เต็นท์ ของผู้ที่ มีวัว และเอาแกะไปมากมายและอูฐด้วย แล้วเขาก็
กลับไปยังเยรู ซาเล็ม

15
ผู้พยากรณ์ อาซาริยาห์เตือนอาสา
1 พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ มาสถิ ตก ับ อาซาริยาห์ บุ ตรชายโอเดด 2 และท่านออกไปเฝ้า อาสาทูล
พระองค์ว่า “ข้าแต่อาสา และยูดาห์กับเบนยามินทัง้ ปวง ขอจงฟังข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกบท
ั ่านทัง้
หลาย ต่อ เมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่ กับ พระองค์ ถ้า ท่านทัง้ หลายแสวงหาพระองค์ ท่านก็ จะพบพระองค์ แต่ ถ้า
ท่านทัง้ หลายทอดทิง้ พระองค์ พระองค์ จะทรงทอดทิง้ ท่านทัง้ หลาย 3 อิสราเอลอยู่ ปราศจากพระเจ้า เที่ยง
แท้ เป็นเวลานาน และไม่มีปุ โรหิตผู้สัง่ สอน และไม่มีพระราชบัญญัติ 4 แต่ เมื่อถึงคราวเขาทุกข์ยากลําบาก
เขาหันมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายก็พบพระองค์ 5 ในสมัย
นั ้นไม่มีสันติ ภาพแก่ ผู้ที่ ออกไปหรือผู้ที่ เข้ามา เพราะมีการวุน
่ วายอยู่มากมายรบกวนชาวเมืองทัง้ หลายนั ้น
6 เขาแตกแยกกันเป็ นพวกๆ ประชาชาติต่อประชาชาติและเมืองต่อเมือง เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วย
ความทุกข์ยากทุกอย่าง 7 แต่ท่านทัง้ หลายจงกล้าหาญ อย่าให้มือของท่านอ่อนลง เพราะว่ากิจการของท่าน
จะได้รบ
ั บําเหน็ จ�
อาสานําการปฏิรู ปและการฟื้ นฟูใหม่มาสู่ประเทศ
คือคําพยากรณ์ ของโอเดดผูพยากรณ์
้
พระองค์ก็ทรงมีพระทัยกล้าขึ้น
ทรงกําจัดสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนจากแผ่นดินยูดาห์และเบนยามินสิน
ึ มาได้
้ และจากหัวเมืองซึ่งพระองค์ยด
จากถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และพระองค์ ทรงซ่อมแซมแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง อยู่หน ้า มุข พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 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 เมื่อเขาเห็นว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ 10 เขาทัง้ หลายชุมนุมกันที
่ เยรู ซาเล็ม ในเดือนที่ สามของปี ที่ สิ บห้า ในรัชกาลของอาสา 11 เขาทัง้ หลายถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
ในวันนั ้นจากข้าวของที่ เขาได้ รบ
ิ มา มีวัวผู้เจ็ดร้อยตัวและแกะเจ็ดพันตัว 12 และเขาก็ เข้าทําพันธสัญญาที่
จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาด้วยสุดจิตสุดใจของเขา 13 และว่าผู้ใดที่ไม่แสวงหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลควรจะมีโทษถึงตาย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ชายหรือหญิง 14 เขาทัง้ หลายได้
กระทําสัตย์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงอันดัง และด้วยเสียงโห่ร้อง และด้วยเสียงแตรและแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก 15 และยู ดาห์ ทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ เพราะสัตย์ ปฏิญาณนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายได้ ปฏิญาณ
ด้วยสุดใจของเขา และได้ แสวงหาพระองค์ ด้วยสิน
้ ความปรารถนาของเขา และเขาทัง้ หลายก็ พบพระองค์
และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาหยุดพักสงบรอบด้าน 16 แม้ว่ามาอาคาห์พระมารดาของกษั ตริย์อาสา
พระองค์ก็ทรงถอดเสียจากเป็นพระราชชนนี เพราะพระนางได้กระทํารู ปเคารพอันน่าเกลียดน่าชังในเสารู ป
เคารพ อาสาทรงโค่นรูปเคารพของพระนางลง และบดและเผาเสียที่ลําธารขิดโรน 17 แต่ยังมิได้กําจัดปูชน
ีย สถานสูง ออกเสีย จากอิสราเอล อย่างไรก็ ดี พระทัย ของอาสาก็ บริสุทธิตลอดรั
ช สมัย ของพระองค์ 18 และ
์
พระองค์ ทรงนํา ของอุทิศ ถวายของราชบิดาของพระองค์ และข้าวของที่ พระองค์ เองทรงอุทิศ ถวาย มี เงิน
และทองคํา และเครือ
่ งใช้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า 19 และไม่มีสงครามอีกจนปี ที่สามสิบห้าในรัชกาล
ของอาสา
8 เมื่ออาสาทรงสดับถ้อยคําเหล่านี้

16

สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)

2 พงศาวดาร 16:1

372

2 พงศาวดาร 17:9

1 ในปี ที่ สามสิบหกแห่งรัชกาลอาสา บาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลขึ้นมาต่อสู้ กับยูดาห์และได้ สร้างเมือง
รามาห์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะมิ ทรงให้คนหนึ่ ง คนใดออกไปหรือ เข้า มาหาอาสากษั ตริย์ของยู ดาห์ 2 แล ้ วอาสา
ทรงเอาเงินและทองคําจากคลังของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และราชสํานั ก และส่งไปให้เบนฮาดัดกษั ตริ
ย์แห่งซีเรีย ผู้ ประทับ ในเมือ งดามัสกั สว ่า 3 “ขอให้มี สัญญาไมตรีระหว่างข้าพเจ้า และท่านดัง ที่ มี อยู่กับ พระ
ชนกของข้าพเจ้า และพระชนกของท่าน ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ ส่ง เงิน และทองคํา มายัง ท่าน ขอเสด็จ ไปทําลาย
สัญญาไมตรีของท่านซึ่งมีกับบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพื่อเขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้า� 4 และเบน
ฮาดัดทรงเชื่อฟังกษั ตริย์อาสา และส่งผู้บังคับบัญชากองทัพของพระองค์ ไปต่อสู้ กับหัวเมืองของอิสราเอล
และเขาทัง้ หลายโจมตีเมืองอิโยน ดาน เอเบลมาอิม และหัวเมืองคลังหลวงทัง้ สิน
้ ของนั ฟทาลี 5 และต่อมา
เมื่อบาอาชาทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระองค์ ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และให้พระราชกิจของพระองค์ หยุดยัง้
6 แล ้ วกษั ตริย์อาสาทรงนํา ยู ดาห์ทัง
้ สิน
่ งไม้ของเมืองนั ้น
้ และเขาทัง้ หลายขนหินของเมืองรามาห์และเครือ
ซึ่งบาอาชาใช้สร้างอยูนั
่ ้น และเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ
่ งการประนี ประนอม
ครัง้ นั ้น ฮานานี ผู้ ทํานายได้ มาเฝ้า อาสากษั ตริย์ ของยู ดาห์ และทูล พระองค์ ว่า “เพราะท่า นพึ่ งกษั ตริย์
ของซีเรีย และมิได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะฉะนั ้นกองทัพของกษั ตริย์ซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือ
ท่านไป 8 คนเอธิโอเปียและชาวลิบนีไม่เป็นกองทัพมหึมา มีรถรบและพลม้ามากเหลือหลายหรือ แต่เพราะ
ท่านพึ่ง พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ ในมือ ของท่าน 9 เพราะว่า พระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ไปมาอยู่เหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ เพื่อสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่ านั ้ นที ่มีใจจริง
ต่อ พระองค์ ในเรือ
่ งนี้ ท่านได้ กระทํา การอย่างโง่เขลา เพราะตัง้ แต่ นี้ ไปท่านจะมี การศึก สงคราม� 10 และ
อาสาก็ทรงกริว้ ต่อผู้ทํานายนั ้น และจับเขาจําไว้ในคุก เพราะพระองค์ทรงเกรีย
้ วกราดแก่เขาในเรือ
่ งนี้ และ
อาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกันนั ้นด้วย 11 และดูเถิด พระราชกิจของอาสา ตัง้ แต่ต้นจน
สุดท้าย ได้บันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
7

การสิน
้ พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ อาสา ทรง เป็น โรค ที่ พระบาท ของ พระองค์ และ โรค ของ
พระองค์ ก็ ร้ายแรง แม้ เป็น โรคอยู่ พระองค์ ก็ มิได้ ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่ ได้ แสวงหาความช่วยเหลือ
จาก แพทย์ 13 และ อาสา ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ ในปี ที่ สี่ สิ บ เอ็ด แห่ง
รัชกาลของพระองค์ 14 เขาทัง้ หลายฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้สกัดออกเพื่อพระองค์
ในนครดาวิด เขาวางพระศพของพระองค์ ไว้ บนแท่น ซึ่ งม ี เครือ
่ งหอมต่างๆเต็ม ไปหมด ซึ่ง ช่างปรุ ง เครือ
่ ง
หอมได้ปรุ งไว้ และเขาทัง้ หลายก็ก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติพระองค์
12

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)

1 เยโฮชาฟัทโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

และทรงเสริมกําลังพลต่อสู้อิสราเอล 2 พระองค์
ทรงวางกําลังพลไว้ในหัวเมืองที่มีป้อมทัง้ ปวงของยูดาห์ และทรงตัง้ ทหารประจําป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และ
ในหัว เมืองเอฟราอิม ซึ่ง อาสาราชบิดาของพระองค์ ได้ ยึด ไว้ 3 พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเยโฮชาฟัท เพราะ
พระองค์ ทรงดําเนิ น ในทางเบื้องต้นๆของดาวิด ราชบิดาของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงแสวงหาพระบาอัล
4 แต่ได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดําเนิ นในพระบัญญัติของพระองค์
มิได้ ทรงดําเนิ นตามการกระทําของอิสราเอล 5 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาราชอาณาจักรไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ และสิน
่ งบรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท พระองค์จึงมทรั
ี พย์มัง่ คัง่
้ ทัง้ ยูดาห์ก็นําเครือ
อย่างยิง่ และมีเกียรติมาก
การฟื้ นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท

6 พระทัย ของพระองค์ เข ้ม แข็ง ขึ้น ในพระมรรคาของพระเยโฮวาห์

พระองค์ จึง ทรงกําจัด ปู ชน ีย สถานสูง
และบรรดาเสารู ป เคารพเสีย จากยู ดาห์ 7 ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลของพระองค์ พระองค์ ทรงใช้ เจ้ านายของ
พระองค์ คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธันเอล และมี คายาห์ไปสัง่ สอนในหัวเมืองของยู ดาห์ 8 และ
คนเลวีไปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธานิ ยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธัน อาโดนี ยาห์ โทบี
ยาห์ และโทบาโดนิ ยาห์ คนเลวี และพร้อมกับคนเหล่านี้ มี เอลีชามา และเยโฮรัม ผูเป็
้ นปุโรหิต 9 และเขาทัง้
หลายได้ สัง่ สอนในยู ดาห์ มี หนังสือ พระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ไปกับ เขาด้วย เขาเที่ยวไปทัว่ หัวเมือง
ทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ และได้สัง่ สอนประชาชน
พระเจ้าทรงเสริมกําลังให้เยโฮชาฟัท

2 พงศาวดาร 17:10

373

2 พงศาวดาร 18:20

10 ความหวาดกลั วอันมาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนื อบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินต่างๆที่ อยู่รอบ
ยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท 11 คนฟี ลิ ส เตียบางพวกได้ นํา ของกํานั ล มาถวายเย
โฮชาฟัท และนํา เงิน มาเป็น บรรณาการ และพวกอาระเบีย ได้ นํา ฝูง แพะแกะ คือ แกะผู้ เจ ็ด พัน เจ็ด ร้อยตัว
และแพะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวายพระองค์ 12 และเยโฮชาฟัททรงเจริญใหญ่ยงิ่ ขึ้นเป็นลําดับ พระองค์
ทรงสร้างป้อมและหัวเมืองคลังหลวงไว้ในยูดาห์ 13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในหัวเมืองของยู
ดาห์ พระองค์ทรงมีทหารเป็นทแกล้วทหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ต่อไปนี้ เป็นจํานวนตามเรือนบรรพบุรุษของ
เขาคือ ของยูดาห์ ผูบั
้ งคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผูบ
้ ังคับบัญชา พรอ
้ มกับทแกล้วทหารสามแสนคน 15 ถัด
เขาไปคือ เยโฮฮานั น ผู้บังคับบัญชาพร้อมกับสองแสนแปดหมื่นคน 16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห์ บุตรชา
ยศิครี เป็นคนอาสาสมัครเพื่อการปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พร้อมกับทแกล้วทหารสองแสนคน 17 ของเบนยา
มินคือ เอลี ยาดา ทแกล้วทหารพร้อมกับคนสองแสนสรรพด้วยธนูและโล่ 18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด
พรอ
้ มกับคนติดอาวุธหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน 19 เหล่านี้ เป็นข้าราชการของกษัตริย์ นอกเหนื อจากผูที
้ ่กษั ตริย์
ทรงวางไว้ในหัวเมืองที่มีป้อมทัว่ ตลอดแผ่นดินยูดาห์

18
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหับ (1 พกษ 22:2)
ฝ่ายเยโฮชาฟัท ทรงมี ทรัพย์ มัง่ คัง่ และเกียรติ ใหญ่ ยิง่ และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ เป็น ทองแผ่น เดีย วกั
นก ับ อาหับ 2 ครัน
้ ล่วงมาหลายปี พระองค์ เสด็จ ลงไปเฝ้า อาหับ ในสะมาเรีย และอาหับ ทรงฆ่า แกะและวัว
มากมายสําหรับพระองค์ และสําหรับพลที่มากับพระองค์ และทรงชักชวนพระองค์ให้ขึ้นไปต่อสู้กับราโมทกิ
เลอาด 3 อาหับ กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลตรัส กับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ว่า “ท่านจะไปกับ ข้าพเจ้า ยัง รา
โมทกิเลอาดหรือ� พระองค์ทูลตอบพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็น
ดังประชาชนของท่าน เราจะอยู่กับท่านในการสงคราม� 4 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า
“ขอสอบถามดู พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์วัน นี้ เสี ยก ่อน� 5 แล ้ วกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลก็ เรียกประชุม พวก
ผู้พยากรณ์ ประมาณสี่ รอ
้ ยคนตรัสกับเขาว่า “ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป� และ
เขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์� 6 แต่
เยโฮชาฟัททูลว่า “ที่ นี่ไม่มีผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์อีกสักคนหนึ่ งหรือซึ่งเราจะสอบถามได้� 7 และกษั
ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ยั งม ี ชายอีก คนหนึ่ ง ซึ่ง เราจะให้ทูล ถามพระเยโฮวาห์ได้ แต่ ข้าพเจ้า
ชังเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่ ความร้ายเสมอ ไม่ เคยพยากรณ์ ความดี เกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย คนนั ้นคื อมีคา
ยาห์บุ ตรอิ มลาห์� และเยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ขอกษั ตริย์ อย่า ตรัสด ง
ั ่ นั ้น เลย� 8 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลจึง
เรียกมหาดเล็ก คนหนึ่ ง เข้า มาและตรัสส ัง่ ว่า “ไปพามี คายาห์ บุ ตรอิ มลาห์ มาเร็วๆ� 9 ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่ งอ ิส
ราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ต่างประทับบนพระที่ นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ที่ ว่างตรงทางเข้า
ประตูเมืองสะมาเรีย และผูพยากรณ์
้
ทัง้ ปวงก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 10 และเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ จึง
เอาเหล็กทําเป็นเขา และพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้ าจะผลักคนซีเรียไปจนเขาทัง้
หลายถูกทําลาย� ” 11 และบรรดาผูพยากรณ์
้
ก็พยากรณ์ อย่างนั ้น ทูลว่า “ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิเลอาดเถิด
และจะมีชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์�
1

ผู้พยากรณ์ มีคายาห์พยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของอาหับ (1 พกษ 22:13-28)
และผู้ ส่ ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ ได้ บอกท่านว่า “ดู เถิด ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็ พู ดสิง่ ที่ ดี แก่
กษั ตริย์ ดุ จปากเดียวกัน ขอให้ ถ้อยคํา ของท่านเหมือนอย่างถ้อยคํา ของคนหนึ่ ง ในพวกนั ้น และพูด แต่ สิ ่ง
ที่ ดี � 13 แต่ มี คายาห์ ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด พระเจ้า ของข้าพเจ้า ตรัสว ่า อย่างไร
ข้าพเจ้าจะพู ดอย่างนั ้น� 14 และเมื่อท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัสถามท่านว่า “มีคายาห์ ควรที่ เราจะไป
ตีราโมทกิเลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป� และท่านทูลตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปและจะมีชัยชนะ
เขาทัง้ หลายจะถูก มอบไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์� 15 แต่ กษั ตริย์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เราได้ ให้เจ้ าปฏิญาณกี่
ครัง้ แล้ วว่า เจ้ าจะพู ดกับเราแต่ ความจริงในพระนามของพระเยโฮวาห์� 16 และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ ได้
เห ็น คนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยู่ บนภู เขา อย่างแกะที่ ไม่มี ผู้ เลี้ยง และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘คน
เหล่า นี้ ไม่มี นาย ให้ เขาต่างกลับ ยัง เรือนของตนโดยสันติภาพเถิด� ” 17 กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลจึง ทูล เยโฮ
ชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้ามิได้ บอกท่านแล้วหรือว่า เขาจะไม่พยากรณ์ สิ ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย แต่ สิ ่งชัว่ ร้ายต่าง
หาก� 18 และมี คายาห์ ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระเยโฮวาห์
ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ยน
ื ข้างๆพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ และ
ข้างซ้าย 19 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพื่อเขาจะขึ้นไปและ
ล้มลงที่ ราโมทกิ เลอาด� บ้างก็ ทูลอย่างนี้ บ้างก็ ทูลอย่างนั ้น 20 แล้วมีวญ
ิ ญาณดวงหนึ่ งมาข้างหน้าเฝ้าต่อ
12

2 พงศาวดาร 18:21
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2 พงศาวดาร 19:11

พระพักตร์พระเยโฮวาห์ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะเกลี้ย กล่อมเขาเอง� และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ เขาว่า ‘จะทํา
อย่างไร� 21 และเขาทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็นวิญญาณมุสาอยูใ่ นปากของผูพยากรณ์
้
ของเขา
ทุก คน� และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘เจ้ าไปเกลี้ย กล่อมเขาได้ และเจ้า จะทําได้ สําเร็จ จงไปทํา เช่น นั ้น เถิด�
22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงใส่วญ
ิ ญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์ ของพระองค์ พระ
เยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาเป็น ความร้ายเกี่ยวกับ พระองค์� 23 แล ้วเศเดคี ยาห์บุ ตรชายเคนาอะนาห์ได้ เข ้า
มาใกล้และตบแก้มมีคายาห์พูดว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไร� 24 และ
มี คายาห์ตอบว่า “ดู เถิด เจ้ าจะเห็น ในวัน นั ้น เมื่อ เจ้า เข้าไปในห้องชัน
้ ในเพื่อ จะซ่อนตัว เจ้า� 25 และกษั ตริ
ย์ แห่ งอ ิส ราเอลตรัสว ่า “จงจับ มี คายาห์ พาเขากลับ ไปมอบให้ อาโมนผู้ วา่ ราชการเมือง และแก่ โยอาชรา
ชโอรส 26 และว่า ‘กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า เอาคนนี้ จํา คุก เสีย ให้ อาหารแห่ง ความทุกข์ กั บน ้าํ แห่ง ความทุกข์
จนกว่าเราจะกลับมาโดยสันติ ภาพ� ” 27 และมีคายาห์ทูลว่า “ถ้าพระองค์ เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระ
เยโฮวาห์ก็มิได้ตรัสโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าวว่า “บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอจงฟังเถิด�
การสงครามที่ราโมทกิเลอาด อาหับถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-40)
28 กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลกับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์จึง เสด็จ ขึ้น ไปยัง ราโมทกิ เลอาด 29 และกษั ตริ

ย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่ ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของท่าน�
และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์ แล้วทัง้ สองพระองค์เข้าทําสงคราม 30 ฝ่ายกษั ตริย์ประเทศ
ซีเรีย ทรงบัญชาบรรดาผู้ บัญชาการรถรบของพระองค์ ว่า “อย่า รบกับ ทหารน้ อยหรือ ใหญ่ แต่ มุ ่ง เฉพาะกษั
ตริย์แห่งอิสราเอล� 31 และอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรถรบแลเห็นเยโฮชาฟัท เขาทัง้ หลายก็ ว่า “เป็นกษั ตริย์
อิสราเอลแล้ว� เขาจึงหันเข้าไปจะสู้ รบกับพระองค์ และเยโฮชาฟัททรงร้องขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงช่วย
พระองค์ พระเจ้า ทรงให้เขาทัง้ หลายออกไปเสีย จากพระองค์ 32 และอยู่มาเมื่อ ผู้ บัญชาการรถรบเห็นว ่า ไม่
ใช่กษั ตริย์อิสราเอล ก็หันรถกลับจากไล่ตามพระองค์ 33 แต่มีชายคนหนึ่ งโก่งธนูยงิ เดาไป ถูกกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอลเข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ พระองค์จึงรับสัง่ คนขับรถรบว่า “หันกลับเถอะ พาเรา
ออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บแล้ว� 34 วันนั ้นการรบก็ดุเดือดขึ้น และกษั ตริย์อส
ิ ราเอลก็พยุงพระองค์
เองขึ้นไปในรถรบของพระองค์หน
ั พระพักตร์เข้าสู้ชนซีเรียจนถึงเวลาเย็น แล้วประมาณเวลาดวงอาทิตย์ตก
พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์
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ผู้พยากรณ์ เยฮูติเตียนเยโฮชาฟัท

1 เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ กลับ ไปโดยสวัสด ิ ภาพถึง พระราชวัง ของพระองค์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม

แต่ เยฮู บุ ตรชายฮานานี ผู้ ทํานายได้ ออกไปเฝ้า พระองค์ ทูล กษั ตริย์เยโฮชาฟั ทว่า “ควรที่ พระองค์ จะช่วย
คนอธรรมและรัก ผู้ ที่ เกล ียดชัง พระเยโฮวาห์ หรือ เพราะเรือ
่ งนี้ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ ได้ ออกมาถึง
พระองค์ 3 อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความดีในพระองค์บ้าง เพราะพระองค์ได้ทําลายบรรดาเสารู ปเคารพ
เสียจากแผ่นดิน และได้มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้า�
2

เยโฮชาฟัททรงตัง้ ผู้วินิจฉั ยและคนเลวีในแผ่นดิน
4 เยโฮชาฟัท ประทั บท ี่ เยรู ซาเล็ม

และพระองค์ ทรงออกไปท่ามกลางประชาชนอีก ตัง้ แต่ เบเออร์เชบาถึง
ถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และนําเขาทัง้ หลายกลับมายังพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 5 พระองค์
ทรงตัง้ ผู้ วิน ิจฉั ย ในแผ่น ดิน นั ้น ในหัว เมืองที่ มี ป้อมทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ ที ละหัว เมือง 6 และตรัส กับ ผู้ วิน ิจฉั ย
เหล่านั ้ นว่า “จงพิจารณาสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายจะกระทํา เพราะท่านมิ ได้ พิพากษาเพื่อมนุษย์แต่ เพื่อพระเยโฮ
วาห์ พระองค์ ทรงสถิ ตก ั บท ่านในการพิพากษา 7 ฉะนั ้น จงให้ ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ อยู่ เหนื อ ท่าน จง
ระมัดระวัง สิง่ ที่ ท่านกระทํา เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราไม่ มี ความชัว่ ช้า ไม่ เห็น แก่ หน ้า คนใด และ
ไม่มีการรับสินบน� 8 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ในเยรู ซาเล็ม เยโฮชาฟัททรงตัง้ คนเลวี และปุโรหิตบ้าง กับประมุขของ
บรรพบุรุษแห่งอิสราเอลบ้าง เพื่อจะให้การพิพากษาแห่งพระเยโฮวาห์ และวินิจฉั ยคดี ที่ โต้ แย้งกัน เขาทัง้
หลายมี ตําแหน่ ง ในเยรู ซาเล็ม 9 และพระองค์ ทรงกําชับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายจงกระทํา การนี้ ด้วย
ความยําเกรงพระเยโฮวาห์ ด้วยความสัตย์ซื่อ และด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 10 เมื่อมีคดีมาถึงท่านจากพี่น้อง
ของท่านผู้ อาศัย อยู่ ในหัว เมืองของเขาทัง้ หลาย เก ี่ย วกับ เรือ
่ งฆ่า ฟั นก ัน พระราชบัญญัติ หรือ พระบัญญั ติ
กฎเกณฑ์หรือคําตัดสิน ท่านทัง้ หลายก็ควรจะตักเตือนเขา เพื่อเขาจะไม่ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ พระพิโรธ
จึง จะไม่ มาเหนื อ ท่านและพี่ น้องของท่าน ท่านจงกระทํา เช่น นี้ และท่านจะไม่ ละเมิด 11 และดู เถิด อามาริ
ยาห์ปุโรหิตใหญ่ก็อยูเหนื
่
อท่านในสรรพกิจของพระเยโฮวาห์ และเศบาดิยาห์บุตรชายอิชมาเอลเจ้านายของ
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วงศ์วานยูดาห์ก็อยูเหนื
่
อท่านในสรรพกิจของกษั ตริย์ และเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ปรนนิ บัติท่าน จงประกอบกิจ
อย่างแกล้วกล้า และขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับผู้เที่ยงธรรม�

20
คนโมอับบุกรุ กยูดาห์

และอยู่ มาภายหลัง คนโมอับ และคนอัม โมน และพร้อมกับ เขามี คนอื่น นอกจากคนอัม โมนนั ้น ได้ ข้น
ึ
มาทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท 2 มี คนมาทูล เยโฮชาฟั ทว่า “มี คนหมู่ ใหญ่ มาสู้ รบกับ พระองค์ จากซีเรีย ข้าง
นี้ จากฟากทะเลข้างโน้ น และดู เถิด เขาทัง้ หลายอยู่ ในฮาซาโซนทามาร์ คือ เอนกาดี� 3 และเยโฮชาฟัท
ก็ กลัว และมุ่ง แสวงหาพระเยโฮวาห์ และได้ ทรงประกาศให้ อดอาหารทัว่ ยู ดาห์ 4 และยู ดาห์ ได้ ชุ มนุ มกัน
แสวงหาความช่วยเหลือ จากพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายพากัน มาจากหัว เมืองทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ เพื่อ แสวง
หาพระเยโฮวาห์ 5 และเยโฮชาฟัทประทับยืนอยู่ในที่ ประชุมของยูดาห์และเยรู ซาเล็ม ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ข้างหน้า ลานใหม่ 6 และตรัส ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ หรือ พระองค์ มิได้ ปกครองเหนื อ บรรดาราชอาณาจักรของ
ประชาชาติ หรือ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ มี ฤทธิ์และอํานาจ จึง ไม่ มี ผู้ ใดต่อ ต้านพระองค์ ได้ 7 พระองค์ เป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายมิใช่หรือ ผูทรงขั
้
บไล่ชาวแผ่นดินนี้ ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชาชน
ของพระองค์ และทรงมอบไว้แก่ เชื้อ สายของอับ ราฮัม มิตรสหายของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 8 และเขาทัง้ หลาย
ได้อาศัยอยู่ในนั ้น และได้สร้างสถานบริสุทธิ์แห่งหน่ง
ึ ในนั ้นถวายพระองค์ เพื่อพระนามของพระองค์ ทูลว่า
9 ‘ถ้าเหตุชว
ั ่ ร้ายขึ้นมาเหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย จะเป็นดาบ การพิพากษา หรือโรคระบาด หรือการกันดาร
อาหาร ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะยืน อยู่ ต่อ หน้า พระนิ เวศนี้ และต่อ พระพักตร์พระองค์ (เพราะพระนามของ
พระองค์ อยู่ ในพระนิ เวศนี้ � และร้องทูล ต่อ พระองค์ ในความทุกข์ ใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และพระองค์
จะทรงฟัง และช่วยให้ รอด � 10 ดู เถิด บัดนี้ คนอัม โมนและโมอับ และภูเขาเสอีร ์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ไม่ ทรงยอม
ให้คนอิสราเอลบุ กรุ ก เมื่อเขามาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และผู้ซ่ึงเขาได้ หลี กไปมิได้ ทําลายเสีย 11 ดู เถิด เขาทัง้
หลายได้ ให้ บําเหน็ จ แก่ เราอย่างไร ด้วยมาขับ เราออกเสีย จากแผ่น ดิน กรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์
ประทานให้ แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น มรดก 12 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ จะไม่
ทรงกระทํา การพิพากษาเหนื อ เขาหรือ เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไม่ มี ฤทธิ์ที่ จะต่อสู้ คนหมู่ ม หึ มานี ้ ซ่ึง
กําลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์ทัง้ หลายไม่ทราบว่าจะกระทําประการใด แต่ดวงตาของข้า
พระองค์ทัง้ หลายเพ่งที่พระองค์� 13 ในระหว่างนั ้นคนทัง้ ปวงของยูดาห์ก็ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พร้อมกับภรรยาและลูกหลานของเขา
1

ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให้คําตอบ
และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ เสด็จ มาสถิ ตก ับ ยาฮาซี เอลบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชาย
เบไนยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเยอีเอล ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เป็นคนเลวี ลูกหลานของอาสาฟ เมื่อท่านอยู่
ท่ามกลางที่ ประชุ มนัน
้ 15 และเขาได้ พูดว่า “ยู ดาห์ทัง้ ปวง และชาวเยรู ซาเล็ มทง
ั ้ หลาย กับ กษั ตริย์เยโฮชา
ฟัท ขอจงฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ‘อย่า กลัว เลย และอย่า ท้อถอยด้วยคนหมู่ ม หึมานี ้
เลย เพราะว่าการสงครามนั ้นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า 16 พรุ ง่ นี้ ท่านทัง้ หลายจงลงไปต่อสู้ กับเขา
ดู เถิด เขาจะขึ้นมาทางขึ้นที ่ตําบลศิส ท่านจะพบเขาที่ ปลายลําธาร ข้างหน้าถิน
่ ทุ รกันดารเยรู เอล 17 ไม่ จํา
เป็ นที่ท่านจะต้องสู้รบในสงครามครัง้ นี้ โอ ยูดาห์และเยรู ซาเล็ม จงเข้าประจําที่ ยืนนิ่ งอยู่และดูชย
ั ชนะของ
พระเยโฮวาห์เพื่อท่าน� อย่ากลัวเลย อย่าท้อถอย พรุ ง่ นี้ จงออกไปสู้กับเขา เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงสถิต
อยู่กับท่าน� 18 แล้วเยโฮชาฟัทโน้ มพระเศียรก้มพระพักตร์ของพระองค์ลงถึงดิน และยูดาห์ทัง้ ปวงกับชาว
เยรู ซาเล็มได้กราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ นมัสการพระเยโฮวาห์ 19 และคนเลวี จากลูกหลานคนโค
ฮาท และลูก หลานคนโคราห์ ได้ ยืน ขึ้น ถวายสรรเสริญแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลด้วยเสียงอัน
ดังในที่สูง
14

พระเจ้าทรงประหารพวกทหารที่บุกรุ กอิสราเอล

และเขาทัง้ หลายได้ ลุ กขึ้น แต่ เช้า และออกไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง เทโคอา และเมื่อ เขาออกไป เยโฮ
ชาฟัท ประทับ ยืน และตรัสว ่า “โอ ยู ดาห์และชาวเยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงฟัง ข้าพเจ้า จงเชื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน และท่านจะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ จงเชื่อบรรดาผูพยากรณ์
้
ของพระองค์ และท่านจะสําเร็จผล� 21 และเมื่อ
พระองค์ ได้ ปรึกษากับ ประชาชนแล้ว พระองค์ ได้ ทรงแต่ง ตัง้ บรรดาผู้ ที่ จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้
สรรเสริญพระองค์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์ ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศั ตรู และว่า “จงถวาย
โมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์� 22 และเมื่อเขาทัง้ หลายตัง้ ต้นร้
20
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องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ทรงจัด กองซุ่ม คอยต่อสู้ กับ คนอัม โมน โมอับ และชาวภูเขาเสอีร ์ ผู้ ได้ เข ้า
มาต่อสู้ กับยูดาห์ ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงแตกพ่ายไป 23 เพราะว่าคนของอัมโมนและของโมอับได้ลุ กขึ้นต่อสู้
กับชาวภูเขาเสอีร ์ ทําลายเขาเสียอย่างสิน
์ มดแล้ว เขาทัง้ สิน
้ เชิง และเมื่อเขาทัง้ หลายทําลายชาวเสอีรห
้ ช่วย
กันทําลายซึ่ งกันและกัน 24 เมื่อยูดาห์ข้น
ึ ไปอยู่ที่ หอคอยที่ ในถิน
่ ทุรกันดาร เขามองตรงไปที่ คนหมู่ ใหญ่นั ้น
และดู เถิด มี แต่ ศพนอนอยู่ บนแผ่น ดิน ไม่มี สัก คนเดียวที่ รอดไปได้ 25 เมื่อ เยโฮชาฟัท และประชาชนของ
พระองค์มาเก็บของที่รบ
ิ จากเขาทัง้ หลาย พร้อมกับศพทัง้ หลายนั ้นเขาพบสิง่ ของเป็นจํานวนมาก ทัง้ ทรัพย์
สมบัติและเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งเขาเก็บมามากสําหรับตัวจนขนไปไม่ไหว เขาเก็บของที่รบ
ิ ได้เหล่านั ้นสามวัน
เพราะมากเหลือเกิน
เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยังเยรู ซาเล็มอย่างมีชัย
ในวั นที ่ สี ่ เขาทัง้ หลายได้ ชุ มนุ มกั นที ่ หุบ เขาเบราคาห์ ด้วยที่ นั่น เขาสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะ
ฉะนั ้น เขาจึง เรียกที่ นั้ นว ่า หุบ เขาเบราคาห์ จนถึง ทุก วัน นี้ 27 แล ้ว เขาทัง้ หลายกลับ ไปคนยู ดาห์และเยรู ซา
เล็ มท ุกคน และเยโฮชาฟัท ทรงนํา หน้า กลับ ไปยัง เยรู ซาเล็ มด ้วยความชื่นบาน เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
กระทํา ให้เขาเปรมปรีดิ ์ เย้ ยศ ั ตรู ของเขา 28 เขาทัง้ หลายมายัง เยรู ซาเล็ มด ้วยพิณ ใหญ่ พิณ เขาคู่ และแตร
ยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 29 และความกลัว พระเจ้า มาอยู่ เหนื อ บรรดาราชอาณาจักรของประเทศทัง้
ปวง เมื่อเขาได้ยนว
ิ ่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ศัตรูของอิสราเอล 30 แดนดินของเยโฮชาฟัทจึงสงบเงียบ เพราะ
ว่า พระเจ้า ของพระองค์ ทรงประทานให้ พระองค์ มี การหยุด พัก สงบอยู่ รอบด้าน 31 ดังนี้ แหละ เยโฮชาฟัท
ทรงครอบครองอยู่ เหนื อ ยู ดาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สามสิบ ห้า พรรษา และ
พระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บห้า ปี พระราชมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาซู บาห์ บุ ต
รสาวชิลหิ 32 พระองค์ทรงดําเนิ นตามมรรคาของอาสาราชบิดาของพระองค์ และมิได้ทรงพรากไปจากทาง
นั ้น พระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 33 อย่างไรก็ ดี ปู ชนียสถานสูงยังไม่
ได้ถูกกําจัดออกไป ประชาชนยังมิได้ปักใจในพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน 34 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของ
เยโฮชาฟัท ตัง้ แต่ต้นจนถึงที่สุด ดูเถิด ได้มีบันทึกไว้ในหนั งสือของเยฮูบุตรชายฮานานี ซึ่งรวมเข้าในหนั งสือ
ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
26

เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหัสยาห์กษั ตริยของอิ
์
สราเอลที่ชัว่ (1 พกษ 22:47-49)
เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ของยูดาห์ได้ ทรงร่วมงานกับอาหัสยาห์กษั ตริย์ของอิสราเอลผู้ทรง
กระทํา การอย่างชัว่ ร้ายมาก 36 พระองค์ ทรงร่วมงานในเรือ
่ งการสร้างเรือ ไปยัง เมืองทารชิช และเขาทัง้
หลายสร้างเรือในเอซีโอนเกเบอร์ 37 แล้วเอลีเยเซอร์บุตรชายโดดาวาหุแห่งเมืองมาเรชาห์ได้พยากรณ์ ถึงเย
โฮชาฟัทว่า “เพราะพระองค์ทรงร่วมงานกับอาหัสยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรงทําลายสิง่ ที่ ท่านกระทํา� เรือก็
แตกไม่สามารถไปเมืองทารชิชได้
35 ต่อ มาภายหลัง
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เยโฮรัมครอบครองเหนื อยูดาห์

1 เยโฮชาฟัทก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์
ในนครดาวิด และเยโฮรัมโอรสของพระองค์ ครอบครองแทนพระองค์ 2 พระองค์ ทรงมี พระอนุชา ผู้ เป็น โอ
รสของเยโฮชาฟัท คือ อาซาริยาห์ เยฮี เอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มี คาเอล เชฟาทิ ยาห์ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ เป็น
โอรสของเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ ของอิสราเอล 3 พระราชบิดาของเขาทัง้ หลายประทานเงิน ทองคํา และของอั
นมีค่ามากมาย พร้อมกับหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์ แต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัม เพราะว่า
ท่านเป็นโอรสหัวปี 4 เมื่อเยโฮรัมได้ ข้น
ึ ครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์ และได้ สถาปนา
ไว้แล้ว พระองค์ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ ทัง้ เจ้านายบางคนของอิสราเอลด้วย
5 เมื่อเยโฮรัมทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นพระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครอง
ในเยรู ซาเล็ม แปดปี 6 และพระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาของกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอ ิส ราเอล ตามอย่างที่
ราชวงศ์อาหับกระทํา เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์ 7 อย่างไรก็ ดี พระเยโฮวาห์จะไม่ ทรงทําลายราชวงศ์ ของดาวิด เพราะเหตุ พันธ
สัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับดาวิด และเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและ
แก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิ ตย์
คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั ตริย์ ข้น
ึ เหนื อ ตน
9 แล ้วเยโฮรัม ก็ เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาเจ้า นายและรถรบทัง
้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์ ทรงลุก
ขึ้นในกลางคืนโจมตี คนเอโดม ซึ่งมาล้อมพระองค์ และผู้บังคับบัญชารถรบไว้ 10 เอโดมจึงได้ กบฏออกห่าง
จากการปกครองของยูดาห์จนทุกวันนี้ ครัง้ นั ้นลิ บนาห์ก็ได้กบฏออกห่างจากการปกครองของพระองค์ด้วย
8

2 พงศาวดาร 21:11
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เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ 11 ยิง่ กว่านั ้นอีก พระองค์
ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในถิน
่ เทือกเขาของยูดาห์ และทรงนําชาวเยรู ซาเล็มไปทําการผิดประเวณี และทรง
กระทําให้ยูดาห์ทําเช่นกัน
ก่อนเอลียาห์ข้น
ึ สวรรค์ท่านได้เขียนคําพยากรณ์ ถึงเยโฮรัม
และจดหมายฉบับ หนึ่ ง มาถึง พระองค์ จากเอลี ยาห์ ผู้ พยากรณ์ ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้ามิได้ดําเนิ นในบรรดามรรคาของเยโฮชาฟัทบด
ิ าของเจ้า หรือ
ในบรรดามรรคาของอาสากษั ตริย์ของยูดาห์ 13 แต่ ได้ เดินในมรรคาของบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และ
ได้นํายูดาห์กับชาวเยรู ซาเล็มในการแพศยา อย่างกับการแพศยาแห่งราชวงศ์อาหับ และเจ้าได้ฆ่าพวกน้ อง
ชายของเจ้าเสียด้วย ผู้เป็นเชื้อวงศ์ บิดาของเจ้า และพวกเขาดีกว่าเจ้า 14 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรงนําภัย
พิบติ
ั อันยิง่ ใหญ่มาเหนื อชนชาติของเจ้า ลูกหลานของเจ้า เมียของเจ้า และข้าวของทัง้ สิน
้ ของเจ้า 15 และตัว
เจ้า เองจะมี ความเจ็บ ป่วยสาหัสด ้วยโรคลําไส้ ของเจ้า จนกว่า ลําไส้ ของเจ้า จะออกมาเพราะเหตุ โรคนั ้ นว ัน
แล้ววันเล่า� ” 16 ยิง่ กว่านั ้น พระเยโฮวาห์ทรงเร้าให้ความโกรธของคนฟีลิสเตีย และของคนอาระเบีย ผู้อยู่
ใกล้ กับคนเอธิโอเปีย มีต่อเยโฮรัม 17 และเขาทัง้ หลายยกมาต่อสู้ กับยู ดาห์ และบุ กรุ กเข้าไปในนั ้น และขน
ข้าวของทัง้ สิน
้ ซึ่ งมีในราชสํานั ก ทัง้ บรรดาโอรสและมเหสี ของพระองค์ จึงไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่ พระองค์
นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์
12

เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ลําไส้ของเยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้ 19 ต่อมาเป็น
เวลาสิน
้ สองปี ลําไส้ ของพระองค์ ก็ ออกมาเพราะโรคนั ้น และพระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์ ด้วยความทุรนทุราย
อย่างยิง่ ประชาชนของพระองค์มิได้ก่อเพลิงถวายเกียรติแก่พระองค์ อย่างกับก่อเพลิงให้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ 20 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็มแปดปี และพระองค์ได้ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่
ไม่ใช่ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์
18 ภายหลังเรือ
่ งเหล่านี้

22
อาหัสยาห์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)

และชาวเยรู ซาเล็ม ได้ ให้ อาหัส ยาห์ โอรสองค์ สุด ท้องของพระองค์ เป็นกษั ตริย์ แทนพระองค์ เพราะคน
หมู่นั้นมาถึงค่ายกับคนอาระเบียได้ฆ่าโอรสผู้พี่เสียทัง้ หมด ดังนั ้นอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ของยู
ดาห์จึงครอบครอง 2 เมื่ออาหัสยาห์เริม
่ บสองพรรษา และพระองค์
่ ครอบครองนั ้น พระองค์มีพระชนมายุสีสิ
ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มหนึ่ งปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาธาลิ ยาห์หลานหญิงของอม
รี 3 พระองค์ทรงดําเนิ นในทางทัง้ หลายของราชวงศ์ ของอาหับด้วย เพราะว่าพระมารดาของพระองค์เป็ นที ่
ปรึกษาในการกระทําความชัว่ ร้ายของพระองค์ 4 ดังนั ้นพระองค์ จึงทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์อย่างราชวงศ์ ของอาหับได้กระทํา เพราะว่าหลังจากราชบิดาของพระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาทัง้
หลายเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ นําไปสู่ความพินาศของพระองค์
1

อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28)

5 พระองค์ทรงดําเนิ นตามคําปรึกษาของเขาทัง
้ หลายด้วย

และเสด็จไปกับเยโฮรัมโอรสของอาหับกษั ตริย์
แห่งอิสราเอล เพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์ของซีเรียที่เมืองราโมทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทําให้
โยรัมบาดเจ็บ 6 และพระองค์ทรงกลับมาที่ยส
ิ เรเอลเพื่อรักษาบาดแผลซึ่งพระองค์ได้รับที่เมืองรามาห์ เมื่อ
พระองค์ทรงต่อสู้กับฮาซาเอลกษั ตริย์ของซีเรีย และอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ของยูดาห์เสด็จลง
ไปเฝ้า เยโฮรัม โอรสของอาหับ ในเมืองยิสเรเอล เพราะว่า พระองค์ ประชวร 7 แต่ พระเจ้า ทรงกําหนดไว้เสีย
แล้ วว่า ความล่มจมของอาหัสยาห์จะมาโดยที่ พระองค์ เสด็จลงไปเยีย
่ มโยรัม เพราะเมื่อพระองค์ เสด็จไปที่
นั ่น พระองค์เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพื่อจะปะทะกับเยฮูบุตรชายนิ มซี ผูซึ
้ ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตัง้ ให้ตัด
ราชวงศ์ของอาหับออกเสีย 8 และอยูม
่ าเมื่อเยฮูกําลังสําเร็จโทษราชวงศ์ของอาหับ ท่านได้พบเจ้านายของยู
ดาห์ และบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหัสยาห์ ผู้มาปรนนิ บัติอาหัสยาห์ และท่านก็ได้ประหารเขาทัง้ หลาย
เสีย 9 ท่านได้ค้นหาอาหัสยาห์ และพระองค์ก็ถูกจับ (เมื่อซ่อนพระองค์อยูในสะมาเรี
่
ย� และเขาพาพระองค์
มาหาเยฮู และประหารชีวต
ิ พระองค์ เสีย เขาทัง้ หลายก็ ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์
ทรงเป็น พระเจ้า หลานเธอของเยโฮชาฟัท ผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุด พระทัย ของพระองค์� และ
ราชวงศ์ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใดสามารถปกครองราชอาณาจักรได้
เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)

2 พงศาวดาร 22:10
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10 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ เห ็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์ แล้ว พระนางก็ ลุ กขึ้น
ทําลายเชื้อ พระวงศ์ แห่ งราชวงศ์ ของยู ดาห์ เสีย สิน
้ 11 แต่ พระนางเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตริย์ ได้ นํา โย
อาชโอรสของอาหัส ยาห์ ลักพาไปเสีย จากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง จะต้องถูก ประหาร และ
พระนางก็ เก็บเธอและพี่เลี้ยงของเธอไว้ในห้องบรรทม ดังนั ้นแหละเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตริย์เยโฮรัม
และภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นพระขนิ ษฐาของอาหัสยาห์� ได้ซ่อนเธอให้พ้นพระ
นางอาธาลิยาห์ เพื่อมิให้พระนางประหารเธอได้ 12 และเธอได้อยู่กับเขาในพระนิ เวศของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่
หกปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองแผ่นดิน

23

โยอาชเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)

1 แต่ ในปี ที่ เจ ็ดเยโฮยาดาได้ กล ้า แข็ง ขึ้น

และให้พวกนายร้อยกระทําพันธสัญญากั บท่าน มี อาซาริยาห์บุ
ตรชายเยโรฮัม อิชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนั น อาซาริยาห์บุตรชายโอเบด มาอาเสอาห์บุตรชายอาดายาห์
และเอลีชาฟัทบุตรชายศิครี 2 และเขาทัง้ หลายเที่ยวไปทัว่ ยูดาห์และรวบรวมคนเลวีมาจากทุกหัวเมืองของ
ยูดาห์ ทัง้ บรรดาหัวประมุขของบรรพบุรุษของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายมายังเยรู ซาเล็ม 3 และบรรดาชุมนุ
มชนทัง้ สิ้นก็ทําพันธสัญญากับกษั ตริย์ในพระนิ เวศของพระเจ้า และเยโฮยาดากล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ดู
เถิด โอรสของกษั ตริย์จะครอบครองตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับบรรดาโอรสของดาวิด 4 ท่านทัง้ หลาย
จงกระทําอย่างนี้ คือท่านผู้เป็นปุโรหิตและคนเลวี ผู้ออกเวรในวันสะบาโตหนึ่ งในสาม ให้เป็นคนเฝ้าประตู
5 และหนึ่ ง ในสามให้ อยู่ ที่ พระราชสํานั ก และหนึ่ ง ในสามให้ อยู่ ที่ ประตู เชิง ราก และให้ ประชาชนทัง
้ ปวงอยู่
ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 แต่ อย่า ให้ สัก คนหนึ่ ง เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ นอกจาก
ปุโรหิต และคนเลวีที่ ปรนนิ บัติ อยู่ เขาทัง้ หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้ หลายบริสุทธิ์ แต่ ประชาชนทัง้ ปวงจะ
ต้องรักษาการบังคับบัญชาของพระเยโฮวาห์ 7 ให้คนเลวล
ี ้อมกษั ตริย์ไว้ แต่ละคนให้ถืออาวุธ และผูใ้ ดเข้าไป
ในพระนิ เวศนั ้น จะต้องถูก ประหาร จงอยู่ กับ กษั ตริย์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า มา และเมื่อ พระองค์ เสด็จ ออก
ไป� 8 คนเลวีและคนยู ดาห์ทัง้ ปวงได้ กระทําทุกสิง่ ที่ เยโฮยาดาปุโรหิตได้ บัญชาไว้ เขาทัง้ หลายต่างก็ นําคน
ของเขามา คือทัง้ คนที่ ออกเวรในวันสะบาโต และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่จะเข้าเวรในวันสะบาโต เพราะเยโฮ
ยาดาปุ โรหิตม ิ ได้ ปล่อยกองเวร 9 และเยโฮยาดาปุโรหิต ได้ มอบหอกกั บด ง
ั ้ และโล่ ซ่ึง เป็น ของกษั ตริย์ดาว ิด
นั ้น ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเจ้า ให้ ผู้ บังคับ บัญชากองร้อย 10 และท่านได้ ตัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ให้ ล้อ มกษั
ตริย์ไว้ ทุกคนถืออาวุธตัง้ แต่ ด้านขวาของพระวิหารถึ งด้านซ้ายของพระวิหาร รอบแท่นบูชาและพระวิหาร
11 แล ้ว เขานํา โอรสของกษั ตริย์ ออกมา และสวมมงกุฎ ให้ท่าน มอบพระโอวาทให้แก่ ท่าน และเขาทัง
้ หลาย
ตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ เยโฮยาดากับ บุตรชายของท่านก็ เจ ิม พระองค์ และเขาทัง้ หลายร้องว่า “ขอกษั ตริย์
ทรงพระเจริญ�
การประหารชีวต
ิ ของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชัว่ ร้าย (2 พกษ 11:13-16)

เมื่อ อาธาลิ ยาห์ ได้ ยิน เสียงประชาชนวิง่ และสรรเสริญกษั ตริย์ พระนางก็ เสด็จ เข้าไปหาประชาชนใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 และเมื่อ พระนางทอดพระเนตร ดู เถิด มี กษั ตริย์ ประทับ ยืน อยู่ ที่ เสาของ
พระองค์ ตรงที่ ทางเข้า บรรดาผู้ บังคับ กองและพลแตรก็ อยู่ ข้า งกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ ปวงแห่ง แผ่นดิ
นก ็ เปรมปรีดิ ์ และเป่า แตร บรรดานั กร ้ องพร้อมกับ เครือ
่ งดนตรีของเขาก็ นํา การสรรเสริญ พระนางอาธา
ลิ ยาห์ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ ของพระนาง ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ� 14 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตจึง นํา บรรดานาย
ร้อยผู้บัญชาการกองทัพออกมา สัง่ เขาว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ใดที่ตามพระนางไปก็
ให้ประหารชีวต
ิ เสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหิตกล่าวว่า “อย่าประหารพระนางในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์�
15 เขาจึง จับ พระนาง แล ้ว พระนางก็ เสด็จ ไปที่ทางเข้า ประตู ม้า ณ พระราชวัง และเขาทัง
้ หลายก็ ประหาร
พระนางเสียที่นั ่น
12

เยโฮยาดาตัง้ โยอาชเป็นกษั ตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
เยโฮยาดาได้ กระทํา พันธสัญญาระหว่างท่านเองกับ ประชาชนทัง้ ปวงและกษั ตริย์ ว่า เขาทัง้ หลายจะ
เป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์ 17 แล้วประชาชนทัง้ ปวงก็ไปที่ นิเวศของพระบาอัล และพังลงเสีย และเขา
ทุบแท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลนน
ั ้ ให้เป็นชิน
้ ๆ และเขาประหารมัทธานปุโรหิตของพระบาอัลเสีย
ที่หน้าแท่นบูชา 18 เยโฮยาดาวางยามไว้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ภายใต้การควบคุมของปุโรหิตแห่ง
คนเลวี ผู้ ซึ่ง ดาวิด ทรงจัด ตัง้ ให้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
ตามที่ บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ ของโมเสส ด้วยความเปรมปรีดิ ์และการร้องเพลง ตามพระราชดํารัสสง
ั่
ของดาวิด 19 ท่านได้ตัง้ ผู้เฝ้าประตูไว้ที่ ประตูรัว้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้มีมลทินด้วยประการ
หนึ่ งประการใดเข้าไป 20 ท่านได้นําผู้บังคับกองร้อย ขุนนาง ผู้ปกครองประชาชน และบรรดาประชาชนแห่ง
16

2 พงศาวดาร 23:21

379

2 พงศาวดาร 24:23

แผ่น ดิน และท่านได้ เชิญ กษั ตริย์ ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไปทางประตู บนไปสู่ พระราชสํานั ก
และเขาก็เชิญกษัตริย์ประทับบนพระราชบัลลังกแห่
์ งราชอาณาจักร 21 บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินกเ็ ปรม
ปรีดิ์ และกรุ งก็สงบเงียบหลังจากที่เขาได้ประหารพระนางอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบแล้ว

24
โยอาช (เยโฮอาช� ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)

1 เมื่อโยอาชได้ เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสี่
สิ บปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า ศิบียาห์แห่งเมืองเบเออร์เชบา 2 และโยอาชทรงกระทํา สิง่ ที่
ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดาปุโรหิต 3 เยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์
สององค์ และพระองค์ก็ให้กําเนิ ดโอรสและธิดาหลายองค์

พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)

ต่อ มาภายหลัง โยอาชทรงตัง้ พระทัย ที่ จะซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 พระองค์ ทรงประชุม
ปุโรหิตและคนเลวี และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงออกไปตามหัวเมืองยูดาห์ และเก็บเงินจากอิสราเอลทัง้
ปวง เพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้าของเจ้าเป็นปีๆไป และจงรีบทํางานนั ้น� แต่คนเลวีไม่เร่งรีบ 6 แล้
วกษั ตริย์ จึง ตรัส เรียกเยโฮยาดาผู้ เป็น หัวหน้า และตรัส กั บท ่า นว่า “ไฉนท่านไม่ เรียกร้องให้ คนเลว ี นํา เงิน
ส่วยเข้ามาจากยูดาห์และเยรู ซาเล็ม ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์กําหนดไว้ ให้ชุ มนุมชนอิสราเอลนํา
มาเพื่อ พลับพลาพระโอวาท� 7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิ ยาห์ หญิง ชัว่ ร้ายคนนั ้น ได้ ปล้น พระ
นิ เวศของพระเจ้า และได้เอาสิง่ ของที่มอบถวายทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์มอบให้แก่พระบาอัล
4

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)

8 กษั ตริย์ จึง ทรงบัญชาและเขาได้ ทํา หี บลู กหนึ่ ง วางไว้นอกประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 และมี คํา

ประกาศไปทัว่ ยูดาห์และเยรู ซาเล็มให้นําส่วยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากําหนดแก่ อส
ิ ราเอลในถิน
่ ทุรกัน
ดาร เข ้า มาถวายพระเยโฮวาห์ 10 บรรดาเจ้า นายทัง้ สิน
้ และประชาชนทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ และนํา ส่วยของ
เขาทัง้ หลายมาหย่อนลงในหีบ จนครบ 11 และต่อ มาเมื่อ คนเลวี นํา หีบ เข้า มายัง เจ้า พนั กงานของกษั ตริย์
เมื่อไร และเมื่อ เขาทัง้ หลายเห็ นว ่า มี เงิน มาก ราชเลขาและเจ้า หน้าที่ ของมหาปุโรหิต จะเข้า มาเทหีบ ออก
และนําหีบกลับไปยังที่เดิม เขาทัง้ หลายทําอย่างนี้ วันแล้ววันเล่า และเก็บเงินได้เป็นอันมาก 12 กษั ตริย์และ
เยโฮยาดาก็ ให้ แก่ บรรดาผู้ ดู แลก ิ จการของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจ้างช่างก่อ และ
ช่างไม้ ให้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้ คนงานช่างเหล็ก และช่างทองสัมฤทธิ์ ให้ ซ่อมแซมพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่รบ
ั จ้างทํางานจึงได้ทํางาน และงานซ่อมแซมก็ดําเนิ นก้าวหน้าในมือ
ของเขา และเขาได้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ตามขนาดเดิม และเสริม ให้ แข ็ง แรงขึ้น 14 และเมื่อ เขา
ได้ กระทําสําเร็จแล้วเขาก็ นําเงินที ่เหลืออยู่มาหน้าพระพักตร์กษั ตริย์และเยโฮยาดา และเขาเอาเงินนั ้นทํา
เครือ
่ งใช้ สําหรับ พระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ คือ เครือ
่ งใช้ สําหรับ การปรนนิ บั ติ ทัง้ สําหรับ การถวายเครือ
่ ง
บูชาและช้อน และภาชนะทองคําและเงิน และเขาทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์เสมอตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดา
เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวต
ิ

15 แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและหง่อมแล้วกสิ
็ น
ิ
้ ชีวต

เมื่อสิน
ิ น
ั ้ ท่านมีอายุหน่ง
ึ ร้อยสามสิบปี 16 เขาก็ฝัง
้ ชีวตน
ศพท่านไว้ในนครของดาวิดท่ามกลางบรรดากษั ตริย์ เพราะท่านได้กระทําการดีในอิสราเอล และต่อพระเจ้า
และพระนิ เวศของพระองค์ 17 หลังจากที่เยโฮยาดาสิน
ิ แล้วบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้เข้ามาถวายบัง
้ ชีวต
คมต่อ กษั ตริย์ แล้วกษั ตริย์ทรงฟังคําทูลของเขา 18 และเขาได้ ทอดทิง้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเขา และปรนนิ บัติบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพ และพระพิโรธได้ลงมาเหนื อยูดาห์
และเยรู ซาเล็มเพราะการละเมิดของเขานี้ 19 แต่พระองค์ยังทรงใช้ผู้พยากรณ์ มาท่ามกลางเขานําเขาให้กล
ับมายังพระเยโฮวาห์ คนเหล่านี้ เป็นพยานปรักปรําเขา แต่เขาไม่ยอมเงีย
่ หูฟัง
ประชาชนเอาหินขว้างเศคาริยาห์ปุโรหิตที่ดี
แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ สวมทับ เศคาริยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาปุโรหิต และท่านได้ ยน
ื เหนื อ
ประชาชน และกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์อน
ั เป็นเหตุให้ท่านเจริญขึ้นไม่ได้� เพราะท่านทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระองค์จึงทอด
ทิง้ ท่าน� 21 แต่เขาทัง้ หลายคิดร้ายต่อท่าน และโดยบัญชาของกษั ตริย์เขาทัง้ หลายจึงขว้างท่านด้วยหินใน
ลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 22 ดังนี้ แหละกษั ตริย์โยอาชจึงมิได้ทรงระลึกถึงความกรุ ณาซึ่งเยโฮยาดาบิ
ดาของเศคาริยาห์ได้ สําแดงต่อพระองค์ แต่ ได้ ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และเมื่อเขากําลังจะตาย
เขาพูดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรและแก้แค้น� 23 ต่อมาพอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มา
20

2 พงศาวดาร 24:24
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2 พงศาวดาร 25:16

ต่อสู้กับโยอาช เขามายังยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และได้ทําลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจากหมู่ประชาชน
และส่งของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ สิน
้ ไปยังกษั ตริย์แห่งดามัสกัส 24 แม้ว่ากองทัพคนซีเรียมาแต่ น้อยคน พระเยโฮวาห์
ทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขา เพราะเขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
เขา ดังนี้ แหละคนซีเรียได้ทําโทษโยอาช
โยอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
(เขาละพระองค์ไว้บาดเจ็บอย่างสาหัส� ข้าราชการของพระองค์ก็คิด
ร้ายต่อ พระองค์ เพราะโลหิต ของบุตรชายเยโฮยาดาปุโรหิต และได้ ประหารพระองค์ เสียที ่ บนแท่น บรรทม
พระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์ และเขาทัง้ หลายฝัง พระศพไว้ ในนครดาวิด แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ ฝัง พระศพไว้ ใน
อุโมงค์ ของบรรดากษั ตริย์ 26 คนเหล่านั ้ นที ่ คิด ร้ายต่อ พระองค์ คือ ศาบาดบุตรชายนางชิ เมอัท คนอัม โมน
และเยโฮศาบาดบุตรชายนางชิมริท คนโมอับ 27 เรือ
่ งราวแห่ง โอรสของพระองค์ และภาระหนั ก มากมายที่
ตกอยูแก่
่ พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือเรือ
่ งราวของกษั ตริย์
และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
25 เมื่อเขาทัง
้ หลายจากพระองค์ไป

25
อามาซิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)
เมื่อ อา มา ซิ ยาห์ เริม
่ ครอบ ครอง นั ้ นม ี พระ ชนมายุ ยี ่ สิ บ ห้า พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน
เยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า เยโฮอัด ดาน ชาวเยรู ซาเล็ม 2 และพระองค์
ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ มิใช่ ด้วยพระทัย ที่ เพียบพร้อม 3 และอยู่ มา
พอราชอาณาจักรอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของ
พระองค์ ผู้ ที่ ฆ่า พระราชบิดาของพระองค์ 4 แต่ พระองค์ มิได้ ทรงประหารชีวต
ิ ลูก หลานของเขา แต่ ได้ ทรง
กระทําตามที่ มี บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติ ของโมเสส ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้นั้นว่า “อย่าให้บิ
ดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้ทุกคนรับโทษถึง
ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้นเอง�
1

ยูดาห์บุกรุ กเอโดม

แล ้ วอามาซิ ยาห์ ได้ ประชุม พวกยู ดาห์ และให้ เขาอยู่ ภายใต้ ผู้ บังคับ กองพัน และผู้ บังคับ กองร้อยตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา คือยู ดาห์และเบนยามิ นทัง้ สิน
ึ ไปและทรง
้ พระองค์ ได้ ทรงนั บคนที่ มีอายุ ยี่สิ บปี ข้น
เห็ นว ่ามี ชายฉกรรจ์ สามแสนคน สามารถเข้า ทํา สงคราม สามารถถือ หอกและโล่ 6 นอกจากนั ้น พระองค์
ทรงจ้างทแกล้ว ทหารจากอิสราเอลหนึ่ ง แสนคนเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ 7 แต่ คนของพระเจ้า คนหนึ่ ง มา
เฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขออย่า ให้ กองทั พอ ิส ราเอลไปกับ พระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ มิได้
ทรงสถิตอยู่กับอิสราเอล คือกับคนเอฟราอิมเหล่านี้ ทัง้ สิน
ี ้ พระองค์
้ 8 แต่ถ้าพระองค์คาดหมายว่าโดยวิธนี
จะเข้มแข็งพอที่จะเข้าสงคราม พระเจ้าจะทรงเหวีย
่ งพระองค์ลงต่อหน้าศัตรู เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิที
์ ่จะ
ช่วยไว้หรือทิง้ ไปได้� 9 และอามาซิยาห์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “แต่เราจะกระทําประการใดเรือ
่ งเงินหนึ่ ง
ร้อยตะลันต์ซ่ึงเราได้ให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วนัน
้ � แล้วคนของพระเจ้าทูลตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
สามารถที่ จะประทานแก่ พระองค์ ยิง่ กว่า นี้ อี กมาก� 10 และอามาซิ ยาห์ ก็ ทรงปลดปล่อยกองทัพ ซึ่ง มายัง
พระองค์ จากเอฟราอิมให้กลับไปบ้านอีก เขาทัง้ หลายจึงโกรธยูดาห์ยิง่ นั ก และได้ กลับบ้านด้วยความโกรธ
อย่างรุ นแรง 11 แต่อามาซิยาห์ทรงกล้าแข็งขึ้น และทรงนําพลของพระองค์ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจมตี
คนเสอีรหน
์ ่งึ หมื่นคน 12 คนยูดาห์จับเป็นได้หน่งึ หมื่นคน และพาเขาไปที่ยอดหิน และทิง้ เขาทัง้ หลายลงมา
จากยอดหิน นั ้น เขาก็ ตกมาแหลกเป็น ชิน
้ ๆ 13 แต่ คนของกองทัพ ซึ่ง อามาซิ ยาห์ทรงปลดให้กล ับไป และไม่
ให้เขาไปรบด้วยนั ้น เขาตลบเข้าโจมตีหว
ั เมืองของยูดาห์ ตัง้ แต่สะมาเรียถึงเบธโฮโรน และฆ่าประชาชนเสีย
สามพันคน และริบข้าวของไปเป็ นอันมาก 14 และอยู่มาเมื่ออามาซิยาห์เสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดม
พระองค์ ทรงนํา รู ป เคารพของคนชาวเสอีร ม
์ าตัง้ ไว้เป็น พระของพระองค์ และกราบนมัสการพระเหล่า นั ้น
ทรงเผาเครือ
่ งหอมถวาย 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ต่อ อามาซิ ยาห์ และทรงใช้ ผู้ พยากรณ์ คน
หนึ่ ง ไปหา ทูล พระองค์ ว่า “ทําไมเจ้า จึง แสวงหาพระของชนชาติ หนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สามารถช่วยชนชาติ ของตนเอง
ให้พ้นจากมือของเจ้าได้� 16 อยู่มาขณะที่ เขากําลังทูลอยู่ กษั ตริย์ตรัสกับเขาว่า “เราได้แต่งตัง้ เจ้าให้เป็ นที่
ปรึกษาของกษั ตริย์หรือ หยุด ทําไมเจ้าจะต้องตายเล่า� ผู้พยากรณ์ นั ้นจึงหยุด แต่ทูลว่า “ข้าพระองค์ทราบ
ว่าพระเจ้าทรงตัง้ พระทัยจะทําลายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ และมิได้ทรงฟังคําปรึกษาของ
ข้าพระองค์�
5

สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)

2 พงศาวดาร 25:17
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17 แล ้ วอามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ ทรงรับคํา ปรึกษา และทรงใช้ ให้ ไปเฝ้า โยอาชโอรสของเยโฮอา
หาส โอรสของเยฮู กษั ตริยของอิ
์
สราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทัง้ สองมาเผชิญหน้ากัน� 18 และโยอาชกษั ตริ
ย์แห่งอิสราเอลทรงใช้ไปยังอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามบนเลบานอนส่งข่าวให้หาต้นสน
สี ดาร์บนเลบานอนว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้า ให้ เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง
เลบานอนผ่านมาและยํ่า ต้น ผัก หนามลงเสีย 19 ท่านว่า ‘ดู ซิ ข้าพเจ้า ได้ โจมตี เอโดม� และจิตใจของท่านก็
ผยองขึ้น ในความโอ้ อวด แต่ จงอยู่ กับ บ้านเถิด เพราะไฉนท่านจึง เร้าใจตนเองให้ ต่อสู้ และรับ อันตราย อัน
จะให้ท่านล้มลง ทัง้ ท่านและยู ดาห์กับท่าน� 20 แต่ อามาซิ ยาห์หาทรงฟังไม่ เพราะเป็นมาจากพระเจ้า เพื่อ
ว่า พระองค์ จะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของศั ตรู ของเขา เพราะเขาทัง้ หลายได้ เสาะหาพระแห่ง เอโดม
21 โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จขึ้นไป พระองค์และอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เผชิญหน้ากันที
่เบธเชเมช ซึ่ง เป็น ของยู ดาห์ 22 และยู ดาห์ ก็ พ่ายแพ้ อิสราเอล และทุก คนก็ หนี กล ับ ไปเต็นท์ ของตน 23 โย
อาชกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงจับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ โอรสของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาสที่
เบธเชเมช และนําพระองค์มายังเยรู ซาเล็ม และทรงพังกําแพงเยรู ซาเล็มลงสี่รอ
้ ยศอก ตัง้ แต่ประตูเอฟรา
อิม ถึง ประตู มุม 24 และพระองค์ ทรงริบ ทองคํา และเงิน ทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พบในพระนิ เวศของ
พระเจ้า ในความอารักขาของโอเบดเอโดม ทัง้ คลัง ทรัพย์ ของสํานั ก พระราชวัง พร ้ อมกับ คนประกัน ด้วย
และพระองค์เสด็จกลับไปยังสะมาเรีย 25 อามาซิยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยู่สิ
บห้าปี หลังจากสวรรคตของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล

การสิน
้ พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
ตัง้ แต่ต้นจนปลาย ดูเถิด มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์
แห่งยูดาห์และอิสราเอลหรือ 27 นั บแต่เวลาเมื่ออามาซิยาห์ทรงหันไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์ เขาทัง้
หลายก็ คิด กบฏต่อ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงหนี ไปที่ ลาคีช แต่ เขาใช้ ไปตามพระองค์ ที่ ลาคีช
และประหารพระองค์เสียที่นั ่น 28 และเขาทัง้ หลายนําพระศพใส่หลังม้ากลับมา และฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ในเมืองแห่งยูดาห์
26 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอามาซิยาห์

26
อุสซียาห์เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)
ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิ บหกพรรษา ให้เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิ
ยาห์ราชบิดาของพระองค์ 2 พระองค์ ทรงสร้างเมืองเอโลทและให้กล ับ ขึ้น แก่ ยู ดาห์ หลัง จากที่ กษั ตริย์ ทรง
ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ 3 เมื่ออุสซียาห์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุสิบหกพรรษา
และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มห้าสิบสองปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า เยโคลี
ยาห์ ชาวเยรู ซาเล็ม 4 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามที่อามาซิ
ยาห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ทุก ประการ 5 และพระองค์ ทรงแสวงหาพระเจ้า ในสมัย ของเศคาริ
ยาห์ ผู้เข้าใจในนิ มิตต่างๆจากพระเจ้า และตราบใดที่ พระองค์แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทําให้
พระองค์เจริญ
1 ประชาชนทัง
้ สิน
้ ุสซียาห์
้ แห่งยูดาห์จึงตั งอ

อุสซียาห์รบ
ั พระพรทังด
้ ้านสงครามและพระราชกิจ

6 พระองค์เสด็จออกไปทําสงครามต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย

และพังกําแพงเมืองกัท และกําแพงเมืองยับเนห์
และกําแพงเมือ งอัช โดด และพระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองในเขตแดนอัช โดด และที่ อ่น
ื ๆอีก ท่า มกลางคนฟี
ลิ ส เตีย 7 พระเจ้า ทรงช่วยพระองค์ ในการต่อ สู้ คนฟี ลิ ส เตีย และต่อสู้ คนอาระเบีย ซึ่ง อาศัย อยู่ ในกูร บ
์ าอัล
และต่อสู้ กับ คนเมอู นิม 8 ชนอัม โมนได้ ถวายบรรณาการแก่ อุ สซี ยาห์ และพระนามของพระองค์ ก็ แผ่ แพร่
ออกไปถึงเขตแดนอียป
ิ ต์ เพราะพระองค์ทรงเข้มแข็งขึ้นยิง่ นั ก 9 ยิง่ กว่านั ้ นอีกอุสซียาห์ทรงสร้างป้อมในเย
รู ซาเล็ มท ี่ ประตู มุม ที่ ประตู หุบเขาและที่ หัว เลี้ยว และป้องกัน ไว้แข็ง แรง 10 และพระองค์ ทรงสร้างป้อมใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ทรงขุด บ่อนํ้า หลายแห่ง เพราะพระองค์ ทรงมี ฝูง สัตว์ใหญ่ โต ทัง้ ในหุบเขาและในที่ ราบ และ
ทรงมีชาวนาและคนแต่งต้นองุ่นในเนิ นเขา และในคารเมล เพราะพระองค์ทรงรักเกษตรกรรม 11 ยิง่ กว่านั ้
นอีกอุสซียาห์ทรงมีกองทหาร ซึ่งออกไปทําศึกเป็นกองๆตามจํานวนที่ เยอีเอลราชเลขาได้รวบรวมไว้ด้วยกั
นกับมาอาเสอาห์เจ้าหน้าที่ภายใต้การควบคุมของฮานั นยาห์ ผู้บังคับกองพลคนหนึ่ งของกษั ตริย์ 12 จํานวน
ประมุขของบรรพบุรุษทัง้ หมดแห่งพวกทแกล้วทหารคือ สองพันหกร้อยคน 13 ใต้บังคับบัญชาของคนเหล่า
นี้ มี กองทัพพลสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน ผู้ทําสงครามได้ ด้วยกําลังมาก เพื่อช่วยกษั ตริย์ให้ต่อสู้ กับศั ตรู
14 และอุส ซี ยาห์ ทรงเตรียมโล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อ เกราะ ธนู และก้อนหิน สําหรับ สลิง ไว้ สําหรับ กองทัพ
15 ในเยรู ซาเล็ม พระองค์ ทรงกระทํา เครือ
่ งกลไกโดยคนช่างประดิษฐ์ ทํา ขึ้น ไว้บนป้อมและตามมุม เพื่อ ยิง

2 พงศาวดาร 26:16
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ลูก ธนูและโยนก้อนหิน ใหญ่ ๆ และพระนามของพระองค์ ก็ ลือ ไปไกล เพราะพระองค์ ทรงรับ ความช่วยเหลือ
อย่างมหัศจรรย์จนพระองค์เข้มแข็ง
อุสซียาห์ทรงกระทําหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ

แต่ เมื่อ พระองค์ ทรงแข็ง แรงแล้ว พระองค์ ก็ มี พระทัย ผยองขึ้น จึง ทรงกระทํา ความเสีย หาย เพราะ
พระองค์ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ และเข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื่อ เผา
เครือ
่ งหอมบนแท่นเครือ
่ งหอม 17 แต่อาซาริยาห์ปุโรหิตได้เข้าไปติดตามพระองค์พร้อมกับปุโรหิตของพระ
เยโฮวาห์ แปดสิบ คนผู้ ซ่ึง เก่ง กล้า 18 และเขาทัง้ หลายได้ ขัด ขวางกษั ตริย์ อุ สซี ยาห์ และทูล พระองค์ ว่า “ข้า
แต่ อุ สซี ยาห์ มิใช่ หน้าที่ ของพระองค์ ที่ จะเผาเครือ
่ งหอมถวายแด่ พระเยโฮวาห์ แต่ เป็น หน้าที่ ของปุโรหิต
ลูก หลานของอาโรน ผู้ ซึ่ง ชําระไว้ให้ บริสุทธิ์เพื่อ เผาเครือ
่ งหอม ขอเชิญ พระองค์ เสด็จ ออกไปจากสถานบริ
สุทธิ์ นี้ เพราะพระองค์ ได้ ทรงล่วงเกิน และพระองค์ จะไม่ ได้ รับ เกียรติ อน
ั ใดจากพระเยโฮวาห์พระเจ้า เลย�
19 แล ้ วอ ุส ซี ยาห์ ทรงกริว
่ งหอม และเมื่อ พระองค์ ทรง
้ พระองค์ มี กระถางไฟอยู่ ในพระหัตถ์ จะทรงเผาเครือ
กริว้ ต่อพวกปุโรหิต โรคเรือ
้ นก็เกิดขึ้นมาที่พระนลาฏต่อหน้าปุโรหิตในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่น
เผาเครือ
่ งหอม 20 และอาซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ และบรรดาปุโรหิตทัง้ ปวงมองดูพระองค์ และดูเถิด พระองค์
ทรงเป็น โรคเรือ
้ นที่ พระนลาฏ และเขาทัง้ หลายก็ ผล ัก พระองค์ ออกไปจากที่ นั ่น และพระองค์ เองก็ ทรงรีบ
เสด็จออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระองค์แล้ว 21 และกษั ตริย์อุสซียาห์ก็ทรงเป็นโรคเรือ
้ นจน
วันสิน
้ นก็ทรงประทับในวังต่างหาก เพราะพระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระ
้ พระชนม์ และเพราะเป็นโรคเรือ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์ เป็นผู้ดู แลราชสํานั กปกครองประชาชนแห่งแผ่นดิน
นั ้น
16

การสิน
้ พระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:32)

22 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอุสซียาห์ ตัง
้ แต่ต้นจนปลาย

อิสยาห์ผูพยากรณ์
้
บุตรชายอามอส ได้บันทึก
ไว้ 23 และอุสซียาห์ก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ ในนาที่ ฝัง ศพอัน เป็น ของกษั ตริย์ เพราะเขาทัง้ หลายว่า “พระองค์ ทรงเป็น โรคเรือ
้ น� และโยธาม
โอรสของพระองค์ก็ครอบครองแทนพระองค์

27

โยธามทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)

1 เมื่อโยธามทรงเริม
ี ระชนมายุยีสิ
่ บห้าพรรษา
่ ครอบครองนั ้นมพ

และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็
มสิบหกปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรู ชาห์ บุตรสาวของศาโดก 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่
ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งอุสซียาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ
เว้นแต่พระองค์มิได้เข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ แต่ประชาชนยังประพฤติอย่างเลวทราม 3 พระองค์
ทรงสร้างประตู บนของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และทรงกระทําการก่อสร้างมากที่ กําแพงตําบลโอเฟล
4 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ีก พระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองในถิน
่ เทือกเขาแห่ง ยู ดาห์ และสร้างป้อมกับ หอคอยตามป่า ไม้
5 และพระองค์ ทรงสู้ รบกับ กษั ตริย์ คนอัม โมนและทรงชนะ และในปี นั้น คนอัม โมนได้ ถวายเงิน แก่ พระองค์
หน่ง
ึ ร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีหน่ง
ึ หมื่นโคระกับข้าวบาร์เลย์หน่ง
ึ หมื่น คนอัมโมนได้ถวายเท่ากันในปี ที่สอง
และในปี ที่ สาม 6 โยธามจึงทรงมีกําลังมากขึ้น เพราะพระองค์ ทรงตระเตรียมทางทัง้ หลายของพระองค์ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 7 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยธาม และการสงครามทัง้ สิน
้
ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์
8 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสิ
บหกปี 9 และโยธามล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิด และอาหัส
โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

28

อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 16:1)

1 เมื่ออาหัสทรงเริม
่ บพรรษา
่ ครองราชย์มีพระชนมายุยีสิ

และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็มสิบหก
ปี แต่ พระองค์ มิได้ ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างกับดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค์ 2 แต่ทรงดําเนิ นตามทางของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล พระองค์ถึงกับทรงสร้างรู ปเคารพหล่อสําหรับ
พระบาอัล 3 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์ทรงเผาเครือ
่ งหอมในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม และทรงเผาโอรสทัง้ หลาย
ของพระองค์ในไฟ ตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ออกไปให้
พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล 4 พระองค์ ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ
่ งหอมที่ ปู ชนียสถานสูง และบน
เนิ นเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น

2 พงศาวดาร 28:5
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อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)

5 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งซีเรีย

ผู้ทรงชนะพระองค์ และจับประชาชนของพระองค์เป็นเชลยจํานวนมากนํามายังดามัสกัส และพระองค์ทรง
ถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ชนะพระองค์ ด้วยการฆ่าฟันอย่างใหญ่หลวง 6 เพราะว่า
เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ ได้ ฆ่า เสีย หนึ่ ง แสนสองหมื่น คนในยู ดาห์ ในวัน เดียว ทัง้ สิน
้ เป็น ทหารกล้า แข็ง
เพราะเขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 7 และศิครีทแกล้วทหาร
ของเอฟราอิมได้สังหารมาอาเสอาห์โอรสของกษั ตริย์ และอัสรีคัมอธิบดก
ี รมวังและเอลคานาห์อุปราช 8 คน
อิสราเอลได้ จับญาติ พี่น้ องของตนเป็นเชลยสองแสนคน มี ผู้หญิง บุตรชาย และบุตรสาว และได้ รบ
ิ ของเป็
นอันมากมาจากเขานํามายังสะมาเรีย 9 แต่ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งของพระเยโฮวาห์อยู่ที่ นั ่นชื่อว่าโอเดด ท่าน
ออกไปพบกองทัพ ซึ่ง มายัง สะมาเรีย และพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ดู เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลายทรงกริว้ ต่อ ยู ดาห์ พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของท่าน แต่ ท่านทัง้
หลายได้สังหารเขาเสียด้วยความเกรีย
้ วกราดซึ่งขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 10 และบัดนี้ ท่านทัง้ หลายเจตนาจะข่มขี่
ประชาชนแห่ง ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ให้ เป็น ทาสชายและทาสหญิง ของท่าน ตั วท ่านเองไม่ มี บาปต่อ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านหรือ 11 บัดนี้ ขอฟังข้าพเจ้า และขอส่งเชลยซึ่งท่านได้นํามาจากญาติพี่น้ องของท่าน
กลับไป เพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์อยู่เหนื อท่านทัง้ หลาย� 12 บางคนในหัวหน้าคนเอ
ฟราอิมคือ อาซาริยาห์บุตรชายโยฮานั น เบเรคิยาห์บุตรชายเมซิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตรชายชัลลูมและอา
มาสาบุตรชายหั ดล ัย ได้ ยืน ขึ้น ขัด ขวางบรรดาผู้ ที่ กล ับ มาจากสงคราม 13 พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “เจ้ าอย่า
นําเชลยเข้ามาที่นี่ เพราะเจ้ามุ่งหมายที่จะนําโทษบาปมาเหนื อเราต่อพระเยโฮวาห์ เพิม
่ เข้ากับบาปและการ
ละเมิด ในปัจจุบัน ของเรา เพราะว่าการละเมิด ของเราก็ ใหญ่ โตอยู่ พระพิโรธอัน แรงกล้า ต่ ออ ิส ราเอลมี อยู่
แล้ว � 14 เพราะฉะนั ้น ผู้ ถือ อาวุธ จึง ทิง้ เชลยและของที่ รบ
ิ มาต่อ หน้า เจ้า นายและชุ มนุมชนทัง้ ปวง 15 และ
ผู้ชายซึ่งถูกระบุช่อ
ิ มาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในพวกเชลยและเขา
ื นั ้นได้ลุกขึ้นเอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่รบ
ก็น่ งุ ห่มให้เขาไว้ และให้รองเท้า และจัดหาอาหารและเครือ
่ งดื่มให้ และชโลมเขา และนําคนที่ ออ
่ นเปลี้ยใน
พวกเขาขึ้นลา นําเขากลับมายังญาติ พี่น้ องของเขาที่ เมืองเยรีโค คือเมืองต้ นอินทผลัม และเขาทัง้ หลายก็
กลับไปยังสะมาเรีย
คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุ กยูดาห์

16 ครัง
้ นั ้นกษั ตริย์อาหัสทรงใช้ให้ไปหากษั ตริย์แห่งอัสซีเรียเพื่อขอความช่วยเหลือ 17 เพราะคนเอโดมได้
บุ กรุ กเข้ามาอีก และโจมตี ยู ดาห์ และจับไปเป็นเชลยบ้าง 18 และคนฟี ลิสเตียได้ เข้าปล้นหัวเมืองในหุบเขา

และที่ภาคใต้ของยูดาห์ และได้ยด
ึ เมืองเบธเชเมช อัยยาโลน เกเดโรท และโสโคกับชนบท ทิมนาห์กับชนบท
และทั งก
้ ิมโซกับชนบท และเขาก็ ตัง้ อยู่ที่ นั่น 19 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ยูดาห์ต้อยตํ่าลงด้วยเหตุ
อาหัสกษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพราะอาหัสทรงกระทําให้ยูดาห์เปลือยเปล่าไปแล้วและได้ละเมิดต่อพระเยโฮ
วาห์อย่างร้ายแรง 20 ฉะนั ้นทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียจึงยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และกระทําให้
พระองค์ ทุกข์ พระทัย แทนที่ จะสนั บสนุน พระองค์ ให้ เข้ม แข็ง 21 เพราะอาหัส ทรงเอาของส่วนหนึ่ ง จากพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และจากราชสํานั ก และจากเจ้า นายถวายเป็น บรรณาการแก่ กษั ตริย์ ของอัส ซีเรีย
แต่ หาเป็น ประโยชน์ แก่ พระองค์ ไม่ 22 ในคราวทุกข์ ยากนั ้น พระองค์ ยิง่ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ คือ กษั ตริย์
อาหัสองค์เดียวกันนี้ แหละ 23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซึ่งได้ให้พระองค์
พ่ายแพ้และตรัสว่า “เพราะว่าพระแห่งกษั ตริย์ของซีเรียได้ชว
่ ยเขาทัง้ หลาย เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่พระ
เหล่า นั ้น เพื่อ จะช่วยเรา� แต่ พระเหล่า นั ้น เป็น เครือ
่ งทําลายพระองค์ และทั ้งอ ิส ราเอลทัง้ ปวงด้วย 24 และ
อาหัสทรงรวบรวมเครือ
่ งใช้ของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า และตัดเครือ
่ งใช้แห่งพระนิ เวศของพระเจ้าเป็นชิน
้ ๆ
และพระองค์ ทรงปิด ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาสําหรับ พระองค์ ทุ
กมุม เมืองเยรู ซาเล็ม 25 พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ในหัว เมืองของยู ดาห์ ทุ กห ัว เมืองเพื่อ เผาเครือ
่ ง
หอมถวายพระอื่น กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ทรงพระพิโรธ
การสิน
้ พระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ ต้น จนปลาย ดู เถิด
เขาบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล 27 และอาหัสก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ เขาก็ฝังพระศพไว้ในกรุ ง คือในเยรู ซาเล็ม แต่เขามิได้นําพระศพไปไว้ในอุโมงค์ของกษั ตริย์แห่งอิส
ราเอล และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
26

29

เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย 36-39)

2 พงศาวดาร 29:1

384

2 พงศาวดาร 29:29

1 เมื่อเฮเซคี ยาห์มี พระชนมายุยี่สิ บห้าพรรษา พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครอง
ในกรุ งเยรู ซาเล็มยีสิ
่ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาบย
ี าห์ บุตรสาวของเศคาริยาห์ 2 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้
ทรงกระทํา ทุก ประการ 3 ในปี แรกแห่ง รัชกาลของพระองค์ ในเดือนแรก พระองค์ ทรงเปิด ประตู พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และได้ทรงทําการซ่อมแซมประตูนั ้น 4 พระองค์ทรงนําปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาและทรง
ให้ เขาชุ มนุ มท ี่ ถนนด้านตะวัน ออก 5 และตรัส กับ เขาว่า “คนเลว ี เอ๋ย ขอฟัง เรา จงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ และ
ชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์ และขนสิง่ สกปรกออกเสียจาก
สถานบริสุทธิ ์ 6 เพราะบรรพบุรุษ ของเราทัง้ หลายได้ กระทํา การละเมิด และได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระองค์ และหัน หน้า ของเขาเสีย จากที่ ประทับ
ของพระเยโฮวาห์ และได้ หน
ั หลัง ให้ 7 เขาปิด ประตู มุ ขพระนิ เวศด้วย และได้ ดับ ประทีป เสีย และมิ ได้ เผา
เครือ
่ งหอมหรือถวายเครือ
่ งเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล 8 เพราะฉะนั ้นพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ จึง มาบนยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขาเป็น สิง่ ที่ น่า หวาดเสียว เป็ นที ่
สยดสยอง และเป็ นที ่เย้ยหยันตามที่ ท่านได้ เห็นกับตาของท่านแล้ว 9 เพราะดู เถิด บิดาทัง้ หลายของเราได้
ล้มลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาวกับ ภรรยาของเราได้ เป็นเชลยเพราะเหตุ นี้ 10 บัดนี้ เรามี ใจประสงค์ ที่
จะกระทํา พันธสัญญากับ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ จะ
หัน ไปเสีย จากเรา 11 บุ ตรชายทัง้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า เพิก เฉยเพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเลือกท่าน
ให้ ยน
ื อยู่ เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์ และเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระองค์ และเผา
เครือ
่ งหอม� 12 แล้วคนเลวีก็ ลุกขึ้น คือ มาฮาทบุตรชายอามาสั ย และโยเอลบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็นลูก
หลานของโคฮาท และลูก หลานของเมรารี มี คี ช บุตรชายอั บด ี และอาซาริยาห์ บุ ตรชายเยฮาลเลเลล และ
ของคนเกอร์โชน มีโยอาห์บุตรชายศิมมาห์ และเอเดนบุตรชายโยอาห์ 13 และลูกหลานของเอลีซาฟาน มีชิ
มรีและเยอีเอล และลูก หลานของอาสาฟ มี เศคาริยาห์และมัทธานิ ยาห์ 14 และลูก หลานของเฮมาน มี เยฮี
เอลและชิเมอี และลูกหลานของเยดูธูน มีเชไมอาห์และอุสซีเอล 15 เขาทัง้ หลายรวบรวมพี่น้องของเขา และ
ชําระตนให้บริสุทธิ์ และเข้าไปตามที่กษั ตริยได้
์ ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ให้ชําระพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ให้ บริสุทธิ์ 16 ปุ โรหิต ได้ เข ้า ไปในส่วนข้างในของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อ ชําระให้
บริสุทธิ์ และเขานํา สิง่ สกปรกที่ เขาพบในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ออกมาที่ ลานพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และคนเลวีก็ ขนเอาของนั ้น ออกไปยัง ลํา ธารขิด โรน 17 เขาเริม
่ ชําระในวัน แรกของเดือนแรก และในวั
นที ่ แปดของเดือนนั ้น เขามายั งม ุข ของพระเยโฮวาห์ เขาชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ อยู่ แปดวัน และ
ในวันที ่สิ บหกของเดือนแรกก็เสร็จ 18 แล้วเขาเข้าไปหากษั ตริย์เฮเซคียาห์และทูลว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา ความสะอาดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ สิ ้น เสร็จ แล้ว ทัง้ แท่น เครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งใช้ ของ
แท่นนั ้นทัง้ สิน
่ งใช้ของโต๊ะนั ้นทัง้ สิน
่ งใช้ทัง้ สิน
้ และโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ และเครือ
้ 19 เครือ
้ ซึ่งกษั ตริย์
อาหัสคัดทิง้ ในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ได้ กระทํา การละเมิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ เตรียมพร้อม
และได้ชาํ ระแล้ว และดูเถิด ของเหล่านั ้นก็อยูหน
่ ้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์�

เฮเซคียาห์ให้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
แล ้ วกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ ทรงลุก ขึ้น แต่ เช้า และรวบรวมเจ้า นายของกรุ ง และเสด็จ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 21 และเขาได้นําวัวผูเจ
้ ็ดตัว แกะผูเจ
้ ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะผูเจ
้ ็ดตัวเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปสําหรับ ราชอาณาจั กร สถานบริสุทธิ์ และยู ดาห์ และพระองค์ ทรงบัญชาให้ ลูก หลานของอาโรน คือ
ปุโรหิตให้ถวายของเหล่านั ้นบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้ หลายจึงฆ่าวัวผู้และปุ โรหิตก็รบ
ั เลือด
และพรมที่แท่นบูชา และเขาทัง้ หลายฆ่าแกะผู้ และเอาเลือดของมันพรมแท่นบูชา และฆ่าลูกแกะ เอาเลือด
ของมัน พรมแท่ นบู ชา 23 แล ้ว แพะผู้ สําหรับ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น เขานํา มาที่ กษั ตริย์ และที่ ประชุม ชน
และเขาทัง้ หลายก็ เอามือ ของเขาวางบนแพะนั ้น 24 และปุ โรหิตก ็ ฆ่า แพะเสีย และเอาเลือดของมัน ทําการ
คืนดี กัน บนแท่น นั ้น เพื่อ ทําการลบมลทิน บาปให้อส
ิ ราเอลทัง้ ปวง เพราะกษั ตริย์ ทรงบัญชาว่า ให้ทํา เครือ
่ ง
เผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับอิสราเอลทัง้ ปวง 25 แล้วพระองค์ทรงให้คนเลวีประจําอยู่ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดาวิด และของกาดผู้ทํานายของกษั ตริย์
และของนาธันผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระบัญญัตินั ้นมาจากพระเยโฮวาห์ทางผู้พยากรณ์ ของพระองค์ 26 คน
เลว ี ก็ ยืน อยู่ ถือ เครือ
่ งดนตรีของดาวิด และปุโรหิต ถือ แตร 27 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ทรงบัญชาว่า ให้ถวายเครือ
่ ง
เผาบูชานัน
้ บนแท่น และเมื่อเริม
่ งเผาบูชา ก็เริม
่ ง
่ ถวายเครือ
่ ถวายเพลงแด่พระเยโฮวาห์ และแตรกับเครือ
ดนตรีของดาวิดกษั ตริย์ของอิสราเอลก็เริมด
่ ้วย 28 ชุมนุมชนทัง้ สิ้นก็นมัสการ และนั กร้องก็ร้องเพลง และ
คนดนตรีก็ เป่าแตร ทําอย่างนี้ อยู่จนถวายเครือ
่ งเผาบูชาเสร็จ 29 เมื่อการถวายบูชาเสร็จแล้ว กษั ตริย์และ
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คนทัง้ ปวงที่ อยู่ กับ พระองค์ ก็ กราบลงนมัสการ 30 และกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และเจ้า นายก็ บัญชาให้ คนเลว ี
ร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยถ้อยคําของดาวิดและของอาสาฟผู้ทํานาย และเขาทัง้ หลายร้องเพลง
สรรเสริญ ด้วยความยินดี และเขาก็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการ 31 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “บัดนี้ ท่านทัง้ หลายได้
ชําระตัว ของท่านให้บริสุทธิต่
่ งสัตวบู ชา และเครือ
่ งบูชาโมทนามายัง
์ อ พระเยโฮวาห์ จงเข้า มาใกล้ นํา เครือ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และชุมนุมชนก็นําเครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาโมทนา และทุกคนที่มีใจสมั
ครก ็ ได้ นํา เครือ
่ งเผาบูชามา 32 จํานวนเครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง ชุ มนุมชนนํา มา คือ วัว ผู้ เจ ็ด สิบ ตัว แกะผู้ หน่งึ ร้อย
และลูก แกะสองร้อย ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 33 และเครือ
่ งบูชาที่ มอบถวายไว้ มี วัว ผู้
้ นี้ เป็น เครือ
หกร้อยตัว และแกะสามพันตัว 34 แต่ มีปุโรหิตน้อยเกินไป จนถลกหนั งเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ หมดไม่ได้ คนเลว
ี พี่ น้ องของเขาก็ ได้ ช่วยจนเสร็จ งาน และจนกว่า ปุโรหิต คนอื่น จะเสร็จ การชําระตนให้บริสุทธิ์ เพราะในการ
ชําระตนนั ้น คนเลวีจร ิง จัง ยิง่ กว่า พวกปุโรหิต 35 นอกจากเครือ
่ งเผาบู ชาม ี จํานวนมากมายแล้ว ยั งม ี ไขมัน
ของเครือ
่ งสันติบูชา และมีเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กับเครือ
่ งเผาบูชาด้วย ดังนี้ แหละงานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ก็ ฟื้ นคืนมาอีก 36 เฮเซคี ยาห์กับประชาชนทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ด้วยการที่ พระเจ้าได้ ทรงกระทํา
ให้แก่ประชาชนครัง้ นี้ เพราะเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

30
การตระเตรียมสําหรับเทศกาลปัสกา

1 เฮเซคี ยาห์ทรงรับสัง
่ ไปถึงอิสราเอลและยูดาห์ทัง้ ปวง

และทรงพระอักษรถึงเอฟราอิมกับมนั สเสห์ด้วย
ว่า เขาทัง้ หลายควรจะมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่เยรู ซาเล็ม เพื่อจะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 2 เพราะว่ากษัตริย์และเจ้านายของพระองค์ทัง้ ชุมนุมชนทัง้ ปวงในเยรู ซาเล็ม
ได้ ปรึกษากั นที ่ จะถือ เทศกาลปัส กาในเดือนที่ สอง 3 ด้วยเขาทัง้ หลายจะถือ ปัส กาตามกําหนดไม่ ได้ เพราะ
ว่า พวกปุ โรหิต ยั งม ิ ได้ ชําระตนให้ บริสุทธิเพี
์ ยงพอแก่ จํานวน และประชาชนยั งม ิ ได้ ชุ มนุ มกัน ในเยรู ซาเล็ม
4 และแผนงานนั ้ นก ็เป็ นที ่ ชอบแก่ กษั ตริย์ และชุ มนุ มชนทัง
้ ปวง 5 เขาจึง ลงมติ ให้ ทํา ประกาศออกไปทั ่ วอ
ิส ราเอล ตัง้ แต่ เบเออร์เชบาถึง เมืองดานว่า ประชาชนควรมาถือ ปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่
งอ ิส ราเอลที่ เยรู ซาเล็ม เพราะเขามิ ได้ ถือ เป็น เวลานานตามที่ ได้ กําหนดไว้ 6 คนเดิน หนั งสือ จึง ออกไปทั ่วอ
ิส ราเอลและยู ดาห์ ถือ หนั งสือ จากกษั ตริย์ และบรรดาเจ้า นายของพระองค์ เพราะกษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาว่า
“ชนอิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล เพื่อพระองค์จะหัน
กลับ มายัง คนส่วนที่ เหลือ อยู่ ของท่าน ผู้ ซึ่ง หนี รอดจากพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย 7 ท่านอย่า เป็น
เหมือนบิดาและเหมือนพี่ น้องของท่านผู้ ได้ กระทํา การละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ
เขา พระองค์ จึง ทรงมอบเขาให้ ถึง ความเศร้า สลดตามที่ ท่านเองก็ เห ็ นอยู่ 8 และคราวนี้ อย่า คอแข็ง อย่าง
บิดาของท่านทัง้ หลายเลย แต่จงยอมมอบตัวท่านแด่พระเยโฮวาห์ และมายังสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ซ่ึง
พระองค์ทรงชําระไว้ให้บริสุทธิเป็
์ นนิ ตย์ และปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อพระพิโรธอันแรง
กล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากท่าน 9 เพราะถ้าท่านทัง้ หลายหันกลับมายังพระเยโฮวาห์ พี่น้ องของท่าน
และลูกหลานของท่านจะประสบความเอ็นดูจากผูที
้ ่จับเขาไปเป็นเชลย และจะได้กลับมายังแผ่นดินนี้ อีก เพ
ราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระเมตตาและกรุ ณา ถ้าท่านกลับมาหาพระองค์ พระองค์จะไม่ทรง
หันพระพักตร์ไปจากท่าน� 10 คนเดินหนั งสือจึงไปตามหัวเมืองต่างๆทัว่ แผ่นดินเอฟราอิมและมนั สเสห์ไกล
ไปจนถึงเศบูลุ น แต่คนทัง้ หลายก็หว
ั เราะเยาะเขา และเย้ยหยันเขา 11 มีแต่คนอาเชอร์ มนัสเสห์และเศบูลุ
นบางคนที่ถ่อมตัวและมายังเยรู ซาเล็ม 12 พระหัตถ์ของพระเจ้าอยูเ่ หนื อยูดาห์ด้วย ทรงให้เขาเป็นใจเดียวกั
นที่จะกระทําตามซึ่งกษั ตริย์และเจ้านายได้บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 13 ประชาชนเป็ นอ
ันมากมาประชุมกันในเยรู ซาเล็มเพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเดือนที่ สอง เป็นการชุ มนุมใหญ่ยิง่ นั ก
14 พวกเขาลุกขึ้นและได้กําจัดแท่นบูชาที่อยู่ในเยรู ซาเล็มและแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมทัง้ ปวงนั ้น เขาขน
ไปทิง้ เสียในลําธารขิดโรน
การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี
และเขาทัง้ หลายได้ ฆ่า แกะปัส กาในวั นที ่ สิ บสี่ ของเดือนที่ สอง ปุ โรหิต และคนเลวี ก็ ต้องรู ส
้ ึก ละอาย
เพราะฉะนั ้น เขาจึง ชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ และนํา เครือ
่ งเผาบูชามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 16 เขาทัง้
หลายเข้าประจําตําแหน่ งที่เขาเคย ตามพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งเขา
รับ มาจากมือ ของคนเลวีประพรม 17 เพราะว่า มี หลายคนในชุ มนุมชนนั ้น ยังม ิ ได้ ชําระตนให้บริสุทธิ์ เพราะ
ฉะนั ้น คนเลวีจึง ต้องฆ่า แกะปัส กาแทนทุก คนที่ มลทิน เพื่อ กระทํา ให้ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ 18 เพราะว่า
มวลชนนั ้น คนเป็ นอันมากที่มาจากเอฟราอิม มนัสเสห์ อิสสาคาร์ และเศบู ลุ นยังไม่ได้ ชําระตน ถึงกระนั ้น
เขาก็ ยงั รับ ประทานปัส กาผิด ต่อ ข้อ ที่ กําหนดไว้ แต่ เฮเซคี ยาห์ทรงอธิษฐานเผื่อ เขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์ผู้
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ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ ทุกๆคน 19 ผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
ถึง แม้ ว่า จะไม่ ชาํ ระตัว ตามกฎของความบริสุทธิ์ แห่ งสถานบริสุทธิ์ นี้ � 20 พระเยโฮวาห์ ทรงฟัง เฮเซคี ยาห์
และทรงรักษาประชาชน 21 และประชาชนอิสราเอลที่ อยู่ ณ เยรู ซาเล็ม ได้ ถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด
วัน ด้วยความยินดี ยิง่ และคนเลวี กับ ปุโรหิต ได้ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ทุ กวันๆ ร้องเพลงทํา เสีย งดั งด ้วย
เครือ
่ งดนตรีของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 22 และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนุนใจพวกคนเลวีทัง้ ปวงผู้สอนถึง
ความรู อ
้ น
ั ประเสริฐแห่งพระเยโฮวาห์ พวกเขาจึงรับประทานอาหารในเทศกาลนั ้นเจ็ดวัน ได้ถวายสัตว์เป็น
เครือ
่ งสันติบูชา และสารภาพความผิดบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน
การถือเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน

23 แล้วชุ มนุมชนทัง
้ สิ้นก็ตกลงกันที่จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน

เขาจึงถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวันด้วยความ
ยินดี 24 เพราะเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงประทานวัวผู้หน่ง
ึ พันตัวและแกะเจ็ดพันตัวแก่ชุมนุมชน
และพวกเจ้า นายได้ ให้ วัว ผู้ หน ่ง
ึ พัน ตัว และแกะหนึ่ ง หมื่น ตัว แก่ ชุมนุม ชน และปุโรหิต เป็น จํานวนมากก็ ได้
ชําระตนให้บริสุทธิ์ 25 ชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ กับบรรดาปุโรหิตและคนเลวี และชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ ซึ่งออก
มาจากอิสราเอล และคนต่างด้าวซึ่งออกมาจากแผ่นดิ นอิสราเอลและซึ่งอยู่ในยูดาห์เปรมปรีดิ ์กัน 26 จึ งมี
ความชื่นบานใหญ่ยงิ่ ในเยรู ซาเล็ม เพราะตัง้ แต่สมัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสราเอลไม่
เคยมีอย่างนี้ เลยในเยรู ซาเล็ม 27 แล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ลุกขึ้นอวยพรประชาชน เสียงของเขาก็ถึง
พระกรรณ และคําอธิษฐานของเขาก็ข้น
ึ มายังที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์คือสวรรค์
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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 กด ิ์
สิทธิเป็
์ นชิน
้ ๆ และโค่นบรรดาเสารู ปเคารพลง และพังปูชนียสถานสูงลง และพังแท่นทัว่ ยูดาห์และเบนยามิ
นทัง้ สิน
้ และในเอฟราอิมกับมนั สเสห์ จนเขาทําลายเสียหมดสิน
้ แล้วประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็กลับไปยัง
หัวเมืองของตน ทุกคนกลับไปยังที่ดินของเขา

เฮเซคียาห์นําให้มีการปฏิรู ปใหม่

เฮเซคี ยาห์ ได้ ทรงจัดการแบ่ง บรรดาปุโรหิต และคนเลวีเป็น กองๆ แต่ ละกองตามหน้าที่ ปรนนิ บัติ ของ
ตน คือ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี ให้เป็น พนั กงานฝ่ายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชาให้ปรนนิ บัติ และ
ให้ถวายโมทนาและสรรเสริญภายในประตู ค่ายของพระเยโฮวาห์ 3 ส่วนที่ กษั ตริย์ทรงบริจาคจากทรัพย์สิ น
ส่วนพระองค์นั ้น เป็นเครือ
่ งเผาบูชาคือเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับเช้าและสําหรับเย็น และเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ
วันสะบาโต วันขึ้นหนึ่ งคํ่าและเทศกาลตามกําหนด ดังที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ 4 และ
พระองค์ ทรงบัญชาประชาชนผู้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ให้ บริจาคส่วนที่ เป็น ของปุโรหิต และของคนเลวี เพื่อ เขา
เหล่า นั ้น จะได้ เข ้ม แข็ง ขึ้น ในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 5 พอพระบัญชากระจายออกไป ประชาชน
อิสราเอลก็ได้บริจาคเข้ามาอย่างมากมาย มีผลรุ น
่ แรกของข้าว นํ้าองุน
่ นํ้ามัน นํ้าผึ้ง และผลิตผลทุกอย่าง
ของไร่นา และเขานําสิบชักหนึ่ งแห่งของทุกชนิ ดเข้ามาอย่างมากมาย 6 และประชาชนอิสราเอลและยูดาห์
ผู้อาศัยอยู่ในหัวเมืองของยูดาห์ได้นําสิบชักหนึ่ งของวัวและแกะ และสิบชักหนึ่ งของสิง่ บริสุทธิ์ที่ มอบถวาย
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และเก็บไว้เป็นกองๆ 7 ในเดือนที่สามเขาเริม
่ กองสุมขึ้นและสําเร็จในเดือน
ที่เจ็ด 8 เมื่อเฮเซคียาห์และเจ้านายมาเห็นกองเหล่านั ้น ท่านทัง้ หลายก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และ
อวยพรแก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮเซคี ยาห์ ก็ ทรงไต่ถามปุโรหิต และคนเลวีถึง เรือ
่ งกองเหล่า
10
นั ้น อาซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ ผู้เป็นวงศ์วานของศาโดกทูลตอบพระองค์ว่า “ตัง้ แต่ประชาชนได้เริม
่ นําส่วน
บริจาคเข้ามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พวกข้าพระองค์ได้รับประทานและมีพอกับมีเหลือมาก เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ ทรงอํานวยพระพรประชาชนของพระองค์ จึงมีเหลืออยู่ใหญ่โตอย่างนี้ � 11 แล้วเฮเซคี ยาห์
จึงทรงบัญชาให้เขาจัดห้องในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และเขาทัง้ หลายก็จัดไว้ 12 และเขาทัง้ หลายนําสิง่
บริจาคเข้ามาอย่างสัตย์ซ่ ือทัง้ สิบชักหนึ่ งและของมอบถวาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลคือโคนานิ ยาห์คนเลว
ี กับ ชิ เมอี น้องชายเป็น คนรอง 13 เยฮี เอล อาซาซิ ยาห์ นาหัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลี เอล อิส มา
คิ ยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็น ผู้ ควบคุม ช่วยเหลือ โคนานิ ยาห์ และชิ เมอี น้องชายของเขา โดยการแต่ง
ตัง้ ของกษั ตริย์เฮเซคียาห์ และอาซาริยาห์เจ้าหน้าที่ชัน
้ ผู้ใหญ่ของพระนิ เวศของพระเจ้า 14 โคเร บุตรชายอิ
มนาห์คนเลวี ผู้เฝ้าประตู ตะวันออก เป็นผู้ดู แลของบูชาที่ ถวายตามใจสมัครแก่ พระเจ้า แจกส่วนบริจาคที่
สงวนไว้สําหรับพระเยโฮวาห์และสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 15 เอเดน มิ นยามิน เยชู อา เชไมอาห์ อามาริยาห์ เชคานิ
ยาห์ได้ ช่วยเขาในตําแหน่ ง หน้าที่ ในหัว เมืองของปุโรหิต ให้แจกแก่ พี่ น้ องของเขาทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ ใหญ่ และผู้
2
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น้ อยเหมือนกันตามกองเวร 16 เว้นแต่คนเหล่านั ้ นที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ตามผู้ชาย ตัง้ แต่สามขวบขึ้นไป ทุกคนที่
เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เป็นเวรตามหน้าที่ ประจําวันที ่ต้องทํา เพื่อทําการปรนนิ บัติตามหน้าที่
โดยกองของเขา 17 การขึ้น ทะเบียนปุ โรหิตก ็ กระทํา ตามวงศ์ วานแห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ส่วนคนเลวีตัง้ แต่
อายุยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปก็ข้น
ึ ตามหน้าที่ของเขา ตามกองเวรของเขาทัง้ หลาย 18 และขึ้นทะเบียนทัง้ ลูกเล็กๆของเขา
ภรรยาของเขา บุ ตรชายบุตรสาวของเขามวลชนทัง้ สิน
้ เพราะในตําแหน่ งหน้าที่ นั้นเขาทัง้ หลายได้ ชาํ ระตัว
ให้บริสุทธิ์ 19 สําหรับลู กหลานของอาโรนคือพวกปุโรหิต ผู้อยู่ในทุ่งนารวมรอบหัวเมืองของเขานั ้น มีผู้ชาย
ในหัวเมืองต่างๆ ผู้ถูกระบุช่อ
ื ให้แจกจ่ายส่วนแบ่งแก่ผู้ชายทุกคนในพวกปุโรหิต และทุกคนในพวกคนเลวีผู้
ซึ่งได้ข้น
ึ ทะเบียนไว้ 20 เฮเซคียาห์ทรงกระทําดังนี้ ทัวท
่ ัง้ ยูดาห์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ดีและชอบ และ
ที่ เป็น ความจริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 21 และงานทุก อย่างซึ่ง พระองค์ ทรงเริม
่
กระทํา ในการปรนนิ บั ติ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และตามพระราชบัญญั ติ และพระบัญญั ติ เพื่อ แสวงหา
พระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําด้วยเต็มพระทัย และทรงจําเริญขึ้น
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เซนนาเคอริบมาบุกรุ กยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)

ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ และการสถาปนาขึ้น นั ้น เซนนาเคอริบกษั ตริย์ อส
ั ซีเรีย ยกมาบุ กรุ กยู ดาห์
และตัง้ ค่ายล้อมหัวเมืองที่ มีป้อมไว้ ทรงดําริที่ จะยึดไว้ 2 และเมื่อเฮเซคียาห์ทรงเห็นว่าเซนนาเคอริบยกมา
ด้วยเจตนาจะต่อสู้กับเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ทรงวางแผนการกับเจ้านายของพระองค์ และทแกล้วทหารของ
พระองค์ ที่ จะอุด นํ้า ตามนํ้าพุ ที่ อยู่นอกเมืองเสีย และเขาทัง้ หลายก็ ทรงช่วยพระองค์ 4 มี ประชาชนเป็ นอ ัน
มากรวบรวมกัน เข้า มา และเขาทัง้ หลายอุด นํ้าพุ และปิด ลําธารซึ่ง ไหลผ่านแผ่น ดิน เสีย พูด ว่า “ทําไมจะให้
บรรดากษั ตริย์ อส
ั ซีเรีย ยกมาพบนํ้า เป็ นอ ัน มากเล่า� 5 พระองค์ ทรงประกอบกิจ อย่า งบึ กบ ึน สร้างกําแพง
ที่ปรักหักพังนั ้นทัว่ ไปใหม่ และสร้างหอคอยขึ้น และทรงสร้างกําแพงข้างนอกอีกชัน
้ หนึ่ ง และพระองค์ทรง
เสริมกําแพงป้อมมิลโลที่นครดาวิด ทรงสร้างหอกและโล่เป็นจํานวนมาก 6 และพระองค์ทรงตัง้ ผูบ
้ ังคับการ
ต่อต้านไว้เหนื อประชาชน และทรงรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน ณ ถนนที่ประตูนคร และตรัสอย่างหนุนใจเขาทัง้
หลายว่า 7 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือท้อถอยต่อกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และต่อกองทัพทัง้ สิ้นที ่
อยู่กับเขานั ้น เพราะมีผู้หน่ง
ึ ฝ่ายเราที่ใหญ่กว่าฝ่ายเขา 8 ฝ่ายเขามีแต่กําลังเนื้ อหนั ง แต่ฝ่ายเรามีพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราทรงสถิตกับเราที่ทรงช่วยเราและสู้รบฝ่ายเรา� ประชาชนก็วางใจในพระดํารัสของเฮเซ
คียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์
1

การขู่เข็ญอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-25)

ภายหลัง เซนนาเคอริ บกษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย (ผู้ ซึ่ง กําลัง ล้อมเมืองลาคี ช อยู่ ด้วยกําลัง รบทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์� ได้ รับสัง่ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ ของยู ดาห์ และถึง
ประชาชนทัง้ ปวงของยูดาห์ที่ อยู่ในเยรู ซาเล็มว่า 10 “เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสดังนี้ ว่า ‘เจ้าทัง้
หลายพึ่ง อะไร เจ้ าจึง ยื นม ัน
่ ให้ล้อมอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 11 เฮเซคี ยาห์มิได้ พาเจ้า ให้หลงเพื่อ จะมอบให้เจ้ า
ตายด้วยการอดอาหารและความกระหายหรือ ในเมื่อ เขาบอกเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราจะทรง
ช่วยเราให้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� 12 เฮเซคี ยาห์ คนนี้ แหละมิ ใช่ หรือ ที่ ได้ กําจัด ปู ชน ีย สถาน
สูง และแท่นบูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ยูดาห์กับเยรู ซาเล็มว่า “เจ้าจงนมัสการอยู่หน้าแท่นบูชาแท่น
เดียว และเจ้า จงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น� 13 เจ้ าไม่ รู ้หรือ ว่า เราและบรรพบุรุษ ของเราได้ กระทํา อะไร
แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง ประเทศต่างๆ พระของบรรดาประชาชาติ แห่ งประเทศเหล่า นั ้น สามารถที่ จะช่วย
ประเทศของเขาให้ พ้น จากมือ ของเราหรือ 14 ในพวกพระทัง้ ปวงแห่ง ประชาชาติ เหล่ านั ้ นที ่ บรรพบุรุษ ของ
เราได้ทําลายเสียอย่างสิน
้ เชิง ยังมีพระองค์ใดเล่าที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา แล
้ว พระเจ้า ของเจ้า น่ ะ หรือ จะสามารถช่วยเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของเรา 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า ให้ เฮเซคี ยาห์
ล่อลวงเจ้า หรือพาเจ้าให้หลงในทํานองนี้ อย่าเชื่อเขา เพราะไม่มีพระแห่งประชาชาติหรือราชอาณาจักรใด
ที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา หรือจากมือบรรพบุรุษของเรา พระเจ้าของเจ้าจะช่วย
เจ้า ให้ พ้น จากมือ ของเราได้ น้อยยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใดเล่า� ” 16 และข้าราชการของพระองค์ ก็ กล ่าวทับ ถม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าและเฮเซคียาห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์มากยิง่ กว่านั ้น
9

เซนนาเคอริบหมิน
่ ประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)

17 และพระองค์ ทรงพระอักษรหมิน
่ ประมาทพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล

และตรัสทับถมพระองค์
ว่า “พระของบรรดาประชาชาติ แห่งประเทศทัง้ หลายมิได้ ช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉั นใด
พระเจ้า ของเฮเซคี ยาห์ ก็ จะไม่ ช่วยประชาชนของตนให้ พ้น จากมือ ของเราฉั น นั ้น� 18 และเขาทัง้ หลาย
ก็ ตะโกนความนี้ ด้วยเสียงอัน ดัง เป็น ภาษาฮีบรู ให้ ชาวเยรู ซาเล็ม ผู้ อยู่ บนกําแพงฟัง เพื่อ ให้ เขาตกใจและ
หวาดหวัน
่ ไหว จะได้ ยด
ึ เอาเมืองนั ้น 19 เขาได้ พู ดถึง พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม อย่า งกั บท ี่ เขาพูด ถึง พระแห่ง
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ชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นผลงานของมือมนุษย์ 20 แลว
้ กษั ตริย์เฮเซคียาห์และผูพยากรณ์
้
อิส
ยาห์บุ ตรชายอามอสได้ อธิษฐานเพราะเรือ
่ งนี้ และร้องทูล ต่อ สวรรค์ 21 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้ทูต สวรรค์
องค์หนึ่ ง ซึ่งได้ตัดทแกล้วทหารทัง้ ปวงและผู้บังคับกองและนายทหารในค่ายของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียออก
เสีย เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง เสด็จ กลับ ไปยัง แผ่น ดิน ของพระองค์ ด้วยความอับอายขายพระพักตร์ และ
เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในนิ เวศแห่ง พระของพระองค์ คนเหล่านั ้ นที ่ ออกมาจากบัน
้ เอวของพระองค์ เองได้
ฆ่า พระองค์ ด้วยดาบเสีย ที่ นั ่น 22 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงช่วยเฮเซคี ยาห์ และชาวเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น จาก
พระหัตถ์ ของเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และจากมือของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์ทรง
นํา เขาทัง้ หลายอยู่ ทุ กด ้าน 23 และคนเป็ นอ ัน มากนํา ของถวายพระเยโฮวาห์มาย ัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และของ
กํานั ลต่างๆมาถวายเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ พระองค์จึงทรงเป็ นที ่ยกย่องในสายตาของทัง้ ปวงตัง้ แต่
เวลานั ้นเป็นต้นมา
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้ นมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)
และพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ และพระ
เยโฮวาห์ทรงตอบ และประทานหมายสําคัญอย่างหนึ่ งให้แก่เฮเซคียาห์ 25 แต่เฮเซคียาห์มิได้สนองพระคุณ
นั ้น เพราะพระทัย ของพระองค์ ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้น พระพิโรธจึง มาเหนื อ พระองค์ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม
26 แต่เฮเซคียาห์ทรงอ่อนน้ อมถ่อมพระทัยที่กําเริบนน
ั ้ ลง ทัง้ พระองค์และชาวเยรู ซาเล็ม พระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์จึงมิได้มาเหนื อเขาทัง้ หลายในรัชกาลเฮเซคียาห์ 27 เฮเซคียาห์ทรงมีราชทรัพย์และเกียรติใหญ่ยิง่
และพระองค์ทรงสร้างคลังไว้สําหรับพระองค์ เพื่อเก็บเงิน ทองคํา และเพชรพลอยต่างๆ เครือ
่ งเทศ โล่ และ
สําหรับทรัพย์สินทีมี
่ ค่าทุกชนิ ด 28 ทัง้ ฉางสําหรับข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน ที่ผลิตมา และโรงเก็บสัตว์เลี้ยงทุก
ชนิ ดและคอกแกะ 29 พระองค์ทรงจัดหัวเมืองเพื่อพระองค์ด้วย ทัง้ ฝูงแพะแกะและฝูงวัวเป็นอันมาก เพราะ
พระเจ้า ทรงประทานทรัพย์ สิ นให้ พระองค์ มากยิง่ 30 เฮเซคี ยาห์ องค์ นี้ เองทรงปิด ทางนํ้า ออกตอนบนของ
นํ้าพุกีโฮนเสีย แล้วนําไปให้ไหลลงไปทางทิศตะวันตกของนครดาวิด และเฮเซคียาห์ทรงจําเริญในพระราช
กิจทัง้ สิน
่ งทูตที่ เจ้านายเมืองบาบิโลนใช้ให้มาถามถึงการมหัศจรรย์ซ่ึง
้ ของพระองค์ 31 อย่างไรก็ตามในเรือ
ได้ เก ิด ขึ้น ในแผ่น ดิน พระเจ้า ก็ ทรงปล่อยพระองค์ ตามอําเภอใจ เพื่อ จะทดลองพระองค์ และเพื่อ จะทราบ
พระดําริทัง้ สิน
้ ในพระทัย ของพระองค์ 32 ฝ่ายพระราชกิจ นอกนั ้น ของเฮเซคี ยาห์ และความดี ของพระองค์
ดูเถิด มีบันทึกไว้ในนิ มิตของอิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายอามอส และในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และ
อิสราเอล
24 ครัง
้ นั ้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิน
้ พระชนม์

การสิน
้ พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
และเฮเซคี ยาห์ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ในอุโมงค์ สําคัญ ที่สุด
ของโอรสของดาวิด และบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มทัง้ ปวงได้ถวายเกียรติเมื่อพระองค์สิน
้ พระชนม์
และมนั สเสห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
33

33

มนัสเสห์ผูชั
้ ว่ ร้ายครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)
เมื่อ มนั ส เสห์ เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ สิ บสองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
ห้า สิบ ห้า ปี 2 พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม การก ระ ทํา ที่ น่า
สะอิดสะเอียน ของ ประชาชาติ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ ไป เสีย ให้ พ้น หน้า ประชาชน อิสราเอล 3 เพราะ
พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ขึ้น ใหม่ ซึ่ง เฮเซคี ยาห์ พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงพัง ลงนั ้น และ
ทรงสร้างแท่นบูชาแด่พระบาอัล และทรงทําบรรดาเสารู ปเคารพ และนมัสการบริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้าสวรรค์
และปรนนิ บั ติ พระเหล่า นั ้น 4 และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “นามของเราจะอยู่ในเยรู ซาเล็ม เป็น นิ ตย์� 5 และพระองค์ ได้ ทรงสร้างแท่น บูชาสําหรับ บรรดา
บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ในลานทัง้ สองแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรสของ
พระองค์ ให้ลุ ยไฟในหุบเขาบุตรชายของฮิน โนม ถือ ฤกษ์ ยาม ใช้ เวทมนตร์ ใช้ ไสยศาสตร์ ติ ดต่ อก ับ คนทรง
และพ่อมดหมอผี พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการ
ยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 7 และรู ป เคารพสลัก ซึ่ง คือ รู ป เคารพที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้น พระองค์ ทรง
ตัง้ ไว้ในพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของดาวิดว่า “ในนิ เวศนี้ และใน
เยรู ซาเล็ม ซึ่งเราได้เลือกออกจากตระกูลทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิ ตย์ 8 และเรา
จะไม่ ให้ เท ้า ของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ กําหนดให้ บรรพบุรุษ ของเจ้า อีก เลย ถ้า เขา
เพียงแต่ จะระมัดระวัง กระทํา ทุก อย่างซึ่ง เราได้ บัญชาเขาไว้ คือ ราชบัญญั ติ กฎเกณฑ์ และกฎทัง้ สิน
้ ซึ่ง ได้
ให้ไว้โดยทางโมเสส� 9 มนัสเสห์ทรงชักจูงยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มให้หลง เขาจึงได้กระทําความชัว่ ร้ายยิง่
กว่าบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงทําลายให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับมนั สเสห์และประชาชนของพระองค์ แต่เขาทัง้ หลายไม่ฟัง
1
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มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา

11 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงให้ผู้บังคับกองทหารของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียมาต่อสู้เขาทัง
้ หลาย

ได้จับ
มนั ส เสห์ ท่ามกลางพงหนามและจองจํา ด้วยตรวนและนํา พระองค์ มาย ัง บาบิ โลน 12 และเมื่อ พระองค์ ทรง
ทุกข์ยาก พระองค์ทรงวิงวอนขอพระกรุ ณาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และถ่อมพระทัยลงอย่าง
มากต่อพระพักตร์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์ 13 พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรง
รับคําวิงวอนของพระองค์ และทรงฟังคําอ้อนวอนของพระองค์ และนําพระองค์กลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็มใน
ราชอาณาจักรของพระองค์อีก แล้วมนั สเสห์ทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า 14 ภายหลังพระองค์
ทรงสร้างกําแพงชัน
้ นอกให้ นครดาวิด ทางตะวัน ตกของกี โฮนในหุบเขาไปจนถึง ทางเข้า ประตู ปลา แล ้ว วง
รอบตําบลโอเฟล และก่อ ขึ้น ให้ สูง มาก และพระองค์ ทรงตัง้ ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ให้ อยู่ ในหัว เมืองมี ป้อม
ในยู ดาห์ ทัง้ สิน
้ 15 และพระองค์ ทรงเอาพระต่างด้าวและรู ป เคารพไปเสีย จากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และแท่น บูชาทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้บนภูเขาแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในเยรู ซาเล็ม
และพระองค์ ทรงทิง้ ออกไปนอกเมือง 16 และพระองค์ ทรงซ่อมแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ และทรงถวาย
เครือ
่ งสัตวบูชาเป็นเครือ
่ งสันติบูชาและเครือ
่ งโมทนาพระคุณบนแท่นนั ้น และพระองค์ทรงบัญชาให้ยูดาห์
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 17 ถึงกระนั ้นกดี
็ ประชาชนก็ยงั ถวายสัตวบูชาที่ปูชนียสถานสูง
แต่ ถวายต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเท่านั ้น 18 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของมนั สเสห์ และคําอธิษฐาน
ของพระองค์ ต่อ พระเจ้า และถ้อยคํา ของผู้ ทํานาย ผู้ ทูล พระองค์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่
งอ ิส ราเอล ดู เถิด มี บันทึก ไว้ ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 19 และคํา อธิษฐานของพระองค์ และ
เรือ
่ งที่ พระเจ้า ทรงรับคํา วิงวอนของพระองค์ บาปทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และการละเมิด ของพระองค์ ทัง้ สิน
้
และสถานที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง และตัง้ บรรดาเสารู ป เคารพและรู ป เคารพสลัก ก่อนที่
พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงนั ้น ดูเถิด เขาบันทึกไว้ในหนั งสือประวัติที่ผูทํ
้ านายแต่ง 20 มนัสเสห์จึงทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในพระราชวังของพระองค์ และอาโมนโอรสของ
พระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อาโมนครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)
เมื่อ อาโมนเริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
สองปี 22 พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างมนั ส เสห์ ราชบิดาของ
พระองค์ ทรงกระทํานั ้น อาโมนถวายสัตวบูชาแก่ รู ปเคารพสลักทัง้ สิน
้ ซึ่งมนั สเสห์ราชบิดาของพระองค์ ได้
ทรงสร้างขึ้น และทรงปรนนิ บั ติ รู ปเคารพนั ้น 23 และพระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ ลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ อย่างมนั สเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั ้น แต่อาโมนองค์นี้ ได้ละเมิดยิง่ ๆขึ้น
21

การสิน
้ พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
แล ้ว ข้าราชการของพระองค์ ก็ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และได้ ฆ่า พระองค์ เสีย ในพระราชวัง ของ
พระองค์ 25 แต่ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหาร บรรดา คน เห ล่านั ้ นที ่ คิด กบฏ ต่อ กษั ตริ ย์ อา โมน และ
ประชาชนแห่งแผ่นดินได้แต่งตัง้ ให้โยสิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
24

34

โยสิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 22:1—23:30)
เมื่อ โย สิ ยาห์ เริม
่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุ แปด พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม
สามสิบ เอ็ด ปี 2 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนิ น ในมรรคา
ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงเอนเอียงไปทางขวามือหรือทางซ้าย 3 เพราะในปี ที่
แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั ทรงพระเยาว์อยู่ พระองค์ทรงเริม
่ แสวงหาพระเจ้าของดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์ และในปี ที่ สิ บสองพระองค์ ทรงเริม
่ กวาดล้างยูดาห์และเยรู ซาเล็ มด้วยการกําจัดปู
ชนียสถานสูง ทัง้ บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลักและรู ปเคารพหล่อ 4 และเขาพังแท่นบูชาพระ
บาอัลลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงโค่นบรรดารู ปเคารพซึ่งตัง้ อยู่บนนั ้นลง และพระองค์
ทรงทุบบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลักกับรู ปเคารพหล่อเป็นชิน
้ ๆ และทรงกระทําให้เป็นผงโรย
บนหลุม ศพของบรรดาคนที่ ถวายสัตวบูชาแก่ พระเหล่า นั ้น 5 และพระองค์ ทรงเผากระดูก ของปุโรหิต บน
แท่นพระเหล่านั ้น และทรงกวาดยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 6 และพระองค์ทรงกระทําเช่นกันในหัวเมืองของมนั ส
7 เมื่อพระองค์ทรงทําลายแท่น
เสห์ เอฟราอิมและสิเมโอน และไปถึงนั ฟทาลี ในที่ปรักหักพังซึ่งอยูโดยรอบ
่
บูชาและบรรดาเสารู ป เคารพ และทรงทุบ รู ป เคารพสลัก ให้เป็น ผง และทรงโค่น บรรดารู ป เคารพทัง้ สิน
้ ลง
ทัว่ แผ่นดินอิสราเอลแล้ว พระองค์เสด็จกลับเยรู ซาเล็ม
1

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)

2 พงศาวดาร 34:8

390

2 พงศาวดาร 34:30

8 ในปี ที่ สิ บแปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงกวาดล้างแผ่นดินและพระนิ เวศแล้ว พระองค์
ทรงใช้ชาฟานบุตรชายอาซาลิยาห์ และมาอาเสอาห์ผู้ว่าราชการนคร และโยอาห์บุตรชายโยอาฮาสเจ้ากรม
สารบรรณ ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ 9 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาหาฮิ ล คี ยาห์
มหาปุโรหิตแล้ว เขาได้มอบเงินซึ่งคนทัง้ หลายนํามายังพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณี ประตูได้
เก็บจากมนั สเสห์และเอฟราอิม และจากบรรดาคนที่เหลือของอิสราเอล และจากยูดาห์กับเบนยามินทัง้ สิน
้
แล ้ว พวกเขากลับ ไปยัง เยรู ซาเล็ม 10 เขาทัง้ หลายมอบให้ แก่ คนทํางานผู้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และมอบให้ แก่ คนทํางานผู้ ทํางานอยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อ การซ่อมแซมพระนิ เวศให้ มัน
่ คง
11 เขาทัง
้ หลายมอบให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้างเพื่อจะซื้อหินสลักและไม้กระดาน เพื่อประกับและเป็นคาน
สําหรับอาคาร ซึ่งกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ปล่อยให้ทรุ ดโทรมพังทลายไป 12 และคนทัง้ หลายก็ทํางานอย่างสัตย์
ซื่อ ผู้คุมงานมียาหาทและโอบาดีห์คนเลวีลูกหลานของเมรารี และเศคาริยาห์กับเมชุลลัมลูกหลานของคน
โคฮาทเป็น ผู้ ดูแล คนเลว ี ทุ กคนที่ ชาํ นาญเครือ
่ งดนตรี 13 เป็น ผู้ ดู แลคนหาบหาม และบรรดาคนที่ ทํางาน
ปรนนิ บัติทุกอย่าง คนเลวีบางคนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู

ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8)

ขณะที่ เขาทัง้ หลายนํา เงิ นที ่ ได้ ถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ออกมา ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ พบ
หนั งสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ซ่ึงทรงประทานทางโมเสส 15 และฮิลคียาห์พูดกับชาฟานราชเลขา
ว่า “ข้าพเจ้าได้พบหนั งสือพระราชบัญญัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และฮิลคียาห์ก็มอบหนั งสือนั ้นให้
ชาฟาน 16 และชาฟานได้นําหนั งสือไปถวายกษั ตริย์ และต่อไปก็ทูลรายงานกษัตริย์ว่า “สิ่งทัง้ ปวงที่พระองค์
ทรงมอบหมายแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ให้ กระทํา นั ้น เขากําลัง กระทํา อยู่ แล้ว � 17 เขารวบรวมเงิน ซึ่ง พบใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้มอบไว้ในมือของผูดู
้ แลและคนงาน
14

การอ่านพระราชบัญญัติได้นําการกลับใจยิง่ ใหญ่มา (2 พกษ 22:9-13)

แล ้ว ชาฟานราชเลขาทูล กษั ตริย์ ว่า “ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ มอบหนั งสือ แก่ ข้า พระองค์ ม้วนหนึ่ ง� แล ้ว
ชาฟานก็อา่ นถวายต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 19 และอยู่มาเมื่อกษั ตริย์ทรงสดับถ้อยคําของพระราชบัญญัตินั ้น
พระองค์ทรงฉี กฉลองพระองค์ 20 และกษั ตริย์ทรงบัญชาแก่ฮิลคียาห์ อาหิคัมบุตรชายชาฟาน อับโดนบุตร
ชายมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ ตรัสว่า 21 “จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์ให้แก่
เรา และให้แก่บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาห์ เกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือซึ่งได้พบนั ้น เพราะว่า
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเทลงเหนื อเรานั ้นใหญ่ยิง่ นั ก เพราะว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้รักษาพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ ทุกประการ�
18

คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)

22 ฮิ ล คี ยาห์และคนเหล่า นั ้น ซึ่ง กษั ตริย์ ทรงใช้ ไปจึง ไปยัง ฮุ ลดาห์ หญิง ผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม

บุ ตร
ชายทิกวาห์ บุตรชายหัสราห์ผูด
้ ูแลฉลองพระองค์ (นางอยูใ่ นเยรูซาเล็มทแ
ี่ ขวงสอง� และพูดกับนางถึงเรือ
่ ง
นั ้น 23 และนางพูดกับเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงบอกชายผู้ซ่ึงใช้พวกเจ้าให้
มาหาเราว่า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุชว
ั ่ ร้ายมาเหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมืองนี้
คือคําสาปทัง้ สินที
้ ่บันทึกไว้ในหนั งสือซึ่งได้อา่ นถวายต่อพระพักตร์กษั ตริย์แห่งยูดาห์นั ้น 25 เพราะว่าเขาทัง้
หลายได้ทอดทิง้ เรา และได้เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะกระทําให้เราโกรธด้วยการงานทัง้ สิน
้ แห่
งม ือ ของเขา เพราะฉะนั ้น ความพิโรธของเราจะเทลงเหนื อ สถานที่ นี้ และจะดับ ไม่ ได้ � 26 แต่ กษั ตริย์ ของยู
ดาห์ผูใ้ ช้เจ้าให้มาทูลพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงทูลท่านดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
เรือ
่ งถ้อยคําซึ่งเจ้าได้ยน
ิ นั ้น 27 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อ
เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคําที่ปรักปรําสถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ เจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา และเจ้าได้ฉีกเสื้อผ้าของ
เจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเรา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ฟังเจ้าด้วย 28 ดูเถิด เราจะรวบเจ้าไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษ
ของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ที่ฝังศพอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เหน
็ บรรดาเหตุชว
ั ่ ร้ายซึ่งเราจะนํามา
เหนื อสถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ � ” และเขาทัง้ หลายนําพระวจนะกลับมายังกษั ตริย์
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ ปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)

29 แล้วกษั ตริย์รบ
ั สัง่ ให้รวบรวมบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 30 และกษั ตริย์เสด็จขึ้นไปยังพระ

นิ เวศของพระเยโฮวาห์ พร้อมกับคนทัง้ ปวงของยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มกับปุโรหิตและคนเลวี คนทัง้ ปวง
ทัง้ ใหญ่และเล็ก และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคําทัง้ สิน
้ ในหนั งสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ให้เขาฟัง
กษั ตริยและประชาชนทํ
์
าพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)

2 พงศาวดาร 34:31
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2 พงศาวดาร 35:21

31 และกษั ตริย์ประทับยืนอยู่ในพระที่ ของพระองค์ และกระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่
จะทรงดําเนิ นตามพระเยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ด้วยสุดพระ
จิตสุดพระทัย ที่จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคําของพันธสัญญาซึ่งบันทึกไว้ในหนั งสือมว
้ นนี้ 32 แล้วพระองค์
ทรงรับสัง่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และในเบนยามิน ให้ เข ้า ส่วนในพันธสัญญานั ้น และชาวเยรู ซาเล็ม ก็
กระทํา ตามพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 33 และโยสิ ยาห์ได้ เอาสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ ปวงออกไปเสียจากดินแดนทัง้ สิน
้ ซึ่งเป็นของประชาชนอิสราเอล และทรงกระทําให้บรรดา
ผู้ ที่ อยู่ ในอิสราเอลปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายก็ มิได้ พรากไปจากการติด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลายตลอดรัชสมัยของพระองค์

35
การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)

1 ยิง
่ กว่านั ้นโยสิ ยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม

เขาฆ่าแกะปัสกาในวั
นที ่ สิ บสี่ ของเดือนต้น 2 พระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ปุโรหิต ให้ ประจํา หน้าที่ และทรงสนั บสนุน เขาในการปรนนิ บั
ติ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 3 และพระองค์ ตรัส กับ คนเลวี ผู้ บริสุทธิ์เฉพาะพระเยโฮวาห์ ผู้ สอนอ ิส
ราเอลทัง้ ปวงว่า “จงวางหีบ บริสุทธิ์ ไว้ในพระนิ เวศ ซึ่ง ซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์ ของอิสราเอลทรง
สร้างไว้ เจ้ าทัง้ หลายไม่ ต้องใส่ บ่า หามไปอีก บัดนี้ จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ 4 จงเตรียมตัว ของเจ้า ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเจ้า เป็น กองๆ ตามบันทึก พระราช
ดํารัส ชีแ
้ จงของดาวิ ดกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล และตามบันทึก พระราชดํารัส ชีแ
้ จงของซาโลมอนโอรสของ
พระองค์ 5 และยืนประจําอยู่ในสถานบริสุทธิ์ ตามพวกต่างๆตามครอบครัวของบรรพบุรุษที่ เป็นพี่น้องของ
ท่าน ผู้ เป็น ประชาชน และตามส่วนแบ่ง ของแต่ละครอบครัว ของคนเลวี 6 และฆ่า แกะปัส กาและชําระตน
ให้บริสุทธิ์ และเตรียมไว้ให้พี่น้ องของเจ้า เพื่อให้เขากระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางโมเสสนั ้น�
7 แล้วโยสิยาห์ได้ทรงบริจาคแก่ประชาชนเป็ นเครือ
่ งปัสกาบูชาสําหรับคนทัง้ ปวงที่อยูที
่ ่นั่น เป็นลูกแกะและ
ลูกแพะจากฝูงแพะแกะจํานวนสามหมื่นตัว และวัวผู้สามพันตัว สัตว์เหล่านี้ ได้มาจากทรัพย์สินของกษั ตริ
ย์ 8 และเจ้านายของพระองค์ บริจาคด้วยความเต็มใจแก่ ประชาชน แก่ ปุ โรหิต และแก่ คนเลวี ฮิลคี ยาห์ เศ
คาริยาห์และเยฮีเอล เจ้าหน้าที่ชัน
้ หัวหน้าของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า ได้มอบลูกแกะและลูกแพะสองพันหก
ร้อยตัวกับวัวผูส
้ ามร้อยตัวแก่ปุโรหิตเป็นเครือ
่ งปัสกาบูชา 9 กับโคนานิ ยาห์ และเชไมอาห์ กับเนธันเอล พวก
น้ องชายของเขา และฮาชาบิ ยาห์ และเยอี เอล กับ โยซาบาด หัวหน้า ของคนเลวี ได้ ให้ ลูก แกะและลูก แพะ
ห้าพันตัวกับวัวผู้หา้ ร้อยตัวแก่คนเลวีเป็นเครือ
่ งปัสกาบูชา 10 เมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วบรรดาปุโรหิตก็
ยืนประจําที่ของตน และคนเลวีก็อยู่ตามกองของตน ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ 11 แล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกา
แล ้ วปุ โรหิ ตก ็ เอาเลือดซึ่ง รับ มาจากมือ เขาประพรม ส่วนคนเลวีถลกหนั ง สัตว์นั ้น 12 แล ้ว เขาก็ แยกส่วนที่
เป็นเครือ
่ งเผาบูชาไว้ต่างหากเพื่อแจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ ผู้เป็นประชาชนที่แบ่งเป็นแต่ละครอบครัว ให้
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ดังที่บันทึกไว้ในหนั งสือของโมเสส และเขากระทํากับวัวผูทํ
้ านองเดียวกัน 13 และเขา
ก็ ปิ้งแกะปัส กาด้วยไฟตามกฎ และเขาทัง้ หลายต้ม เครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์ อ่น
ื ๆในหม้อ ในหม้อ ขนาดใหญ่ และ
ในกระทะ และนําไปให้ประชาชนทัง้ ปวงโดยเร็ว 14 ภายหลังเขาทัง้ หลายจึงเตรียมสําหรับตนเองและสําหรับ
ปุโรหิต เพราะว่า ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรนติด ธุระในการถวายเครือ
่ งเผาบูชาและส่วนไขมัน จนกลางคืน
คนเลว ี จึง เตรียมเพื่อ ตนเองและเพื่อ ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรน 15 บรรดานั กร ้ องซึ่ง เป็น ลูก หลานของอา
สาฟอยู่ประจําที่ ของตน ตามบัญชาของดาวิด อาสาฟ และเฮมาน กับเยดูธูนผู้ทํานายของกษั ตริย์ และคน
เฝ้าประตูก็อยู่ประจําทุกประตู เขาไม่จําเป็นละงานหน้าที่ของเขา เพราะคนเลวีพี่น้ องของเขาได้เตรียมไว้ให้
เขา 16 เขาจึง เตรียมการปรนนิ บั ติ ทัง้ สิน
้ แด่ พระเยโฮวาห์ในวัน เดียวนั ้น เอง เพื่อ จะถือ เทศกาลปัส กา และ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ 17 และประชาชน
อิสราเอลผูอยู
้ ที
่ ่นั ่นได้ถือเทศกาลปัสกาเวลานั ้น และเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน 18 ตัง้ แต่สมัยของซามู
เอลผู้พยากรณ์ ไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ ได้ถือกันมาในอิสราเอล ไม่มีกษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลสักองค์
หน่งึ ที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาห์ได้ทรงถือนี้ และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี และยูดาห์กับอิสราเอลทัง้
ปวงซึ่งอยูพร้
่ อมกัน ทัง้ ชาวเยรู ซาเล็ม 19 เขาถือเทศกาลปัสกานี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลโยสิยาห์
การสิน
้ พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
หลัง จากสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เมื่อ โยสิ ยาห์ ได้ เตรียมพระวิหารไว้ เนโคกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ได้ เสด็จ ขึ้น ไปสู้
รบที่คารคะมีชที่แม่น้าํ ยูเฟรติส และโยสิยาห์เสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์ 21 แต่พระองค์รับสัง่ ให้ทูตไปทูล
โยสิ ยาห์ ว่า “กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เอ๋ย เรามี เรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้อ งกั บท ่าน วัน นี้ เรามิ ได้ มาต่อสู้ ท่านแต่ ต่อสู้ กับ
วงศ์ วานซึ่ง เราทํา สงครามด้วย เพราะพระเจ้า ทรงบัญชาเราให้ เร่ง รีบ ขอยับยัง้ การขัด ขวางพระเจ้า ผู้ ทรง
20

2 พงศาวดาร 35:22
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2 พงศาวดาร 36:17

สถิ ตก ับ เรา เกรงว่า พระองค์ จะทรงทําลายท่านเสีย� 22 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี โยสิ ยาห์ มิได้ หัน พระพักตร์ไปจาก
พระองค์ แต่ทรงปลอมพระองค์ เพื่อจะสู้รบกับพระองค์ มิได้ฟังพระดํารัสของเนโคที่ออกจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า แต่ เข้ารบ ณ ที่ หุบเขาเมกิดโด 23 และนั กธนูได้ ยิงกษั ตริย์โยสิ ยาห์ และกษั ตริย์ตรัสกับข้าราชการ
ของพระองค์ ว่า “จงพาเราไปเสีย เถอะ เพราะเราถูก บาดเจ็บ สาหัส แล้ว� 24 ข้าราชการของพระองค์ จึง นํา
พระองค์ออกจากรถรบ และให้พระองค์ประทับในรถรบคันทีส
่ องของพระองค์ และนําพระองค์มาเยรู ซาเล็ม
และพระองค์ก็สิน
ั ้ ปวง
้ พระชนม์ และเขาฝังไว้ในอุโมงค์แห่งบรรพบุรุษของพระองค์ ยูดาห์และเยรูซาเล็มทง
ได้ ไว้ทุกข์ ให้โยสิ ยาห์ 25 เยเรมีย์ กล ่าวคํา ครํา่ ครวญถวายโยสิ ยาห์ด้วย และบรรดานั กร ้ องชายและนั กร ้ อง
หญิง ทัง้ ปวงกล่าวถึง โยสิ ยาห์ ในคํา ครํา่ ครวญของเขาจนทุก วัน นี้ เขาทัง้ หลายกระทํา เรือ
่ งนี้ ให้ เป็น กฎใน
อิสราเอล ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ ครํา่ ครวญ 26 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยสิ ยาห์ และความดี ของ
พระองค์ ตามที่ บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ 27 และพระราชกิจของพระองค์ ตัง้ แต่ ต้นจน
ปลาย ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์

36
เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-33)

1 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ตัง
้ เยโฮอาหาสโอรสของโยสิ ยาห์ และให้ พระองค์ เป็นกษั ตริย์ แทนราชบิดา
ของพระองค์ในเยรู ซาเล็ม 2 เมื่อเยโฮอาหาสเริม
่ บสามพรรษา และพระองค์ทรง
่ ครอบครองมีพระชนมายุยีสิ
ครอบครองในเยรู ซาเล็มสามเดือน 3 แล้วกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ทรงถอดพระองค์ในเยรู ซาเล็ม และกําหนดให้
แผ่ นดิน นั ้น ถวายบรรณาการเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ และทองคํา หนึ่ ง ตะลัน ต์ 4 และกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์
ตัง้ ให้เอลียาคิมพระอนุชาของพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และทรงเปลี่ยนพระนามของ
พระองค์ใหม่ว่า เยโฮยาคิม แต่เนโคทรงจับเยโฮอาหาสพระเชษฐานําไปยังอียป
ิ ต์ 5 เมื่อเยโฮยาคิมเริม
่ ครอง
ราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรู ซาเล็มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรง
กระทําความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 6 เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา
บิ โลนเสด็จ ขึ้น มาต่อสู้ กับ พระองค์ และจองจํา พระองค์ ด้วยตรวนเพื่อ พาพระองค์ ไปยัง บาบิ โลน 7 เนบู คัด
เนสซาร์ทรงนําเครือ
่ งใช้ส่วนหนึ่ งของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลน และทรงเก็บไว้ในวิหารของ
พระองค์ในบาบิโลน

เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:6-10)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮยาคิ ม และการอัน น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และเหตุ
การณ์ อื่นๆซึ่ง เกี่ยวกับ พระองค์ ดู เถิด สิ ่ง เหล่า นี้ ก็ ถู กบ ัน ทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลและยู
ดาห์ และเยโฮยาคี นโอรสของพระองค์ ได้ ครองราชย์แทนพระองค์ 9 เมื่อเยโฮยาคี นเริม
่ ครองราชย์นั้นทรง
มี พระชนมายุ สิ บแปดพรรษา และพระองค์ ทรงครองราชย์ ในเยรู ซาเล็ม สามเดือนกับ สิบ วัน พระองค์ ทรง
กระทําความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 10 พอถึงสิน
้ ปี แล้วกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ทรงใช้ให้
นํา พระองค์ มาย ัง บาบิ โลน พร ้ อมกับ เครือ
่ งใช้ ประเสริฐ แห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ ให้ เศเดคี
ยาห์ปิตุลาของพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
8

เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)

เมื่อ เศเดคี ยาห์ เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซา
เล็ มสิ บเอ็ด ปี 12 พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์
พระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ผูกล
้ ่าวจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 13 พระองค์
ทรงกบฏเช่ นก ัน ต่อ กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ ผู้ ซึ่ง ทรงให้พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า พระองค์
ทรงแข็งพระศอของพระองค์ ทําพระทัยให้กระด้าง ไม่หันไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 14 ยิง่ กว่า
นั ้น บรรดาปุโรหิต ใหญ่ และประชาชนก็ ทําการละเมิ ดอย ่างยิง่ โดยการติดตามบรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ของประชาชาติ และเขาทัง้ หลายกระทําให้พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงชําระให้บริสุทธิในเยรู
์
ซาเล็มนน
ั ้ เป็นมลทินไป
11

คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)

พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา ทรง ใช้ ให้ ทูต ของ พระองค์ มา อย่าง ไม่ หยุด ยัง้ เพราะ
พระองค์ ทรงมี พระทัย กรุ ณาต่อ ประชาชนของพระองค์ และต่อ ที่ ประทับ ของพระองค์ 16 แต่ เขาทัง้ หลาย
เยาะเย้ย ทูต ของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระวจนะของพระองค์ และด่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ จนพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์พลุ ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์ จนแก้ ไม่ไหว 17 พระองค์ จึงทรงนํากษั ตริย์แห่งคนเคล
เดีย มาต่อสู้ เขาทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง ฆ่า ชายหนุ่ม ของเขาด้วยดาบในพระนิ เวศอัน เป็น สถานบริสุทธิ์ ของเขา และ
ไม่มีความกรุ ณาแก่ ชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารี คนแก่ หรือคนชรา พระองค์ ทรงมอบทัง้ หมดไว้ในมือของ
15

2 พงศาวดาร 36:18
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เขา 18 และเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ใหญ่และเล็ก และทรัพย์สมบัติแห่งพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สมบัติ แห่ งกษั ตริ ย์ และแห่ง เจ้า นายของพระองค์ สิ ่ง ทัง้ หมดนี้ พระองค์ ทรงนํา
มายังบาบิโลน 19 และเขาเผาพระนิ เวศของพระเจ้า และพังกําแพงเยรู ซาเล็มลง และเอาไฟเผาวังของเมือง
นั ้น เสีย สิน
่ งใช้ ประเสริฐ ทัง้ ปวงในนั ้น 20 และบรรดาผู้ ที่ รอดจากดาบนั ้น พระองค์ ทรงให้
้ และทําลายเครือ
กวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และเขาทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และแก่ราชวงศ์ ของพระองค์ จนถึง
การสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซีย 21 เพื่อให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของเยเรมีย์
จนกว่า แผ่น ดิน จะได้ ช่น
ั ษาสะบาโต
ื ชมกับ ปี สะบาโตของมัน เพราะตราบเท่า ที่ มัน ยัง ว่างเปล่า อยู่ มั นก ็ รก
เพื่อจะให้ครบตามกําหนดเจ็ดสิบปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่
เพื่อ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์
จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษั ตริย์ของเปอร์เซีย กษั ตริย์จึงทรงมีประกาศตลอดราช
อาณาจักรของพระองค์ และบันทึก เป็น ลายลักษณ์ อก
ั ษรลงด้วยว่า 23 “ไซรัส กษั ตริย์แห่งเปอร์เซ ียตรัสด ัง
นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และ
พระองค์ ทรงกําชับ ให้เราสร้างพระนิ เวศให้พระองค์ ที่ เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ในยู ดาห์ มี ผู้ ใดในท่ามกลางท่านทัง้
หลายที่เป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา ขอให้เขาขึ้นไปเถิด� ”
22 ในปี แรกแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์เซ ีย

เอสรา 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสรา

มีอยูหกเล่
่
มในพระคัมภีรเดิ
์ มที่เขียนขึ้นหลังจากยูดาห์กลับมาจากการเป็นเชลยที่กรุ งบาบิโลน คือเอสรา
เนหะมีย์ เอสเธอร์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี
ในปี ก่อนค.ศ� 536 กษั ตริย์ไซรัสของบาบิโลนสัง่ พวกยิวที่มีความประสงค์ให้กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอล
และสร้างพระวิหารของพระเจ้า ขึ้น มาใหม่ พวกยิว หลายคนได้ กล ับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอลและสร้างพระ
วิหารขึ้นมาใหม่ โดยผู้นําคือเศรุ บบาเบลซึ่งเป็นเจ้าเมืองและเอสราซึ่งเป็นอาลักษณ์ หลังจากนั ้นเนหะมีย์
นําอีกพวกหนึ่ งกลับไปแล้วสร้างกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้ พวกยิวนัน
้ ให้เป็นประเทศอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 80 ปี

กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
ในปี แรกแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์เซ ีย เพื่อ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทางปากของเยเรมีย์
จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษั ตริย์ของเปอร์เซีย กษั ตริย์จึงทรงมีประกาศตลอดราช
อาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรลงด้วยว่า 2 “ไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้
ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกแก่ เรา และ
พระองค์ทรงกําชับให้เราสร้างพระนิ เวศให้พระองค์ที่เยรู ซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ 3 มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทัง้
หลายที่ เป็น ประชาชนของพระองค์ ขอพระเจ้า ของเขาสถิ ตก ับ เขา และขอให้ เขาขึ้น ไปยัง เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่
ในยู ดาห์และสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล (คือ พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า� ซึ่ง อยู่
ในเยรู ซาเล็ม 4 และคนใดก็ตามที่ เหลืออยู่ ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ ใด ขอให้คนซึ่งอยู่ในที่ ของเขาช่วยเขา
ด้วยเงินและด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนื อจากเครือ
่ งบูชาตามใจสมัครสําหรับพระนิ เวศของ
พระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม� ”
1

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรู ซาเล็ม

5 แล ้ว ประมุข ของบรรพบุรุษ แห่ง ยู ดาห์และเบนยามิน ได้ ลุก ขึ้น

ทัง้ บรรดาปุโรหิตและคนเลวี คือทุกคนที่
พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม 6 และทุกคนที่อยูใกล้
่
เขาก็ได้ช่วยมือเขาด้วยเครือ
่ งเงิน ด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์ และด้วยของมีค่า นอกเหนื อจาก
ทุกสิง่ ที่ถวายบูชาตามใจสมัคร 7 กษั ตริย์ไซรัสก็ทรงนําเครือ
่ งใช้ของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ออกมา ซึ่ง
เป็นเครือ
่ งใช้ที่ เนบู คัดเนสซาร์ได้ ทรงกวาดมาจากเยรู ซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในนิ เวศแห่งพระของพระองค์
8 ไซรัส กษั ตริย์ แห่ งเปอร์เซ ีย ทรงนํา สิง
่ เหล่า นี้ ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สม ุห พระคลัง ผู้ นั บ ออก
ให้ แก่ เชชบัส ซาร์เจ้ านายของยู ดาห์ 9 และนี่ เป็น จํานวนของสิง่ เหล่า นั ้น อ่างทองคํา สามสิบ อ่างเงิน หนึ่ ง
พัน มี ดยี่ สิ บเก้า เล่ม 10 ชามทองคํา สามสิบ ชามเงินอ ี กชนิ ด หนึ่ งม ี สี ่ รอ
้ ยสิบ และภาชนะอย่างอื่น หนึ่ ง พัน
11 ภาชนะที่ทําด้วยทองคําและทําด้วยเงินทัง
้ สิน
้ รวมห้าพันสี่ร้อย ทัง้ หมดนี้ เชชบัสซาร์ได้นําขึ้นมา เมื่อได้นํา
พวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม

2
รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรู ซาเล็ม

1 ต่อ ไปนี้ เป็ น ประชาชนแห่ง มณฑลที่ ข้น
ึ มาจากการเป็น เชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กวาดเอาไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน และกลับ ไปยัง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ต่างก็ ไปยัง
เมืองของตน 2 เขาทัง้ หลายมากับเศรุ บบาเบลคือ เยชู อา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน
มิ สปาร์ บิ กวัย เรฮูม และบาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 3 คนปาโรช สองพัน หนึ่ ง ร้อย
เจ็ด สิบ สองคน 4 คนเชฟาทิ ยาห์ สามร้อยเจ็ด สิบ สองคน 5 คนอาราห์ เจ ็ ดร้อยเจ็ด สิบ ห้า คน 6 คนปาหัท โม
อับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน 7 คนเอลาม หน่ง
ึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน
8 คนศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน 9 คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 10 คนบานี หกร้อยสี่สิบสองคน 11 คนเบบัย หก
ร้อยยี่สิ บสามคน 12 คนอัสกาด หน่งึ พันสองร้อยยี่สิ บสองคน 13 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบหกคน 14 คน
บิกวัย สองพันห้าสิบหกคน 15 คนอาดีน สี ่รอ
้ ยห้าสิบสี่ คน 16 คนอาเทอร์คือของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
17 คนเบไซ สามร้อยยีสิ
่ บสามคน 18 คนโยราห์ หน่งึ ร้อยสิบสองคน 19 คนฮาชูม สองร้อยยีสิ
่ บสามคน 20 คน
21
22
กิบบาร์ เก้าสิบห้าคน คนชาวเบธเลเฮม หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสามคน ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน 23 ชาวอานา
โธท หน่งึ ร้อยยี่สิ บแปดคน 24 คนอัส มาเวท สี ่ สิ บสองคน 25 คนชาวคี ร ย
ิ าทอาริม ชาวเคฟี ราห์ และชาวเบ
เอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 26 คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน 27 ชาวมิคมาส หน่ง
ึ ร้อยยี่
สิบสองคน 28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิบสามคน 29 คนชาวเนโบ ห้าสิบสองคน 30 คนชาวมักบีช
หน่งึ ร้อยห้าสิบหกคน 31 คนเอลามอีกคนหนึ่ ง หน่ง
ึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 32 คนชาวฮาริม สามร้อยยีสิ
่ บคน
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33 คนชาวโลด

ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิ บห้าคน 34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่ สิ บห้าคน 35 คนเส
นาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน
พวกปุโรหิตที่กลับไป

36 บรรดาปุโรหิต คือ

สองคน

คนเยดายาห์ วงศ์ วานเยชู อา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 37 คนอิมเมอร์ หน่งึ พันห้าสิบ
หน่ง
ึ พันสิบเจ็ดคน

38 คนปาชเฮอร์ หน่ง
ึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 39 คนฮาริม

พวกคนเลวีที่กลับไป
คนเยชูอาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน 41 พวกนั กร้องคือ คนอาสาฟ หน่งึ
ร้อยยี่สิ บแปดคน 42 ลูกหลานคนเฝ้าประตู คือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และ
คนโชบัย รวมกัน หนึ่ ง ร้อยสามสิบ เก้า คน 43 คนใช้ ประจํา พระวิ หาร คือ คนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับ บาโอท
44 คนเคโรส คนสี อาฮา คนพาโดน 45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอักขูบ 46 คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮา
นั น 47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอายาห์ 48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัส ซาม 49 คนอุส ซาห์ คนปาเสอาห์
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 หลานข้าราชการ
ของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุ ดา 56 คนยาอาลาห์ คนดารโคน คนกิดเดล 57 คนเชฟาทิ
ยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม และคนอามี 58 คนใช้ประจําพระวิหารและลูกหลานของข้าราชการ
ของซาโลมอนทัง้ สิน
้ เป็นสามร้อยเก้าสิบสองคน 59 ต่อไปนี้ เป็นบรรดาผู้ที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา
เครู บ อัด ดาน และอิม เมอร์ แต่ เขาพิ สู จน ์ เรือนบรรพบุรุษ ของเขาหรือ เชื้อ สายของเขาไม่ ได้ ว่า เขาเป็น คน
อิสราเอลหรือไม่ 60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเนโคดา รวมหกร้อยห้าสิบสองคน 61 และจากลูก
หลานของปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส และคนบารซิลลัย ผูได้
้ ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย
คนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื ตามนั ้น 62 คนเหล่านี้ เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนที่เขาขึ้นไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ
จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่ งปุโรหิต 63 ผู้ว่าราชการเมืองสัง่ เขามิให้รับประทานอาหารบ
ริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
40 คนเลวีคือ

จํานวนคนที่กลับไปทัง้ หมด

64 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดรวมกันมี

สี ่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 65 นอกเหนื อจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่
เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน
ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
ม้า ของเขามี เจ ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขาสองร้อยสี่ สิ บห้า ตัว 67 อูฐ ของเขาสี่ รอ
้ ยสามสิบ ห้า ตัว
และลาของเขาหกพัน เจ็ด ร้อยยี่ สิ บตัว 68 ประมุข ของบรรพบุรุษ บางคน เมื่อ เขามาถึงที่ พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิ เวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิ เวศขึ้นในที่
เดิม 69 เขาถวายตามกําลังของเขาแก่ กองทรัพย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคําหกหมื่นหนึ่ งพันดาริค เงินห้า
พัน มาเน และเครือ
่ งแต่ง กายปุโรหิต หนึ่ ง ร้อยตัว 70 บรรดาปุโรหิต คนเลว ี ประชาชนส่วนหนึ่ ง นั ก ร้อง คน
เฝ้าประตู และคนใช้ประจําพระวิหารอยูต
่ ามเมืองของตน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยูต
่ ามเมืองของเขา
66

3
เยชูอากับเศรุ บบาเบลตัง้ แท่นบูชาขึ้นมา

1 เมื่อมาถึงเดือนที่เจ็ดที่คนอิสราเอลอยู่ตามหัวเมือง ประชาชนได้มาพร้อมหน้ากันที่เยรู ซาเล็ม 2 แล้วเย
ชูอาบุตรชายโยซาดักได้ลุกขึ้นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้เป็นญาติของเขาด้วยกัน กับเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอั
ลทิเอล พร้อมกับญาติของเขา และได้สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชาบน
นั ้น ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า 3 เขาได้ตัง้ แท่นบูชาไว้บนฐาน เพราะความ
กลัวอยู่เหนื อเขาเหตุด้วยชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินเหล่านั ้น และเขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นนั ้นต่อ
พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น

เทศกาลอยูเ่ พิงและเครือ
่ งเผาบูชาต่างๆ

และเขาถือ เทศกาลอยู่ เพิง ตามที่ บันทึก ไว้ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาประจํา วัน ตามจํานวนที่ กําหนดไว้
ตามธรรมเนี ยม อัน เป็น หน้าที่ พึง ทํา ทุก วัน 5 ต่อ มาก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ถวายเครือ
่ งบูชาใน
วัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า และตามบรรดาเทศกาลกําหนดของพระเยโฮวาห์ที่ ตัง้ ไว้ และถวายเครือ
่ งบูชาของทุก คนที่
ถวายตามใจสมัครแด่ พระเยโฮวาห์ 6 เขาเริม
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ตัง้ แต่ วัน ที่ หน่งึ ของ
่ ต้น ถวายเครือ
เดือนที่ เจ็ด แต่ เขายั งม ิ ได้ วางรากฐานพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้ หลายจึง ให้เงิน แก่ ชา่ งสกัด หิน
4
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และช่างไม้ และมอบอาหาร เครือ
่ งดื่ม และนํ้ามัน แก่ คนไซดอนและคนไทระ เพื่อ ให้ นํา ไม้ สนสี ดาร์มาจาก
เลบานอนไปถึงทะเลถึงเมืองยัฟฟา ตามที่เขาได้รบอน
ั
ุญาตมาจากไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
การวางรากฐานของพระวิหาร

ในปี ที่ สองซึ่ง เขามาถึง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ในเดือนที่ สอง เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ
เอล และเยชู อาบุตรชายโยซาดัก ได้ ทําการตัง้ ต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่ เหลืออยู่ คือบรรดาปุโรหิตและคน
เลวีและคนทัง้ ปวงซึ่งมาจากการเป็นเชลยยังเยรู ซาเล็ม เขาได้เลือกตัง้ คนเลวี ตัง้ แต่อายุยีสิ
่ บปีขึ้นไป เพื่อให้
ดูแลการงานของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ 9 และเยชูอากับบุตรชายและพี่น้องของท่าน กับขัดมีเอลและ
บุตรชายของเขา คนของยู ดาห์ รวมกัน ควบคุม คนงานในพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า รวมกับ บุตรชายเฮนาดัด
พร้อมกับบุตรชายและญาติของเขาผู้เป็นคนเลวี 10 และเมื่อช่างก่อได้วางรากฐานของพระวิหารแห่งพระเย
โฮวาห์ บรรดาปุโรหิตก็แต่งเครือ
่ งยศออกมาพร้อมกับแตรและคนเลวี คนของอาสาฟพร้อมกับฉาบ ถวาย
สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ตามพระราชกําหนดของดาวิดกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล 11 และเขาร้องเพลงตอบกัน
สรรเสริญ และโมทนาแด่ พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ ต่ ออ ิส ราเอล� และประชาชนทัง้ ปวงก็ โห่ ร้องด้วยเสียงดัง เมื่อ เขาสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะ
ว่า รากฐานของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์วางเสร็จ แล้ว 12 แต่ ปุ โรหิต และคนเลวีและประมุข ของบรรพบุ
รุ ษเป็นอันมาก คือคนแก่ผูได้
้ เหน
็ พระวิหารหลังก่อน เมื่อเขาเห็นรากฐานของพระวิหารหลังนี้ ได้วางแล้ว ได้
ร้องไห้ด้วยเสียงดัง คนเป็ นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบาน 13 ประชาชนจึงสังเกตไม่ได้ว่าไหนเป็นเสียง
โห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน และไหนเป็นเสียงประชาชนร้องไห้ เพราะประชาชนโห่รอ
้ งเสียงดังมาก และเสียง
นั ้นก็ได้ยินไปไกล
8

4
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย กําลังสร้างพระ
วิหารถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 2 เขาทัง้ หลายได้ เข ้า มาหาเศรุ บ บาเบลและประมุข ของ
บรรพบุรุษ และพู ดก ับ เขาว่า “ให้เราสร้างด้วยกั นก ั บท ่าน เพราะว่า พวกเราแสวงหาพระเจ้า ของท่านอย่าง
ท่านทัง้ หลาย และเราได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์ ตัง้ แต่ วัน ที่ เอสารฮัด โดนกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ นํา เรา
มาที่นี่ � 3 แต่เศรุ บบาเบล เยชูอา และคนอื่นๆที่เป็นพวกประมุขของบรรพบุรุษที่เหลืออยู่ในอิสราเอล พูดก
ับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิ เวศถวายแด่ พระเจ้าของเรา แต่ พวกเรา
จะสร้างแต่ลําพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษั ตริยไซรั
์ สกษั ตริย์แห่งเปอร์เซียทรง
บัญชาไว้แก่เรา� 4 แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นได้กระทําให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอย และรบกวนพวกเขา
ในการสร้าง 5 และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาเพื่อมิให้เขาสมหวังตามจุดประสงค์ของเขา ตลอดรัชสมัย
ของไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย แม้ถึงรัชกาลของดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย 6 และในรัชกาลอาหสุ เอรัส
ต้นรัชกาลของพระองค์ เขาทัง้ หลายได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 7 และในรัชสมัยของอารทาเซอร์
ซีสนน
ั ้ บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคี ทัง้ ปวงของเขาได้เขียนไปทูลอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์
แห่งเปอร์เซีย ฎีกานัน
้ ได้เขียนขึ้นเป็นอักขระอารัมแล้วก็แปลเป็นภาษาอารัม 8 เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิม
ชัยอาลักษณ์ ได้เขียนหนั งสือปรักปรําเยรู ซาเล็มถวายกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้ 9 แล้วเรฮูมผู้บังคับ
บัญชา ชิมชัยอาลักษณ์ กับภาคี ทัง้ ปวงของท่าน และชาวดิ นา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี
คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม 10 และคนประชาชาติอื่นๆ ผูซึ
้ ่งโอสนั ปปาร์ เจ้า
นายผูใหญ่
้
ได้ส่งมาให้ตัง้ อยูในหั
่
วเมืองสะมาเรีย และในส่วนที่เหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างนี้ เป็นต้น
1 เมื่อปฏิปั กษ์ ของยูดาห์และเบนยามินได้ยินว่า

พวกปฏิปักษ์ เขียนจดหมายถึงกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส

และ นี่ เป็น สําเนา จดหมาย ที่ เขา ส่ง ไป ถึง พระองค์ คือ ถึง กษั ตริ ย์ อาร ทา เซอร์ ซี สว ่า “ขอก ราบ ทูล
ข้าราชการของพระองค์ คือ คนของมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ เป็นต้น 12 บัดนี้ ขอกษั ตริย์ ทรงทราบว่า พวก
ยิว ซึ่ง มาจากพระองค์ มาหาข้า พระองค์ นั้น ได้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม เขากําลั งก ่อ สร้างเมืองที่ มัก กบฏและชัว่ ร้าย
ขึ้น ใหม่ เขากําลัง จะทํา กําแพงเมืองเสร็จ และซ่อมแซมรากฐาน 13 บัดนี้ ขอกษั ตริย์ทรงทราบว่า ถ้า เมืองนี้
ได้สร้างขึ้นใหม่และกําแพงเมืองเสร็จแล้ว เขาจะไม่ส่งบรรณาการ ค่าธรรมเนี ยม หรือค่าภาษี และเงินราย
ได้ ของหลวงก็ จะขาดตกบกพร่องไป 14 เพราะเมื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั พระบรมราชูปถัมภ์ จากราชวัง
ของกษั ตริย์ จึงไม่สมควรที่ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติของกษั ตริย์ เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์
ทัง้ หลายจึง ส่ง มากราบทูล แก่ กษั ตริย์ 15 เพื่อ ว่า จะได้ ค้น ดู ในหนั ง สื อบ ัน ทึก ของบรรพบุรุษ ของพระองค์
พระองค์ จะพบในหนั ง สื อบ ัน ทึก แล้ว ทราบว่า เมืองนี้ เป็น เมืองมัก กบฏ เป็น ภยันตรายแก่ บรรดากษั ตริย์
และมณฑลทัง้ หลาย และได้ มี การปลุก ปั่ นขึ้น จากสมัย เก่า ก่อน เพราะเหตุ นี้ เองเมืองนี้ จึง ถูก ทิง้ ร้าง 16 ข้า
11
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พระองค์ ทัง้ หลายขอกราบทูล ให้กษั ตริย์ ทรงทราบว่า ถ้า เมืองนี้ ได้ สร้างใหม่ เสร็จ และกําแพงเมืองก็ สําเร็จ
แล้ว พระองค์จะไม่มีกรรมสิทธิในมณฑลฟากแม่
น้ําข้างนี้ �
์
กฤษฎีกาจากกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
กษั ตริย์ ทรงส่ง พระราชสารตอบไปถึง เรฮูม ผู้ บังคับ บัญชา และชิม ชัย อาลักษณ์ และภาคี ทัง้ ปวงของ
เขาผู้อาศัยในสะมาเรีย และในส่วนที่ เหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างโน้ นว่า “ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด
เป็นต้น 18 บัดนี้ หนังสือที่ท่านส่งไปยังเราได้ให้แปลต่อหน้าเรา 19 และเราได้ออกคําสัง่ และได้สอบสวนแล้ว
เห็นว่าเมืองนี้ แต่ก่อนโน้ นได้ลุกขึ้นต่อสู้กษั ตริย์ และการกบฏ และการปลุกปั่ นได้เกิดขึ้นในเมืองนั ้น 20 เคย
มีกษั ตริย์ผู้ทรงอํานาจได้ ครองเยรู ซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างโน้ น ซึ่งเขาถวาย
บรรณาการ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี ให้ 21 เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงออกคําสัง่ ว่า ให้คนเหล่านี้ หยุดและ
ไม่ ต้องสร้างเมืองนี้ ใหม่ จนกว่า เราจะออกกฤษฎี กา 22 และขอระวัง อย่า หย่อนในเรือ
่ งนี้ ทําไมจะให้ ความ
เสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษั ตริย์�
17

การก่อสร้างได้หยุด

23 แล้วเมื่อได้ อา
่ นสําเนาราชสารของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสต่อหน้าเรฮูม

และชิมชัยอาลักษณ์ และภาคี
ทัง้ หลายของท่าน ท่านทัง้ หลายก็ รีบไปหาพวกยิ วท ี่ เยรู ซาเล็ม และใช้ กําลัง และอํานาจกระทํา ให้ เขาหยุด
24 งานพระนิ เวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็มจึงหยุด งานนั ้นได้หยุดจนถึงปี ที่สองแห่งรัชกาลดาริอส
ั กษั
ตริย์แห่งเปอร์เซีย

5

ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชาชนให้ทําการก่อสร้างต่อไป
1 ฝ่ายผู้ พยากรณ์ คือ ฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ และเศคาริยาห์ บุ ตรชายอิด โด ได้ พยากรณ์ แก่ พวกยิว ผู้ อยู่ ในยู
ดาห์และเยรู ซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล คือแก่พวกเขา 2 แล้วเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิ
เอล และเยชูอาบุตรชายโยซาดัก ได้ลุกขึ้นตัง้ ต้นสร้างพระนิ เวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ และ
ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่าน 3 ในเวลาเดียวกันนั ้นทัทเธนั ย ผู้ว่าราชการมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างนี้ และเชธาร์โบเซนั ย และคณะของเขาได้ มาหาท่าน และพู ดกับท่านดังนี้ ว่า “ผู้ใดที่ ให้กฤษฎี กา
แก่ท่าน ให้สร้างพระนิ เวศและกําแพงนี้ จนสําเร็จ� 4 เขาถามท่านอย่างนี้ ด้วยว่า “ผู้ที่กําลังสร้างตึกนี้ นั้นม
ี ช่อ
ั ยัง้
ื ใครบ้าง� 5 แต่ พระเนตรของพระเจ้า ของเขาทัง้ หลายอยู่ เหนื อ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว และเขาก็ ยบ
เขาทัง้ หลายไม่ได้ จนกว่าเรือ
่ งนี้ จะทราบถึงดาริอส
ั และมีคําตอบเป็นหนั งสือเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ มา 6 สําเนาจด
หมายซึ่งทัทเธนั ยผูว
้ า่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ และเชธาร์โบเซนั ย และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์
เซคาซึ่งอยูใ่ นมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ ส่งไปทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั
พวกศัตรู เขียนถึงกษั ตริย์ดาริอส
ั

ท่านทัง้ หลายได้ ส่ง หนั งสือ ซึ่ งม ี ข้อความต่อ ไปนี้ “กราบทูล กษั ตริย์ ดาริอส
ั ขอทรงพระเจริญ 8 ขอกษั
ตริย์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ทัง้ หลายไปยังมณฑลยูดาห์ ถึงพระนิ เวศของพระเจ้าใหญ่ยิง่ ซึ่งกําลังสร้างขึ้น
ด้วยหินใหญ่ และวางไม้ไว้บนผนั ง งานนี้ ได้ดําเนิ นไปอย่างขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขา 9 แล้วข้า
พระองค์ทัง้ หลายได้ถามพวกผูใหญ่
้
เหล่านั ้นว่า ‘ผูใดที
้
่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างพระนิ เวศและทํากําแพงนี้
จนสําเร็จ� 10 ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ถามชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ เพื่อข้าพระองค์
จะได้เขียนชื่อบุคคลเหล่านั ้นที่เป็นหัวหน้าของเขาลงไว้ 11 และนี่ เป็นคําตอบของเขาแก่ข้าพระองค์ ‘เราเป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก และเรากําลังสร้างพระนิ เวศซึ่งได้ สร้างมาหลายปี แล้ว
ขึ้นใหม่ ซึ่งกษั ตริย์ผู้ยงิ่ ใหญ่ของอิสราเอลได้ ทรงสร้างให้สําเร็จ 12 แต่ เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้ กระทํา
ให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงกริว้ พระองค์ทรงมอบท่านเหล่านั ้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์
แห่งบาบิโลน คนเคลเดียผู้ทรงทําลายพระนิ เวศนี้ และทรงกวาดเอาประชาชนไปยังบาบิโลน 13 ถึงอย่างไร
ก็ ดี ในปี ต้น แห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์แห่งบาบิ โลน กษั ตริย์ไซรัส ได้ ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิ เวศหลัง
นี้ ของพระเจ้า ขึ้น ใหม่ 14 และเครือ
่ งใช้ทองคํา และเงิน ของพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรง
กวาดไปจากพระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ มน ัน
้ และทรงนํา ไปยัง วิหารของบาบิ โลน สิ ่ง เหล่า นี้ กษั ตริย์ ไซรัส
ทรงนํา ออกมาจากวิหารของบาบิ โลน และทรงมอบไว้ กับ คนหนึ่ ง ชื่อ เชชบัส ซาร์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงตัง้ ให้
เป็น ผู้ วา่ ราชการเมือง 15 และพระองค์ ตรัส กั บท ่านดังนี้ ว่า “จงรับ เครือ
่ งใช้ เหล่า นี้ ไปเก็บ ไว้ ในพระวิหาร
ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และจงสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ขึ้น ใหม่ ในที่ เดิ มน ัน
้ � 16 แล ้วเชชบัส ซาร์คนนี้ ได้ มา
วางรากฐานพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม และตัง้ แต่เวลานั ้นจนบัดนี้ ก็กําลังสร้างอยู่และยังไม่
สําเร็จ� 17 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ถ้ากษั ตริย์ทรงเห็นดี ก็ ขอทรงให้ค้นดู ในคลังราชทรัพย์ที่ อยู่ในบาบิโลน เพื่อดู
7
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ว่ากษั ตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิ เวศหลังนี้ ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในเยรู ซาเล็มหรือไม่ และขอก
ษั ตริย์รบ
ั สัง่ แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายตามพอพระทัยของพระองค์ในเรือ
่ งนี้ �

6
ดาริอส
ั ทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส
1 แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้น ดู ในหอเก็บ หนั งสือ ซึ่ง เป็ นที ่ ราชทรัพย์สะสมไว้ใน

บาบิโลน 2 และได้มีการพบหนั งสือมว
้ นหนึ่ งที่อาคเมตาห์ในพระราชวังซึ่งอยูใ่ นมณฑลมีเดีย และมีข้อความ
เขียนอยู่ในหนั งสื อม้วนนั ้นดังต่อไปนี้ 3 “ในปี ต้นแห่งรัชกาลกษั ตริย์ไซรัส กษั ตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎี กาว
่า เรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘ให้ สร้างพระนิ เวศนั ้น ขึ้น ใหม่ คือ ที่ ซ่ึง เขานํา เครือ
่ งสัตวบูชา
มาถวาย ให้ลงรากมัน
่ คง ให้พระนิ เวศสูง หกสิบ ศอกและกว้างหกสิบ ศอก 4 ให้ก่ อด ้วยหิน ใหญ่ สามชัน
้ และ
ไม้ ใหม่ ชัน
่ งใช้ ทองคํา และเงิน ของพระนิ เวศ
้ หนึ่ ง และให้เสีย เงิน ค่า ก่อสร้างจากพระคลัง หลวง 5 และเครือ
แห่ง พระเจ้า ซึ่ง เนบู คัด เนซาร์ทรงนํา ออกมาจากพระวิหารที่ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม นํา มาไว้ที่ บาบิ โลนนั ้น ให้ คืน
เสีย และให้ นํา กลับ ไปยัง พระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ไว้ตามที่ ของสิง่ นั ้นๆ ท่านจงเก็บ ไว้ในพระนิ เวศแห่ง
พระเจ้า� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ทัทเธนั ยผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น เชธาร์โบเซนั ย และภาคี ของ
ท่าน คือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยูใ่ นมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น จงไปเสียให้หา่ งเถิด 7 จงให้งานสร้างพระนิ เวศ
ของพระเจ้าดําเนิ นไปเถิด ให้ผูว่
้ าราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผูใหญ่
้
ของพวกยิวสร้างพระนิ เวศของ
พระเจ้านี้ ในที่ เดิมขึ้นใหม่ 8 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิง่ ที่ ท่านพึงกระทําเพื่อพวกผู้ใหญ่ของ
พวกยิวในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ให้ชําระเงินค่าก่อสร้างแก่คนเหล่านี้ เต็ม เพื่อพวกเขาไม่ถูกหยุด
ยัง้ เอาเงินจากราชทรัพย์ คือบรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น 9 และสิง่ ใดๆที่เขาต้องการ เช่น วัว
หนุ่ม แกะผู้ หรือแกะสําหรับเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ทัง้ ข้าวสาลี เกลือ นํ้าองุน
่ หรือ
นํ้ามัน ตามที่ ปุ โรหิตเยรู ซาเล็มกําหนดไว้ ให้มอบแก่ เขาเป็ นวันๆไปอย่าได้ ขาด 10 เพื่อเขาจะได้ ถวายเครือ
่ ง
สัตวบูชา อันเป็นกลินที
ิ ของกษั ตริย์และโอรส
่ ่พอพระทัยแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และให้อธิษฐานเพื่อชีวต
ของพระองค์ 11 และเราออกกฤษฎี กาว ่า ถ้า ผู้ ใดเปลี่ยนแปลงประกาศิ ตน ี้ ก็ ให้ ดึง ไม้ ใหญ่ อัน หนึ่ ง ออกเสีย
จากเรือนของเขา และให้ เขาถูก ตรึง ไว้บนไม้ นั ้น และให้ เรือนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ
่ งนี้ 12 และขอ
พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา ให้พระนามของพระองค์ สถิต ที่ นั่น ทรงควํา่ กษั ตริย์ทัง้ หมดหรือ ประชาชาติ ใดๆ ที่ ยื่นม ื
อออกเปลี่ยนแปลงข้อนี้ คือเพื่อทําลายพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอส
ั ออกกฤษฎี
กาน ี้ ขอให้ กระทํา กัน ด้วยความขยัน ขัน แข็ง� 13 แล ้ วท ัทเธนั ย ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ เชธาร์
โบเซนั ย และภาคี ของท่านทัง้ สองก็ ได้ กระทําทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระดํารัสซึ่งกษั ตริย์ดาริ
อัสได้ทรงบัญชามา 14 และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทําการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไป ตามการพยากรณ์ ของ
ฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ และเศคาริยาห์ บุ ตรชายอิด โด เขาสร้างเสร็จ ตามพระบัญชาแห่ง พระเจ้า ของอิสราเอล
และตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอส
ั และอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
พระวิหารได้สําเร็จและถวายแด่พระเจ้า
และพระนิ เวศนี้ ได้ สําเร็จ ในวั นที ่ สามของเดือนอาดาร์ ในปี ที่ หกแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ ดาริอส
ั 16 และ
ชนชาติ อิสราเอล บรรดาปุโรหิต และคนเลวี และลูก หลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยที่ เหลือ อยู่ ได้
ฉลองการมอบถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้านี้ ด้วยความชื่นบาน 17 ณ การถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้านี้ เขา
ทัง้ หลายได้ ถวายวัว ผู้ หน ่งึ ร้อยตัว แกะผู้ สองร้อยตัว ลูก แกะสี่ รอ
้ ยตัว และส่วนเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับ
อิสราเอลทัง้ ปวงนั ้ นมีแพะผู้สิบสองตัว ตามจํานวนตระกูลของอิสราเอล 18 และเขาตัง้ ปุโรหิตไว้ในกองของ
เขาทัง้ หลาย และคนเลวีในเวรของเขา สําหรับการปรนนิ บัติ พระเจ้าที่ เยรู ซาเล็ม ตามที่ บันทึกไว้ในหนั งสือ
ของโมเสส
15

การถือเทศกาลปัสกาอีก
ในวันที ่ สิ บสี่ ของเดือนที่ หน ่งึ ลูก หลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยได้ ถือ เทศกาลปัส กา 20 เพราะ
บรรดาปุโรหิต และคนเลวีได้ ชําระตนทุก คน เขาบริสุทธิ์ หมดด้วยกัน เขาจึง ฆ่า แกะปัส กาสํา หรับลู กหลาน
ของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยทัง้ หมด สําหรับ พวกพี่ น้องที่ เป็น ปุโรหิต และสําหรับ ตัว เขาทัง้ หลายเอง
21 ประชาชนอิสราเอลผู้ได้ กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็ นเชลย และทุกคนที่ สมทบกับเขาและแยกตัวออก
จากการมลทิน ของบรรดาประชาชาติ แห่งแผ่น ดิน นั ้น เพื่อ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล
ก็ได้ รับประทาน 22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ได้ทรงกระทําให้เขาชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษั ตริย์อส
ั ซีเรียมาหาเขา เพื่อเสริมกําลังมือของเขาใน
การสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
19
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เอสรากับเพื่อนร่วมงานไปเยรู ซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส

กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย เอสราบุตรชายเสไรอาห์
ผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 2 ผู้เป็นบุตรชายชัลลูม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตร
ชายอาหิ ทูบ 3 ผู้ เป็น บุตรชายอามาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมราโยท 4 ผู้ เป็น บุตร
ชายเศ-ราหิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอุส ซี ผู้ เป็น บุตรชายบุ คค ี 5 ผู้ เป็น บุตรชายอาบี ชู วา ผู้ เป็น บุตรชายฟีเนหัส
ผู้ เป็น บุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้ เป็น บุตรชายอาโรนปุโรหิต ใหญ่ 6 เอสราคนนี้ ได้ ขึ้น ไปจากบาบิ โลน ท่านเป็น
ธรรมาจารย์ ชาํ นาญในเรือ
่ งพระราชบัญญั ติ ของโมเสส ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลประทานให้
และกษั ตริย์ประทานทุกอย่างที่ ท่านทูลขอ เพราะว่าพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน
7 มี บางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี บรรดานั กร ้อง และคนเฝ้า ประตู และคนใช้
ประจําพระวิหาร ได้ ขึ้นไปด้วย ถึงเยรู ซาเล็มในปี ที่ เจ็ดแห่งรัชกาลกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส 8 และท่านมาถึง
เยรู ซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดของกษั ตริย์ 9 เพราะในวันทีหน
่ ่งึ ของเดือนที่หน่ง
ึ ท่านได้เริม
่ ขึ้นไปจาก
บาบิ โลน และในวันที ่ หน่ง
ึ ของเดือนที่ หา้ ท่านมายัง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า พระหัตถ์ ประเสริฐ ของพระเจ้า ของ
ท่านอยู่กับท่าน 10 เพราะเอสราได้ตัง้ ใจของท่านที่จะแสวงหาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และกระทํา
ตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆในอิสราเอล
อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รบ
ั ความช่วยเหลือ

11 ต่อไปนี้ เป็ นสําเนาจดหมายซึ่งกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสพระราชทานแก่ เอสราปุโรหิตผู้เป็ นธรรมาจารย์

ผู้ เป็น ธรรมาจารย์ แห่งเรือ
่ งราวของพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ เพื่ ออ ิส ราเอ
ลว่า 12 “อารทาเซอร์ซีส พระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลาย ถึงเอสราปุโรหิต ธรรมาจารย์ของพระราช
บัญญั ติ แห่ งพระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ ขอให้ อยู่ เย็น เป็นสุข อย่างสมบู รณ ์ เถิด เป็นต้น 13 บัดนี้ เราออกกฤษฎี
กาว ่า ประชาชนอิสราเอลผู้ หน ่งึ ผู้ ใด หรือ ปุโรหิต ของเขาทัง้ หลาย หรือ คนเลวีในราชอาณาจักรของเรา ผู้
ซึ่ง สมัครใจที่ จะไปยัง เยรู ซาเล็ม ก็ ให้ไปกับ เจ้า ได้ 14 เพราะกษั ตริย์ และที่ ปรึกษาทัง้ เจ็ด ได้ ใช้ เจ้ าไป ให้ถาม
ถึง ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในมือ เจ้า นั ้น 15 และให้นํา เงิน และ
ทองคําซึ่งกษั ตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์สมัครใจถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ประทับในเยรู ซาเล็ม
16 พร ้ อมทัง
้ เงิน และทองคํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า จะหาได้ ทัว่ ไปในมณฑลบาบิ โลน พร ้ อมกับ ของถวายด้วยใจสมัคร
ของประชาชนและปุโรหิต เต็มใจถวายแด่พระนิ เวศของพระเจ้าของเขา ซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม 17 แล้วด้วยเงิน
นี้ เจ้าจงขยันขันแข็งซื้อวัวผู้ แกะผู้และลูกแกะ กับธัญญบูชาคู่กัน และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน และเจ้าจงถวาย
สิง่ เหล่านี้ บนแท่นบูชาของพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม 18 ส่วนเงินและทองคําที่เหลือ
อยู่ นั ้น เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เห็นดี ที่ จะทํา ประการใด ก็ จงกระทํา เถิด ตามนํ้า พระทัย ของพระเจ้า ของเจ้า
19 และเครือ
่ งใช้ซ่ึง ได้ มอบให้เจ้ าสําหรับ การปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าจงมอบถวายไว้
ต่อ พระพักตร์พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม 20 และสิง่ ใดๆซึ่ง ยัง ต้องการสําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง
เจ้า จะต้องจัดหานั ้น เจ้ าจงจัดหาด้วยเงิน พระคลัง ของกษั ตริย์ 21 และเรา คือ กษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส ได้
ออกกฤษฎีกาไปยังบรรดานายคลังในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ นว่า สิ ่งใดๆที่ เอสราปุโรหิตธรรมาจารย์ของ
พระราชบัญญั ติ แห่งพระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ ต้องการจากท่าน จงกระทํา ให้เขาด้วยความขยัน ขัน แข็ง 22 ถึง
จํานวนเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีถึงหนึ่ งร้อยโคระ นํ้าองุน
่ หนึ่ งร้อยบัท นํ้ามันหนึ่ งร้อยบัท และเกลือ
ไม่ จํากัด จํานวนว่า เท่าไร 23 สิ ่ง ใดที่ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ทรงบัญชา ก็ จงกระทํา ให้อย่างเต็ม ขนาดสําหรับ
พระนิ เวศของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เกลือกว่าพระพิโรธของพระองค์จะมีต่อดินแดนของกษั ตริย์และโอรส
ของพระองค์ 24 เราขอแจ้งแก่ท่านทัง้ หลายด้วยว่า ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเอาบรรณาการ ค่า
ธรรมเนี ยม หรือส่วยจากคนหนึ่ งคนใดในบรรดาปุโรหิต คนเลวี นั กร้อง คนเฝ้าประตู คนใช้ประจําพระวิหาร
หรือผู้รับใช้อื่นๆของพระนิ เวศของพระเจ้านี้ 25 ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระสติ ปัญญาแห่งพระเจ้าของเจ้าอัน
อยูใ่ นมือของเจ้า จงแต่งตัง้ พนั กงานผู้ปกครองและผูพิ
้ พากษา ให้พิพากษาประชาชนทัง้ ปวงในมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างโน้ น คือทุกคนที่รู บรรดาพระราชบั
้
ญญัติของพระเจ้าของเจ้า และคนเหล่านั ้ นที่ไม่รู ้ เจ้าทัง้ หลาย
จะต้องสอน 26 ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษั ตริย์ ก็ให้พิพากษา
ลงโทษเขาอย่างเคร่งครัด จะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงเนรเทศ หรือถึงริบทรัพย์ของเขา หรือถึงจําขังก็ได้�
เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ผู้ ทรงดลพระทัย ของกษั ตริย์ ให้ เสริม ความ
งามแก่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม 28 และทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระ
พักตร์กษั ตริย์ และที่ ปรึกษาของพระองค์ และต่อ หน้า เจ้า นายผู้ทรงอํานาจของกษั ตริย์ และข้าพเจ้า ก็ มี ใจ
27

เอสรา 8:1
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เอสรา 8:30

กล้าขึ้น เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคล
ชัน
้ ผู้นําจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้า

8
รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา

1 ต่อไปนี้ เป็ นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง
้ หลาย

และนี่ เป็นสํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาผู้ที่ ขึ้นไป
กับข้าพเจ้าจากบาบิโลน ในรัชกาลกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส คือ 2 จากคนฟีเนหัสมี เกอร์โชม จากคนอิธามาร์
มี ดาเนี ยล จากคนดาวิดมี ฮัทธัช 3 จากคนเชคานิ ยาห์ จากคนปาโรชมี เศคาริยาห์ พร้อมกั บท่านมีผู้ชาย
ผู้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้หน่งึ ร้อยห้าสิบ คน 4 จากคนปาหัทโมอับมี เอลี โอนัย บุ ตรชายเศ-ราหิยาห์ พร้อมกั บท่านมี
ผู้ชายสองร้อยคน 5 จากคนเชคานิ ยาห์มี บุตรชายของยาฮาซีเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคน 6 จาก
คนอาดี นมี เอเบด บุ ตรชายโยนาธาน พร้อมกั บท่านมีผู้ชายห้าสิบคน 7 จากคนเอลามมี เยชายาห์ บุ ตรชา
ยอาธาลิยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน 8 จากคนเชฟาทิยาห์มี เศบาดิยาห์ บุตรชายมีคาเอล พร้อมกั
บท ่า นมี ผู้ ชายแปดสิบ คน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์ บุ ตรชายเยฮี เอล พร ้ อมกั บท ่า นมี ผู้ ชายสองร้อยสิบ
แปดคน 10 จากคนเชโลมิ ทม ี บุ ตรชายของโยสิ ฟี ยาห์ พร ้ อมกั บท ่า นมี ผู้ ชายหนึ่ ง ร้อยหกสิบ คน 11 จากคน
เบบั ยม ี เศคาริยาห์ บุ ตรชายเบบัย พร ้ อมกั บท ่า นมี ผู้ ชายยี่ สิ บแปดคน 12 จากคนอัส กาดมี โยฮานั น บุ ตร
ชายฮักคาทาน พร้อมกั บท่านมี ผู้ชายหนึ่ ง ร้อยสิบ คน 13 จากคนอาโดนี คัม มี ผู้ที่ มาที หลัง นี่ เป็นชื่อของเขา
คือ เอลีเฟเลท เยอีเอลและเชไมยาห์ พร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคน 14 จากคนบิกวัยมี อุธัยและศับบูด
พร้อมกับเขาทัง้ สองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน
เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจําพระวิหารไปเพิม
่ เติม
ข้าพเจ้า ได้ รวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มายัง แม่น้ํา ที่ ไหลไปสู่ อาหะวา เราตัง้ ค่ายอยู่ ที่ นั ่น สามวัน เมื่อ
ข้าพเจ้า สํารวจดู ประชาชนและปุโรหิต ข้าพเจ้า ไม่ เห ็น ลูก หลานของเลวี ที่ นั ่น เลย 16 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ให้ ไป
เรียกเอลีเยเซอร์ อารีเอล เชไมยาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม บุคคลชัน
้
หัวหน้า และให้หาโยยาริบ และเอลนาธัน ผู้ เป็น คนมี ความเข้าใจ 17 และส่ง เขาด้วยคํา สัง่ ไปยัง ท่านอิด โด
บุ คคลชัน
้ หัวหน้า ยัง สถานที่ ที่ ชื่อ คาสิ เฟีย คือ ให้ บอกท่านอิด โดและพี่ น้องของท่านผู้ เป็น คนใช้ ประจํา พระ
วิหารที่ สถานที่ ที่ ชื่อคาสิเฟียว่า ขอส่งผู้ปรนนิ บัติสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรามายังเรา 18 และโดย
พระหัตถ์ อน
ั ทรงพระคุณ ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ เรา เขาได้ นํา คนที่ มี ความสุข ุม มาให้ เรา เป็น ลูก หลาน
ของมาห์ลีบุตรชายเลวี ผู้เป็นบุตรชายอิสราเอล ชื่อเชเรบิยาห์ กับบุตรชายและญาติพี่น้อง รวมสิบแปดคน
19 ทัง
้ ฮาชาบิยาห์และเยชายาห์ ลูกหลานของเมรารีกับญาติพี่น้ องและบุตรชายของเขารวมยี่สิบคน 20 และ
คนใช้ ประจํา พระวิ หาร ซึ่ง ดาวิด และข้าราชการของพระองค์ ได้ จัด ตัง้ ขึ้น ไว้ เพื่อ ปรนนิ บั ติ คนเลว ี มี คนใช้
ประจําพระวิหารสองร้อยยีสิ
่ บคน บุคคลเหล่านี้ ทัง้ สินม
ื ระบุไว้
้ ีช่อ
15

การถืออดอาหารที่แม่น้าํ อาหะวา
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ประกาศให้ ถือ อดอาหารที่ นั ่น คือ ที่ แม่น้าํ อาหะวา เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ถ่อมตัว ลงต่อ
พระพักตร์พระเจ้า ของเรา เพื่อ จะทูล ขอหนทางอัน ถูก ต้องจากพระองค์ สําหรับ เรา ลูก หลานของเรา และ
ข้าวของทัง้ สิน
้ ของเรา 22 เพราะข้าพเจ้า ละอายที่ จะทูล ขอกองทหารและพลม้า จากกษั ตริย์ เพื่อ ช่วยเราสู้
ศัตรู ตามทางของเรา ในเมื่อ เราได้ กราบทูล กษั ตริย์แล ้ วว ่า “พระหัตถ์ ของพระเจ้า ของเราอยู่กับ บรรดาผู้ ที่
แสวงหาพระองค์ ให้ยัง ผลดี แต่ ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ ต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ ละทิง้ พระองค์�
23 เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรือ
่ งนี้ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเรา
21

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน

24 และข้าพเจ้าได้ แยกปุโรหิตใหญ่ออกสิบสองคนคือ

เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้องสิบคนของเขาที่
อยู่ กับ เขา 25 และข้าพเจ้า ได้ ชงั ่ เงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้ กับ เครือ
่ งบูชาสําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า
ของเรา มอบให้เขาทัง้ หลายซึ่งกษั ตริย์และที่ปรึกษาและเจ้านายของพระองค์ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงที่นั่น
ได้ ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้าได้ ชงั ่ ใส่ มือของเขาเป็นเงินหกร้อยห้าสิบตะลันต์ และเครือ
่ งใช้ที่ ทําด้วยเงินมีค่าหนึ่ ง
ร้อยตะลัน ต์ และทองคํา ร้อยตะลัน ต์ 27 ชามทองคํา ยี่ สิ บลู กมี ค่า หนึ่ ง พัน ดาริค และเครือ
่ งใช้ ทองสัมฤทธิ์
เนื้ อ ละเอียดสุกใสสองลูก มี ค่า เท่ากับ ทองคํา 28 และข้าพเจ้า บอกเขาว่า “ท่านทัง้ หลายบริสุทธิ ์ ต่อ พระเย
โฮวาห์ และเครือ
่ งใช้ก็ บริสุทธิ์ และเงินก ับ ทองคํา เป็น ของถวายด้วยใจสมัครแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของท่านทัง้ หลาย 29 จงเฝ้าดูแลไว้จนกว่าท่านชัง่ สิง่ เหล่านั ้นต่อหน้าพวกปุโรหิตใหญ่และคนเลวี
และประมุขของบรรพบุรุษอิสราเอลในเยรู ซาเล็ม ภายในห้องพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 30 บรรดาปุโรหิต
และคนเลวีจึงรับเงินและทองคําที่ได้ชัง่ และเครือ
่ งใช้ เพื่อนําไปยังเยรู ซาเล็ม ยังพระนิ เวศของพระเจ้าของ
เรา

เอสรา 8:31
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เอสรา 9:12

เอสราถึงเยรู ซาเล็ม

และเราก็ ออกจากแม่น้ํา อาหะวาในวันที ่ สิ บสองของเดือนต้น เพื่อ ไปยัง เยรู ซาเล็ม และพระหัตถ์ ของ
พระเจ้าของเราอยู่กับเรา และพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของศั ตรู และจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง
32 เรามาถึง เยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ ที่ นั ่น สามวัน 33 ในวั นที ่ สี ่ ภายในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา ก็ ชัง
่ เงิน
ทองคํา และเครือ
่ งใช้ ใส่ มือ ของเมเรโมทปุโรหิต บุ ตรชายอุ รียอาห์ และคนที่ อยู่ กับ เขาคือ เอเลอาซาร์บุ ตร
ชายฟีเนหัส และคนที่ อยู่ กับ เขาทัง้ หลายคือ โยซาบาด บุ ตรชายเยชู อา และโนอัด ยาห์บุ ตรชายบิน นุย คน
เลวี 34 เขาชัง่ และนั บทัง้ หมดและบันทึกนํ้าหนั กของทุกสิง่ ไว้ 35 บรรดาลูกหลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น
เชลย ซึ่งมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัวผูสิ
้ บสองตัวสําหรับพวก
อิสราเอลทัง้ ปวง แกะผู้เก้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว และแพะผู้สิบสองตัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ทัง้
สิน
่ งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์
้ นี้ เป็นเครือ
31

พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล

36 เขาทัง
้ หลายได้มอบพระราชโองการให้แก่สมุหเทศาภิบาลของกษั ตริย์

และแก่ผูว่
้ าราชการมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างนี้ และท่านเหล่านี้ ได้ช่วยเหลือประชาชนและพระนิ เวศของพระเจ้า

9

การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ ที่ผิดพลาด
1 เมื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ได้ เสร็จ สิน
้ ลงแล้ว พวกเจ้า นายก็ เข ้า มาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า “ประชาชนแห่ งอ ิส
ราเอล และพวกปุ โรหิ ตก ับ คนเลวี มิได้ แยกตนเองออกจากชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน เหล่า นั ้น โดยได้
ประพฤติตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา คือออกจากคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเย
บุส คนอัมโมน คนโมอับ คนอียป
ิ ต์ และคนอาโมไรต์ 2 เพราะเขารับบุตรสาวของชนเหล่านี้ เป็นภรรยาของ
เขาเอง และของบุตรชายของเขา ดัง นั ้น เชื้อ สายบริสุทธิ์ ได้ ปะปนกับ ชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน เหล่า นั ้น
นี่ แหละในการละเมิด ข้อ นี้ มือ ของเจ้า หน้าที่ ชน
ิ
ั ้ หัวหน้า และผู้ ครองเมืองได้ เด่ นที ่ สุด � 3 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
อย่างนี้ ข้าพเจ้า ก็ ฉีก เสื้อ ของข้าพเจ้า ทัง้ เสื้อ คลุม ของข้าพเจ้า และทึ้ง ผมออกจากศีรษะของข้าพเจ้า และ
ทึ้งหนวดเครา และนั ่งลงตะลึงอยู่ 4 แล้วบรรดาคนที่ สัน
่ สะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอล
เหตุด้วยการละเมิดของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยนั ้น ได้มาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้านั ่งตะลึงอยู่
จนถึงเวลาถวายเครือ
่ งสักการบูชาตอนเย็น
คําอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา

ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็น นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ลุ กขึ้น จากการถ่อมตัว มี เครือ
่ งแต่ง กายและเสื้อ คลุม ของ
ข้าพเจ้าฉี กขาด และข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า 6 และข้าพเจ้าทูล
ว่า “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ละอายขวยเขิ นที ่ จะเงยหน้า หาพระองค์ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ เพราะว่าความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายขึ้นสูงกว่าศีรษะของข้าพระองค์ และการละเมิดของ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายกองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 7 ข้าพระองค์ทัง้ หลายมีการละเมิดยิง่ ใหญ่ตัง้ แต่สมัยบรรพบุรุษ
ของข้าพระองค์ทัง้ หลายจนถึงทุกวันนี้ และเพราะความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ทัง้ บรรดากษั ตริย์ของข้าพระองค์ และบรรดาปุโรหิตของข้าพระองค์ ได้ ถู กมอบไว้ในมือของบรรดากษั ตริย์
แห่งแผ่นดินเหล่านั ้น ให้แก่ดาบ แก่การเป็นเชลย แก่การปล้น และแก่การขายหน้าอย่างที่สุด อย่างทุกวัน
นี้ 8 แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายทรงสําแดงพระกรุ ณา พอพระทัยชัว่ ครู หน
่ ่งึ สัน
้ ๆ
และได้ ทรงประทานให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี คนที ่ เหลือ อยู่ และมี ที่ ยึ ดม ัน
่ ในที่ บริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อ ว่า
พระเจ้า ของข้า พระองค์ จะได้ ทรงให้ ตาของข้า พระองค์ ทัง้ หลายแจ่ม ขึ้น และทรงประสาทความฟื้ นคืน มา
เล็กน้ อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 9 เพราะว่าข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นทาส แต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์มิได้ทรงละทิง้ ข้าพระองค์ไว้ในความเป็นทาส แต่ ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั ความ
เมตตาในสายพระเนตรกษั ตริย์ ทัง้ หลายแห่ง เปอร์เซ ีย ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การฟื้ นฟู ขึ้น เพื่อ จะ
ตัง้ พระนิ เวศของพระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายขึ้น ไว้ เพื่อ จะซ่อมแซมสิง่ ที่ ปรักห ัก พัง ในพระนิ เวศ เพื่อ
จะประทานกําแพงแก่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายในยูดาห์และในเยรู ซาเล็ม 10 และบัดนี้ โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ต่อ จากนี้ ข้า พระองค์ จะทูล อะไรอีก เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ละทิง้ พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 11 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงบัญชาไว้โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘แผ่ นดิน ซึ่ง เจ้า กําลัง เข้าไป
เพื่อ ยึด เป็น กรรมสิทธิ์นั ้น เป็น แผ่น ดิน มลทิน ด้วยความโสโครกของชนชาติ ทัง้ หลายในแผ่น ดิน เหล่า นั ้น
ด้วยการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา ซึ่ง เต็ม ไปหมดตัง้ แต่ ปลายข้างนี้ ถึง ปลายข้างโน้ น ด้วยความ
มลทิน ของเขาทัง้ หลาย 12 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า มอบพวกบุตรสาวของเจ้า แก่ พวกบุตรชายของเขา หรือ
อย่ารับพวกบุตรสาวของเขาให้พวกบุตรชายของเจ้า หรืออย่าเสริมสันติภาพและความเจริญมัง่ คัง่ ของเขา
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ทัง้ หลายเป็นนิ ตย์ เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะแข็งแรง และกินของดีๆแห่งแผ่นดินนั ้น และมอบแผ่นดินนั ้นไว้เป็น
มรดกแก่ลูกหลานของเจ้าทัง้ หลายเป็นนิ ตย์� 13 และเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายรับโทษเพราะการชัว่ ร้ายของ
ข้า พระองค์ และเพราะการละเมิด ใหญ่ ยงิ่ ของข้า พระองค์ และเมื่อ พระองค์ คือ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้ ทรงลงโทษข้า พระองค์ เหตุ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ น้ อยกว่า ที่ พึง ควรได้ รับ และทรงประทาน
การช่วยให้ พ้น แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอย่างนี้ 14 สมควรที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะฝ่า ฝืน พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ อีก และเข้า เกี่ยวดองด้วยการแต่งงานกับ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้
หรือ พระองค์จะไม่ทรงกริว้ ต่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจนพระองค์ผลาญข้าพระองค์ทัง้ หลายเสีย จนไม่มีคนที
่ เหลือ อยู่ และไม่ มี ใครรอดได้ เลยหรือ 15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล พระองค์ ชอบธรรม
เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คนที่ เหลือ อยู่ ซึ่ง รอดพ้น มาอย่างทุก วัน นี้ ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระองค์ มีการละเมิดของข้าพระองค์อยู่ เพราะไม่มีสักคนเดียวที่จะยืนต่อพระพักตร์พระองค์ได้
เหตุเรือ
่ งนี้ �

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก
ขณะที่ เอสราอธิษฐานและทําการสารภาพร้องไห้ ทิง้ ตัว ลงต่อ หน้า พระนิ เวศของพระเจ้า มี ชุ มนุ มชน
หมู่ใหญ่โตมากทัง้ ชายหญิงและเด็กจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่าน เพราะประชาชนได้ร้องไห้อย่างขมขื่น
2 และเชคานิ ยาห์บุ ตรชายเยฮีเอล คนเอลามกล่าวแก่ เอสราว่า “พวกเราทัง
้ หลายได้ละเมิดต่อพระเจ้าของ
เราเสียแล้ว และได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินนี้ แต่ถึงจะมีเรือ
่ งอย่างนี้ ก็ยั
งมีความหวังในอิสราเอลอยู่ 3 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ให้เรากระทําพันธสัญญากับพระเจ้าของเราที่จะทิง้ ภรรยา
และลูกเหล่านี้ ซ่ึงเกิดมาจากเขาทัง้ หลายเสียทัง้ สิน
้ ตามคําปรึกษาของเจ้านายของข้าพเจ้า และของบรรดา
ผู้ที่ สัน
่ สะท้านด้วยพระบัญญัติของพระเจ้าของเราทัง้ หลาย และขอให้กระทําตามพระราชบัญญัติเถิด 4 จง
ลุกขึ้นเถิด เพราะเป็นหน้าที่ของท่าน และเราทัง้ หลายจะสนั บสนุนท่าน ขอจงเข้มแข็งและกระทําเสียเถิด�
5 แล ้ว เอสราได้ ลุ กขึ้น ให้ บรรดาปุโรหิต ใหญ่ และเลวี และอิสราเอลทัง
้ ปวงกระทํา สัตย์ ปฏิญาณว่า เขาจะ
กระทํา ตามที่ ได้ พู ดแล้ว เขาทัง้ หลายจึง กระทํา สัตย์ ปฏิญาณ 6 แล ้ว เอสราก็ ถอยไปจากต่อ หน้า พระนิ เวศ
ของพระเจ้า เข้าไปในห้องของโยฮานั นบุตรชายเอลียาชีบ เมื่อมาถึงที่นั่นแล้วก็ไม่รับประทานขนมปังหรือด่ ื
มน้าํ เพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรือ
่ งการละเมิดของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยนั ้น 7 และเขาทําการป่าวร้อง
ทัว่ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม แก่ ลูกหลานทัง้ สิน
้ ของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลยว่า ให้มาชุ มนุมกั นที ่เยรู ซาเล็ม
8 และถ้า ผู้ ใดไม่ มาภายในสามวัน ตามคํา สัง
่ ของเจ้าหน้าที่ และพวกผู้ใหญ่ทัง้ หลาย จะต้องริบทรัพย์สมบัติ
ของเขาเสีย ทัง้ สิน
้ และผู้ นั้น ต้องขาดจากชุ มนุมชนของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลย 9 และชายทัง้ ปวงของ
ยูดาห์และเบนยามินได้ ชุมนุมกั นที ่เยรู ซาเล็มภายในสามวัน ในเดือนที่ เก้า ณ วันที่ ยี่สิ บของเดือนนั ้น และ
ประชาชนทัง้ ปวงนั ่งอยูที
่ ่ถนนหน้าพระนิ เวศของพระเจ้า ตัวสัน
่ สะท้านด้วยเรือ
่ งนี้ และด้วยเรือ
่ งฝนตกหนั ก
10 และเอสราปุโรหิตได้ลุกขึ้นพูดกับเขาทัง
้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ละเมิดและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ
จึงได้ทวีการละเมิดของอิสราเอล 11 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ จงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
ท่าน และกระทําตามนํ้าพระทัยของพระองค์ จงแยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินและ
จากภรรยาต่างชาติ� 12 แล ้วชุ มนุ มชนทัง้ สิน
้ ได้ ตอบด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “เป็น ดัง นั ้น แหละ เราต้องกระทํา
ตามที่ ท่านพูดแล้ว� 13 แต่ มีประชาชนมากและเป็นเวลาที่ ฝนตกหนั ก เราอยู่กลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้
เสร็จในวันสองวันก็ไม่ได้ เพราะเราได้ละเมิดในเรือ
่ งนี้ มากนั ก 14 ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราทําการแทนชุมนุม
ชนทัง้ สิน
้ และให้บรรดาคนในหัว เมืองของเราที่ ได้ รับ ภรรยาต่างชาติ มาตามเวลากําหนด พร ้ อมกับ พวกผู้
ใหญ่และผู้วินิจฉั ยของทุกเมืองจนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าของเรา ที่ ทรงมี ในเรือ
่ งนี้ หน
ั เหไป
จากเราทัง้ หลาย� 15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล และยาไซอาห์ บุ ตรชายทิ กวาห์ เท่ านั ้ นที ่ คัดค้านเรือ
่ งนี้
และเมชุ ล ลามกับชับเบธัย คนเลว ี สน ับ สนุน เขาทัง้ สอง 16 แล ้ว ลูก หลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยก็
ได้กระทําตาม เอสราปุโรหิต และประมุขของบรรพบุรุษบางคน ตามเรือนบรรพบุรุษของเขา แต่ละคนที่ระบุ
ชื่อไว้ได้ ถู กเลื อก ในวันที ่หน่งึ ของเดือนที่ สิ บเขานั ่งประชุมกันพิจารณาเรือ
่ งนี้ 17 พอถึงวันที ่หน่ง
ึ ของเดือน
18
ที่หนึ่ ง เขาก็จบเรือ
่ งที่ชายทัง้ ปวงได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ ลูกหลานของปุโรหิตผู้ได้แต่งงานกับหญิง
ต่างชาติ จากคนเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก และพี่ น้องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอลี เยเซอร์ ยารีบ และเกดาลิ
ยาห์ 19 เขาทัง้ หลายปฏิญาณตนว่าเขาจะทิง้ ภรรยาของเขาเสีย และเพราะเขามีความผิด เขาจึงถวายแกะ
ผู้ตัวหนึ่ งจากฝูงแพะแกะเป็นเครือ
่ งบูชา เพราะเหตุการละเมิดของเขา 20 จากคนอิมเมอร์ มี ฮานานี และเศ
21
บาดิ ยาห์ จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห์ เอลี ยาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุส ซี ยาห์ 22 จากคนปาชเฮอร์ มี
1
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403

เอสรา 10:44

เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์ 23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด ชิเมอี
เคลายาห์ (คือเคลิทา) เปธาหิยาห์ ยูดาห์และเอลีเยเซอร์ 24 จากพวกนั กร้อง มี เอลียาชีบ จากคนเฝ้าประตู
มี ชัลลูม เทเลม และอุรี 25 และจากพวกอิสราเอล คือจากคนปาโรช มี รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน
เอเลอาซาร์ มัลคิ ยาห์ และเบไนยาห์ 26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ ยาห์ เศคาริยาห์ เยฮี เอล อั บด ี 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 จากคนปาหัท โมอับ มี อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิ ยาห์ เบซาเลล บิ นนุย และมนั ส เสห์
31 จากคนฮาริม มี เอลีเยเซอร์ อิสชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์ ชิเมโอน 32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์ 33 จาก
คนฮาชูม มี มัทเธนั ย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์และชิเมอี 34 จากคนบานี มี มาอาดัย
อัมราม อูเอล 35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์ 36 วานย
ิ าห์ เมเรโมท เอลียาชีบ 37 มัทธานิ ยาห์ มัทเธนั ย ยาอา
สุ 38 บานี บินนุย ชิเมอี 39 เชเลมิยาห์ นาธัน อาดายาห์ 40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย 41 อาซาเรล เชเลมิยาห์
เชมาริยาห์ 42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ 43 จากคนเนโบ มี เยอีเอล มัททีธย
ิ าห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย
โยเอล และเบไนยาห์ 44 บุคคลเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ บางคนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่า
นั ้นด้วย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เนหะมีย์

หน ังสือเล่ มน ี้ บัน ทึก ประวัติ ศาสตร์ของการสร้างกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น มา หลัง จากเศรุ บ บาเบลกับ
พวกยิว สร้างพระวิหารใหม่ เสร็จ แล้ว อี กประมาณ 90 ปี ต่อ มา เนหะมีย์ ได้ รับอน ุญาตจากกษั ตริย์ ให้ กล ับ
ไปสร้างกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ตัง้ กรุ ง เยรู ซาเล็ มน ัน
้ เป็น เมืองหลวง และให้ตั ้งอ ิส ราเอลเป็น ประเทศอีก
ครัง้ นี้ เนหะมียได้
์ นําพวกยิวอีกพวกหนึ่ ง ซึ่งมีจํานวนคนมากกว่าพวกยิวในสมัยของเอสราให้กลับไปด้วย กํา
แพงกรุ งเยรู ซาเล็มนัน
้ ได้ถูกทําลายมากกว่า 100 ปีก่อนเวลานั ้น ในตอนที่ยูดาห์ถูกนําไปยังบาบิโลนให้เป็น
เชลย (2 พศด 36:19)
ที่ บอกว่ามากกว่า 100 ปีนน
ั ้ ก็คือใน 2 พศด 36:21 อิสราเอลอยู่ที่ บาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี แล้ว แล้วต้อง
บวกสมัยรัชการสามสมัย คือกษั ตริย์ไซรัส กษั ตริยดาริ
์
อส
ั และกษั ตริย์อาหสุเอรัส (อสร 4:5-8) แล้วบวกอีก
20 ปี ในรัชการของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 2:1) เอสราได้ ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ปีก่อนเนหะมีย์
(ให้เปรียบเอสรา 7:7 กับเนหะมีย์ 2:1)
เนหะมีย์ไปที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ในปี ก่อนค.ศ� 446 อาร์ชบิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 11 ปี
“ระยะเวลาของสองเล่มนี้ คือเอสรา กับเนหะมีย์ ประมาณหนึ่ งศตวรรษ เพราะว่าเรือ
่ งของเอสราเริม
่ ต้น
ในปี แรกของกษั ตริย์ไซรัส ในปี ก่อนค.ศ� 538 และเรือ
่ งของเนหะมีย์สิ้นสุดลงหลังจากปี ที่ 32 ของกษั ตริย์
อารทาเซอร์ซีส ในปีก่อนค.ศ� 432” (จาก Topical Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอร์�
พีน้
่ องของเนหะมียร์ ายงานเรือ
่ งความทุกข์ใจในเยรู ซาเล็ม
บุตรชายฮาคาลิยาห์ ต่อมาในเดือนคิสลิว ในปี ที่ยี่สิบขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุ สาปรา
สาท 2 ฮานานี พี่ น้ องของข้าพเจ้า คนหนึ่ ง มาจากยู ดาห์กับ ชายบางคน ข้าพเจ้า ได้ ไต่ ถามถึง พวกยิ วท ี่ หนี ได้
ผู้ซึ่งเหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย และถามเรือ
่ งเกี่ยวกับเยรู ซาเล็ม 3 เขาทัง้ หลายพูดกับข้าพเจ้าว่า
“ผูที
้ ่เหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งอยูใ่ นมณฑลมีความลําบากและความอับอายมาก กําแพงเมือง
เยรู ซาเล็ม ก็ พัง ลง และประตู เมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4 อยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถ้อยคํา เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็
นั ่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
เรือ
่ ยมา
1 ถ้อยคําของเนหะมีย์

เนหะมียเ์ สียใจจึงอธิษฐาน
“โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิง่ และน่าเกรงกลัว ผู้ทรง
รักษาพันธสัญญา และดํารงความเมตตากับบรรดาผูที
้ ่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 6 ขอ
พระองค์ ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ ดู อยู่ เพื่อจะทรงฟังคําอธิษฐานของ
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ ทูล อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ ณ บัดนี้ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน
เพื่อ ประชาชนอิสราเอลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่ง ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ด้วยว่า ข้า พระองค์ กับ เรือนบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทําบาปแล้ว 7 ข้า พระองค์
ทัง้ หลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์ และมิได้รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระองค์
ได้ ทรงบัญชาไว้กับ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 8 ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระวจนะซึ่ง พระองค์ ได้ บัญชาไว้
กับ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘ถ้า เจ้า ทัง้ หลายกระทํา การละเมิด เราจะกระจายเจ้า ทัง้ หลายไปในหมู่
ชนชาติ ทัง้ หลาย 9 แต่ ถ้า เจ้า กลับ มาหาเรา และรักษาบัญญั ติ ของเราและประพฤติ ตาม ถึง แม้ ว่า พวกเจ้า
กระจัดกระจายไปอยูใต้
่ ฟ้าที่ไกลที่สุด เราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั ่น และนําเจ้ามายังสถานที่ซ่ึงเราได้เลือก
ไว้ เพื่อ กระทํา ให้ นามของเราดํารงอยู่ ที่ นั่น � 10 เขาเหล่า นี้ เป็น ผู้ รับ ใช้ และเป็น ประชาชนของพระองค์ ผู้
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ ด้วยฤทธานุ ภาพยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ของพระองค์
11 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณตัง้ พระทัย สดับ ฟัง
คําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และคําอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ปรารถนาจะยําเกรง
พระนามของพระองค์ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ จําเริญ ขึ้น ในวัน นี้
และขอทรงโปรดให้เขาได้รบ
ั ความเมตตาในสายตาของชายคนนี้ � ขณะนั ้น ข้าพเจ้าเป็นพนั กงานเชิญถ้วย
เสวยของกษั ตริย์
5 ข้าพเจ้าทูลว่า

2

กษั ตริยอารทาเซอร์
์
ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมียไ์ ปสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม
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1 และอยู่ มาในเดือนนิ สาน ในปี ที่ ยี ่ สิ บแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส เมื่อ นํ้า องุน
่ จัด ตัง้ ไว้ตรงพระ
พักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ก็ หยิบน้าํ องุน
่ ถวายกษั ตริย์ แต่ ก่อนนี้ ข้าพเจ้า มิ ได้ โศกเศร้า ต่อ พระพักตร์พระองค์
2 ด้วยเหตุนี้กษั ตริย์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ทําไมสี หน้าของเจ้าจึงเศร้าหมอง เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือ เห
็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจ� และข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิง่ นั ก 3 ข้าพเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระ
เจริญเป็นนิ ตย์เถิด ไฉนสีหน้าของข้าพระองค์จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื่อเมืองสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษ
ของข้า พระองค์ รา้ งเปล่า อยู่ และประตู เมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4 แล ้ วกษั ตริย์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ า
ปรารถนาจะขออะไร� ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ 5 และข้าพเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าเป็ นที่
พอพระทัยกษั ตริย์ และถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงใช้ข้า
พระองค์ ให้ ไปยัง ยู ดาห์ ยัง เมืองซึ่ง เป็ นที ่ ฝัง ศพของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะสร้างขึ้น
ใหม่� 6 และกษั ตริย์ตรัส กับ ข้าพเจ้า (มี พระราชินี ประทับ ข้างพระองค์� ว่า “เจ้ าจะไปนานสัก เท่าใด เมื่อไร
เจ้า จะกลับ มา� จึง เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ที่ จะให้ ข้าพเจ้า ไป และข้าพเจ้า ก็ กําหนดเวลาให้ พระองค์ ทรง
ทราบ 7 และข้าพเจ้า กราบทูล กษั ตริ ย์ ว่า “ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริ ย์ ขอทรงโปรดมี พระราชสารให้ ข้า
พระองค์ นํา ไปถึง ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น เพื่อ เขาจะได้ อนุ ญาตให้ ข้า พระองค์ ผ่านไปจนข้า
พระองค์ จะไปถึง ยู ดาห์ 8 และพระราชสารถึง อาสาฟเจ้า พนั กงานผู้ ดู แลป่า ไม้ หลวง เพื่อ เขาจะได้ ให้ไม้ แก่
ข้า พระองค์ เพื่อ ทํา คานประตู พระราชวัง ของพระนิ เวศ และทํา กําแพงเมือง และเพื่อ ทํา บ้านที่ ข้า พระองค์
จะได้เข้าอาศัย� กษั ตริย์ก็ทรงพระราชทานให้ตามพระหัตถ์อน
ั ประเสริฐของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยู่เหนื อ
ข้าพเจ้า 9 แล ้ว ข้าพเจ้า มายัง ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และมอบพระราชสารของกษั ตริย์ ให้
แก่ เขา อนึ่ ง กษั ตริย์ทรงจัด ให้นายทหารและพลม้า ไปกับ ข้าพเจ้า ด้วย 10 แต่ เมื่อ สัน บาลลัท ชาวโฮโรนาอิม
และโทบีอาห์คนอัมโมนข้าราชการได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งที่ ไม่พอใจเขาอย่างยิง่ ที่ มีคนมาหาความสุขให้คน
อิสราเอล
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ข้าพเจ้า จึง มายัง เยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ ที่ นั ่น สามวัน 12 แล ้ว ข้าพเจ้า ลุก ขึ้น ในกลางคืน คือ ข้าพเจ้า กับ
บางคนที่ อยู่กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ บอกผู้ หน่งึ ผู้ ใดถึง เรือ
่ งที่ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ดลใจข้าพเจ้า ให้กระทํา
เพื่อ เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า ไม่ มี สัตว์อื่ นก ับ ข้าพเจ้า นอกจากสัตว์ที่ ข้าพเจ้า ขี่ อยู่ 13 ในกลางคืน ข้าพเจ้า ออกไป
ทางประตูหุบเขา ถึงบอม
่ ังกร และถึงประตูกองขยะ และข้าพเจ้าได้ตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มทพั
ี่ ง และประตู
เมืองที่ถูกไฟทําลาย 14 แล้วข้าพเจ้าก็ไปต่อยังประตูนํ้าพุ ถึงสระหลวง แต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่
ผ่านไปได้ 15 แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางลําธารและตรวจดูกําแพง แล้วกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลั
บท ี่ เดิม 16 ส่วนพวกเจ้า หน้าที่ ก็ ไม่ ทราบว่า ข้าพเจ้า ไปไหน หรือ ข้าพเจ้า ทํา อะไร และข้าพเจ้า ก็ ยงั ไม่ ได้ บอก
พวกยิว บรรดาปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าที่ และคนอื่นๆที่จะรับผิดชอบการงาน
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แล ้ว ข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายเห็น แล้ วว ่า เราตกอยู่ ในความลําบากอย่างไร ที่
เยรู ซาเล็ม ปรักห ัก พัง ลง และไฟไหม้ ประตู เมืองเสีย นั ้น มาเถิด ให้ เราสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม ขึ้น เพื่อ เรา
จะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีก� 18 แล้วข้าพเจ้าบอกเขาถึงการที่ พระหัตถ์ ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อยัง
ผลดี ทัง้ พระวจนะซึ่งกษั ตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า และเขาทัง้ หลายพูดว่า “ให้เราลุกขึ้นสร้างเถิด� เขาก็ ปลงใจ
ลงมือทําการดีนั ้น 19 แต่เมื่อสันบาลลัทคนโฮโรนาอิม และโทบีอาห์ข้าราชการ คนอัมโมน กับเกเชมชาวอา
ระเบียได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาทัง้ หลายเยาะเย้ยและดูถูกเรา พูดว่า “เจ้าทัง้ หลายทําอะไรกันนี่ เจ้ากําลังกบฏต่อ
กษั ตริย์ หรือ � 20 แล ้ว ข้าพเจ้า ตอบเขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ จะทรงให้เรากระทํา สําเร็จ และ
เราทัง้ หลายผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้าง แต่ท่านทัง้ หลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรือที่ระลึกในเยรู ซาเล็ม�
17
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ประชาชนช่วยกันสร้างกําแพงเมือง
1 แล ้ว เอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต ได้ ลุ กขึ้น พร้อมกับ พี่ น้องของท่าน บรรดาปุโรหิต และเขาทัง
้ หลายได้ สร้าง
ประตู แกะ เขาได้ ทํา พิธี ชําระให้ บริสุทธิ์ และได้ ตัง้ บานประตู เขาทัง้ หลายได้ ทํา พิธี ชําระให้ บริสุทธิ์ จนถึง
หอคอยเมอาห์ ไกลไปจนถึง หอคอยฮานั น เอล 2 และถัด ท่านไป คนชาวเยรีโคก ็ ได้ สร้าง และถัด เขาไป ศัก
เกอร์บุ ตรชายอิ มรีก็ได้ สร้าง 3 และลูก หลานของหัส เสนาอาห์ ได้ สร้างประตู ปลา เขาได้ วางวงกบและได้
ตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และดาลประตู 4 ถัด เขาไปเมเรโมทบุตรชายอุ รี อาห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮัก โขสได้
ซ่อมแซม และถัด เขาไปเมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมเชซาเบลได้ ซ่อมแซม และถัด เขา
ไปซาโดกบุตรชายบาอานาได้ ซ่อมแซม 5 และถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซม แต่ พวกขุนนางของเขาไม่
ยอมเอาคอมารับ งานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเขาทัง้ หลาย 6 และเยโฮยาดาบุตรชายปาเสอาห์ และเมชุ
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ลลามบุตรชายเบโสไดอาห์ได้ ซ่อมแซมประตู เก่า เขาวางวงกบและตัง้ บานประตู ติ ดลูกสลักและดาลประตู
7 และถัด เขาไป คือ เมลาติ ยาห์ ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเมโรโนท คนเมือ งกิเบโอนและเมืองมิส ปาห์
ได้ ซ่อมแซม ซึ่ง อยู่ ใต้ ปกครองของเจ้า เมืองฟากแม่น้ํา ข้างนี้ 8 ถัด เขาไปคื ออ ุส ซี เอลบุตรชายฮารฮายาห์
ช่างทองได้ ซ่อมแซม ถัด เขาไปคือ ฮานั น ยาห์ผู้ เป็น บุตรชายของช่างนํ้าหอมคนหนึ่ ง ได้ ซ่อมแซม เขาบูรณะ
เยรู ซาเล็ม ไกลไปจนถึง ตอนกําแพงกว้าง 9 ถัด เขาไป คือ เรไฟยาห์ บุ ตรชายเฮอร์ ผู้ ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ ง
ของเยรู ซาเล็ม ได้ ซ่อมแซม 10 ถัด เขาไปคือ เยดายาห์บุ ตรชายฮารุ มั ฟ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับ บ้านของเขา
และถัดเขาไปคือ ฮัทธัชบุตรชายฮาชับนิยาห์ได้ซ่อมแซม 11 มัลคิยาห์บุตรชายฮาริม และหัสชูบบุตรชายปา
หัท โมอับ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง และหอคอยเตาอบ 12 ถัด เขาไปคือ ชัลลูม บุตรชายฮัลโลเหช ผู้ ปกครอง
แขวงครึง่ หนึ่ ง ของเยรู ซาเล็ม ได้ ซ่อมแซม ทัง้ ตัว เขาและบุตรสาวของเขา 13 ฮานูน และชาวเมืองศาโนอาห์
ได้ ซ่อมแซมประตู หุบเขา เขาสร้างประตู ข้น
ึ ใหม่และตัง้ บานประตู ติ ดลูกสลักและดาลประตู และซ่อมแซม
กําแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตู กองขยะ 14 มัลคิ ยาห์บุ ตรชายเรคาบ ผู้ปกครองส่วนหนึ่ งของแขวง
เบธฮัคเคเรม ได้ซ่อมประตูกองขยะ เขาสร้างและตัง้ บานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู 15 ชัลลูนบุตรชาย
คลโฮเซห์ ผู้ปกครองส่วนหนึ่ งของแขวงมิสปาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู นํ้าพุ ได้ สร้างประตู สร้างมุงและตัง้ บาน
ประตู ติ ดลูกสลักและดาลประตู ท่านได้ สร้างกําแพงสระชิโลอาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึ งบันได
ซึ่ง ลงไปจากนครดาวิด 16 ถัด เขาไปเนหะมีย์ บุ ตรชายอั สบ ูก ผู้ ปกครองแขวงเบธซูร ครึ
์ ่ง หนึ่ ง ได้ ซ่อมแซม
ไปจนถึง ที่ ตรงข้ามกับ อุโมงค์ ฝัง ศพของดาวิด ถึง สระขุด และถึง โรงทแกล้ว ทหาร 17 ถัด เขาไปคนเลวี ได้
ซ่อมแซม คือ เรฮูม บุตรชายบานี ถัด เขาไปคือ ฮาชาบิ ยาห์ ผู้ ปกครองแขวงเคอี ลาห์ ครึง่ หนึ่ ง ได้ ซ่อมแซม
ส่วนของเขา 18 ถัดเขาไปพีน
่ ้ องของเขาได้ซ่อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายเฮนาดัด ผูปกครองแขวงเคอี
้
ลาห์ครึง่
หนึ่ ง 19 ถัด เขาไปคือ เอเซอร์บุ ตรชายเยชู อา ผู้ ปกครองเมืองมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตรงข้ามกับ
ทางขึ้นไปยังคลังอาวุธตรงที่มุมหักของกําแพง 20 ถัดเขาไปคือ บารุ คบุตรชายศับบัย ได้ซ่อมแซมอย่างร้อน
ใจอีกส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่มุ มหักของกําแพงจนถึงประตูเรือนของเอลี ยาชีบมหาปุโรหิต 21 ถัดเขาไปคือ เมเรโม
ทบุตรชายอุ รีอาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮักโขส ได้ ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่ ประตู เรือนของเอลี ยาชีบถึง ปลาย
เรือนของเอลียาชีบ 22 ถัดเขาไปคือบรรดาปุโรหิตชาวที่ราบได้ซ่อมแซม 23 ถัดเขาไปคือ เบนยามินและหัสชูบ
ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของเขาทัง้ หลาย ถัดเขาไปคือ อาซาริยาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
อานานิ ยาห์ได้ ซ่อมแซมข้างเรือนของเขาเอง 24 ถัด เขาไปคือ บิ นนุย บุตรชายฮานาดัด ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วน
หนึ่ ง ตัง้ แต่ บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุมหักของกําแพง คือ ถึ งมุมเลี้ยว 25 ปาลาลบุตรชายอุซัยได้ ซ่อมแซมที่
ตรงข้ามกับมุมหักของกําแพง และหอคอยที่ย่น
ื จากพระราชวังหลังบนที่ลานทหารรักษาพระองค์ ถัดเขาไป
คือ เปดายาห์บุ ตรชายปาโรช 26 และคนใช้ ประจํา พระวิหารอยู่ ที่ โอเฟล ได้ ซ่อมแซมไปจนถึง ที่ ตรงข้ามกับ
ประตู น้ํา ทางด้านตะวัน ออกและที่ หอคอยยื่น ออกไป 27 ถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตรง
ข้ามกับหอคอยใหญ่ที่ ยื่นออกไปไกลไปจนถึงประตู เมืองโอเฟล 28 บรรดาปุโรหิตได้ ซ่อมแซมเหนื อประตู ม้า
ขึ้นไป ต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับเรือนของตน 29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรชายอิมเมอร์ ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับ
เรือนของเขา ถัด เขาไป เชไมอาห์บุ ตรชายเชคานิ ยาห์ คนเฝ้า ประตู ตะวัน ออกได้ ซ่อมแซม 30 ถัด เขาไป ฮา
นั น ยาห์บุ ตรชายเชเลมิ ยาห์ และฮานูน บุตรชายคนที่ หกของศาลาฟ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ถัด เขาไปคือ
เมชุ ลลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับห้องของเขา 31 ถัดเขาไป มิ ลคิ ยาห์บุ ตรชายของช่าง
ทองคนหนึ่ ง ได้ ซ่อมแซมไกลไปจนถึง เรือนของคนใช้ ประจํา พระวิหาร และของพ่อค้า ตรงข้ามกับ ประตู มิ
ฟคาด จนถึงห้องชัน
้ บนที่มุม 32 และระหว่างห้องชัน
้ บนที่มุ มกับประตูแกะนั ้น บรรดาช่างทองและพ่อค้าได้
ซ่อมแซม

4

สันบาลลัทกับโทบีอาห์เยาะเย้ยพวกยิว
ต่อ มาเมื่อ สัน บาลลัท ได้ ยิ นว ่า เรากําลั งก ่อ สร้างกําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก และเขาเยาะเย้ย
พวกยิว 2 และเขาพูดต่อหน้าพีน
่ ้ องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมาเรียว่า “พวกยิวทอ
ี่ อ
่ นแอเหล่านี้ ทํา
อะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรือ เขาจะทําสัตวบูชาหรือ เขาจะทําให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาจะเอาหินที ่ถู กเผา
จากกองขยะมาใช้ อีกหรือ� 3 โทบี อาห์คนอัม โมนอยู่ข้างๆท่าน และเขาพูด ว่า “เออ สิ ่ง ที่ เขากําลัง สร้างอยู่
นั ้น ถ้าสุนัขจิง้ จอกตัวหนึ่ งวิง่ ขึ้นไป มันจะพังกําแพงหินของเขาลงมา�
1

เนหะมียอธิ
์ ษฐาน
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงสดับ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นทีดู
่ ถูกดหมิ
ู น
่ ขอ
ทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะ
ไปเป็นเชลยนั ้น 5 ขออย่าทรงปกปิดความชัว่ ช้าของเขาไว้ และขออย่าลบล้างบาปของเขาทัง้ หลายต่อเบื้อง
4 “โอ
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พระพักตร์พระองค์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ยว
ั ่ เย้าให้ทรงกริว้ ต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้าง� 6 เราจึงสร้างกําแพง
ขึ้น 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 การ
ซ่อมแซมกํา แพงเยรู ซาเล็ มน ั ้ นกํา ลัง คืบ หน้า ต่อ ไป และกําลัง ปิด ช่องโหว่ ต่างๆ เขาทัง้ หลายก็ โกรธมาก
8 และเขาก็ ปองร้ายกัน จะมาสู้ รบกับ เยรู ซาเล็ม และก่อการโกลาหลขึ้น ในนั ้น 9 แต่ เราทัง
้ หลายได้ ออ
้ นวอน
ต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้องกันเขาทัง้ หลายทัง้ กลางวันและกลางคืน
7

บรรดาศัตรู ขู่เข็ญพวกยิว
“เรีย
่ วแรงของคนที่ ขนของก็ กําลัง ทรุ ด ลง และมี สิ ่ง ปรักห ัก พัง มาก เราไม่ สามารถ
สร้างกําแพงได้� 11 และศั ตรู ของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่ รู ไม่
้ เห ็น จนกว่า เราจะเข้า มาท่ามกลางเขาและฆ่า
เขา กับ ยับยัง้ งานของเขา� 12 ต่อ มาเมื่อ พวกยิวท ี่ อยู่ใกล้ เขาทัง้ หลายมาก็ ได้ บอกเราตัง้ สิบ ครัง้ ว่า “เขาจะ
ลุก ขึ้น มาต่อสู้ เราจากที่ อยู่ ของเขาทุก แห่ง� 13 ข้าพเจ้า จึง ตัง้ ประชาชนไว้ในส่วนที่ ต่ํา ที่สุด ข้างหลัง กําแพง
และในที่ สูง ตามครอบครัวของเขา โดยมี ดาบ หอก และคัน ธนู 14 ข้าพเจ้า มองดู แล ้ว ลุก ขึ้น พู ดก ับ ขุนนาง
และเจ้า หน้าที่ ทัง้ หลาย กับ คนนอกนั ้ นว ่า “อย่า กลัว เขาเลย จงระลึก ถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และน่า
เกรงกลัว และต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่าน บุตรชายบุตรสาวของท่าน ภรรยาและเรือนของท่าน� 15 อยู่มาเมื่อ
ศั ตรู ของเราได้ ยิ นว ่า เราได้ยน
ิ เรือ
่ งแล้ว และพระเจ้า ได้ ทรงทําลายแผนงานของเขา เราต่างก็ กล ับ มายัง
กําแพงที่ งานของตนทุกคน 16 ตัง้ แต่ วันนั ้นมา ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพเจ้าครึง่ หนึ่ งทําการก่อสร้าง อีกครึง่ หนึ่ งถือ
หอก โล่ คันธนู และเสื้อเกราะ บรรดาประมุขทัง้ หลายหนุนหลังบรรดาวงศ์วานยูดาห์ 17 ผูที
้ ่ก่อสร้างกําแพง
และบรรดาผู้ ที่ ขนของกับ ผู้ ที่ ยกของขึ้น ทุ กคนมือ หนึ่ ง ทํางาน อีกมือ หนึ่ ง ถือ อาวุธ ไว้ 18 ผู้ ก่อสร้างทุก คนมี
ดาบคาดอยู่ ที่ สี ข้างขณะที่ เขาสร้าง ชายที่ เป่า แตรอยู่ ข้างข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้า พู ดก ับ ขุนนางและเจ้า หน้าที่
ทัง้ ปวงกับคนนอกนั ้นว่า “การงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมาก เพราะเราแยกกันอยู่บนกําแพงห่างจาก
กัน 20 เมื่อท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรอยูตรงไหน
่
จงวิง่ กรู กันไปที่พวกเรา พระเจ้าของเราทัง้ หลายจะทรง
ต่อสู้เพื่อพวกเรา� 21 เราจึงทํางานกัน พวกเราครึง่ หนึ่ งถือหอกตัง้ แต่เช้ามืดจนดาวขึ้น 22 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า
พูดกับประชาชนอีกว่า “ขอให้ผูชายทุ
้
กคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรู ซาเล็ม เพื่อเขาจะเป็น
ยามให้เราในกลางคืน และทํางานกลางวัน� 23 ข้าพเจ้า พี่น้ องของข้าพเจ้า หรือคนใช้ของข้าพเจ้า หรือคน
ยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดี ไม่มีใครถอดเครือ
่ งแต่งกายออก เว้นแต่เหล่าคนที่ถอดออกเพื่อซัก
10 แต่ ยู ดาห์ กล่าวว่า

5
คนยิวมังม
่ ีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้ เขามาเป็นทาส
มี เสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่ น้องพวกยิว 2 เพราะมี
คนทีกล่
่ าวว่า “เรามากคนด้วยกัน ทังบ
้ ุตรชายและบุตรสาวของเรา ขอให้เราได้ข้าว เพื่อเราจะได้รบ
ั ประทาน
และมี ชีวิตอยู่ได้ � 3 และมี คนกล่าวว่า “เราต้องจํานํา ไร่นาของเรา สวนองุน
่ ของเรา และบ้านเรือนของเรา
เพื่อ จะได้ ข้าว เพราะเหตุ การก ัน ดารอาหาร� 4 และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ ขอยืม เงิน มาเป็น ค่า ภาษี ถวาย
กษั ตริย์ โดยจํานํานาและสวนองุน
่ ของเรา 5 เนื้ อของเราเป็นเหมือนเนื้ อพี่น้องของเรา ลูกของเราก็ เหมือน
ลูก ของเขา แต่ ดู เถิด เราก็ ยงั ให้ บุ ตรชายและบุตรสาวของเราเป็น ทาส บุ ตรสาวของเราบางคนเป็น ทาส
แล้ว และเราไม่ มี กําลัง ที่ จะไถ่ เขาเลย เพราะคนอื่น ยึด นาและสวนองุน
่ ของเรา� 6 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
7
ร้องของเขา และถ้อยคํา ของเขา ข้าพเจ้า ก็ โกรธมาก ข้าพเจ้า ตรึก ตรองแล้ วก ็ นํา ความนี้ ไปกล่าวหาพวก
ขุนนางและเจ้า หน้าที่ ข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายต่างคนต่างได้ ให้ ยืม เงิน โดยคิด ดอกเบี้ย จากพี่
น้ องของตน� และข้าพเจ้าก็ เรียกชุ มนุมใหญ่มาสู้ กับเขา 8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่ เขาว่า “เราได้ ไถ่ พวกยิวพี่
น้ องของเราผู้ ถู กขายไปยัง คนต่างประเทศคืน มา ตามแต่ เราจะสามารถทําได้ แต่ ท่านกลับ ขายพี่ น้องของ
ท่าน เพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเรา� คนทัง้ หลายก็นิ่งอยู่ พูดไม่ออก 9 ข้าพเจ้าจึงว่า “สิ่งที่ท่านทัง้ หลาย
ทําอยูน
่ ั ้นไม่ดี ไม่ควรที่ท่านจะดําเนิ นในความยําเกรงพระเจ้าของเราทัง้ หลาย เพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของ
ประชาชาติเหล่านั ้น ซึ่งเป็นศั ตรู ของเราดอกหรือ 10 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้
ของข้าพเจ้า ให้เขายืม เงิน และยืม ข้าว ให้เราเลิก การให้ยม
ื โดยคิด ดอกเบี้ย นั ้น เสีย เถิด 11 ในวัน นี้ ขอจงคืน
มา ไร่นา สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และเรือนของเขา และส่วนร้อยของเงิน ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน ซึ่งท่าน
ได้รีดเอาจากเขานั ้นเสีย� 12 แล้วเขาทัง้ หลายพูดว่า “เราจะคืนสิง่ เหล่านี้ และจะไม่เรียกร้องสิง่ ใดๆจากเขา
ทัง้ หลาย เราจะกระทําตามที่ ท่านพูด� และข้าพเจ้าก็ เรียกบรรดาปุโรหิตมา และให้ปุ โรหิตเอาคําปฏิญาณ
จากเขาทัง้ หลายว่า เขาจะกระทําตามที่เขาสัญญาแล้วนัน
้ 13 ข้าพเจ้าก็สลัดตักของข้าพเจ้าด้วย และพูดว่า
“ดังนั ้นแหละถ้าคนใดมิ ได้ กระทําตามสัญญานี้ ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรือนของเขา และจากการ
1
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งานของเขา ให้เขาถูกสลัดออกแล้วไปตัวเปล่า� และชุ มนุมชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� และได้ สรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ แล้วประชาชนก็ได้กระทําตามที่เขาได้สัญญาไว้
เนหะมียร์ บ
ั ประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
ตัง้ แต่ เวลาที่ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้เป็น ผู้ วา่ ราชการในแผ่นดินยู ดาห์ ตัง้ แต่ ปี ที่ ยี่สิ บ
จนปี ที่ สามสิบ สองแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส สิ บสองปี ด้วยกัน ข้าพเจ้า หรือ พี่ น้องของข้าพเจ้า มิ
ได้รับประทานอาหารของตําแหน่ งผู้ว่าราชการ 15 ผู้ว่าราชการคนที่อยู่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชน
ได้ เอาเงิน เป็น ค่า อาหารและนํ้า องุน
่ ไปจากเขา นอกจากเงินว ัน ละสี่ สิ บเชเขล แม้ ข้าราชการของท่านก็ ได้
ใช้อํานาจเหนื อประชาชน แต่ ข้าพเจ้ามิได้ กระทําเช่นนั ้น เพราะความยําเกรงพระเจ้า 16 ข้าพเจ้ายังยึดงาน
สร้างกําแพงนี้ อยู่ และมิ ได้ ซื้อ ที่ ดิ นเลย และคนใช้ ของข้าพเจ้า ทัง้ สิ้ นก ็ ได้ ชุ มนุ มกัน ทํา งานกั นที ่ นั ่น 17 ยิง่
กว่านั ้น ข้าพเจ้ามีคนหนึ่ งร้อยห้าสิบร่วมสํารับกับข้าพเจ้า คือพวกยิวและเจ้าหน้าที่ นอกเหนื อจากบรรดาผู้
ที่ มาอยู่กับเราทัง้ หลายจากประชาชาติ ผู้ซึ่งอยู่รอบเรา 18 สิ ่งที่ เตรียมไว้ในวันหนึ่ งๆมี ววั ตัวหนึ่ ง และแกะที่
คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวันนํ้าองุน
่ มากมายหลายถุงหนั ง แม้จะมาก
อย่างนี้ ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตําแหน่ งผู้ว่าราชการ เพราะว่าการปรนนิ บัตินั ้นหนั กหน้า
ชนชาตินี้ อยูแล้
่ ว 19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงสิง่ ที่ข้าพระองค์ได้กระทําเพื่อชนชาตินี้ ให้
เกิดผลดีเถิด�
14 “ยิง
่ กว่านั ้ นอีก
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เนหะมียไม่
์ ยอมพบกับผู้วิจารณ์
1 อยูมาเมื
่
่ อมรี ายงานให้สันบาลลัท

โทบีอาห์และเกเชมชาวอาระเบียกับศัตรูอื่นๆของเราทัง้ หลายได้ยนว
ิ ่า
ข้าพเจ้าได้ก่อกําแพง และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ (แม้ว่าจนวันนั ้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตัง้ บานประตูที่ประตูเมือง)
2 สัน บาลลัท กับ เกเชมใช้ ให้ มาหาข้าพเจ้า ว่า “ขอเชิญ มาพบกัน ในชนบทแห่ง หนึ่ ง ในที่ราบโอโน� แต่ เขา
ทัง้ หลายเจตนาจะทํา อันตรายข้าพเจ้า 3 ข้าพเจ้า ก็ ใช้ ผู้ สื่อสารไปหาพวกเขาว่า “ข้าพเจ้า กําลัง ทํางานใหญ่
ลงมาไม่ ได้ ทําไมจะให้ งานหยุด เสีย ในขณะที่ ข้าพเจ้า ทิง้ งานลงมาหาท่าน� 4 แล ้ว เขาใช้ ให้ มาหาข้าพเจ้า
อย่างนี้ สี่ครัง้ ข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปทํานองเดียวกัน 5 สันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้าในทํานอง
เดีย วกันเป็ นคร ง
ั ้ ที่ ห้า ถือ จดหมายเปิด มา 6 ในนั ้ นม ี เข ียนไว้ ว่า “เขากล่าวกัน ในท่ามกลางประชาชาติ ทัง้
หลาย และเกเชมก็กล่าวด้วยว่า ท่านและพวกยิวเจตนาจะกบฏ เหตุนั ้นแหละท่านจึงสร้างกําแพง และท่าน
ปรารถนาจะเป็นกษั ตริย์ของพวกเขา ตามถ้อยคํานี้ 7 และท่านได้ แต่ งตัง้ ผู้พยากรณ์ ไว้ให้ป่าวร้องเกี่ยวกับ
ตัวท่านในเยรู ซาเล็มว่า ‘มีกษั ตริยในยู
์
ดาห์� บัดนี้ จะได้รายงานให้กษั ตริยทรงทราบตามถ้
์
อยคําเหล่านี้ เหตุ
ฉะนั ้นบัดนี้ ขอเชิญท่านมาหารือด้วยกัน� 8 แล้วข้าพเจ้าก็ใช้ให้ไปหาเขากล่าวว่า “สิ ่งที่ ท่านกล่าวมานั ้นเรา
ไม่ได้กระทํากันเลย ท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเอง� 9 เพราะเขาทัง้ หลายต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่า
“มือของเขาจะผละจากงานไปเสีย และงานจะได้ไม่สําเร็จ� โอ ข้าแต่พระเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเส
ริมกําลังมือของข้าพระองค์ 10 และข้าพเจ้าเข้าไปในเรือนของเชไมอาห์ บุตรชายเดไลยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเม
เหทาเบล ผูที
้ ่เก็บตัวอยู่ เขาพูดว่า “ให้เราไปพบกันในพระนิ เวศของพระเจ้าในพระวิหาร ให้เราปิดประตูพระ
วิหารเสีย เพราะเขาทัง้ หลายจะมาฆ่าท่าน เวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสีย� 11 แต่ข้าพเจ้าว่า “คนอย่าง
ข้าพเจ้า จะหนี หรือ และคนอย่างข้าพเจ้า จะเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อ ช่วยชีวต
ิ ให้รอดได้ หรือ ข้าพเจ้า จะไม่
เข้าไป� 12 และดูเถิด ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่า พระเจ้ามิได้ทรงใช้เขา แต่เขาได้พยากรณ์ ใส่ร้ายข้าพเจ้า เพ
ราะโทบีอาห์และสันบาลลัทได้จ้างเขา 13 เขาทัง้ สองได้จ้างเขามาด้วยหวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระทําเช่น
นั ้น จะได้ บาปและเขาจะมีเรือ
่ งป้ายร้ายข้าพเจ้า เพื่อจะเยาะเย้ยข้าพเจ้า 14 “ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาห์และสันบาลลัทตามสิง่ เหล่านี้ ที่เขาได้กระทํา ทัง้ โนอัดยาห์หญิงผูพยากรณ์
้
และผู้พยากรณ์ อื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพระองค์กลัว�
กําแพงเมืองได้สําเร็จ
กําแพงจึง สําเร็จ ในวันที ่ ยี ่ สิ บห้า เดือนเอลูล ในห้า สิบ สองวัน 16 และอยู่ มาเมื่อ ศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเราทัง้
หลายได้ ยิน และเมื่อ ประชาชาติ ทัง้ ปวงรอบเราก็ เห ็น แล้ว เขาก็ น้ อยเนื้ อ ตํ่าใจ เพราะเขาทัง้ หลายหยัง่ รู ว
้ า่
งานนี้ ที่ ได้ สําเร็จ ไปก็ ด้วยพระเจ้า ของเราทรงช่วยเหลือ 17 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ในครัง้ นั ้น ขุนนางทัง้ หลายของยู
ดาห์ก็ได้ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโทบีอาห์ และจดหมายของโทบีอาห์ก็มาถึงเขา 18 เพราะมีหลายคนใน
ยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคําปฏิญาณ เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาราห์ และ
โยฮานั นบุตรชายของเขาก็ได้รับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายเบเรคิยาห์เป็นภรรยาของตน 19 เขา
ทัง้ หลายพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคําของข้าพเจ้าไปให้เขา และโทบีอาห์
ก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้า เพื่อให้กลัว
15
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ฮานานี กับผู้วา่ การป้อมเป็นผูดู
้ แลเยรู ซาเล็ม

1 ต่อ มาเมื่อ สร้างกําแพงเสร็จ

ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ บานประตู และผู้ เฝ้า ประตู นั กร ้ องเพลง และแต่ง ตัง้ คนเลวี
ไว้ 2 ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานี พี่น้ องของข้าพเจ้า และฮานั นยาห์ผู้ดูแลสํานั กพระราชวังเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซ่ ือและยําเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ 3 ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า “อย่า
ให้ ประตู เมืองเยรู ซาเล็ม เปิด จนกว่า แดดจะร้อน และเมื่อ เขายืน เฝ้า ยามอยู่ ก็ ให้ ปิด และเอาดาลกัน
้ ไว้ จง
แต่งตัง้ ยามจากชาวเยรู ซาเล็ม ต่างก็ ประจําที่ ของเขา และต่างก็ อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขา� 4 เมืองนั ้น
กว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้ อย และบ้านช่องก็ยงั ไม่ได้สร้าง
สํามะโนครัวเชื้อสายของคนที่ข้น
ึ มาจากบาบิโลนครัง้ แรก
แล ้ว พระเจ้า ทรง ดลใจ ข้าพเจ้า ให้ เรียก ชุ มนุ ม พวก ขุนนาง และ เจ้า หน้าที่ และ ประชาชน เพื่อ จะ ขึ้น
ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สาย ข้าพเจ้า พบหนั งสือ สํามะโนครัว เชื้อ สายของคนที่ ขึ้น มาครั ้งก ่อน ข้าพเจ้า
เห็นเขียนไว้ว่า 6 ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ข้น
ึ มาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัด
เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กวาดไป เขาทัง้ หลายกลับ มายัง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ต่างกลับ ยัง หัว เมือง
ของตน 7 เขาทัง้ หลายที่กลับมากับเศรุ บบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย
บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 8 คนปาโรช สองพันหนึ่ ง
ร้อยเจ็ด สิบ สองคน 9 คนเชฟาทิ ยาห์ สามร้อยเจ็ด สิบ สองคน 10 คนอาราห์ หกร้อยห้า สิบ สองคน 11 คนปา
หัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน 12 คนเอลาม หน่ง
ึ พันสองร้อยห้า
สิบสี่ คน 13 คนศัทธู แปดร้อยสี่ สิ บห้าคน 14 คนศั กคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 15 คนบินนุย หกร้อยสี่ สิบแปดคน
16 คนบาบัย หกร้อยยี่ สิ บแปดคน 17 คนอัส กาด สองพัน สามร้อยยี่ สิ บสองคน 18 คนอาโดนี คัม หกร้อยหก
สิบเจ็ดคน 19 คนบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน 20 คนอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน 21 คนอาเทอร์ของเฮเซคียาห์
เก้าสิบแปดคน 22 คนฮาชูม สามร้อยยี่สิ บแปดคน 23 คนเบไซ สามร้อยยี่สิ บสี่ คน 24 คนฮาริฟ หน่ง
ึ ร้อยสิบ
สองคน 25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน 26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หน่ง
ึ ร้อยแปดสิบแปดคน 27 คนชาว
อานาโธท หน่งึ ร้อยยี่สิ บแปดคน 28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี ่สิ บสองคน 29 คนชาวคี รย
ิ าทเยอาริม เคฟี ราห์
และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน 31 คนชาวมิคมาส หน่งึ
ร้อยยี่สิบสองคน 32 คนชาวเบธเอลและอัย หน่ง
ึ ร้อยยี่สิบสามคน 33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ ง ห้าสิบสองคน
34 คนเอลามอีกคนหนึ่ ง หน่ง
ึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 35 คนฮาริม สามร้อยยีสิ
่ บคน 36 คนชาวเยรีโค สามร้อย
สี่ สิ บห้า คน 37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ ็ ดร้อยยี่ สิ บเอ็ด คน 38 คนชาวเสนาอาห์ สามพัน เก้า
ร้อยสามสิบคน
5

สํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต

39 บรรดาปุโรหิต

สิบสองคน

คนเยดายาห์ คือวงศ์ วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 40 คนอิมเมอร์ หน่งึ พันห้า
หน่ง
ึ พันสิบเจ็ดคน

41 คนปาชเฮอร์ หน่ง
ึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 42 คนฮาริม

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
คือ คนเยชู อาคือ ของขั ดม ีเอล และของคนโฮเดวาห์ เจ ็ด สิบ สี่ คน 44 บรรดานั กร ้ องคือ คนอา
สาฟ หน่ง
ึ ร้อยสี่ สิ บแปดคน 45 คนเฝ้าประตู คือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา คน
โชบัย หน่ง
ึ ร้อยสามสิบแปดคน
43 คนเลว ี

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจําพระวิหาร
คนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 47 คนเคโรส คนสีอา คนพาโดน 48 คนเล
บานา คนฮากาบา คนชัลมัย 49 คนฮานั น คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คนเรอายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา 51 คน
กัส ซาม คนอุส ซาห์ คนปาเสอาห์ 52 คนเบสั ย คนเมอู นิม คนเนฟิ ชิ สิ ม 53 คนบั คบ ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร
54 คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา 55 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา
46 คนใช้ประจําพระวิหารคือ

สํามะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน
คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรีดา 58 คนยาอาลา คนดารโคน คนกิดเดล
59 คนเชฟาทิ ยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่ง ซาบาอิม คนอาโมน 60 คนใช้ ประจํา พระวิหารทัง
้ สิน
้ และลูก
หลานแห่งข้าราชการของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน 61 ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ ข้น
ึ มาจากเทลเม
ลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้
ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ 62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน
57 ลูกหลานผูรั
้ บใช้ของซาโลมอน

ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้

63 จากบรรดาปุ โรหิ ตด ้วยคือ

คนฮาบายาห์ คนฮัก โขส คนบารซิ ล ลัย ผู้ มี ภรรยาคนหนึ่ ง เป็น บุตรสาวขอ
งบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื ตามนั ้น 64 คนเหล่านี้ หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อ
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สาย แต่หาไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่ งปุโรหิต 65 ผูว่
้ าราชการเมืองสัง่ เขามิให้รับ
อาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
จํานวนชุมนุมชนทัง้ หมด

66 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดด้วยกั นมีสี ่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 67 นอกเหนื อจากคนใช้ชายหญิงของเขา

ซึ่งมีอยูเจ
่ ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้าคนทัง้ ชายและหญิง

ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
ม้า ของเขามี เจ ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขามี สองร้อยสี่ สิ บห้า ตัว 69 อูฐ ของเขามี สี ่ รอ
้ ยสามสิบ ห้า
ตัว และลาของเขามีหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว 70 ประมุขของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการ
ถวายเข้าพระคลังเป็นทองคําหนึ่ งพันดาริค ชามห้าสิ บลู ก เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว 71 และประมุขของ
บรรพบุรุษบางคนถวายให้แก่พระคลังของงาน เป็นทองคําสองหมื่นดาริค เงินสองพันสองร้อยมาเน 72 และ
สิง่ ที่ ประชาชนส่วนที่ เหลือ ถวายนั ้น มี ทองคํา สองหมื่น ดาริค เงิน สองพัน มาเน และเสื้อ ปุโรหิต หกสิบ เจ็ด
ตัว 73 ดัง นั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลว ี คนเฝ้า ประตู นั ก ร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ ประจํา พระวิหาร และคน
อิสราเอลทัง้ ปวงอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองของตน เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยูใ่ นหัวเมืองของเขาทัง้ หลาย
68

8
เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ หลายฟัง

1 ประชาชนทัง
้ ปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันทีถ
่ นนซึ่งอยูหน
่ ้าประตูนํ้า

และเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นํา
หนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่อส
ิ ราเอลนั ้นมา 2 เอสราปุโรหิตได้นําพระ
ราชบัญญัติ มาหน้าชุ มนุมชน ทัง้ ชายและหญิง และบรรดาผู้ที่ ฟังเข้าใจได้ ณ วันต้นของเดือนที่ เจ็ด 3 และ
ท่านหันหน้าไปทางถนนซึ่งอยู่หน้าประตูนํ้า อ่านตัง้ แต่เช้าตรู จนเที
่
่ยงวัน ต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงกับบรรดาผู้ที่
ฟังเข้าใจได้ และประชาชนก็ ตะแคงหูฟังหนั งสือพระราชบัญญัติ 4 เอสราธรรมาจารย์ยน
ื อยู่บนแท่นไม้ ซึ่ง
เขาทําไว้เพื่อการนี้ ข้างๆท่านมีมัทที ธย
ิ าห์ เชมา อานายาห์ อุรีอาห์ ฮิลคียาห์และมาอาสอาห์ยน
ื อยู่ข้างขวา
มือ ของท่าน กับ มี เปดายาห์ มิ ชาเอล มัลคิ ยาห์ ฮาชูม ฮัช บัด ดานาห์ เศคาริยาห์และเมชุ ล ลามอยู่ ข้างซ้าย
มือ ของท่าน 5 และเอสราได้ เปิด หนั งสือ ต่อ สายตาของประชาชนทัง้ ปวง (เพราะท่านอยู่ สูง กว่า ประชาชน
ทัง้ ปวงนั ้น� เมื่อ ท่านเปิด หนั งสือ ประชาชนทัง้ หมดก็ ยน
ื ขึ้น 6 เอสราสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ใหญ่
ยิง่ และประชาชนทัง้ ปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน� พร้อมกับยกมือขึ้น และเขาทัง้ หลายโน้ มตัวลงนมัสการ
พระเยโฮวาห์ ซบหน้าลงถึ งดิน 7 อนึ่ งเยชู อา บานี เชเรบิยาห์ ยามีน อักขูบ ชับเบธัย โฮดี ยาห์ มาอาเสอาห์
เคลิ ทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานั น เปไลยาห์ และพวกคนเลวี ได้ ช่วยประชาชนให้ เข ้า ใจพระราชบัญญั ติ
ฝ่ายประชาชนก็ยงั อยู่ในที่ของตน 8 และเขาทัง้ หลายอ่านจากหนั งสือ จากพระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็น
ตอนๆ และเขาก็ แปลความ ประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่ อา่ นนั ้น 9 และเนหะมีย์ที่ เป็นผู้ว่าราชการ และเอ
สราปุโรหิต และธรรมาจารย์ และคนเลวี ผู้ สอนประชาชน ได้ พู ดก ับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “วัน นี้ เป็ นว ัน บริ
สุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย อย่า ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้� เพราะประชาชนได้ ร้องไห้ เมื่อ
เขาได้ยน
ิ ถ้อยคําของพระราชบัญญัติ 10 แล้วท่านพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน และดื่
มน้าํ หวาน และส่ง ส่วนอาหารไปให้คนที ่ ไม่มี อะไรเตรียมไว้ เพราะว่า วัน นี้ เป็ นว ัน บริสุทธิ์ แด่ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะความชื่นบานของตนในพระเยโฮวาห์เป็นกําลังของท่าน� 11 บรรดาคน
เลวีจึง ให้ประชาชนทัง้ ปวงเงียบ กล่าวว่า “จงนิ่ ง เสีย เพราะวัน นี้ เป็ นว ัน บริสุทธิ์ อย่า ทุกข์ โศกเลย� 12 และ
ประชาชนทัง้ ปวงจึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหาร เปรมปรีดิก
์ ันเป็นทียิ
่ ง่ เพราะเขาทัง้ หลายเข้าใจถ้อยคํา
ซึ่งประกาศให้เขาฟังนั ้น 13 ณ วันที่สอง ประมุขของบรรพบุรุษแห่งประชาชนทัง้ ปวง พรอ
้ มกับบรรดาปุโรหิต
และคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย์พร้อมกัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคําของพระราชบัญญัติ
การถือเทศกาลอยูเพิ
่ ง
และเขาเห็น เขียนไว้ ในพระราชบัญญั ติว ่า พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ประชาชน
อิสราเอลควรจะอยู่ เพิง ระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่ เจ็ด 15 และเขาควรจะประกาศและป่าวร้องในหัว
เมืองทัง้ ปวง และในเยรู ซาเล็ม ว่า “จงออกไปที่ ภูเขา และนํา กิง่ มะกอกเทศ กิง่ ไม้ สน กิง่ ต้นนํ้า มัน เขียว ใบ
อินทผลัม และกิง่ ไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทําเพิง ดังที่ได้เขียนไว้� 16 ประชาชนจึงออกไป เอากิง่ ไม้เหล่านั ้นมาและ
ทําเพิงสําหรับตัวต่างอยูบ
่ นหลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิ เวศของพระเจ้า
และในถนนที่ประตูน้ํา และในถนนที่ประตูเอฟราอิม 17 และชุมนุมชนทัง้ ปวง ผู้ได้กลับมาจากการเป็นเชลย
ได้ ทํา เพิง และพัก อยู่ในเพิง เขามี ความเปรมปรีดิ ์ ยิง่ นั ก เพราะตัง้ แต่ สม ัย ของเยชู อาบ ุตรชายนูน ถึง วัน นั ้น
ประชาชนอิสราเอลไม่ ได้ กระทํา เลย 18 และทุก วัน ท่านอ่านจากหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ตัง้ แต่
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วันแรกจนวันสุดท้าย เขาถือเทศกาลเลี้ยงอยูเจ
่ ็ดวัน และในวันทีแ
่ ปดมีการประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิตามระเบี
ยบ
์
ปฏิบัติ

9
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่
1 ในวันที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนนี้ ประชาชนอิสราเอลได้ ชุ มนุมกัน ถือ อดอาหาร และนุ่ง ห่ม ผ้า กระสอบ และเอาดิน
ใส่ ศีรษะ 2 และเชื้อ สายของอิสราเอลได้ แยกตนออกจากชนต่างชาติ ทัง้ ปวง และยืน สารภาพบาปของตน
และสารภาพความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 3 และเขาลุกขึ้นในที่ของเขา และอ่านหนั งสือพระราชบัญญั
ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาอยู่ สามชัว่ โมง อี กสามชัว่ โมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
พวกปุโรหิตและคนเลวีสารภาพบาปของตน

เยชู อา บาน ี ขั ดม ีเอล เชบานิ ยาห์ บุ นนี เชเรบิ ยาห์ บาน ี และเคนานี คนเลว ี ได้ ยืน ขึ้ นที ่ บันได และ
เขาได้ รอ
้ งด้วยเสียงดัง ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 แล ้ว คนเลวี เยชู อา ขั ดม ีเอล บาน ี ฮาชั บน ิ ยาห์
เชเรบิ ยาห์ โฮดี ยาห์ เชบานิ ยาห์ และเปธาหิ ยาห์ กล่าวว่า “จงยืน ขึ้น และสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาลจนนิ รัน ดร์กาล สาธุ การแด่ พระนามอั นร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ ซึ่ง ยิง่
ใหญ่ เหนื อ การโมทนาและการสรรเสริญ ทัง้ ปวง 6 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระองค์ องค์ เดียว พระองค์ ได้
ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ อน
ั สูงสุด พร้อมกับ บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ นั ้น แผ่ นดิน โลกและบรรดา
สิง่ ที่ อยู่ในนั ้น ทะเลและบรรดาสิง่ ที่ อยู่ในนั ้น และพระองค์ ทรงรักษาสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นั ้น ไว้ และบริวารของ
ฟ้าสวรรค์ ได้ นมัสการพระองค์ 7 พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงเลือกอับราม และทรงนําท่านออก
มาจากเมืองเออร์แห่ งประเทศเคลเดีย และทรงประทานนามท่านว่า อับ ราฮัม 8 และพระองค์ ทรงเห็ นว ่า
นํ้าใจของท่านสัตย์ซ่ ือ ต่อ พระพักตร์พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา พันธสัญญากั บท ่าน ที่ จะประทาน
แผ่น ดิน ของคนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนเยบุส และคนเกอร์กาชี ให้ แก่ เชื้อ สาย
ของท่าน และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ คํา ตรัส ของพระองค์ สําเร็จ เพราะพระองค์ ชอบธรรม 9 และพระองค์
ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ในอียป
ิ ต์ และฟังเสียงร้องทุกข์ของเขาทัง้ หลายที่
ทะเลแดง 10 และพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์สู้ฟาโรห์และข้าราชการทัง้ สิน
้ และต่อ
ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินของฟาโรห์ เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาทัง้ หลายได้ประพฤติอย่างหยิง่ ยโส
ต่อบรรพบุรุษของข้าพระองค์ และพระนามของพระองค์ก็ลือไป ดังทุกวันนี้ 11 และพระองค์ได้ทรงแยกทะเล
ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เขาจึงเดินไปกลางทะเลบนดินแห้ง และพระองค์ได้ทรงเหวีย
่ งผู้ข่มเหงเขาทัง้ หลายลง
ในที่ ลึก อย่างกับ ทรงเหวีย
่ งหิน ลงไปในมหาสมุทร 12 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระองค์ ทรงนํา เขาในกลางวัน ด้วยเสา
เมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิง เพื่อให้แสงแก่เขาในทางที่เขาควรจะไป 13 พระองค์เสด็จลงมาบนภูเขาซี
นายและตรัสกับเขาจากฟ้าสวรรค์ และประทานคําตัดสินอันชอบ และพระราชบัญญัติที่แท้ กฎเกณฑ์และ
พระบัญญัติที่ดีแก่เขา 14 และพระองค์ทรงให้เขาทราบถึงวันสะบาโตบริสุทธิ์ของพระองค์ และทรงบัญชาข้
อบังคับ กฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติทางโมเสสผูรั
้ บใช้ของพระองค์ 15 พระองค์ประทานอาหารแก่เขาจาก
ฟ้าสวรรค์แก้ความหิว และทรงนํานํ้าออกมาจากศิลาให้เขาแก้กระหาย และพระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้
เขาเข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานให้เขานั ้น 16 แต่เขาทัง้ หลาย คือบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ประพฤติอย่างหยิง่ ยโส และแข็งคอของเขาเสีย มิได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์
17 เขาทัง
้ หลายปฏิเสธไม่เชื่อฟัง และไม่เอาใจใส่ในการมหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงประกอบขึ้นท่ามกลางเขา
แต่ เขาแข็งคอของเขา และในการกบฏนั ้นได้ แต่ งตัง้ หัวหน้าเพื่อจะกลับไปสู่ ความเป็นทาสเขา แต่ พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัย มีพระทัยเมตตาและกรุ ณา ทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความ
เมตตา และมิได้ทรงละทิง้ เขาทัง้ หลาย 18 แม้ว่าเขาทัง้ หลายได้สร้างรู ปวัวหล่อไว้สําหรับตัวและกล่าวว่า ‘นี่
คือพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงนําเจ้าขึ้นมาจากอียป
ิ ต์� และได้ กระทําการหมิน
่ ประมาทอย่างใหญ่หลวง 19 ด้วย
พระกรุ ณาซับ ซ้อนของพระองค์ พระองค์ ก็ มิได้ ทรงละทิง้ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เสาเมฆซึ่ง นํา เขาในกลางวั
นม ิ ได้ พรากจากเขาไป หรือ เสาเพลิง ในกลางคืน ซึ่ง ให้ แสงแก่ เขาตามทางซึ่ง เขาควรจะไปก็ มิได้ ขาดไป
20 พระองค์ ประทานพระวิญญาณอันประเสริฐให้สัง
่ สอนเขา และมิได้ทรงยับยัง้ มานาของพระองค์เสียจาก
ปากของเขาทัง้ หลาย และประทานนํ้าแก้กระหายของเขา 21 เออ พระองค์ทรงชุบเลี้ยงเขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุ
รกันดารสี่สิบปี และเขามิได้ขาดสิง่ ใดเลย เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิน
่ และเท้าของเขามิได้บวม 22 และยิง่ กว่า
นั ้ นอีก พระองค์ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทัง้ หลายแก่เขา และทรงปันให้เขาตามเขตแดน เขาจึง
ได้ยด
ึ แผ่นดินแห่งสิโหน และแผ่นดินของกษั ตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และแผ่นดินของโอกกษั ตริย์แห่งเมือง
บาชาน 23 พระองค์ ทรงทวีลูก หลานของเขาอย่างดวงดาวแห่ง ฟ้า สวรรค์ และพระองค์ ทรงนํา เขาเข้าไปใน
แผ่นดิน ซึ่งพระองค์ ตรัสสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเขาให้เข้าไปยึดนั ้น 24 ลูกหลานเหล่านั ้นจึงเข้าไปและ
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ยึด แผ่น ดิน นั ้น พระองค์ ทรงปราบปรามชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ คนคานาอัน ให้ พ้น หน้า เขา และทรงมอบเขา
ทัง้ หลายไว้ในมือ ของเขา พร ้ อมกับ กษั ตริย์ และชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน นั ้น ให้ ได้ กระทํา แก่ คนเหล่า
นั ้น ตามชอบใจเขา 25 และเขาจึง เข้า ยึด หัว เมืองที่ มี ป้อม และแผ่นดิ นอ ุ ดม และถือ กรรมสิทธิ์เรือนซึ่ง เต็
มด้วยของดี ทัง้ ปวง ทัง้ ที่ ขังนํ้าซึ่งสกัดไว้ สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และต้นผลไม้ มากมาย เขาจึงได้ กินอม
ิ่
จนอ้วน และปี ติยินดีในพระคุณยิง่ ของพระองค์ 26 ถึงกระนั ้ นก็ดี เขาไม่เชื่อฟังและได้กบฏต่อพระองค์ เหว
ี่ ยงพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว้เบื้องหลัง และได้ ฆ่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ ผู้ ซึ่ง ได้ ตัก เตือนเขาเพื่อ ให้
เขากลับมาหาพระองค์ และเขากระทํา การหมิน
่ ประมาทอย่างใหญ่หลวง 27 เพราะฉะนั ้นพระองค์ ทรงมอบ
เขาไว้ในมือ ศั ตรู ของเขา ผู้ ซึ่ง กระทํา ให้เขาทนทุกข์ และในเวลาแห่ง การทนทุกข์ ของเขานั ้น เขาร้องทูล ต่อ
พระองค์ และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์ พระองค์ได้ประทานบรรดาผู้ชว
่ ยแก่เขา ผู้ได้ช่วยเขาให้พ้น
จากมือศั ตรู ของเขาตามพระกรุ ณาซับ ซ้อนของพระองค์ 28 แต่ เมื่อ เขาพัก สงบแล้ว เขาก็ กระทํา ความชัว่
ต่อ พระพักตร์พระองค์ อีก พระองค์ จึง ทรงสละเขาไว้ในมือ ศั ตรู ของเขา ศัตรู จึง ได้ ปกครองเขา ถึง กระนั ้น
เมื่อ เขาหัน มาร้องทูล ต่อ พระองค์ พระองค์ ทรงฟัง เขาจากฟ้า สวรรค์ และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้พ้น หลาย
ครัง้ หลายหน ตามพระกรุ ณาของพระองค์ 29 และพระองค์ ทรงตัก เตือนเขา เพื่อ ว่า จะทรงหัน เขาให้ กล ับ
มาสู่ พระราชบัญญัติ ของพระองค์ แต่ เขาก็ ยงั ประพฤติ อย่างเย่อ หยิง่ อวดดี ไม่ ยอมเชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ แต่ได้กระทําผิดต่อคําตัดสินของพระองค์ (อันเป็นข้อปฏิบติ
ั ซึ่งมนุษย์จะดํารงชีพอยูได้
่ ) และได้หน
ั
บ่าดื้อและคอแข็งเข้าสู้ และมิได้ เชื่อฟัง 30 พระองค์ ทรงอดทนกับเขาอยู่หลายปี และทรงเตือนเขาด้วยพระ
วิญญาณของพระองค์ ทางผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เขาก็ ยงั ไม่ เงีย
่ หู ฟัง เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงมอบ
เขาไว้ในมือของชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินนั ้น 31 ถึงกระนั ้นด้วยพระกรุ ณาซับซ้อนของพระองค์ พระองค์
มิได้ ทรงกระทํา ให้ เขาพินาศหรือ ละทิง้ เขาเสีย เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระเมตตาและพระ
กรุ ณา 32 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ซึ่ง เป็น พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ ทรงฤทธิ์และน่า เกรงกลัว ผู้ ทรง
รักษาพันธสัญญาและความเมตตา ฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ อย่าทรงเห็นว่าความทุกข์ยากลําบากทัง้ สิน
้ นั ้น
เป็น 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 บรรดาผู้ พยากรณ์ บรรพบุรุษ และชนชาติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
ั
้ ตัง้ แต่ สม ัยกษั ตริย์ อส
ซีเรีย จนถึงวันนี้ 33 แต่ในบรรดาสิง่ ที่ เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ยุติธรรม เพราะพระองค์ทรง
ประกอบกิจอย่างเที่ยงตรง แต่ข้าพระองค์ทัง้ หลายประพฤติอย่างชัว่ ร้าย 34 บรรดากษั ตริย์ เจ้านาย ปุโรหิต
และบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย มิได้รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ หรือเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงเตือนเขา 35 เพราะเขาทัง้ หลายมิได้ปรนนิ บัติพระองค์
ในราชอาณาจักรของเขา ในพระคุณยิง่ ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ ทรงประทานแก่ เขา และในแผ่นดิ นที ่ใหญ่
อุดมซึ่งพระองค์ ทรงยกให้แก่ เขา และเขามิได้ หันกลับจากการชัว่ ร้ายของเขา 36 ดู เถิด วันนี้ ข้าพระองค์ ทัง้
หลายเป็นทาสในแผ่นดินทีพระองค์
่
ประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพื่อให้ได้รับประทานพืช
ผลกับ ของอัน ดี ของมัน ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ทาสในแผ่น ดิน นั ้น 37 และผลิตผลอัน มากมายของ
แผ่นดินนั ้นก็ตกแก่กษั ตริย์ผู้ที่พระองค์ทรงตัง้ ไว้เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย ด้วยเหตุบาปของข้าพระองค์ทัง้
หลาย เขาทัง้ หลายมี อาํ นาจเหนื อ ร่างกาย และเหนื อ ฝูง สัตว์ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ตามความพอใจของ
เขาทัง้ หลาย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายทุกข์ นั ก 38 เหตุ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ เราทัง้ หลายจึง กระทํา พันธสัญญา
มัน
่ คงและบันทึกไว้ เจ้านาย คนเลวีและปุโรหิตของเราทัง้ หลายจึงประทับตราของเขาไว้�

10
รายชื่อของคนที่ประทับตราไว้ที่พันธสัญญา

บรรดาผู้ ที่ ประทับ ตราของเขาไว้คือ เนหะมีย์ ผู้ วา่ ราชการ ผู้ เป็น บุตรชายฮาคาลิ ยาห์ เศเดคี ยาห์ 2 เส
ไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิ ยาห์ 4 ฮัทธัช เชบานิ ยาห์ มัลลูค 5 ฮาริม เมเรโมท
โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล กินเนโธน บารุ ค 7 เมชุลลาม อาบียาห์ มิยามิน 8 มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่า
นี้ เป็นปุโรหิต 9 และคนเลวีคือ เยชู อาผู้เป็นบุตรชายอาซันยาห์ บินนุยลูกหลานเฮนาดัด ขัดมีเอล 10 และพี่
น้ องของเขา เชบานิ ยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์ ฮานั น 11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12 ศักเกอร์ เชเรบิยาห์
เชบานิ ยาห์ 13 โฮดียาห์ บานี เบนนู
ิ 14 บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู บาน
ี 15 บุ นนี อัส กาด เบบัย 16 อาโดนี ยาห์ บิ กวัย อาด ีน 17 อาเทอร์ เฮเซคี ยาห์ อัส ซูร ์ 18 โฮดี ยาห์ ฮาชูม เบไซ
19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย 20 มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร ์ 21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา 22 เป-ลาทียาห์ ฮานั น
อานายาห์ 23 โฮเชยา ฮานั นยาห์ หัสชูบ 24 ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก 25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์ 26 อาหิ
อาห์ ฮานั น อานัน 27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์ 28 ส่วนประชาชนนอกนั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู
นั กร้อง คนใช้ประจําพระวิหาร และคนทัง้ ปวงผู้ได้แยกตัวออกจากชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินเหล่านั ้นมา
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ถือพระราชบัญญัติ ของพระเจ้า ทัง้ ภรรยาของเขา บุ ตรชายบุตรสาวของเขา และคนทัง้ ปวงผู้มีความรู และ
้
ความเข้าใจ 29 ได้สมทบกับพี่น้องของเขา กับขุนนางของเขา ได้เข้าในการสาปแช่งและในการปฏิญาณที่จะ
ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงมอบไว้ทางโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และที่ จะปฏิ บั ติ และ
กระทําตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตามคําตัดสินและกฎเกณฑ์
ของพระองค์ 30 และที่ เราทัง้ หลายจะไม่ ยกบุตรสาวของเราให้แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน นั ้น และไม่
รับ บุตรสาวของเขาทัง้ หลายให้แก่ บุ ตรชายของเรา 31 และถ้า ชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน นั ้น นํา เครือ
่ งใช้
หรือ ข้าวอย่างใดๆมาขายในวัน สะบาโต เราจะไม่ ซ้ ือ จากเขาในวัน สะบาโตหรือ ในวัน บริสุทธิ์ และเราจะไม่
เก ็บ ผลของปี ที่ เจ็ด และไม่ เก ็บ หนี้ สิ นทุ กอย่าง 32 และเราทัง้ หลายกําหนดไว้วา่ จะให้คิ ดก ับ ตัว เราเป็น ราย
ปี ให้เสียคนละจํานวนหนึ่ ง ส่วนสามเชเขล เพื่อ การปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา 33 คือ ให้เป็น
ราคาขนมปังหน้าพระพักตร์ ธัญญบูชาเนื องนิ ตย์ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ สําหรับสะบาโตต่างๆ วันขึ้นหนึ่ ง
คํ่า เทศกาลกําหนดต่างๆ สิ่งของบริสุทธิ์ และเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกอิสราเอล
สําหรับงานทุกอย่างในพระนิ เวศของพระเจ้าของเราทัง้ หลาย 34 เราได้ จับสลากด้วย คือบรรดาปุโรหิต คน
เลวี และประชาชนทัง้ หลายเพื่อเอาฟืนถวาย นําเข้ามาในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเรา ตามเวลากําหนดเป็น ปีๆไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ตามที่ บันทึกไว้
ในพระราชบัญญัติ 35 และเพื่อนําผลแรกแห่งที่ดินของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ทัง้ สิน
้ ทุกปี มายังพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 36 และจะนําบุตรชายหัวปี และสัตว์หัวปี ของเรา ตามที่ บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ
และลูกหัวปีแห่งฝูงวัว และฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา ยังปุโรหิตผู้ปรนนิ บัติอยู่
ในพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเรา 37 และที่จะนํายอดแป้งเปียกของเรา สิ่งบริจาคของเรา ผลไม้ของต้นไม้ทุ
กต้น นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน มายังบรรดาปุโรหิต มายังห้องพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา และที่จะนําสิบชักหนึ่ ง
จากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บสิบชักหนึ่ งแห่งงานของเราจากหัวเมืองชนบททัง้
สิน
้ ของเรา 38 และปุโรหิต ลูก หลานของอาโรน จะอยู่ กับ คนเลวีเมื่อ คนเลวีได้ รับ สิบ ชัก หนึ่ ง และคนเลวีจะ
นําสิบชักหนึ่ งของสิบชักหนึ่ งมายังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มายังห้อง ยังคลังพัสดุ 39 เพราะประชาชน
อิสราเอลและคนเลวีจะนํา ส่วนบริจาคคือ ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน มายังห้องซึ่ง เป็ นที ่เก็บเครือ
่ งใช้ของ
สถานบริสุทธิ์ และที่อยู่ของปุโรหิตผู้ปรนนิ บัติ และคนเฝ้าประตู และนั กร้อง เราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิ เวศ
ของพระเจ้าของเรา
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รายชื่อของคนที่อาศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม
พวกประมุข ของประชาชนอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และประชาชนนอกนั ้น จับ สลากกัน เพื่อ จะนํา เอาคน
ส่วนหนึ่ งในสิบส่วนให้เข้าไปอยูใ่ นเยรู ซาเล็มนครบริสุทธิ์ ฝ่ายอีกเก้าส่วนสิบนัน
้ ให้อยูในหั
่
วเมืองต่างๆ 2 และ
3
ประชาชนได้ โมทนาแก่ บรรดาผู้ ที่ สม ัครใจไปอยู่ ในเยรู ซาเล็ม ต่อ ไปนี้ เป็น หัวหน้า มณฑลที่มาอาศัย อยู่ ใน
เยรู ซาเล็ม แต่ ในหัว เมืองของประเทศยู ดาห์ต่างคนต่างอาศัย อยู่ ในที่ ดิ นของตนในหัว เมืองของตน คื ออ ิส
ราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนใช้ประจําพระวิหาร และลูกหลานข้าราชการของซาโลมอน 4 บางคนในลูก
หลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม ลูกหลานของยูดาห์มี อาธายาห์บุตรชา
ยอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเชฟาทิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
มาหะลาเลล แห่งคนเปเรศ 5 และมาอาเสอาห์บุตรชายบารุ ค ผู้เป็นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้เป็นบุตรชายฮาซา
ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาดายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายโยยาริบ ผู้ เป็น บุตรชายเศคาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายชาวชี โลห์
6 ลูกหลานของเปเรศทัง
้ สินที
่ าศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม มีคนเก่งกล้า สีร่ อ
้ ยหกสิบแปดคน 7 และต่อไปนี้ เป็นคน
้ อ
เบนยามิน คือ สัลลู บุ ตรชายเมชุ ล ลาม ผู้ เป็น บุตรชายโยเอด ผู้ เป็น บุตรชายเปดายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายโคลา
ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอิธีเอล ผู้ เป็น บุตรชายเยชายาห์ 8 และถัด เขาไปคือ กับ บัย
สัล ลัย มี เก ้า ร้อยยี่ สิ บแปดคน 9 โยเอลบุตรชายศิค รีเป็น ผู้ ดู แลเขาทัง้ หลาย และเหนื อ เมืองนั ้น ยู ดาห์บุ ตร
ชายเสนู อาห์เป็ นที ่ สอง 10 จากบรรดาปุโรหิต คือ เยดายาห์ บุ ตรชายโยยาริบ ยาคีน 11 เสไรยาห์ บุ ตรชายฮิ
ลคี ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมชุ ล ลาม ผู้ เป็น บุตรชายศาโดก ผู้ เป็น บุตรชายเมราโยท ผู้ เป็น บุตรชายอาหิทูบ ผู้
ปกครองพระนิ เวศของพระเจ้า 12 และพี่น้องของเขาที่ ทํางานอยู่ในพระนิ เวศ มีแปดร้อยยี่สิ บสองคน และ
อาดายาห์ บุ ตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็น บุตรชายเปไลยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอัม ซี ผู้ เป็น บุตรชายเศคาริยาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัลคิยาห์ 13 และพี่น้องของเขา ประมุขของบรรพบุรุษ มีสองร้อยสี่สิบสอง
คน และอามาชสัยบุตรชายอาซาเรล ผู้เป็นบุตรชายอัคซัย ผู้เป็นบุตรชายเมชิลเลโมท ผู้เป็นบุตรชายอิมเม
อร์ 14 และพี่น้องของเขาเป็นทแกล้วทหาร มีหน่งึ ร้อยยี่สิบแปดคน ผู้ดูแลของเขาคือ ศับดีเอลบุตรชายของ
1
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คนใหญ่คนโตคนหนึ่ ง 15 จากคนเลวีคือ เชไมอาห์บุ ตรชายหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายฮา
ชาบิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายบุ น นี 16 และชับเบธัยก ับ โยซาบาด จากพวกหัวหน้า ของคนเลวี ผู้ ควบคุม การงาน
ภายนอกพระนิ เวศของพระเจ้า 17 และมัทธานิ ยาห์บุตรชายมีคา ผู้เป็นบุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ
ผู้ เป็น หัวหน้า ในการเริม
่ ต้น การโมทนาพระคุณ ในการอธิษฐาน และบั คบ ูคิ ยาห์เป็ นที ่ สองในหมู่ พี่ น้ องของ
เขา และอับ ดาบุตรชายชัม มุ วา ผู้ เป็น บุตรชายกาลาล ผู้ เป็น บุตรชายเยดู ธูน 18 คนเลว ี ทัง้ หมดในนครบริ
สุทธิ์ มี สองร้อยแปดสิบ สี่ คน 19 คนเฝ้า ประตู มี อัก ขูบ ทัล โมนและพี่ น้องของเขา ผู้ เฝ้า บรรดาประตู มี หน่งึ
ร้อยเจ็ดสิบสองคน
คนอิสราเอลนอกนั ้นอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆ

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 พระวิหาร
22 ผู้ ดู แลคนเลวีในเยรู ซาเล็ม คือ อุ สซี บุ ตรชายบานี ผู้ เป็ น บุตรชายฮาชาบิ ยาห์ ผู้ เป็ น บุตรชายมัทธานิ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายมี คา สําหรับลู กหลานของอาสาฟ พวกนั กร้องดูแลการงานพระนิ เวศของพระเจ้า 23 เพราะ
มี พระบัญชาจากกษั ตริย์ถึง เรือ
่ งเขา และมี ของปัน ส่วนที่ ได้ ตกลงกัน ไว้สํา หรับน ั กร ้อง ตามที่ ต้องการทุกๆ
วัน 24 และเปธาหิ ยาห์ บุ ตรชายเมเชซาเบล คนเศ-ราห์ บุ ตรชายยู ดาห์ เป็น สนองโอษฐ์ ของกษั ตริย์ ในเรือ
่ ง
กิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชน 25 ส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั ้น ประชาชนพวกยูดาห์บางคน
อาศัยอยู่ในคี รย
ิ าทอารบา และชนบทของเมืองนั ้น และในดี โบนกับชนบทของเมืองนั ้น และในเยขับเซเอล
กับชนบทของเมืองนั ้น 26 และในเยชูอากับในโมลาดาห์ และเบธเปเลต 27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์เชบากับ
ชนบทของเมืองนั ้น 28 ในศิ กลาก ในเมโคนาห์กับชนบทของเมืองนั ้น 29 ในเอนริมโมน ในโศราห์ ในยารมูท
30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและชนบทของเมืองนั ้น ลาคีชและไร่นาของเมืองนั ้น อาเซคาห์กับชนบทของเมืองนั ้น
เขาจึง ตัง้ ค่ายจากเบเออร์เชบาถึง หุบ เขาฮิ น โนม 31 ประชาชนเบนยามิ นอยู่ ต่อ จากเกบาไปด้วย ที่ มิ คมาช
ที่อัยยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั ้น 32 ที่อานาโธท โนบ อานานิ ยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอิม 34 ฮาดิด
เสโบอิม เนบัลลัท 35 โลด และโอโน หุบเขาของพวกช่างฝีมือ 36 และบางส่วนของคนเลวีอยู่ในยูดาห์และใน
เบนยามิน
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พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุ บบาเบล

1 ต่อ ไปนี้ เป็ น ปุโรหิต และคนเลวีที่ ขึ้น มากับ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล

และกับ เยชู อาคือ เสไรอาห์
เยเรมีย์ เอสรา 2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัท ธัช 3 เชคานิ ยาห์ เรฮูม เมเรโมท 4 อิด โด กิน เนโธน อาบ ี ยาห์ 5 มิ
ยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์ 6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์ 7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่านี้ เป็น
ปุโรหิตใหญ่และพีน
่ ้ องของเขาในสมัยของเยชูอา 8 คนเลวคื
ี อ เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิยาห์ ยูดาห์ และ
มัทธานิ ยาห์ ผู้ซึ่งดูแลการเพลงโมทนาพร้อมกับพี่น้องของเขา 9 และบัคบูคิยาห์ กับอุนนี พี่น้ องของเขา ยืน
อยูต
่ รงกันข้ามในการปรนนิ บัติ
สํามะโนครัวเชื้อสายของพวกปุโรหิต

10 และเยชู อาให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยยาคิ ม

โยยาคิ มให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี ยาชีบ เอลี ยาชีบให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
โยยาดา 11 โยยาดาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน และโยนาธานให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาดดูวา 12 และในรัชกาลโย
ยาคิ ม มี ปุ โรหิตผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไรอาห์มี เมรายาห์ ของคนเยเรมีย์มี ฮานานิ ยาห์
13 ของคนเอสรามี เมชุ ลลาม ของคนอามาริยาห์มี เยโฮฮานั น 14 ของคนมัลลู คมี โยนาธาน ของคนเชบานิ
ยาห์มี โยเซฟ 15 ของคนฮาริม มี อัด นา ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอิด โดมี เศคาริยาห์ ของคน
กินเนโธนมี เมชุลลาม 17 ของคนอาบียาห์มี ศิครี ของคนมินยามิน ของคนโมอัดยาห์มี ปิลทัย 18 ของคนบิล
กาห์ มี ชัม มุ วา ของคนเชไมอาห์ มี เยโฮนาธัน 19 และของคนโยยาริบ มี มัทเธนั ย ของคนเยดายาห์ มี อุ สซี
20 ของคนศัล ลั ยม ี คาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮิ ล คี ยาห์ มี ฮาชาบิ ยาห์ ของคนเยดายาห์ มี
เนธันเอล
พวกหัวหน้าของคนเลวี

22 ส่วนคนเลวีในสมัยของเอลี ยาชีบ

โยยาดา โยฮานั น และยาดดูวา ชื่อประมุขของบรรพบุรุษมีบันทึกไว้
ทัง้ บรรดาปุโรหิตจนถึงรัชสมัยของดาริอส
ั คนเปอร์เซีย 23 ลูกหลานของเลวี ประมุขของบรรพบุรุษ มีบันทึก
ไว้ในหนั งสือ พงศาวดาร จนสมัย ของโยฮานั น บุตรชายเอลี ยาชีบ 24 และหัวหน้าของคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์
เชเรบิ ยาห์ และเยชู อาบ ุตรชายขั ดม ีเอล กับ ญาติ พี่ น้ องของเขาอยู่ ตรงกัน ข้าม ที่ จะสรรเสริญ และโมทนา
พระคุณ ตามบัญญัติของดาวิดคนของพระเจ้า เป็นยามๆไป 25 มัทธานิ ยาห์ บัคบูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม
ทัล โมน และอัก ขูบ เป็น คนเฝ้า ประตู ยืน เฝ้า อยู่ ที่ โรงพั สด ุ ของประตู 26 คนเหล่า นี้ อยู่ ในสมัย ของโยยาคิ ม
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บุตรชายเยชู อา ผู้เป็นบุตรชายโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้วา่ ราชการ กับในสมัยของเอสราปุโรหิต
และธรรมาจารย์
การทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเมือง
คราวเมื่อ ทํา พิธีมอบถวายกําแพงเยรู ซาเล็ม เขาได้ แสวงหาคนเลวีตามที่ ของเขาทั ่วท ุก แห่ง เพื่อ จะ
นําเขามาที่เยรู ซาเล็ม เพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการโมทนาและด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ
พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ 28 ลูกหลานพวกนั กร้องได้รวมกันมาจากมณฑลรอบเยรู ซาเล็ม และจากชนบทของ
ชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้ มาจากวงศ์ วานกิลกาล และจากเขตเกบาและอัสมาเวท เพราะบรรดานั กร้องได้ สร้าง
ชนบทของตนรอบเยรู ซาเล็ม 30 บรรดาปุโรหิต และคนเลวี ได้ ชําระตนให้ บริสุทธิ์ และเขาทัง้ หลายได้ ชาํ ระ
ประชาชน และประตูเมือง กับกําแพงให้บริสุทธิ์ 31 แล้วข้าพเจ้าได้นําเจ้านายแห่งยูดาห์ข้น
ึ บนกําแพง และ
แต่ง ตัง้ ให้ คณะใหญ่ สองคณะ เป็น ผู้ กล ่าวโมทนาและเดิน เป็นกระบวนแห่ คณะหนึ่ ง ไปทางขวาขึ้น ไปบน
กําแพงจนถึงประตูกองขยะ 32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห์ และเจ้านายแห่งยูดาห์ครึง่ หนึ่ ง 33 กับอาซาริยาห์
เอสรา เมชุลลาม 34 ยูดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชายของพวกปุโรหิตบางคนที่มีแตร
คือ เศคาริยาห์บุ ตรชายโยนาธาน ผู้ เป็น บุตรชายเชไมอาห์ ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้ เป็นบุตรชายมี คา
ยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายศักเกอร์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาสาฟ 36 กับญาติพีน้
่ องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย
กิ ลาลัย มาอัย เนธันเอลและยู ดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครือ
่ งดนตรีของดาวิดคนของพระเจ้า และเอสราธร
รมาจารย์ ได้ เดิน นํา หน้า เขา 37 ที่ ประตู นํ้าพุ ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามกับ พวกเขา เขาทัง้ หลายเดิน ขึ้น บันไดของนคร
ดาวิด ที่ ทางขึ้นกําแพงเหนื อพระราชวังของดาวิดถึงประตู น้ําทางทิศตะวันออก 38 อีกคณะหนึ่ งที่ กล่าวคํา
โมทนาเดินไปทางตรงกันข้าม และข้าพเจ้าตามเขาไป พรอ
้ มกับประชาชนครึง่ หนึ่ ง บนกําแพงเหนื อหอคอย
เตาไฟ ถึงกําแพงกว้าง 39 และเหนื อประตู เอฟราอิม และทางประตู เก่า และทางประตู ปลา และหอคอยฮา
นั นเอล และหอคอยเมอาห์ ถึงประตูแกะ และเขามาหยุดอยที
ู่ ่ประตูยาม 40 คณะทัง้ สองผูกล
้ ่าวคําโมทนาได้
มายน
ื อยูที
่ ่พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่ งอยูก
่ ับข้าพเจ้า 41 กับปุโรหิตที่ถือแตรคือ
เอลี ยาคิ ม มาอาเสอาห์ มิ นยามิน มี คายาห์ เอลี โอน ัย เศคาริยาห์ กับ ฮานั น ยาห์ 42 และมาอาเสอาห์ เชไม
อาห์ เอเลอาซาร์ อุ สซี เยโฮฮานั น มัลคิ ยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และบรรดานั กร ้ องได้ รอ
้ งเพลงด้วยเสียง
ดัง มีอิสราหิยาห์เป็นหัวหน้าของเขา 43 และเขาทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั ้น และเปรม
ปรีดิ์ เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้เขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิง่ พวกภรรยาและเด็กๆก็เปรมปรีดิ์
ด้วย และความชื่นบานของเยรู ซาเล็มก็ได้ยินไปไกล 44 ในวันนั ้น เขาแต่งตัง้ บางคนให้ดูแลห้องสําหรับพัสดุ
ของบริจาค ผลไม้รุ น
่ แรก ส่วนสิบชักหนึ่ ง ให้รวบรวมปันส่วนซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสําหรับปุโรหิต
และคนเลวีเข้ามาไว้ในนั ้น ตามไร่นาในหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะยูดาห์เปรมปรีดิด
์ ้วยเรือ
่ งบรรดาปุโรหิต และ
คนเลวีผู้ ปรนนิ บัติ อยู่นั ้น 45 และทัง้ พวกนั กร ้ องและพวกเฝ้า ประตู ได้ ทําการปรนนิ บั ติ พระเจ้า ของเขาและ
ทําการชําระให้บริสุทธิ์ ตามพระบัญชาของดาวิดและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ 46 เพราะในสมัย
ดาวิด และอาสาฟในดึก ดํา บรรพ์นั้ นม ี หว
ั หน้า พวกนั กร ้อง และมี บทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงโมทนา
พระคุณพระเจ้า 47 และอิสราเอลทัง้ ปวงในสมัยของเศรุ บบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ให้ปันส่วนตาม
ต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตู และเขาได้กันส่วนของคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้กันส่วน
ของลูกหลานอาโรนไว้ต่างหาก
27

13
คนอิสราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว
1 ในวันนั ้น เขาอ่านหนั งสือของโมเสสให้ประชาชนฟัง และเขาพบที่ มีเขียนไว้ว่า ไม่ควรให้คนอัมโมนหรือ
คนโมอับ เข้าไปในที่ ชุ มนุ มของพระเจ้า เป็น นิ ตย์ 2 เพราะเขามิ ได้ เอาอาหารและนํ้า มาต้อนรับ คนอิสราเอล
แต่ได้จ้างบาลาอัมให้มาต่อต้านและแช่งเขา แต่พระเจ้าของเราทรงเปลี่ยนคําแช่งเป็นพร 3 และอยู่มาเมื่อ
ประชาชนได้ยน
ิ พระราชบัญญัติ เขาก็แยกอิสราเอลออกเสียจากคนต่างด้าวทัง้ ปวง 4 ก่อนหน้านี้ เอลียาชีบ
ปุโรหิต ผู้ ได้ รับ การแต่ง ตัง้ ให้ดู แลห้องในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา และผู้ เก ี่ยวพั นก ับ โทบี อาห์ 5 ได้ จัด
ห้องใหญ่หอ
้ งหนึ่ ง ให้โทบีอาห์ เป็นห้องที่ แต่ ก่อนใช้เก็บธัญญบู ชา กํายาน เครือ
่ งใช้ต่างๆ และสิบ ชักหนึ่ งที่
เป็นข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน ซึ่งเขาให้ไว้ตามบัญญัติ ให้แก่ คนเลวี นั กร้อง คนเฝ้าประตู และของบริจาค
สําหรับ ปุโรหิต 6 เมื่อ เกิด เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม เพราะในปี ที่ สามสิบ สองแห่ง รัช กาลอารทา
เซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งบาบิโลนนั ้น ข้าพเจ้าได้ไปเฝ้ากษั ตริย์ และอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็ทูลลากษั ตริย์
เนหะมียไ์ ปยังเยรู ซาเล็มครัง้ ที่สอง
แล้วข้าพเจ้า จึง ทราบความชัว่ ร้ายซึ่งเอลี ยาชีบได้ กระทําเพื่อโทบีอาห์ คือจัด ห้อง
ภายในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้าให้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนั ก และข้าพเจ้าก็โยนเครือ
่ งแต่งเรือนทัง้ สิน
้ ของ
7 และมายัง เยรู ซาเล็ม
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โทบีอาห์ออกเสียจากห้อง 9 แล้วข้าพเจ้าสัง่ ให้เขาชําระห้อง และข้าพเจ้าก็นําเครือ
่ งใช้ประจําพระนิ เวศของ
พระเจ้า ทัง้ ธัญญบูชากับกํายานกลับมาไว้ที่นั ่นอีก
อิสราเอลนําคนเลวีกลับมายังพระวิหารและจัดเลี้ยงพวกท่าน
และข้าพเจ้า ยัง ทราบอี กว่า ส่วนของคนเลวีนั ้น เขาก็ ไม่ ได้ มอบให้ เพราะฉะนั ้น คนเลวีและนั กร ้ องผู้
ปฏิบัติ การงาน ต่างก็ หนี กล ับ ไปยัง ไร่นาของตน 11 ข้าพเจ้า จึง ต่อว่า เจ้า หน้าที่ และพูด ว่า “ทําไมจึง ทอดทิง้
พระนิ เวศของพระเจ้าเสีย� ข้าพเจ้าจึงรวบรวมเขากลับมา และตัง้ เขาไว้ตามตําแหน่ งของเขาอีก 12 และยู
ดาห์ทัง้ ปวงได้ นําสิบชักหนึ่ งที่ เป็นข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามันเข้ามายังเรือนพัสดุ 13 ข้าพเจ้าได้ แต่ งตัง้ คน
ให้ดูแลเรือนพัสดคื
ุ อ เชเลมิยาห์ปุโรหิต ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห์แห่งคนเลวี และผูช
้ ว
่ ยของเขาคือ
ฮานั น บุตรชายศัก เกอร์ ผู้ เป็น บุตรชายมัทธานิ ยาห์ เพราะนั บ ได้ วา่ เขาสัตย์ ซื่อ และหน้าที่ ของเขาคือ แจก
จ่ายแก่พวกพี่น้ อง 14 “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และขอ
อย่า ทรงลบล้างการที่ ดี ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ที่ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา เพื่อ พระนิ เวศของพระเจ้า ของข้า
พระองค์ และเพื่อการปรนนิ บัติในที่นั ้น�
10

บางคนฝ่าฝืนวันสะบาโต
ข้าพเจ้าเห็นคนยํ่านํ้าองุน
่ ในวันสะบาโต และนําฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุกหลังลา ทัง้ นํ้า
องุน
่ ผลองุน
่ มะเดื่อ และภาระทุกอย่าง ซึ่งเขานํามายังเยรู ซาเล็มในวันสะบาโต ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในวั
นที ่เขาทัง้ หลายขายอาหาร 16 และมี คนชาวไทระอาศัย อยู่ในเมืองได้ นํา ปลาและสินค้า ทุก อย่างเข้ามาขาย
ในวัน สะบาโตแก่ ประชาชนยู ดาห์ และในเยรู ซาเล็ม 17 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ ต่อว่า พวกขุนนางแห่ง ยู ดาห์ และพู
ดกับเขาว่า “ทําไมท่านทัง้ หลายกระทําความชัว่ ร้ายเช่นนี้ กระทําให้วน
ั สะบาโตเป็นมลทิน 18 บรรพบุรุษของ
ท่านมิได้กระทําเช่นนี้ หรือ และพระเจ้าของเรามิได้ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ให้ตกอยู่บนเราและบนเมืองนี้ หรือ
ท่านยังจะนําพระพิโรธยิง่ กว่านั ้นมาเหนื ออิสราเอลด้วยการกระทําให้วน
ั สะบาโตเป็นมลทิน� 19 และอยู่มา
พอเริม
่ มืด ที่ ประตู เมืองเยรู ซาเล็ม ก่อนวัน สะบาโต ข้าพเจ้า ได้ บัญชาให้ ปิด ประตู เมือง และสัง่ ว่า ไม่ ให้ เปิด
จนกว่าจะพ้นวันสะบาโตแล้ว และข้าพเจ้าก็ตัง้ ข้าราชการบางคนของข้าพเจ้าให้ดูแลประตูเมือง ว่าไม่ให้นํา
ภาระสิง่ ใดเข้ามาในวันสะบาโต 20 แล้วพวกพ่อค้าและพวกขายสินค้าทุกชนิ ดค้างอยูน
่ อกเยรู ซาเล็มหนหนึ่ ง
หรือสองหน 21 ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขา และพูดกับเขาว่า “ทําไมท่านมานอนอยู่ข้างกําแพงเมือง ถ้าท่านทํา
อีกข้าพเจ้าจะจับท่าน� ตัง้ แต่คราวนั ้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวันสะบาโต 22 และข้าพเจ้าบัญชาคนเลวีให้ชําระ
ตัวเขาและมาเฝ้าประตูเมือง เพื่อรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในเรือ
่ งนี้ ด้วย และขอทรงไว้ชีวิตข้าพระองค์ตามความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของ
พระองค์�
15 ครัง
้ นั ้นในยูดาห์

การติเตียนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติ

23 ในสมัย นั ้น ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพวกยิว ผู้ ได้ แต่ งงานกับ หญิง ชาวอัช โดด

อัม โมนและโมอับ 24 และเด็ก ของ
เขาครึง่ 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 เขาปฏิญาณ
ในพระนามของพระเจ้า ด้วยข้าพเจ้า กล่าวว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่า ยกบุตรสาวของเจ้า ให้แก่ บุ ตรชายของเขา
หรือ รับ บุตรสาวของเขาให้ แก่ บุ ตรชายของเจ้า หรือ ตัว เจ้า เอง 26 ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล มิได้
ทําบาปด้วยเรือ
่ งหญิง อย่างนี้ หรือ ท่ามกลางหลายประชาชาติ ไม่มี กษั ตริย์ ใดเหมือนพระองค์ และพระเจ้า
ของพระองค์ก็ทรงรักพระองค์ และพระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง้ ปวง ถึงกระ
นั ้นกดี
็ แม้เป็นพระองค์หญิงต่างชาติก็เป็นเหตุให้พระองค์ทรงทําบาป 27 ควรหรือที่เราจะฟังเจ้าและกระทํา
ความชัว่ ร้ายใหญ่ ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ และประพฤติ ละเมิด ต่อ พระเจ้า ของเราด้วยการแต่งงานกับ หญิง ต่างชาติ�
28 บุ ตรชายคนหนึ่ ง ของโยยาดา ผู้ เป็ น บุตรชายเอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต เป็ น บุตรเขยของสัน บาลลัท ชาวโฮ
โรนาอิม เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขับ ไล่ เขาไปเสีย จากข้าพเจ้า 29 “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรง
ระลึก ถึง เขาทัง้ หลาย เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้การเป็น ปุโรหิต และพันธสัญญาของพวกปุโรหิต
และคนเลวี เป็น มลทิน� 30 ดังนี้ แหละ ข้าพเจ้า ได้ ชาํ ระเขาจากต่างด้าวทุก อย่าง และข้าพเจ้า ได้ ตัง้ หน้าที่
ของบรรดาปุโรหิตและคนเลวีต่างก็ประจํางานของตน 31 ข้าพเจ้าได้จัดให้หาฟืนถวายตามเวลากําหนดและ
สําหรับผลรุ น
่ แรกด้วย “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิด�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสเธอร์

ในประเทศเปอร์เซ ีย พวกยิว ซึ่ง เป็น เชลยที่ นั ่น เก ื อบถูก ทําลายหมด เรือ
่ งที่ สวยงามนี้ ได้ เล่า ให้ ทราบว่า
พระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้นได้อย่างไร คือเรือ
่ งเกี่ยวกับนางเอสเธอร์กับโมรเดคัย
เรือ
่ งนี้ เก ิด ขึ้น หลัง จากเศรุ บ บาเบลกับ พวกเขาขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และก่อนเอสรากับ เนหะมีย์ ได้ รั
บอนุญาตจากกษั ตริย์ให้ไปยังแผ่นดิ นอิสราเอล เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นที ่ประเทศเปอร์เซีย กษั ตริย์ไซรัสและกษั ตริ
ย์ ดาริอส
ั ที่ 1 ได้ เสีย ชีวต
ิ ไปแล้ว กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส บุ ตรชายของดาริอส
ั ที่ 1 กําลัง ปกครองอยู่ กษั ตริย์ อา
หสุ เอรัสนี้ บางคนคิดว่าเป็น เซอร์ซีส และบางคนคิดว่าเป็น ดาริอส
ั ไฮส์ ทาสพีส กษั ตริย์อาหสุ เอรัสเป็นผู้
กดขี่ ที่ มักมากในกาม โลเล และโหดร้าย ทหารเรือ ของท่านซึ่ งม ี จํานวนมากได้ แพ้ ทหารเรือ ของประเทศก
รีซซึ่งมีจํานวนน้ อยที่เมืองซาลามิส ในปี ก่อนค.ศ� 480 เอสราพูดถึงท่านในหนั งสือเอสรา 4:6 บุตรชายขอ
งอาหสุ เอรัส คือ อารทารเซอร์ซี สได้ ปกครองต่อ จากบิดา พระเจ้า ได้ พู ดถึง อารทารเซอร์ซี สน ี้ ในบทสุดท้าย
ของหนั งสือเอสราและในหนั งสือเนหะมีย์
พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษั ตริย์
อยู่ มา ใน รัช สมัย ขอ งอาห สุ เอ รัส (อา ห สุ เอรั สผ ู้ ทรง ครอบ ครอง ตัง้ แต่ ประเทศ อินเดีย ถึง ประเทศ
เอธิโอเปีย เหนื อ หนึ่ ง ร้อย ยี่ สิ บ เจ็ด มณฑล นั ้น� 2 ใน สมัย ที่ กษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส ประทับ บน บัล ลั งก ์ แห่ ง
ราช อาณาจักร ของ พระองค์ ใน สุ สาป รา สาท 3 ในปี ที่ สาม แห่ง รัชกาลของ พระองค์ พระองค์ พระราชทาน
การเลี้ยงแก่ เจ้านาย และบรรดาข้าราชการของพระองค์ นายทัพนายกองทัพแห่งเปอร์เซียและมีเดีย และ
ขุนนางกับผู้วา่ ราชการมณฑลเฝ้าอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 4 ขณะที่พระองค์ทรงแสดงราชสมบัติแห่งราช
อาณาจั กรอันรุ่งเรืองของพระองค์ ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ อยู่เป็นเวลาหลายวัน ถึง
หนึ่ ง ร้อยแปดสิบ วัน 5 เมื่อ วันเหล่า นี้ ผ่านพ้น ไปแล้ว กษั ตริย์ทรงจัดการเลี้ยงแก่ บรรดาประชาชนผู้ อยู่ในสุ
สาปราสาท ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย นานเจ็ด วัน ในลานอุทยานแห่ง สํานั ก พระราชวัง ของกษั ตริย์ 6 มี ผ้า ม่านฝ้าย
สี ขาวและสี ม่วงคลํ้า มี สายป่านและเชือกขนแกะสี ม่วงคล้องห่วงเงินและเสาหินอ่อน ทัง้ เตียงทองคําและ
เงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดง หินอ่อน มุกดา และหินอ่อนสี ดํา 7 เครือ
่ งดื่มก็ ใส่ ถ้วยทองคําส่งให้ (เป็นถ้วย
หลากชนิ ด� และเหล้าองุน
่ ของราชสํานั กมากมายตามพระทัยกว้างขวางของกษั ตริย์ 8 การดื่มก็กระทํากัน
ตามกฎหมายที่ไม่มีการบังคับ เพราะกษั ตริย์ทรงมีพระกระแสรับสัง่ ไปยังพนั กงานทัง้ ปวงว่า ให้ทุกคนทําได้
ตามใจปรารถนา 9 พระราชินีวัชที ก็พระราชทานการเลี้ยงแก่สตรีในราชสํานั กซึ่งเป็นของกษั ตริย์อาหสุ เอรั
สด้วย 10 ณ วันที่เจ็ดเมื่อพระทัยของกษั ตริย์รน
่ื เริงด้วยเหล้าองุน
่ พระองค์ทรงบัญชาเมหุมาน บิสธา ฮารโบ
นา บิ กธาและอาบัก ธา เศธาร์ และคารคาส ขันที ทัง้ เจ็ด ผู้ ปรนนิ บัติ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์อาหสุ เอรัส 11 ให้
ไปเชิญพระราชินีวช
ั ที สวมมงกุฎมาเฝ้ากษั ตริย์ เพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายของพระองค์ได้ชมสง่าราศี
โฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนั ก 12 แต่ พระราชินี วัช ที ทรงปฏิเสธไม่ มาตามพระบัญชาของกษั ตริย์
ที่รับสัง่ ไปกับขันที เมื่อเป็นเช่นนี้ กษั ตริย์ทรงเดือดดาล และพระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่ในพระอุระ 13 ฝ่า
ยกษั ตริย์ จึง ตรัส กับ คนที่ มี ปัญญาผู้ ทราบกาลเทศะ (เพราะนี่ เป็ นว ิธีดําเนิ น การของกษั ตริย์ ต่อ บรรดาผู้ ที่
เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษา 14 ผู้ที่ รองพระองค์ คือ คารเชนา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิช เมเรส มาร
เสนา และเมมูคาน เจ้านายทัง้ เจ็ดของเปอร์เซียและมีเดีย ผู้เคยเข้าเฝ้ากษั ตริย์ และนั ่งก่อนในราชอาณาจั
กร) 15 ว่า “ตามกฎหมายจะต้องกระทําอะไรต่อพระราชินีวช
ั ที เพราะว่าพระนางมิได้ ปฏิบัติตามพระบัญชา
ของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสซึ่งรับสัง่ ไปกับขันที � 16 เมมูคานจึงทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์และเจ้านายทัง้ ปวงว่า
“พระราชินี วัช ที ได้ ทรงกระทํา ผิ ดม ิ ใช่ ต่อ กษั ตริย์ เท่านั ้น แต่ ต่อ เจ้า นายทัง้ ปวงและประชาชนทัง้ ปวงผู้ อยู่
ในมณฑลทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส 17 เพราะสิง่ ที่ พระราชินีทรงกระทํานี้ จะเป็ นที ่ทราบแก่ สตรีทัง้ ปวง
ทําให้ เขามองดู สามี ของเขาด้วยความประมาท เพราะเขาจะพูด ว่า ‘กษั ตริย์ อาหสุ เอรัสม ี พระบัญชาให้ นํา
พระราชินีวช
ั ทีมาต่อพระพักตร์พระองค์ แต่พระนางไม่เสด็จมา� 18 ในวันนี้ ทีเดียวเจ้านายผู้หญิงแห่งเปอร์
เซ ีย และมีเดีย ซึ่ง ได้ยน
ิ ถึง สิง่ ที่ พระราชินี ทรงกระทํา นี้ ก็ จะเล่า ให้เจ้ านายทัง้ ปวงของกษั ตริย์ รู ทั
้ ว่ กัน ทําให้
มีความประมาทและความโกรธขึ้นเป็ นอันมาก 19 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้มี พระราชโองการจาก
พระองค์ และให้ บันทึก ไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซ ีย และคนมีเดีย อย่างที่ คืนคํา ไม่ ได้ ว่า ‘วัช ที จะเข้ 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
เมื่อกษั ตริย์ทรงประกาศกฤษฎี กา ตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์ (อันกว้างใหญ่อย่างยิง่ นั ้น� สตรี
ทัง้ ปวงจะต้องให้ เกียรติ สามี ของตน ไม่ ว่า สูง หรือ ตํ่า� 21 คํา ทูล แนะนํา นี้ เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ และเจ้า
นาย กษั ตริยจึ
์ งทรงกระทําตามที่เมมูคานทูลเสนอ 22 พระองค์ทรงมีพระอักษรไปทัว่ ราชมณฑลของกษั ตริย์
1
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ถึงทุกมณฑลตามอักขระของมณฑลนั ้น และถึงทุกชาติตามภาษาของเขา ให้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายใน
เรือนของตน และให้ประกาศกฤษฎีกานี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2
เอสเธอร์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นพระราชินี
เมื่อพระพิโรธของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสสงบลง พระองค์ทรงระลึกถึงวัชที และ
สิง่ ที่พระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่พระองค์ทรงออกเรือ
่ งพระนาง 2 ข้าราชการของกษั ตริย์ผู้ปรนนิ บัติ
พระองค์ อยู่ จึง ทูล ว่า “ขอทรงให้หาหญิง พรหมจารีสาวสวยมาถวายกษั ตริย์ 3 และขอกษั ตริย์ ทรงแต่ง ตัง้
เจ้า หน้าที่ ทุ กมณฑลแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อ ให้ คนเหล่า นี้ รวบรวมหญิง สาวพรหมจารีงดงาม
ทัง้ หลายมายังฮาเร็มในสุ สาปราสาท ให้อยู่ในอารักขาของเฮกัยข้าราชบริพารในพระราชสํานั กของกษั ตริย์
ผู้ดูแลสตรี และขอประทานเครือ
่ งชําระล้างและประเทืองผิวสําหรับหญิงเหล่านั ้น 4 และขอให้หญิงสาวคน
ที่กษั ตริย์พอพระทัยได้เป็นพระราชินีแทนวัชที� ข้อนี้พอพระทัยกษั ตริย์ พระองค์จึงทรงกระทําตามนั ้น 5 ยั
งม ี ยว
ิ คนหนึ่ ง ในสุ สาปราสาทชื่อ โมรเดคัย บุ ตรชายยาอีร ์ ผู้ เป็น บุตรชายชิ เมอี ผู้ เป็น บุตรชายคีช คนเบน
ยามิน 6 ผู้ถู กกวาดต้อนจากเยรู ซาเล็มในหมู่เชลยที่ ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเยโคนิ ยาห์กษั ตริย์ของยูดาห์
ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์ของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปนั ้น 7 ท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาห์คือเอสเธอร์บุตรสาว
ลุง ของท่าน เพราะเธอไม่ มี พ่อ แม่ สาวคนนี้ รู ปงามและน่า ดู เมื่ อบ ิ ดามารดาของเธอสิน
ิ แล้ว โมรเดคั
้ ชีวต
ยก็รบ
ั เธอมาเลี้ยงเป็นบุตรสาว 8 ต่อมาเมื่อพระบัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ ประกาศออก
ไป และเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวเป็ นอันมากเข้ามาในสุ สาปราสาทให้อยู่ภายใต้ อารักขาของเฮกัย เอสเธอ
ร์ก็ ถู กนํา เข้า มาไว้ในราชสํานั ก ภายใต้ อารักขาของเฮกัย ผู้ ดู แลสตรี 9 หญิง นั ้น เป็ นที ่ พอใจเขาและเธอก็ เป็
นที่โปรดปรานแก่เขา เขาจึงรีบจัดหาเครือ
่ งประเทืองผิว และส่วนของเธอให้เธอ พร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือก
แล้วเจ็ดคนจากราชสํานั ก แล้วก็เลื่อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็ม 10 เอสเธอร์
มิได้บอกให้ทราบถึงชาติและญาติของเธอ เพราะโมรเดคัยกําชับเธอไม่ให้ใครรู ้ 11 ทุกๆวันโมรเดคัยเดินมา
หน้าลานของฮาเร็ม เพื่อฟังข่าวเอสเธอร์เป็นอย่างไร และมีอะไรเกิดขึ้นแก่ เธอ 12 เมื่อถึงเวรที่ สาวๆทุกคน
จะเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส หลัง จากได้ เตรียมตัว ตามระเบียบของหญิง สิบ สองเดือนแล้ว (และนี่ เป็น
เวลาปกติ สําหรับ ประเทืองผิว คือ ชโลมกายหญิ งด ้วยนํ้ามัน กํายานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครือ
่ งเทศ
และนํ้ามันประเทืองผิวผู้หญิง) 13 เมื่อสาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อย่างนี้ เธอจะต้องการเอาอะไรจาก
ฮาเร็มไปยังราชสํานั ก ก็เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็น และในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเร็มที่สอง
ในอารักขาของชาอัชกาสขันทีของกษั ตริย์ผู้ดูแลนางห้าม เธอไม่ได้เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อีก นอกจากกษั ตริย์จะ
พอพระทัยในเธอ และทรงเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้า 15 บัดนี้ เมื่อถึงเวรของเอสเธอร์ บุตรสาวของอาบีฮาอิล ลุง
ของโมรเดคัยผูซ
้ ่ึงรับเธอไว้เป็นบุตรสาว จะเข้าเฝ้ากษั ตริย์ เธอมิได้ขอสิง่ ใด นอกจากสิง่ ที่เฮกัยข้าราชสํานั ก
ของกษั ตริย์ ผู้ ดู แลพวกสตรีแนะนํา ฝ่ายเอสเธอร์ได้ รับ ความโปรดปรานในสายตาของทุก คนที่ ได้ พบเห็น
16 เมื่อ เขาพาเอสเธอร์เข ้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส ในพระราชสํานั ก ในเดือนสิบ ซึ่ง เป็ น เดือนเทเบทในปี
ที่ เจ็ดแห่งรัชกาลของพระองค์ 17 กษั ตริย์ทรงรักเอสเธอร์ยงิ่ กว่าบรรดาหญิงทัง้ ปวงนั ้น และเธอได้ รบ
ั พระ
กรุ ณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ มากกว่า หญิง พรหมจารีทัง้ สิน
้ พระองค์ จึง ทรง
สวมพระมงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรงตัง้ เธอให้เป็นพระราชินีแทนวัชที 18 แล้วกษั ตริย์พระราชทานการ
เลี้ยงใหญ่แก่เจ้านายและข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์ พระองค์ทรงอ
นุมัติให้งดส่วยแก่มณฑลทัง้ ปวง และพระราชทานของกํานั ล ด้วยพระทัยกว้างขวางของกษั ตริย์ 19 เมื่อเขา
รวบรวมหญิงพรหมจารีมาครัง้ ที่ สอง โมรเดคัยนั ่งอยู่ที่ ประตู ของกษั ตริย์ 20 ฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั้นมิได้
ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่โมรเดคัยกําชับพระนางไว้ เพราะพระนางเอสเธอ
ร์ทรงทําตามคําสัง่ ของโมรเดคัย เช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมา
1 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้

โมรเดคัยช่วยชีวต
ิ ของกษั ตริย์
ในครัง้ นั ้น เมื่อ โมรเดคัย นั ่ง อยู่ ที่ ประตู ของกษั ตริย์ บิ กธานและเทเรช ขันที สองคนของกษั ตริย์ ผู้ เฝ้า
ธรณี ประตู มี ความโกรธและหาช่องที่ จะประทุษ ร้า ยกษั ตริย์อาหสุ เอรัส 22 เรือ
่ งนี้ รู ถึ
้ ง โมรเดคัย และท่านก็
ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริย์ในนามของโมรเดคัย 23 เมื่อมีการสอบสวนเรือ
่ งนี้
ว่าเป็นความจริงแล้ว กษั ตริย์ก็ทรงให้แขวนสองคนนั ้นเสียที่ต้นไม้ และบันทึกเรือ
่ งไว้ในหนั งสือพงศาวดาร
ต่อพระพักตร์กษั ตริย์
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1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก กษั ตริย์
ทรงเลื่อนท่านและทรงตัง้ เก้าอีข
้ องท่านไว้เหนื อกว่าของเจ้านายทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บพระองค์ 2 บรรดาข้าราชการ
ของกษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ที่ ประตู ของกษั ตริย์ ก็ กราบลงแสดงความเคารพต่อ ฮามาน เพราะกษั ตริย์ ทรงบัญชาให้
แสดงความเคารพต่อ ท่านเช่น นั ้น แต่ โมรเดคั ยม ิ ได้ กราบหรือ แสดงความเคารพ 3 ข้าราชการของกษั ตริ
ย์ ซ่ึง อยู่ ที่ ประตู ของกษั ตริย์ จึง พู ดก ับ โมรเดคัย ว่า “ทําไมท่านละเมิด พระบัญชาของกษั ตริย์� 4 อยู่ มาเมื่อ
เขาทัง้ หลายพู ดก ั บท ่า นวัน แล้ วว ัน เล่า และท่านไม่ ฟัง เขา เขาก็ ไปเรียนฮามานเพื่อ จะดู วา่ ถ้อยคํา ของโม
รเดคัยจะชนะหรือไม่ เพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นยิว 5 เมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่กราบลงหรือแสดง
ความเคารพต่อ ท่าน ฮามานก็ เดือดดาล 6 แต่ ท่านเห็ นว ่า เป็นการเสีย เกียรติ ที่ จะจั บก ุม โมรเดคัย คนเดียว
เพราะมี คนเรียนท่านให้ทราบถึง ชนชาติ ของโมรเดคัย ฮามานจึง หาช่องที่ จะทํา ลายยิวท ัง้ หมด คือ ชนชาติ
ของโมรเดคัยทัว่ ราชอาณาจักรของอาหสุ เอรัส 7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิ สานปี ที่สิบสองแห่งรัชกาลกษั
ตริย์ อาหสุ เอรัส เขาพากัน ทอดเปอร์ คือ สลาก ต่อ หน้า ฮามานเพื่อ หาวัน และเพื่อ หาเดือน ได้ เดือนที่ สิบ
สอง คือ เป็น เดือนอาดาร์ 8 แล ้ว ฮามานทูลกษั ตริย์ อาหสุ เอรัสว ่า “มี ชนชาติ หน ่ึ งกระจายอยู่ ทัว่ และแยก
กันอยู่ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายในมณฑลทัง้ หลายแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ กฎหมายของเขาผิดก
ับกฎหมายของชนชาติอ่น
ื ทัง้ สิน
์
อยเขาไว้นี้ ไม่
้ และพวกนี้ ไม่รักษากฎหมายของกษั ตริย์ การที่กษั ตริยทรงปล่
บังเกิด ประโยชน์ แก่ พระองค์ 9 ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทําลายล้างเขาเสีย เถิด
และข้าพระองค์ จะถวายเงินหนึ่ งหมื่นตะลันต์ ใส่ มือบรรดาผู้ที่ ดู แลพระราชกิจของกษั ตริย์ เพื่อเขาจะได้ ใส่
ในพระคลังของกษั ตริย์� 10 กษั ตริย์จึงถอดพระธํามรงค์ตราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์มอบแก่ฮามาน
บุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรู ของพวกยิว 11 และกษั ตริย์ตรัสกับฮามานว่า “เรามอบเงินนั ้นให้แก่ท่าน
และมอบประชาชนแก่ ท่านด้วย เพื่อ จะทํา แก่ เขาตามที่ ท่านเห็นดี� 12 แล ้ว ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข ้า มา
ในวันที ่ สิ บสามเดือนต้น ให้ เข ีย นกฤษฎีกาตามที่ ฮามานบัญชาไว้ทุ กประการ ส่ง ไปยัง สมุห เทศาภิบาลขอ
งกษั ตริย์ และของเจ้า เมืองมณฑลทัง้ ปวงและถึง เจ้า นายแห่ง ชนชาติ ทัง้ ปวง ถึง ทุ กมณฑลเป็ นอ ักขระของ
มณฑลนั ้น และถึง ชนทุก ชาติ เป็น ภาษาของเขา เข ียนในพระนามของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส และประทับ ตรา
ด้วยพระธํามรงค์ของกษั ตริย์ 13 ให้คนเดินข่าวจดหมายเหล่านี้ ไปถึงมณฑลของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ สัง่ ให้ทําลาย
สังหารและทําให้ยิวทง
ั ้ ปวงพินาศไป ทัง้ หนุ่มและแก่ เด็กและผู้หญิงในวันเดียวกัน คือวันที ่สิ บสามเดือนที่
สิบสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ และให้รบ
ิ เอาข้าวของของเขาไปหมด 14 ให้ออกสําเนาเอกสารนั ้นเป็นกฤษฎีกา
ในทุกมณฑล นําไปป่าวร้องให้ชนชาติ ทัง้ ปวงพร้อมเพื่อวันนั ้น 15 บรรดาคนเดินข่าวก็ รีบไปตามพระบัญชา
ของกษั ตริย์ และออกกฤษฎี กานัน
้ ในสุ สาปราสาท กษั ตริย์ก็ ประทั บด่ ืมกับฮามาน ส่วนชาวนครสุ สาพากัน
งุนงง

4
พวกยิวถืออดอาหาร
1 เมื่อ โมรเดคัย ทราบทุก อย่างที่ ได้ กระทํา ไปแล้ว โมรเดคั ยก ็ ฉีก เสื้อ ของตนสวมผ้า กระสอบและใส่ ขี้
เถ้า และออกไปกลางนคร ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง อย่างขมขื่น 2 ท่านขึ้น ไปอยู่ ตรงหน้า ประตู ของกษั ตริย์
เพราะไม่ มี ผู้ใดที่ สวมผ้ากระสอบเข้าประตู ของกษั ตริย์ได้ 3 และในทุกมณฑลที่ พระบัญชาของกษั ตริย์และ
กฤษฎีกาของพระองค์ไปถึง ก็มีการไว้ทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่ามกลางพวกยิว ด้วยการอดอาหาร ร้องไห้และ
ครํา่ ครวญ และคนเป็ นอ ัน มากนอนในผ้า กระสอบและมี ขี้ เถ้า 4 เมื่อ สาวใช้ และขั นที ของพระนางเอสเธอร์
มาทูล พระนาง พระราชินี ก็ เป็น ทุกข์ ในพระทัย ยิง่ นั ก พระนางทรงส่ง เสื้อผ้า ไปให้ แก่ โมรเดคัย เพื่อ ท่านจะ
ได้ ถอดผ้า กระสอบของท่านออกเสีย แต่ ท่านไม่ ยอมรับ ผ้า นั ้น 5 แล ้ว พระนางเอสเธอร์มี พระเสาวนี ย์ เรียก
ฮาธาคขั นที คนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ ปรนนิ บัติ พระนางตรัสส ง
ั ่ ให้ ไปหาโมรเดคัย
เพื่อ จะทรงทราบว่า เรือ
่ งอะไร และทํา อย่างนั ้น ทําไม 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัย ที่ ถนนในนคร ข้างหน้า
ประตู ของกษั ตริย์ 7 โมรเดคั ยก ็ เล่า เรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่ เก ิด แก่ ท่าน และจํานวนเงินถูก ต้องที่ ฮามานสัญญาถวาย
แก่พระคลังของกษั ตริย์เพื่อการทําลายพวกยิว 8 โมรเดคัยยังได้ให้สําเนากฤษฎีกาเขียนที่ออกในสุ สาสัง่ ให้
ทําลายเขาทัง้ หลายเพื่อ นํา ไปแสดงแก่ พระนางเอสเธอร์ อธิบายเรือ
่ งให้พระนาง และกําชับ ให้พระนางเข้า
เฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ ทูล อ้อนวอนพระองค์ และวิงวอนพระองค์ เพื่อ เห็น แก่ ชนชาติ ของพระนาง 9 ฮาธาคก็ กล ับ
ไปทูลพระนางเอสเธอร์ถึงสิง่ ที่ โมรเดคัยได้ บอกไว้ 10 แล้วพระนางเอสเธอร์ก็ บอกฮาธาคให้ส่งข่าวไปให้โม
รเดคัย ว่า 11 “ข้าราชการของกษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ และประชาชนในบรรดามณฑลของกษั ตริย์ทราบอยู่ ว่า ถ้า ชาย
หรือ หญิง คนใดเข้า เฝ้า กษั ตริย์ ภายในพระลานชัน
้ ในโดยมิ ได้ ทรงเรียก ก็ มี กฎหมายอยู่ ข้อ เดียวเหมือนกัน
หมด ให้ลงโทษถึง ตาย เว้น เสีย แต่ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ ย่น
ื ธารพระกรทองคํา ออกรับ คนนั ้น จึง จะมี ชี วิตอยู่ ได้ ส่วน
ฉั นกษั ตริย์ก็มิได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้ว� 12 เขาทัง้ หลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงสิง่ ที่พระนาง
เอสเธอร์ตรัสน น
ั ้ 13 โมรเดคัย จึง บอกเขาให้ กล ับ ไปทูล ตอบพระนางเอสเธอร์ว่า “อย่า คิด ว่า เธออยู่ ในราช
สํานั ก จะรอดพ้น ได้ ดี กว่า พวกยิวท ัง้ ปวง 14 เพราะถ้า เธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือ และการช่วยให้
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พ้นจะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและวงศ์วานบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตําแหน่ งราชินีก็เพื่อ
ยามวิกฤตเช่นนี้ ก็เป็นได้นะ ใครจะรู �
้ 15 แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า 16 “ไปเถิด ให้รวบ
รวมพวกยิ วท ง
ั ้ สิ้ นที ่ หาพบในสุ สา และถือ อดอาหารเพื่อ ฉั น อย่า รับ ประทาน อย่า ดื่ม สามวัน กลางคืน หรือ
กลางวัน ฉั นและสาวใช้ของฉั น จะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉั นจะเข้าเฝ้ากษั ตริย์แม้ว ่าเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ถ้าฉั นพินาศ ฉั นก็พินาศ� 17 โมรเดคัยก็ไปกระทําทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รบ
ั สัง่ แก่ท่าน

5
พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ ถึงกษั ตริย์

1 อยู่ มาในวั นที ่ สามพระนางเอสเธอร์ ทรงฉลองพระองค์ และประทับ ยื นที ่ ในลานชัน
้ ในของพระราช
สํานั ก ตรงข้า มกั บท ้ องพระโรงใหญ่ ของกษั ตริย์ กษั ตริย์ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ ภายในพระราชวัง ตรงข้าม
ทางเข้า พระราชวัง 2 เมื่อ กษั ตริย์ ทอดพระเนตรเห็น พระราชิ นี เอสเธอร์ประทับ ยืน อยู่ ในพระลาน พระนา
งก็เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ จึง ทรงยื่น ธารพระกรทองคํา ซึ่ง อยู่ ในพระหัตถ์
ของพระองค์ แก่ พระนางเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็ เสด็จ เข้า มาแตะยอดธารพระกร 3 กษั ตริย์ ตรัส กับ
พระนางว่า “พระราชินีเอสเธอร์ เรือ
่ งอะไรกัน พระนางต้องการสิง่ ใด ก็จะประทานให้แก่พระนางถึงครึง่ ราช
อาณาจักรของเรา� 4 และพระนางเอสเธอร์ทูล ว่า “ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ขอกษั ตริย์ เสด็จ มาพร้อม
กับฮามานในวันนี้ ถึงการเลี้ยงที่หม่อมฉั นเตรียมไว้เพื่อพระองค์� 5 กษั ตริยจึ
์ งตรัสว่า “ให้ฮามานรีบมา เพื่อ
ท่านจะได้กระทําตามที่พระนางเอสเธอร์ปรารถนา� กษั ตริยจึ
์ งเสด็จไปในการเลี้ยงกับฮามานซึ่งพระนางเอ
สเธอร์ได้ทรงเตรียมไว้ 6 ขณะอยูที
่ ่การเลี้ยงเหล้าองุน
่ กษั ตริย์ตรัสกับเอสเธอร์ว่า “คําร้องขอของพระนางว่า
กระไร เราจะให้ แล้วคําทูลขอของพระนางว่ากระไร แม้จะถึงครึง่ ราชอาณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ� 7 พระ
นางเอสเธอร์ทูลว่า “คําร้องขอของหม่อมฉั นและคําทูลขอของหม่อมฉั น คือ 8 ถ้าหม่อมฉั นเป็นทีโ่ ปรดปราน
ในสายพระเนตรของกษั ตริย์ และเป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ที่ จะประทานตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และ
ให้คําทูลขอของหม่อมฉั นสําเร็จนี้ ขอกษั ตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหม่อมฉั นจะเตรียมไว้
สําหรับ เขาทัง้ หลาย และพรุ ง่ นี้ หม่อมฉั น จะกระทํา ตามที่ กษั ตริย์ตรัสน น
ั ้ � 9 วัน นั ้น ฮามานก็ ออกไปด้วยใจ
ชื่นบานและยินดี แต่เมื่อฮามานเห็นโมรเดคัยที่ ประตูของกษั ตริย์ ไม่ยืนขึ้นหรือตัวสัน
่ อยู่ต่อหน้าท่าน ท่าน
ก็ เดือดดาลต่อ โมรเดคัย 10 ถึง อย่างนั ้ นก ็ ดี ฮามานก็ อดกลัน
้ ไว้ กล ับ ไปบ้าน ใช้ ให้ คนไปตามบรรดาเพื่อน
ของตนและเศเรชภรรยาของตน 11 ฮามานพรรณนาถึง ความโอ่โถงแห่ง ความมั ่งม ี ของท่าน จํานวนบุตร
ของท่าน และเกียรติยศทัง้ สิน
่ งว่ากษั ตริย์ได้เลื่อนท่านขึ้นเหนื อ
้ ซึ่งกษั ตริย์พระราชทานแก่ท่าน และถึงเรือ
เจ้า นาย และข้าราชการของกษั ตริย์อย่างไร 12 แล ้ว ฮามานเสริม ว่า “แม้ พระราชินี เอสเธอร์ก็ มิได้ ทรงให้ผู้
ใดไปกับกษั ตริย์ในการเลี้ยงซึ่งพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้า และพรุ ง่ นี้ พระนางทรงเชิญข้ากับกษั ตริย์
อีก 13 แต่ สิ ่ง เหล่า นี้ หาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้า ไม่ ตราบใดที่ ข้า เห็น โมรเดคัย คนยิวน ั ง่ อยู่ที่ ประตู ของกษั ตริย์�
14 เศเรชภรรยาของท่าน และสหายทัง
้ สิน
้ ของท่านจึงพูดกับท่านว่า “ขอทําตะแลงแกงสูงห้าสิบศอก รุ ง่ เช้า
ก็ ทูลกษั ตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียที่ นั ่น แล้วก็ ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงกับกษั ตริย์� คําแนะนํานี้ เป็ นที ่พอใจ
ฮามาน ท่านจึงสัง่ ให้ทําตะแลงแกง
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ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย
1 คื นว ัน นั ้น กษั ตริย์ บรรทมไม่ หลับ และพระองค์ ทรงบัญชาให้ นํา หนั ง สื อบ ัน ทึก เหตุ ที่ น่า จดจํา คือ พระ
ราชพงศาวดารมา เขาก็ อา่ นถวายกษั ตริย์ 2 พระองค์ ทรงเห็นเขียนไว้ว่า โมรเดคัยได้ ทูลเรือ
่ งบิกธานาและ
เทเรชอย่างไร คือ เรือ
่ งขั นที สองคนของกษั ตริย์ ผู้ เฝ้า ธรณี ประตู หาช่องจะปลงพระชนม์ กษั ตริย์ อาหสุ เอ
รัส 3 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ได้ ให้ เกียรติ และยศอะไรแก่ โมรเดคัย เพราะเรือ
่ งนี้ บ้าง � ข้าราชการของกษั ตริย์ ผู้
ปรนนิ บัติพระองค์ทูลว่า “ยังไม่ได้ให้สิ่งใดพ่ะย่ะค่ะ� 4 กษั ตริย์ตรัสว่า “ใครอยู่ในลานบ้าน� ฝ่ายฮามานพึ่ง
เข้า มาถึง พระลานชัน
่ งเอาโมรเดคัย แขวนเสีย ที่ ตะแลงแกงซึ่ง
้ นอกแห่ง ราชสํานั ก เพื่อ จะทูล กษั ตริย์ เรือ
ท่านได้ เตรียมไว้สํา หรับท ่าน 5 ข้าราชการของกษั ตริย์ จึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ฮามานกําลัง ยืน อยู่ ในพระ
ลานพ่ะย่ะค่ะ� และกษั ตริย์ตรัสว่า “ให้ท่านเข้ามานี่ � 6 ฮามานจึงเข้ามา กษั ตริยตรั
์ สกับท่านว่า “หากกษั ตริ
ย์มี พระประสงค์ จะประทานเกียรติยศแก่ บุ คคลผู้ใดแล้ว กษั ตริย์ควรจะทําแก่ เขาประการใด� และฮามาน
รําพึง ในใจว่า “ผู้ ใดเล่า ที่ กษั ตริย์พอพระทัย จะประทานเกียรติยศมากกว่า ข้า� 7 แล ้ว ฮามานจึง ทูล กษั ตริย์
ว่า “เพื่อให้เกียรติแก่คนที่กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศนั ้น 8 ขอนําฉลองพระองค์ซ่ึงกษั ตริย์ทรง
และม้า ซึ่ง กษั ตริย์ทรง และมงกุฎ ซึ่ง พระองค์ ทรงสวมบนพระเศียร 9 ขอทรงมอบฉลองพระองค์ และม้า ใน
มือ ของเจ้า นายผู้ ใหญ่ ยิง่ ที่สุด คนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ ขอให้แต่ งคนที่ กษั ตริย์ พอพระทัย จะประทานเกียรติ ยศ
และขอให้ชายนั ้นขึ้นนั ่งหลังม้าไปตามถนนของกรุ ง และป่าวร้องไปข้างหน้าเขาว่า ‘ผูที
้ ่กษั ตริยพอพระทั
์
ยจะ
ประทานเกียรติยศก็ เป็น เช่น นี้ แหละ � ” 10 กษั ตริย์จึง ตรัส กับ ฮามานว่า “รีบเข้า เถอะ เอาเสื้อ และม้า อย่าง
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ที่ ท่านว่า แล้วให้เกียรติ แก่ โมรเดคัยคนยิวซึ่งนั ่งที่ ประตู ของกษั ตริย์ อย่าเว้นสิง่ ใดที่ ท่านกล่าวมานั ้นเลย�
11 ฮามานจึง นํา ฉลองพระองค์ กับ ม้า และตกแต่ง โมรเดคัย และให้ ท่า นขึ้ นม ้า ไปตามถนนในกรุ ง ป่ าวร้อง
หน้า ท่านว่า “ผู้ ที่ กษั ตริย์พอพระทัย จะประทานเกียรติยศก็ เป็น เช่น นี้ แหละ � 12 แล ้ว โมรเดคั ยก ็ กล ับ มายัง
ประตู ของกษั ตริย์ แต่ ฮามานรีบ กลับ ไปบ้านของท่าน คลุม ศีรษะและครํา่ ครวญ 13 และฮามานเล่า ทุก สิง่ ที่
อุบัติ แก่ ท่านให้ เศเรชภรรยาของท่านและสหายทัง้ หลายของท่านฟัง คนฉลาดของท่านและเศเรชภรรยา
ของท่านจึงว่า “ถ้าท่านเริมล
่ ้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซึ่งเป็นเชื้อสายของยิว ท่านจะไม่ชนะเขา แต่จะล้มลงต่อ
หน้า เขาแน่ � 14 ขณะเมื่อ เขาทัง้ หลายกําลัง พู ดก ั บท ่า นอยู่ ขันที ของกษั ตริย์ก็ มาถึง รีบ นํา ฮามานไปยัง การ
เลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดนั ้น

7

การเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์
กษั ตริย์ จึง เสด็จ กับ ฮามานไปในการเลี้ยงกับ พระราชิ นี เอสเธอร์ 2 ในวันที ่ สองเมื่อ อยู่ ที่ การเลี้ยงเหล้า
องุน
่ กษั ตริย์ ตรัส กับ เอสเธอร์อี กว่า “พระราชินี เอสเธอร์ คําร้องขอของพระนางคือ อะไร และคํา ทูล ขอของ
พระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ แม้ ถึง ครึง่ ราชอาณาจักรของเรา ก็ จะสําเร็จ� 3 พระราชินี เอสเธอร์ทูล
ตอบว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ถ้า หม่อมฉั น เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้า เป็ นที ่ พอ
พระทัย กษั ตริย์ ขอพระราชทานชีวต
ิ ของหม่อมฉั น ให้ แก่ หม่อมฉั น ตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และชีวต
ิ
ของชนชาติของหม่อมฉั นตามคําทูลขอของหม่อมฉั น 4 เพราะพวกเราถูกขายทัง้ หม่อมฉั นและชนชาติของ
หม่อมฉั น ให้ ถู กทําลาย ให้ ถู กสังหารและให้ ถู กล ้างผลาญ แต่ ถ้า พวกเราถูก ขายเพียงให้ เป็น ทาสชายและ
หญิง หม่อมฉั นกจ
็ ะอดกลัน
้ สงบไว้ เพราะความทุกข์ยากของเราจะเปรียบกับผลเสียหายของกษั ตริย์นั้นกไม่
็
ได้ � 5 กษั ตริย์อาหสุ เอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่า “ผู้นั ้นคือใคร อยู่ที่ไหน จึ งบังอาจคิดการกระทํา
เช่น นี้ � 6 และพระนางเอสเธอร์ทูล ว่า “คู่อริและศั ตรู คือ ฮามานคนโหดร้ายผู้ นี้ เพคะ� ฮามานก็ กล ัว อยู่ต่อ
พระพักตร์กษั ตริยและพระราชิ
์
นี
1

ฮามานถูกแขวนคอให้ตาย

7 กษั ตริย์ทรงลุกขึ้นจากการเลี้ยงเหล้าองุน
่ ด้วยทรงพระพิโรธ

และเสด็จเข้าไปในราชอุทยาน แต่ฮามาน
ยังอยูเ่ พื่อทูลขอชีวต
ิ จากพระราชินีเอสเธอร์ เพราะท่านเห็นว่ากษั ตริย์ทรงมุ่งร้ายต่อท่านแล้ว 8 เมื่อกษั ตริย์
เสด็จกลับจากราชอุทยานมายังที่ซ่ึงมีการเลี้ยงเหล้าองุน
่ ฝ่ายฮามานยังกราบอยูที
่ ่พระแท่นซึ่งพระนางเอส
เธอร์ประทับอยนั
ู่ ้น กษั ตริยตรั
์ สว่า “เขายังจะข่มขืนพระราชินีต่อหน้าต่อตาเราในบ้านของเราหรือ� พอพระ
วาทะหลุดจากพระโอษฐ์ กษั ตริย์เขาก็ มาคลุมหน้าฮามาน 9 ฮารโบนาขันที คนหนึ่ งทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์
ว่า “ดู เถิด ตะแลงแกงซึ่ง ฮามานเตรียมไว้สําหรับ โมรเดคัย ซึ่ง รายงานช่วยพระชนม์ กษั ตริย์ ก็ ยัง ตัง้ อยู่ ที่
บ้านของฮามาน สูงห้าสิบศอกพ่ะย่ะค่ะ� กษั ตริย์ตรัสว่า “แขวนมันบนนั ้นแหละ� 10 เขาก็แขวนฮามานบน
ตะแลงแกงซึ่งท่านได้เตรียมไว้สําหรับโมรเดคัย แล้วพระพิโรธของกษั ตริย์ก็สงบลง
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พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรู ทัง้ หลายของเขา
ในวัน นั ้น กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส พระราชทานวงศ์ วานของฮามานศั ตรู ของพวกยิว แก่ พระราชินี เอสเธอ
ร์ โมรเดคั ยก ็ เข ้า เฝ้า กษั ตริย์ เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ ทูล ว่า ท่านเป็น อะไรกับ พระนาง 2 กษั ตริย์ จึง ถอด
พระธํามรงค์ตรา ซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามาน พระราชทานให้โมรเดคัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตัง้ โม
รเดคัย เป็น ใหญ่ เหนื อ วงศ์ วานของฮามาน 3 แล ้ว พระนางเอสเธอร์กราบทูล กษั ตริย์ อีก พระนางกราบลงที่
พระบาทของพระองค์ และวิงวอนพระองค์ ด้วยนํ้า พระเนตร ขอให้ แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก และ
การปองร้ายซึ่งท่านได้ คิดขึ้นต่อพวกยิวนัน
้ พ้นไปเสีย 4 กษั ตริย์จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําแก่ พระนางเอ
สเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็ ทรงลุก ขึ้น ประทับ ยืน เฝ้า กษั ตริย์ 5 พระนางทูล ว่า “ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริ
ย์ และถ้าหม่อมฉั นเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ถ้าสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่ ถู กต้องต่อพระพักตร์
กษั ตริย์ และหม่อมฉั น เป็ นที ่ พอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้ มี พระอักษรรับสัง่ ให้ กล ับ
ความในจดหมายซึ่ง ฮามาน คนอากัก บุ ตรชายฮัม เมดาธาได้ คิด ขึ้น และเขียนเพื่อ ทํา ลายพวกยิ วท ี่ อยู่ ใน
มณฑลทัง้ สิน
้ ของกษัตริย์ 6 เพราะหม่อมฉั นจะอดทนดูภัยพิบัติมาถึงชาติของหม่อมฉั นอย่างไรได้ หม่อมฉั น
จะทนดู การทําลายญาติ พี่น้ องของหม่อมฉั นอย่างไรได้� 7 กษั ตริย์อาหสุ เอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอ
ร์และแก่ โมรเดคัย คนยิวว่า “ดู เถิด เรามอบวงศ์ วานของฮามานแก่ พระนางเอสเธอร์แล้ว และเขาก็ แขวน
มัน บนตะแลงแกง เพราะมัน จะทํา อันตรายแก่ พวกยิว 8 ท่านจะเขียนตามที่ ท่านพอใจเกี่ยวกับ เรือ
่ งยิว ใน
นามของกษั ตริย์ และประทับตราด้วยพระธํามรงค์ เพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษั ตริย์และประทับ
ตราด้วยพระธํามรงค์จะเปลี่ยนกลับไม่ได้� 9 แล้วพระองค์ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข้ามาในเวลานั ้นในเดือน
ที่ สามซึ่ง เป็น เดือนสิ วัน ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บสาม และให้ เข ีย นกฤษฎีกาตามที่ โมรเดคัย บัญชาทุก อย่างเกี่ยวกับ
1
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พวกยิว ถึง บรรดาสมุห เทศาภิบาล และผู้ ว่า ราชการ และเจ้า หน้าที่ ของมณฑล ตัง้ แต่ อินเดีย ถึง เอธิโอเปีย
ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑล ไปถึง ทุ กมณฑลเป็ นอ ักขระของมณฑลนั ้น และถึง ชนทุก ชาติ เป็น ภาษาของเขา และ
ถึงพวกยิวเป็ นอักขระและในภาษาของเขา 10 และท่านเขียนในพระนามของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสและประทับ
ตราพระธํามรงค์ของกษั ตริย์ และส่งจดหมายนั ้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็ว และผูขี
้ ล่
่ อ อูฐและม้าอาชาไนย
หนุ่ม 11 ตามจดหมายเหล่า นี้ กษั ตริย์ทรงอนุญาตให้พวกยิว ผู้ อยู่ในทุก เมืองชุ มนุมกัน และป้องกัน ชีวต
ิ ของ
ตน ให้ทําลาย ให้สังหารและให้ล้างผลาญกําลังพลใดๆของประชาชนหรือมณฑลใดๆซึ่งจะมาทําร้าย ทัง้ เด็ก
และผู้ หญิง และปล้น เอาข้าวของของเขา 12 ในวัน เดียวตลอดทั ่ วท ุ กมณฑลของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส คือ วั
นที ่สิ บสาม เดือนที่ สิบสอง ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ 13 สําเนาของหนั งสือที่ เขียนนั ้นจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุก
มณฑล และออกโดยการป่าวร้องแก่ ชนชาติ ทัง้ ปวง พวกยิว จะต้องพร้อมกัน ในวันนั ้น แก้ แค้น ศั ตรู ของตน
14 คนเดินข่าวซึ่งขีล
่ ่อกับอูฐจึงรีบเร่งขับไปตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎีกานน
ั ้ ออกในสุสาปราสาท
15 เมื่อ โมรเดคัย ออกไปพ้น พระพักตร์กษั ตริย์ สวมฉลองพระองค์ สี ฟ้า และสี ขาว พร ้ อมกับ มงกุฎ ทองคํา
ใหญ่ และเสื้อ คลุม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดสี ม่วง ฝ่ายชาวนครสุ สาก ็ โห่ร้องเปรมปรีดิ ์ 16 พวกยิว มี ความผ่องใส
ความยินดี ชื่นบานและเกียรติ 17 ทุ กมณฑลทุก เมือง ไม่ ว่าที่ ใดที่ พระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎีกาของ
พระองค์มาถึง ก็มีความยินดีและความชื่นบานท่ามกลางพวกยิว มีการเลี้ยงและวันร่น
ื เริง คนเป็ นอันมาก
มาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว เพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงําเขา
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พวกยิวป้องกันตนเองได้
ในเดือนที่ สิ บสองซึ่ง เป็น เดือนอาดาร์ วัน ที่ สิ บสามเดือนนั ้น เมื่อ จะปฏิ บั ติ ตามพระบัญชาของกษั ตริ
ย์ และกฤษฎี กา ในวัน นั ้น เองที่ ศัตรู ของพวกยิว หวัง จะเป็น ใหญ่ เหนื อ พวกยิว (แต่ ซึ่ง ถูก เปลี่ยนไป เป็ นว ั
นที ่ พวกยิว ได้ ความเป็น ใหญ่ เหนื อ พวกที่ เกล ียดชัง เขา� 2 พวกยิ วก ็ชุ มนุ มกัน ในบรรดาหัว เมืองตลอดทั ่
วท ุ กมณฑลของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส เพื่อ จะจับ พวกที่ หาช่องทําร้ายเขา ไม่มี ผู้ ใดต่อ ต้านพวกเขาได้ เพราะ
ความกลัวเขาครอบงําเหนื อชนชาติทัง้ ปวง 3 บรรดาเจ้านายทัง้ ปวงของมณฑล และสมุหเทศาภิบาล และผู้
ว่าราชการเมือง และเจ้าหน้าที่ราชการก็ชว
่ ยพวกยิวด้วย เพราะความกลัวโมรเดคัยครอบงําเขา 4 เหตุว่าโม
รเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในราชสํานั กของกษั ตริย์ และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั วท
่ ุกมณฑล เพราะชายที่ ช่อ
ื
โมรเดคัยนั ้นมีอาํ นาจมากยิง่ ขึ้นทุกที 5 พวกยิวจึงโจมตีศัตรู ทัง้ หมดของตนด้วยฟันดาบ สังหารและทําลาย
เขา และทํา แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง เขาตามใจชอบ 6 ในสุ สาปราสาทพวกยิว ได้ สังหารและทําลายล้างเสีย ห้า ร้อย
คน 7 ได้ สังหารปารชัน ดาธา และดาลโฟน และอัส ปาธา 8 และโปราธา และอาดั ล ยา และอารีดาธา 9 และ
ปารมัช ทา และอารีสัย และอารีดั ย และไวซาธา 10 คือ เขาสังหารบุตรชายทัง้ สิบ ของฮามาน บุ ตรชายฮัม
เมดาธา ศัตรู ของพวกยิว แต่ เขามิ ได้ ปล้น ข้าวของ 11 ในวัน นั ้น จํานวนคนที่ ถู กฆ่า ในสุ สาปราสาทก็ ถู กนํา
มารายงานต่อ เบื้องพระพักตร์กษั ตริย์ 12 กษั ตริย์ จึง ตรัส กับ พระราชิ นี เอสเธอร์ว่า “พวกยิว ได้ สังหารและ
ทําลายล้างเสียห้าร้อยคนในสุ สาปราสาท รวมทั งบ
้ ุตรชายทัง้ สิบคนของฮามานด้วย แล้วเขาได้ ทําอะไรกัน
บ้างในมณฑลที่ เหลือ อยู่ ของกษั ตริย์ นั ้น บัดนี้ คําร้องของพระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ คํา ทูล ขอของ
พระนางมีอะไรอีกต่อไปอีกบ้าง เราก็จะกระทําตามนั ้น� 13 พระนางเอสเธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยกษั
ตริย์ ขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุ สาได้ กระทําตามกฤษฎีกาของวันนี้ ในวันพรุ ง่ นี้ อีก และขอให้แขวนบุตรชายทัง้
สิบของฮามานบนตะแลงแกง� 14 กษั ตริย์ได้ ทรงบัญชาให้กระทํา เช่นนั ้น มี กฤษฎี กาออกในสุ สา และบุตร
ชายทัง้ สิบคนของฮามานก็ ถู กแขวน 15 พวกยิวที่อยู่ในสุ สาชุ มนุมกันในวันที ่สิ บสี่ เดือนอาดาร์ด้วย และได้
สังหารสามร้อยคนในสุสา แต่เขามิได้ริบข้าวของ 16 ฝ่ายพวกยิวอ่น
ื ๆซึ่งอยูใ่ นมณฑลของกษั ตริย์ก็ชุมนุมกัน
ป้องกันชีวต
ิ และพ้นศัตรู ของเขา เขาสังหารผู้ที่เกลียดชังเขาเสียเจ็ดหมื่นห้าพันคน แต่เขามิได้ริบข้าวของ
17 เหตุ นี้ เก ิด ขึ้น ในวันที ่ สิ บสามเดือนอาดาร์ และในวันที ่ สิ บสี่ เขาหยุด พัก และกระทํา วัน นั ้น ให้ เป็ นว ั นก ิน
เลี้ยงและยินดี 18 แต่ พวกยิวที่อยู่ในสุ สาชุ มนุมกันในวันที ่สิ บสามและวันที ่สิ บสี่ และหยุดพักในวันที ่สิบห้า
ทําให้วันนั ้นเป็ นวันกินเลี้ยงและยินดี 19 เพราะฉะนั ้นพวกยิวในชนบท ที่ อยู่ตามหัวเมืองที่ ไม่มีกําแพง ถือวั
นที่สิบสี่ของเดือนอาดาร์เป็ นวันแห่งความยินดีและกินเลี้ยง และถือเป็ นวันร่น
ื เริง และเป็ นวันที่เขาส่งของ
ขวัญไปให้กันและกัน
1

เทศกาลเปอร์รม
ิ เริม
่ ต้น

20 และโมรเดคัย บันทึก เรือ
่ งนี้ และส่ง จดหมายไปยัง พวกยิวท ัง้ ปวงผู้ อยู่ในมณฑลทัง้ ปวงของกษั ตริย์อา

หสุ เอรัส ทัง้ ใกล้ และไกล 21 ชักชวนเขาให้ ถือ วันที ่ สิ บสี่ เดือนอาดาร์ และวันที ่ สิ บห้า เดือนเดียวกัน ทุกๆปี
22 เป็ นวันที ่พวกยิวพ้นจากศั ตรู ของเขา และเป็ นเดือนที่ เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็ นความยินดี และการครํา
่
ครวญเป็ นว ั นร่น
ื เริง ให้ แก่ เขา และให้ เขาถือ เป็ นว ั นก ิน เลี้ยงและวัน ยินดี เป็ นว ั นที ่ ส่ง ของขวัญ แก่ กัน และ

เอสเธอร์ 9:23
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กัน และให้ของขวัญแก่ คนจน 23 พวกยิวจึงตกลงกระทําตามที่ เขาตัง้ ต้นแล้ว และตามที่ โมรเดคัยเขียนไป
ถึง เขา 24 เพราะฮามานบุตรชายฮัม เมดาธา คนอากัก ศัตรู ของพวกยิ วท ง
ั ้ ปวง ได้ ปองร้ายต่อ พวกยิว เพื่อ
ทําลายเขา ได้ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทําลายเขา 25 แต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษั ตริ
ย์ พระองค์ ทรงบัญชาเป็น ลายลักษณ์ อักษรให้ แผนการมุ่ง ร้ายของท่าน ซึ่ง ท่านได้ คิด ต่อ พวกยิ วน น
ั ้ กล ับ
ตกลงบนศีรษะของท่านเอง และให้ ตั วท ่า นกับ บุตรชายของท่านถูก แขวนบนตะแลงแกง 26 เพราะฉะนั ้น
เขาจึงเรียกวันเหล่านี้ ว่า เปอร์ริม ตามคําเปอร์ ดังนั ้น เพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้ และเพราะสิง่
ที่ พวกยิว ต้องเผชิญ ในเรือ
่ งนี้ และสิง่ ที่ อุบัติ แก่ เขา 27 พวกยิ วก ็ กําหนดและรับ ว่า ตัว เขาเอง เชื้อ สายของ
เขา และบรรดาผู้ที่ เข้าจารีตยิวจะถือสองวันนี้ ดังที่ เขียนไว้ และตามเวลาที่ กําหนดไว้ทุกปี มิได้ ขาด 28 และ
ว่า จะจดจํา วัน เหล่า นี้ และถือ ตลอดทุก ชัว่ อายุ ทุ กครอบครัว มณฑลและเมือง วัน เทศกาลเปอร์ร มน
ิ ี้ จะไม่
เลิก ถือ ในท่ามกลางพวกยิว หรือ การระลึก ถึง วัน เหล่า นี้ จะไม่ สิ ้น ลงในเชื้อ สายของเขาเลย 29 แล ้ว พระราชิ
นี เอสเธอร์ ธิดาของอาบีฮาอิล กับโมรเดคัยคนยิว ก็เขียนเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรรับรองจดหมายฉบับที่สอง
นี้ เรือ
่ งเทศกาลเปอร์ริม 30 ให้ ส่ง จดหมายไปถึง ยิ วท ง
ั ้ ปวงในหนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑลในราชอาณาจักรขอ
งอาหสุ เอรัส เป็นคําที่ แท้ จริงให้อยู่เย็นเป็นสุข 31 และให้ถือวันเทศกาลเปอร์รม
ิ เหล่านี้ ตามกําหนดฤดู กาล
ดังที่โมรเดคัยคนยิวและพระราชินีเอสเธอร์มีพระเสาวนี ยส
์ ัง่ พวกยิว และตามที่เขาตัง้ ไว้สําหรับตนเองและ
สําหรับเชื้อสายของเขา เกี่ยวกับการอดอาหารและการร้องทุกข์ของเขา 32 พระบัญชาของพระนางเอสเธอร์
ตัง้ ระเบียบการเทศกาลเปอร์รม
ิ ไว้และมีบันทึกไว้ในหนั งสือ

10

โมรเดคัยได้รบ
ั ตําแหน่ งรองกษั ตริย์

1 กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสมรี บ
ั สัง่ ให้เก็บบรรณาการทัว่ ราชอาณาจักรและตามเกาะต่างๆแห่งทะเล 2 พระราชกิ

จอันกอปรด้วยพระราชอํานาจและอานุภาพ กับเรือ
่ งราวละเอียดของยศศักดิอ
ั สูงของโมรเดคัย ซึ่งกษั ตริ
์ น
ย์ทรงเลื่อนท่านขึ้น มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือ 3 เพราะโม
รเดคัยคนยิวมีตําแหน่ งรองกษั ตริย์อาหสุ เอรัส และท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยิว และเป็ นที ่ชอบพอของ
มวลญาติ พี่น้ องของท่าน เพราะท่านแสวงหาความมัง่ คัง่ ให้ชนชาติ ของท่าน และพูดให้เกิดสันติสุขแก่ เชื้อ
สายทัง้ ปวงของท่าน

โยบ 1:1
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โยบ 1:21

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยบ

หน ังสือ โย บอาจ จะ เป็น หนั งสือ เก่า แก่ ที่ สุด ใน พระ คัมภีร ์ เพราะ ว่า หนั งสือ โยบ ไม่ ได้ กล ่าว ถึง ประเทศ
อิสราเอล แผ่ นดิน คานาอัน พระราชบัญญัติ ของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์ พระสัญญาของพระเจ้า วัน
สะบาโต พิธสุ
ี หนัต และเวลาที่ พระเจ้าทรงนําพวกอิสราเอลให้ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นเราเชื่อ
ว่าหนั งสือโยบถูกเขียนขึ้นก่อนเพ็นทะทูก
หนังสือโยบไม่ใช่เรือ
่ งสมมุดแต่เกี่ยวกับคนหนึ่ งที่เคยอยู่บนโลกนี้ โยบเป็นคนที่พระเจ้าถือว่าเป็นคนที่ดี
มากเท่ากับโนอาห์และดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็นคนมังม
่ ี และเป็นคนชอบธรรมที่อยูในตํ
่
าบลอูส

หน ังสือ โย บนี้ ซึ่ง เป็น บท กวี ได้ อธิบาย ละเอียด ถึง ปัญหา ของ คน ชอบ ธรรม เล่ มน ี้ พรรณนา การ ที่ โยบ
สอบถามพระเจ้า หลัง จากโยบเกิด ภัย หลายอย่างในชีวต
ิ ของเขา ซึ่ง โยบถามพระเจ้า ว่า ทําไมคนชอบธรรม
จะต้องมีปัญหา คําถามนี้ เป็นปัญหาสําหรับมนุษย์เราทุกคน (โยบ 1:8)
ระยะเวลาของหนั งสือโยบนี้ เป็นประมาณ 1 ปีหรืออาจจะน้ อยกว่า 1 ปี

หลักความประพฤติ� ครอบครัว, ความมัง่ คัง่ และทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ

มี ชาย คน หนึ่ ง ใน แผ่นดิ นอ ูส ชื่อ โยบ ชาย คน นั ้น เป็น คน ดี รอบคอบ และ เที่ยง ธรรม เป็น ผู้ เกรง กลัว
พระเจ้าและหันเสียจากความชัว่ ร้าย 2 ท่านให้กําเนิ ดบุตรชายเจ็ดคนและบุตรสาวสามคน 3 ส่วนสัตว์เลี้ยง
ของท่าน มี แกะเจ็ด พัน ตัว อูฐ สามพัน ตัว วัว ห้า ร้อยคู่ และลาตัว เมีย ห้า ร้อยตัว และท่านมี คนใช้ มากมาย
ดังนั ้นชายผู้นี้ จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก 4 บุตรชายของท่านเคยจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละ
คนตามวันกําหนดของตน เขาจะใช้ให้ไปเชิญน้ องสาวทัง้ สามคนของเขามารับประทานและดื่มกับเขาด้วย
5 และเมื่อ การเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้ ให้ไปทํา พิธ ีชา
ํ ระตัวเขาทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และท่านจะตื่น
แต่เช้ามืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามจํานวนของเขาทัง้ หมด เพราะโยบกล่าวว่า “ชะรอยบุตรชายของข้าพเจ้า
ได้กระทําบาป และแช่งพระเจ้าอยูใ่ นใจของเขา� โยบกระทําดังนี้ เรือ
่ ยมา
1

ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมัง่ คัง่
เมื่อบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาตานได้มา
ในหมู่ เขาด้วย 7 พระเยโฮวาห์ตรัส ถามซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “จาก
ไปๆมาๆอยูบ
่ นแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั ้น� 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้ไตร
่ ตรองดู โยบผู้ รับ ใช้ ของเราหรือ ไม่ ว่า ในแผ่น ดิน โลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็น คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม
เกรงกลัว พระเจ้า และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย� 9 แล ้ว ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ ว่า “โยบยําเกรงพระ
เจ้าเปล่าๆหรือ 10 พระองค์มิได้ทรงกันร
้ ว
ั ้ ต้นไม้รอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิง่ ที่เขามีอยู่เสียทุ
กด้านหรือ พระองค์ ได้ ทรงอํานวยพระพรงานนํ้ามือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11 แต่
ขอยื่น พระหัตถ์ เถิด และแตะต้องสิง่ ของทัง้ สิ้ นที ่ เขามี อยู่ และเขาจะแช่ง พระองค์ ต่อ พระพักตร์พระองค์ �
12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิง
่ ที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอํานาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นม
ือแตะต้องตัวเขาเท่านั ้น� ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6 อยู่มาวันหนึ่ ง

ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทําลายฝูงสัตว์ของท่าน

อยู่ มาวัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตรชายหญิง ของท่านกําลัง รับ ประทานและดื่ มน ้าํ องุน
่ อยู่ ในเรือนของพี่ ชายหัวปี
ของเขา 14 มีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่า “วัวกําลังไถนาอยู่ และลากําลั งกินหญ้าในที่ ข้างๆ 15 และคนเสบา
มาโจมตีเอามันไป และฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 16 ขณะที่เขา
กําลัง พู ดอย ู่ ก็ มี อี กคนหนึ่ ง มาเรียนว่า “เพล ิง ของพระเจ้า ตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ ไหม้ แกะและคนใช้ และ
เผาผลาญเสียหมด และข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 17 ขณะที่เขากําลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่ ง
มาเรียนว่า “ชาวเคลเดีย จัด เป็น สามกองทําการปล้น เอาอูฐ ไป และฆ่า คนใช้ เสียด ้วยคมดาบ และข้าพเจ้า
ผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 18 ขณะที่ เขากําลังพู ดอยู่ มีอีกคนหนึ่ งมาเรียนว่า “บุตรชายหญิงของท่าน
กําลัง รับ ประทานและดื่ มน้าํ องุน
่ อยู่ในเรือนของพี่ ชายหัวปี ของเขา 19 และดู เถิด มี พายุ ใหญ่ ข้ามถิน
่ ทุ รก ัน
ดารมากระทบเรือนทัง้ สี่ มุม และเรือนนั ้น พัง ทับ คนหนุ่ม และเขาก็ ตาย และข้าพเจ้า ผู้ เดียวได้ หนี รอดมา
เรียนท่าน� 20 แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉี กเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงดินนมัสการ 21 ท่านว่า “ข้าพเจ้า
มาจากครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า ตัว เปล่า และข้าพเจ้า จะกลับ ไปตัว เปล่า พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน และ
13
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พระเยโฮวาห์ ทรงเอาไปเสีย สาธุ การแด่ พระนามพระเยโฮวาห์�
หรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา

โยบ 3:26
22

ในเหตุ การณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โยบมิ ได้ ทําบาป

2
ซาตานรับอนุญาตทรมานตัวโยบเอง

1 และอยู่มาวัน หนึ่ ง

เมื่อบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาตาน
ก็ มาในหมู่ พวกเขาเพื่อ รายงานตัว ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วย 2 และพระเยโฮวาห์ ตรัส ถามซาตานว่า
“เจ้ามาจากไหน� ซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “จากไปๆมาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลง
บนนั ้น� 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้ าได้ ไตร่ตรองดู โยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ว่า บนแผ่นดิน
โลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็น คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัว พระเจ้า และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย
เขายังยึดมัน
่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กับเขา เพื่อทําลายเขาโดยไม่มีเหตุ� 4 แล
้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “หนังแทนหนั ง คนย่อมให้ทุกอย่างที่ เขามีอยู่แทนชีวต
ิ ของเขา 5 แต่บัดนี้
ขอพระองค์ เหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ และแตะต้องกระดูกและเนื้ อของเขา และเขาจะแช่งพระองค์ ต่อ
พระพักตร์ของพระองค์� 6 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ซาตานว่า “ดู เถิด เขาอยู่ในมือ ของเจ้า จงไว้ชีวิต ของ
เขาเท่านั ้น� 7 ซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และได้ให้โยบเป็นฝีร้าย ตัง้ แต่ฝ่าเท้า
ของท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะ 8 และท่านก็เอาชิน
้ า
้ หม้อแตกขูดตัวของท่าน และนั ่งอยูใ่ นกองขีเถ้
ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่าน
แล ้ว ภรรยาท่านเรียนว่า “ท่านยัง จะยึ ดม ัน
่ ในความซื่ อสัตย์ ของท่านอีก หรือ จงแช่ง พระเจ้า และตาย
เสียเถอะ� 10 แต่ท่านตอบนางว่า “เธอพูดอย่างหญิงโฉดจะพึงพูด อะไรกัน เราจะรับสิงด
่ ีจากพระหัตถ์ของ
พระเจ้า และจะไม่รบ
ั ของชัว่ บ้างหรือ� ในเหตุการณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โยบมิได้กระทําบาปด้วยริมฝีปากของตน
9

สหายสามคนของโยบ

11 เมื่อสหายทัง
้ สามของโยบได้ยน
ิ ถึงภัยพิบัตินี้ ทัง้ สิ้นที ่ได้เกิดขึ้นกับท่าน

ต่างก็มาจากที่ ของตน คือ เอลี
ฟัส ชาวเทมาน บิ ลด ัด คนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ เขาได้ นัด มาพร้อมกัน เพื่อ ร่วมทุกข์ กั บท ่านและ
เล้าโลมใจท่าน 12 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแต่ไกลเขาก็จําท่านไม่ได้ ก็เปล่งเสียงร้องไห้ ต่างก็ฉีกเสื้อคลุมของตน
และซัดผงคลี ดิ นเหนื อศีรษะของตนขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ 13 และนั ่ งกับท่านบนดินเจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่มีสักคน
หนึ่ งพูดกับท่านสักคํา ด้วยเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั ้นใหญ่ยิง่ นั ก

3
โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวังของตน

ต่อ มาโยบอ้า ปากของท่านแช่ง วัน กําเนิ ด ของท่าน 2 และโยบว่า 3 “ขอให้ วัน ซึ่ง ข้า เกิด นั ้น พินาศทัง้ คื
นที ่พูดว่า ‘ตัง้ ครรภ์เด็กชายคนหนึ่ งแล้ว� นั ้นด้วย 4 ขอให้วันนั ้นเป็นความมืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่า
แสวงหาวันนั ้น หรืออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั ้น 5 ขอความมืดทึบและเงามัจจุราชยึดเอาวันนั ้นไว้ ขอให้
เมฆคลุมมันไว้ ขอให้ความดําทะมึนแห่งวันนั ้นทําให้มันหวาดกลัว 6 คืนนั ้นน่ ะ ขอให้ความมืดทึบฉวยมันไว้
อย่าให้มันเข้าส่วนท่ามกลางบรรดาวันของปี อย่าให้นับมันเข้าเป็นส่วนของเดือนต่อไปเลย 7 ดูเถิด ขอให้คืน
นั ้นเป็นหมัน ขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยน
ิ ในคืนนั ้น 8 ขอให้บรรดาผู้ที่ สาปวันได้ สาปคืนนั ้นด้วย คือ
9
ผู้ที่พร้อมจะเปล่งเสียงร้องครํา่ ครวญ ขอให้ดาวเวลารุ ง่ สางของมันมืด ขอให้มันหวังความสว่าง แต่ไม่พบ
อย่า ให้เห ็น แสงอรุ ณ รุ ง่ เช้า 10 เพราะว่า มั นม ิ ได้ ปิด ประตู แห่งครรภ์ มารดาของข้า หรือ ซ่อนความเศร้า โศก
จากตาของข้า 11 ทําไมข้า ไม่ ตายเสีย แต่ กําเนิ ด ทําไมข้า ไม่ ขาดใจเสีย เมื่อ ข้า ออกมาจากครรภ์ แล้ว ก็ สิ ้นไป
12 ทําไมหัวเข่าจึงรับข้าไว้ หรือทําไมหัวนมมีให้ข้าดูด 13 ถ้าหาไม่แล้ว ข้าจะนอนเงียบสงบอยู่ ข้าจะหลับ แล
้วข้าจะได้ หยุดพักอยู่ 14 กับพวกกษั ตริย์และพวกที่ ปรึกษาของแผ่นดินโลก ผู้ได้ สร้างที่ โดดเดี่ยวอ้างว้างไว้
สําหรับตัวเอง 15 หรือกับเจ้านายผู้มีทองคํา ผู้บรรจุเงินไว้เต็มบ้าน 16 หรือทําไมข้าไม่เป็นอย่างลูกที่แท้งซึ่ง
ซ่อนไว้ อย่างทารกซึ่ง ไม่ เคยเห็น แสงสว่าง 17 ที่ นั ่น คนชัว่ ร้ายหยุด ดิน
้ รน และที่ นั่น ผู้ ที่ เหนื่ อยอ่อนได้ หยุด
พัก 18 ที่ นั ่นผู้ถู กจองจําก็สบายด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ได้ยินเสียงของผู้กดขี่ 19 ผู้น้ อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ นั่น
และทาสก็เป็ นอิสระพ้นจากนายของเขา 20 ไฉนหนอผู้ที่ทนทุกข์เวทนาอย่างนี้ ยังได้รบ
ั แสงสว่าง และผู้ที่มี
ใจขมขื่นได้ รบ
ั ชีวต
ิ 21 ผู้คอยความตาย แต่ มันไม่มา และขุดหามันมากกว่าหาทรัพย์ที่ ซ่อนอยู่ 22 ผู้ซึ่งเปรม
ปรีดิ์อย่างยิง่ และยินดี เมื่อเขาพบหลุมฝังศพ 23 ไฉนจึงประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ ผู้ซึ่ง
พระเจ้าทรงล้อมรัว้ ต้นไม้กัน
้ ไว้ 24 เพราะการถอนหายใจของข้ามีมาก่อนอาหารของข้า และการครวญคราง
ของข้าก็เทออกมาเหมือนนํ้าทัง้ หลาย 25 เพราะสิง่ ที่ข้ากลัวมากก็มาเหนื อข้า และสิง่ ที่ข้าครันคร
่
้ามก็ตกแก่
ข้า 26 ข้าไม่สบายใจเลย ทัง้ ข้าก็ไม่สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความทรมานก็มาหา�
1
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โยบ 6:4

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 ให้ มี กําลัง 4 ถ้อยคํา ของท่าน
หนุนใจคนที่ กําลังสะดุด และท่านได้ ทําเข่าที่ ออ
่ นเปลี้ยให้มัน
่ คง 5 แต่ บัดนี้ มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ ท้อใจ
มันแตะต้องท่านเข้า และท่านก็ลําบากใจ 6 ความยําเกรงของท่าน ความมัน
่ ใจของท่าน ความหวังของท่าน
และการประพฤติ ดีรอบคอบของท่านอยู่ที่ ไหนเล่า 7 ข้าขอร้องให้ท่านจําไว้หน่อยเถิดว่า ผู้ที่ ไร้ความผิดเคย
พินาศหรือ หรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหน 8 ตามที่ข้าได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชัว่ ช้า และหว่านความ
ชัว่ ร้าย ก็ได้ เกี่ยวอย่างนั ้น 9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิน
้ ไปด้วยลมแห่งพระนาสิก
ของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียงของสิงโตดุ ร้าย และฟัน ของสิงโตหนุ่ม ก็ หก
ั เสีย แล้ว 11 สิ
งโตแก่ พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูก ของสิงโตที่ แข ็ง แรงก็ กระจัดกระจายไป 12 มี คํา หนึ่ ง มาถึง ข้า อย่าง
เงียบๆ หูของข้าได้ยน
ิ เสียงกระซิบคํานั ้น 13 ท่ามกลางความคิดจากนิ มิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิ ท 14 ความ
ครันคร
่
้ามมาเหนื อ ข้า และตัว สัน
่ ซึ่ง กระทํา ให้กระดูก ทัง้ สิน
่ สะเทือน 15 มี วิญญาณองค์ หน่ง
ึ ผ่าน
้ ของข้า สัน
หน้าของข้า ขนที่เนื้ อของข้าลุกชัน 16 องค์นั ้นนิ่ งอยู่ แต่ข้าพิเคราะห์รู ปร่างขององค์นั้นไม่ได้ มีสัณฐานอย่าง
หนึ่ ง ข้างหน้าตาของข้า เงียบอยู่ แล ้ว ข้า ได้ยน
ิ เสียงหนึ่ ง ว่า 17 ‘มนุษย์ที่ อ่อนแอจะชอบธรรมยิง่ กว่าพระเจ้า
ได้หรือ มนุษย์จะบริสุทธิ์ยงิ่ กว่าผู้ทรงสร้างเขาได้หรือ 18 ดูเถิด แม้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์พระองค์ก็ไม่ทรงวาง
พระทัย และทูตสวรรค์ของพระองค์พระองค์ทรงกล่าวโทษที่ เขาโง่ 19 ผู้ที่ อาศัยในเรือนดินจะยิง่ กว่านั ้นสัก
เท่าใด รากฐานของเขาอยู่ในผงคลี ดิน ผู้ ถู กขยี้เหมือนอย่างตัว มอด 20 เขาถูก ทําลายระหว่างเวลาเช้า และ
เย็น เขาพินาศไปเป็นนิ ตย์โดยไม่มีผู้ใดสนใจ 21 สง่าราศี ซ่ึงอยู่ภายในเขาจะหายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วย
ปราศจากปัญญา� ”
1

5
เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
1 “ร้องเรียกเดีย
๋ วนี้ ซิ มีผู้ใดจะตอบท่าน ท่านจะหันไปหาวิสุทธิชนผู้ใด 2 แน่ ละ ความโกรธฆ่าคนโฉดและ
ความริษยาฆ่า คนเขลา 3 ข้า เคยเห็น คนโฉดหยัง่ ราก แต่ ทันใดนั ้น ข้า ก็ แช่ งที่ อาศัย ของเขา 4 บุ ตรของเขา
ห่างไกลจากความปลอดภัย เขาถูกบีบคันที
้ ่ประตูเมือง และไม่มีผู้ใดช่วยเขาให้พ้นได้ 5 ผลการเกี่ยวของเขา
คนหิวกก
็ ินเสีย แม้ส่วนที่เอาหนามสะไว้ เขาก็เอาออกไป และคนกระหายก็หอบฮักๆติดตามความมัง่ คัง่ ของ
เขา 6 เพราะความทุกข์ ใจมิ ได้ มาจากผงคลี หรือ ความยากลําบากงอกออกมาจากดิน 7 แต่ มนุษย์ เก ิ ดมา
เพื่อแก่ ความยากลําบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน 8 ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้าจะมอบเรือ
่ งราว
ของข้ากับพระเจ้า 9 ผูทรงกระทํ
้
าการใหญ่เหลือที่จะหยัง่ รู ได้
้ และการมหัศจรรย์อย่างนั บไม่ถ้วน 10 พระองค์
ประทานฝนบนแผ่นดินโลก และทรงส่งนํ้ามาบนไร่นา 11 พระองค์ทรงตัง้ คนตํ่าไว้บนที่สูง และบรรดาคนที่
ไว้ทุกข์ก็ ทรงยกขึ้นให้ปลอดภัย 12 พระองค์ ทรงขัดขวางอุบายของเจ้าเล่ห์ เพื่อมือของเขาจะได้ ทําไม่สําเร็จ
13 พระองค์ ทรงจับ คนที่ มี ปั ญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคํา ปรึกษาของคนหลัก แหลมก็ สิ ้น ลงโดยด่ วน
14 เขาประสบความมืดในเวลากลางวัน และคลําไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างกลางคืน 15 แต่พระองค์ทรงช่วย
คนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือ ของคนมี กําลัง 16 คนจนจึ งม ี ความหวัง และความชัว่ ช้า
ก็ ปิดปากของตน 17 ดู เถิด มนุษย์ คนใดที่ พระเจ้า ทรงติ เตียนก็ เป็นสุข เพราะฉะนั ้น อย่า ดู หมิน
่ การตี สอน
ขององค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 18 เพราะพระองค์ ทรงให้บาดเจ็บ แต่ พระองค์ ทรงพันแผลให้ พระองค์ โบยตี แต่
พระหัตถ์ของพระองค์ทรงรักษา 19 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลําบากหกประการ เออ เจ
็ดประการ จะไม่ มี เหตุ ร้ายมาแตะต้องท่าน 20 ในคราวกันดารอาหาร พระองค์ จะทรงไถ่ ท่านออกจากความ
ตาย และในการสงคราม จากอานุภาพของดาบ 21 จะทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่รา้ ยของลิน
้ และจะไม่กลัว
การทําลายเมื่อมันมาถึง 22 ท่านจะเยาะการทําลายและการกันดารอาหาร และจะไม่กลัวสัตว์ป่าดิน 23 ท่าน
จะพันธมิตรกับ หิน แห่ง ทุ่ง นา และสัตว์ ป่า ทุ่ง จะอยู่ อย่างสัน ติกั บท ่าน 24 ท่านจะทราบว่า เต็นท์ ของท่าน
ปลอดภัย และท่านจะไปพัก ในที่ อาศัย ของท่าน และจะไม่ ทําความผิด บาป 25 ท่านจะทราบด้วยว่า เชื้อ สาย
ของท่านจะมากมาย และลูกหลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก 26 ท่านจะมาที่ หลุมศพของ
ท่านเมื่อแก่หง่อม อย่างฟ่อนข้าวที่นํามาสู่ลานตามฤดู 27 ดูเถิด นี่ แหละ เป็นข้อที่เราตรองออกมาเป็นความ
จริง จงฟังและทราบ เพื่อประโยชน์ ของตนเถิด�
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โยบขอความเมตตา
1 แล้วโยบตอบว่า 2 “โอ ข้าอยากให้ชังด
่ ูความเศร้าโศกของข้า และเอาความลําบากยากเย็นของข้าใส่ ไว้
ในตราชู 3 บัดนี้ ก็ จะหนั ก กว่า ทรายในทะเล เพราะเหตุ นี้ คํา พูด ของข้า ก็ จะถูก กลืน ไปหมด 4 เพราะธนู ของ

โยบ 6:5

427

โยบ 7:21

องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิก็
์ อยู่ ในตัว ข้า จิ ตใจของข้า ดื่ม พิษ ของมัน ความน่า หวาดเสียวจากพระเจ้า ขยายแนว
เข้าใส่ข้า 5 ลาป่าร้องเมื่อมันมีหญ้าหรือ วัวผู้รอ
้ งบนกองหญ้าของมันหรือ 6 จะรับประทานสิง่ ที่จืดโดยไม่ใส่
เกลือได้หรือ หรือไข่ขาวมีรสอะไรบ้าง 7 สิ่งที่จิตใจของข้าไม่ยอมแตะต้องนั ้น กลับเป็นอาหารระทมทุกข์ของ
ข้า 8 โอ ข้า อยากจะได้ สมดัง ที่ ทูล ขอ และขอพระเจ้า ทรงประทานตามความปรารถนาของข้า 9 ว่า พระเจ้า
พอพระทัยที่จะขยี้ข้าว่า พระองค์จะใช้พระหัตถ์ของพระองค์อย่างเต็มที่ และตัดข้าออกเสีย 10 นี่ จะเป็นการ
ปลอบโยนใจของข้า ข้าจะเสริมกําลังในความทุกข์ ขออย่าให้พระองค์แสดงพระเมตตา เพราะข้ามิได้ปกปิด
พระวจนะขององค์ผูบ
้ ริสุทธินั
ี ําลังอะไร ที่ข้าจะมีความหวัง และอะไรเป็นอวสานของข้า ที่ข้าจะต่อ
์ ้น 11 ข้ามก
ชีวต
ิ ของข้า 12 กําลังของข้าเป็นกําลังของหินหรือ เนื้ อของข้าเป็นเนื้ อทองสัมฤทธิหรื
์ อ 13 ข้าไม่มีความช่วย
เหลือในตัวข้าหรือ ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรือ 14 บุ คคลผู้ใดสิน
ั ความกรุ ณาจากเพื่อน
้ ความหวังก็ควรได้ รบ
แต่ เขาทอดทิง้ ความยําเกรงองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 15 พี่น้ องของข้าทรยศอย่างลําธาร อย่างลําธารที่ น้ําไหล
ล้น 16 ซึ่งดําไปเหตุด้วยนํ้าแข็ง และที่หม
ิ ะซ่อนตัวอยู่ในนั ้น 17 เมื่อมันร้อนขึ้นมันก็หายไป เมื่อร้อนมันก็สูญ
ไปจากที่ของมัน 18 หมู่คนเดินทางหันออกจากทางของเขา เขาขึ้นไปยังที่รา้ งเปล่า และพินาศ 19 หมู่คนเดิน
ทางของตําบลเทมามองดู คนเดิน ทางของเมืองเชบารอคอยหมู่ คนเหล่า นั ้น 20 เพราะเขาทัง้ หลายหวัง ใจ
เขาจึง ต้องผิด หวัง เขามาถึงที่ นั่น และต้องละอายใจ 21 เพราะบัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ ไร้ความหมาย ท่านเห็น
ความลําบากยากเย็นของข้า และท่านก็กลัว 22 ข้าพูดว่า ‘ขอของกํานั ลข้าหน่ อย� หรือ ‘ขอสินบนจากทรัพย์
สินของท่านให้ข้า� 23 หรือว่า ‘ขอช่วยข้าให้พ้นจากมือของปฏิปักษ์ � หรือว่า ‘ขอไถ่ข้าจากมือของผู้มีอาํ นาจ
� หรือ 24 สอนข้า ซี และข้า จะเงียบ ขอทําให้ข้า เข้าใจว่า ข้า ผิด ตรงไหน 25 คํา ซื่อตรงมี อาํ นาจมากจริงๆ แต่
คําติเตียนของท่านติเตียนอะไร 26 ท่านคิดว่าท่านติเตียนถ้อยคําได้หรือ เมื่อคําปราศรัยของคนสิน
้ หวังเป็น
แต่ลม 27 เออ ท่านทัง้ หลายเอาเปรียบลูกกําพร้าพ่อ และขุดบ่อดักจับเพื่อนของท่าน 28 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอมอง
ดูข้าด้วยความพอใจเถิด เพราะถ้าข้ามุสา ก็จะปรากฏแจ้งแก่ท่าน 29 ขอทีเถอะ ขอหันคิดใหม่ อย่าทําความ
ชัว่ ช้าเลย เออ กลับคิดใหม่เถอะ ข้ายังชอบธรรมอยู่ 30 มีความชัว่ ช้าสิง่ ใดบนลิน
้ งรสภัยพิบั
้ ข้าหรือ ข้าไม่รู ถึ
ติหรือ�
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โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
1 “มนุษย์ ไม่มี เวลา กําหนด บน แผ่น ดิน โลก หรือ และ ชีวต
ิ ของ เขา ไม่ เหมือน ชีวต
ิ ของ ลูกจ้าง ดอก หรือ
2 เหมือนอย่างทาสที่ ปรารถนาเงา และเหมือนอย่างลูกจ้างผู้ มองหาค่า จ้างแห่ง งานของตน 3 เช่น เดียวกัน
ข้าต้องได้รบ
ั ส่วนเปล่าประโยชน์ เป็นเดือนๆ และเขาแบ่งคืนแห่งความน่าอิดโรยแก่ข้า 4 เมื่อข้านอนลง 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 และ
สิน
้ สุดลงด้วยไร้ความหวัง 7 โอ ขอทรงจําไว้ว่า ชีวิตของข้าพระองค์เป็นแต่ลมหายใจ ตาของข้าพระองค์จะ
ไม่ เห ็น สิ่ งด ี อี กเลย 8 ตาของผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ จะไม่ ได้ ดู ข้า พระองค์ อีก ต่อ ไป ฝ่ายพระเนตรของพระองค์
มองหาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ไปเสีย แล้ว 9 เมฆจางและหายไปฉั นใด บุ คคลที่ ลงไปยัง แดนคนตายก็
มิได้ ขึ้น มาฉั น นั ้น 10 เขาจะไม่ กล ับ ไปเรือนของเขาอีก หรือ ที่ อยู่ ของเขาก็ จะไม่ รู ้จัก เขาอีก เลย 11 เพราะ
ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จึง ไม่ ยบ
ั ยัง้ ปากของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะพูด ด้วยความแสนระทมแห่ง จิตใจของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะบ่น ด้วยความขมขื่น แห่ง จิตใจของข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ เป็น ทะเล หรือ เป็น
ปลาวาฬหรือ พระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์ 13 เมื่อข้าพระองค์พูดว่า ‘เตียงของข้าจะเล้าโลมข้า ที่
นอนของข้าจะบรรเทาการร้องทุกข์ของข้า� 14 แล้วพระองค์ก็ทําให้ข้าพระองค์กลัวด้วยความฝัน และทําให้
ข้า พระองค์ หวาดเสี ยวด ้วยนิ มิ ต 15 จิ ตใจข้า พระองค์ จึง เลือกที่ จะถู กร ัด คอตาย และเลือกความตายแทน
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ 16 ข้า พระองค์ เบื่อ ชีวต
ิ ข้า พระองค์ จะไม่ อยู่ ตลอดไป ปล่อยข้า พระองค์ แต่ ลําพัง เถิด
เพราะวันคืนของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงเปล่าประโยชน์ 17 มนุษย์เป็นอะไร พระองค์จึงทรงถือว่าเขาสําคัญ
นั ก และที่ พระองค์ ใส่ พระทัย เขา 18 ทรงเยีย
่ มเขาทุก เช้า ทรงลองดู เขาทุก ขณะ 19 อี กนานเท่าใดพระองค์
จึง จะไม่ ทรงออกไปจากข้า พระองค์ หรือ ปล่อยข้า พระองค์ แต่ ลําพัง จนข้า พระองค์ จะกลืน นํ้าลายของตน
ได้ 20 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ปกปั กรักษามนุษย์ ข้าพระองค์ทําบาปแล้ว ข้าพระองค์จะทําอะไรแก่พระองค์เล่า
ทําไมพระองค์จึงทรงทําให้ข้าพระองค์เป็นเป้าหมายของพระองค์ ดังนั ้นจึงเป็นภาระหนั กแก่ข้าพระองค์เอง
21 ทําไมพระองค์ ไม่ ทรงประทานอภัย แก่ การละเมิด ของข้า พระองค์ และนํา เอาความชัว
่ ช้า ของข้า พระองค์
ไปเสีย เพราะบัดนี้ ข้าพระองค์ จะนอนลงในผงคลี ดิน พระองค์ จะทรงเสาะหาข้าพระองค์ ในเวลาเช้า แต่ ข้า
พระองค์จะไม่อยูแล้
่ ว�

8
บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด

โยบ 8:1

428

โยบ 9:35

1 แล ้วบิ ลด ัด คนชู อาห์ ตอบว่า 2 “ท่านจะพู ดอย ่างนี้ อยู่ นานเท่าใด และคํา ปากของท่านจะเป็ น พายุ นาน
สักเท่าใด 3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ หรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิผั
์ นแปรความเที่ยงธรรมหรือ
4 ถ้าบุตรของท่านได้กระทําบาปต่อพระองค์ และพระองค์ทรงทอดทิง
้ เขาทัง้ หลายเพราะเหตุการละเมิดของ
เขา 5 ถ้าท่านจะหมัน
่ แสวงหาพระเจ้า และวิงวอนต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 6 ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
แน่ ละ บัดนี้ พระองค์ก็จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงให้ที่อาศัยแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญเป็นแน่
7 ถึงแม้การเริม
่ ต้นของท่านจะเล็กน้ อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิง่ 8 ข้าขอร้อง ให้ท่านถามคนโบราณ
ดู และคิดดู ว่า บรรพบุรุษค้นพบสิง่ ใดบ้าง 9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่างเกิดวานนี้ จะรู อ
้ ะไรก็ หาไม่ เพราะ
วัน คืน ของเราบนแผ่น ดิน โลกเปรียบเหมือนเงา� 10 เขาจะไม่ สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคํา จากใจ
ของเขาหรือ 11 ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีนํ้าได้หรือ 12 ขณะที่มีดอก
ยังไม่ได้ตัดลง มันกเห
็ ี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆ 13 ทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ความ
หวังของคนหน้าซื่อใจคดจะพินาศไป 14 ความหวังใจของเขาหักสะบัน
้ และความไว้วางใจของเขาจะเหมือน
ใยแมงมุม 15 เขาพิง เรือนของเขา แต่ มัน ทานไม่ ไหว เขายึ ดม ัน ไว้ แต่ มั นก ็ หาทนอยู่ ไม่ 16 เขาเขียวสดอยู่
ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนื อสวนของเขา 17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และ
หยัง่ ลงไปในซอกก้อนหิน 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขาไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า ‘ข้าไม่เคยเห็น
เจ้า� 19 ดู เถิด นี่ เป็นความชื่นบานแห่งทางของเขา และผู้อ่น
ื จะงอกออกมาจากดิน 20 ดู เถิด พระเจ้าจะไม่
ทรงทอดทิง้ คนดีรอบคอบ หรือคํ้าจุนผูก
้ ระทําความชัว่ ร้าย 21 พระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน
และทําให้รม
ิ ฝีปากของท่านโห่รอ
้ งเสมอ 22 คนเหล่านั ้นทีเกล
่
ียดชังท่านจะห่มความอับอาย และที่อาศัยของ
คนชัว่ จะไม่มีต่อไปอีกเลย�

9
โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “จร ิงที เดียว ข้า ทราบว่า เป็น อย่างนั ้น แต่ คนเราจะชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์
พระเจ้าได้อย่างไร 3 ถ้าคนหนึ่ งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ ในพันครง
ั ้ ผูน
้ ั ้นกต
็ อบพระองค์ไม่ได้สัก
ครัง้ เดียว 4 พระองค์ ฉลาดอยู่ในพระทัย และพระกําลั งก็แข็งแรง ผู้ใดเคยได้ แข็งข้อต่อพระองค์ และเจริญ
ขึ้นได้เล่า 5 พระองค์ผู้ทรงเคลื่อนภูเขา และภูเขาทัง้ หลายก็ไม่รู ้ เมื่อพระองค์ทรงควํา่ มันเสียด้วยพระพิโรธ
ของพระองค์ 6 ผู้ทรงสัน
่ แผ่นดินโลกให้ออกจากที่ ของมัน และเสาของมันก็สัน
่ สะเทือน 7 ผู้ทรงบัญชาดวง
8
อาทิตย์ และมันไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึ กเก็บบรรดาดวงดาวไว้ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียว และทรง
ยํ่าคลื่นของทะเล 9 ผูทรงสร้
้
างหมู่ดาวจระเข้ และหมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้ 10 ผูทรงกระทํ
้
า
มหกิจเหลือที่จะเข้าใจได้ และการมหัศจรรย์อย่างนั บไม่ถ้วน 11 ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็น
พระองค์ ไม่ พระองค์ ทรงเลยไป และข้า หาสังเกตเห็นไม่ 12 ดู เถิด พระองค์ ทรงฉวยไป ใครจะห้ามพระองค์
ได้ ใครจะทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ ทรงกระทํา อะไรนั ่น� 13 ถ้า พระเจ้า จะไม่ ทรงหัน พระพิโรธของพระองค์
กล ับ ต่อ พระองค์ เหล่ าสมุน ของความอหังการต้องกราบอยู่ 14 แล ้ว ข้า จะตอบพระองค์ ได้ อย่างไร จะเลือก
ถ้อยคําอะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15 แม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็ ตอบพระองค์ ไม่ได้ ข้าจะต้องขอพระกรุ ณาต่อผู้
พิพากษาของข้า 16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ ทรงตอบข้า ข้าจะไม่เชื่อว่าพระองค์ ทรงฟังเสียง
ของข้า 17 เพราะพระองค์ ทรงขยี้ ข้า ด้วยพายุ และทวีบาดแผลของข้า โดยไม่ มี เหตุ 18 พระองค์ จะไม่ ทรงให้
ข้า หายใจได้ แต่ เติม ความขมขื่น ให้ ข้า เต็ม 19 ถ้า ข้า กล่าวถึง กําลัง ดู เถิด พระองค์ ทรงมี ฤทธิ์ ถ้า เป็น เรือ
่ ง
การพิพากษา ใครจะนั ด เวลาให้ ข้า สู้ คดี ได้ 20 ถ้า ข้า อ้างว่า ตัว ชอบธรรม ปากของข้า จะกล่าวโทษข้า ถ้า ข้า
อ้างว่า ตัวดี รอบคอบ พระองค์ จะพิ สู จน ์ วา่ ข้า บกพร่อง 21 ถึง แม้ ข้า ดี รอบคอบ ข้า ก็ ไม่ เข ้า ใจตัว ข้า เอง ข้า จะ
เกลียดชีวต
ิ ของข้า 22 ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะนั ้นข้าจึงว่า ‘พระองค์ทรงทําลายทัง้ คนดีรอบคอบและคน
ชัว่ � 23 เมื่อ ภัย พิบั ติ นํา ความตายมาโดยฉั บ พลัน พระองค์ ทรงเยาะเย้ย ความลําบากยากเย็น ของผู้ ไร้ผิด
24 แผ่นดินโลกนี้ ทรงมอบไว้ในมือของคนชัว
่ พระองค์ทรงปิดหน้าบรรดาผู้วินิจฉั ยโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ 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 ผ่านไปอย่าง
กับเรือเร็ว ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ 27 ถ้าข้าพระองค์ว่า “ข้าจะลืมคําร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิง้ หน้าเศร้า
ของข้าเสีย และเบิกบาน� 28 ข้าพระองค์เกิดกลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบ
ว่า พระองค์ จะไม่ ถือว่า ข้า พระองค์ ไร้ผิด 29 ถ้า ข้า พระองค์ ชัว่ ช้า ข้า พระองค์ ตรากตรํา เปล่าๆทําไม 30 ถ้า ข้า
พระองค์ ชาํ ระตัว ของข้า พระองค์ ด้วยนํ้า จากหิ มะ และล้างมือ ของข้า พระองค์ ด้วยนํ้า ด่าง 31 พระองค์ ยัง
จะทรงจุ่ม ข้า พระองค์ ลงไปในบ่อ แม้ เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ จะรังเกียจข้า พระองค์� 32 พระองค์ มิใช่ มนุษย์
อย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองค์ ซึ่งเราจะมาสู้คดีด้วยกัน 33 ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะวางมือบนเราทัง้
สองได้ 34 ขอให้พระองค์ทรงนําไม้เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครันคร
่
้ามจากพระองค์กระทําให้
ข้ากลัวมาก 35 แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองค์ แต่ใจจริงของข้าไม่เป็นอย่างนั ้น�
1

โยบ 10:1
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โยบ 12:4

โยบสิน
้ หวังเพราะเหตุสภาพของตน

“จิ ตใจข้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้า ข้า จะร้องทุกข์ อย่างไม่ ยับยัง้ ข้า จะพูด ด้วยจิตใจขมขื่น ของข้า 2 ข้า จะทูล
พระเจ้า ว่า ‘ขอ อย่า ทรง กล่าว โทษ ข้า พระองค์ ขอ ให้ ข้า พระองค์ ทราบ ว่า ไฉน พระองค์ ทรง โต้ แย้ งก ับ ข้า
พระองค์ 3 พระองค์ ทรงเห็น ชอบแล้ว หรือ ที่ จะบีบ บังคับ ที่ จะหมิน
่ พระหัตถกิจ ของพระองค์ และทรงโปรด
แผนการของคนชัว่ 4 พระองค์ ทรงมีพระเนตรอย่างตาคนหรือ พระองค์ ทรงเห็นอย่างมนุษย์เห็นหรือ 5 วัน
ของพระองค์เหมือนวันของมนุษย์หรือ ปีของพระองค์เหมือนวันคืนของคนเราหรือ 6 ที่พระองค์ทรงคอยจับ
ความชัว่ ช้า ข้า พระองค์ และค้นหาบาปของข้า พระองค์ 7 แม้ พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ มิได้ เป็น คน
ชัว่ และไม่ มี ใครช่วยให้ พ้น ออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ 8 พระหัตถ์ ของพระองค์ ปั้นและทรงสร้างข้า
พระองค์ ถึง กระนั ้น พระองค์ ทรงหัน มาทําลายข้า พระองค์ 9 ขอทรงระลึก ว่า พระองค์ ทรงสร้างข้า พระองค์
ดุ จด ั งด ิน เหนี ยว พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ ให้ กล ับ เป็น ผงคลี ดิ นอ ีก หรือ 10 พระองค์ มิได้ ทรงเทข้า
พระองค์ ออกอย่างนํ้านม และทํา ข้า พระองค์ ให้ แข ็ง เหมือนเนยแข็ง หรือ 11 พระองค์ ทรงห่ม ข้า พระองค์ ไว้
ด้วยหนั งและเนื้ อ และทรงสานข้าพระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอ็น 12 พระองค์ทรงประสาทชีวต
ิ และความ
เมตตาแก่ ข้าพระองค์ และความดูแลรักษาของพระองค์ ได้ สงวนจิตวิญญาณข้าพระองค์ ไว้ 13 แต่ สิ ่งต่อไป
นี้ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ในพระทัย ของพระองค์ ข้า พระองค์ ทราบว่า นี่ เป็น พระประสงค์ ของพระองค์ 14 ถ้า ข้า
พระองค์ ทําบาป พระองค์ ทรงหมายข้า พระองค์ ไว้ และไม่ ทรงปล่อยตัว ข้า พระองค์ ให้ พ้น โทษความชัว่ ช้า
ของข้า พระองค์ 15 ถ้า ข้า พระองค์ ชัว่ ร้าย วิบัติ แก่ ข้า พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ ชอบธรรม ข้า พระองค์ ยงั ผงก
ศีรษะของข้าพระองค์ ข้น
ึ ไม่ ได้ ข้าพระองค์ เต็ มด้วยความอดสู ฉะนั ้น ขอมองดู ความทุกข์ใจของข้าพระองค์
16 ภัยพิบัติต่างๆเพิม
่ มากขึ้น พระองค์จะทรงล่าข้าพระองค์อย่างสิงโตดุร้าย และทรงทําการมหัศจรรย์สู้ข้า
พระองค์อีก 17 พระองค์ทรงฟื้ นพยานของพระองค์ปรักปรําข้าพระองค์ใหม่ และทรงเพิม
่ ความร้อนพระทัย
ของพระองค์ ในข้า พระองค์ พระองค์ ทรงนํา พลโยธาหลายกองมาสู้ ข้า พระองค์ 18 ไฉนพระองค์ ทรงนํา ข้า
พระองค์ ออกมาจากครรภ์ โอ ข้าพระองค์ อยากตายก่อนตาใดๆได้ เห็นข้าพระองค์ 19 เหมือนอย่างกับว่าข้า
พระองค์ มิได้ เก ิดมา ข้า พระองค์ คงถูก นํา จากครรภ์ ไปถึง หลุม ฝัง ศพแล้ว 20 วัน คืน ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไม่
น้ อยหรือ ขอหยุดเถิด ขอให้ข้าพระองค์ อยู่ลําพัง เพื่อข้าพระองค์ จะชื่นใจสักหน่ อย 21 ก่อนที่ ข้าพระองค์ จะ
ไปยัง ที่ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ กลับ ถึง แผ่น ดิน แห่ง ความมืด และเงามัจจุ ราช 22 แผ่ นดิน แห่ง ความมืด ทึ บด ัง ตัว
ความมืดทีเดียว เป็นแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช ไม่มีระเบียบ ที่ความสว่างเป็นเหมือนความมืด� ”
1

11
โศฟาร์วา่ โยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2 “ควรที่จะฟังมวลถ้อยคําโดยไม่มีใครตอบหรือ

และคนที่พูดมากควร
จะนั บ ว่า ชอบธรรมหรือ 3 ควรที่ คํา พู ดม ุ สาของท่านทําให้ คนนิ่ ง และเมื่อ ท่านเยาะเย้ย ไม่ ควรมี ผู้ ใดทําให้
ท่านอายหรือ 4 เพราะท่านว่า ‘หลัก คํา สอนของข้า บริสุทธิ์ และข้า ก็ สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้า� 5 แต่
โอ ใคร่จะให้พระเจ้าตรัสและทรงเปิดริมพระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่าน 6 ใคร่จะให้พระองค์ทรงสําแดง
เคล็ดลับของสติปัญญาให้ท่าน เพราะความเข้าใจของพระองค์อเนกอนั นต์ จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเรียก
ร้องจากท่านน้ อยกว่าความชัว่ ช้าของท่านพึงได้รับ 7 ท่านจะหยัง่ รู ส
้ ภาพของพระเจ้าได้หรือ ท่านหยัง่ รู องค์
้
ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิได้
์ หมดหรือ 8 นั ่นสูงเท่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทําอะไรได้ ลึกกว่านรก ท่านจะทราบอะไรได้ 9 วัด
ดู ก็ ยาวกว่า โลก และกว้างกว่า ทะเล 10 ถ้า พระองค์ ทรงตัด ออก และทรงคุม ขัง และทรงเรียกมาชุ มนุมกัน
ใครจะขัดขวางพระองค์ได้ 11 เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร้ค่า เมื่อพระองค์ทรงเห็นความชัว่ ร้าย พระองค์
จะไม่ทรงพิจารณาหรือ 12 แต่คนไร้ค่าอยากฉลาด ถึงแม้ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนลูกลาป่า 13 ถ้าท่านเตรียม
ใจของท่านไว้ และท่านเหยียดมือ ของท่านออกไปหาพระองค์ 14 ถ้า ความชัว่ ช้า อยู่ ในมือ ของท่าน ทิง้ เสีย
ให้ ไกล และอย่า ให้ ความชัว่ ร้ายอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของท่าน 15 แล ้ว แน่ ละ ท่านจะเงยหน้า ขึ้น โดยปราศจาก
ตําหนิ ท่านจะมัน
่ คง และไม่ ต้องกลัว 16 เพราะท่านจะลืม ความทุกข์ ยากของท่าน ท่านจะจดจํา ได้ เหมือน
นํ้า ที่ ได้ ไหลผ่านพ้น ไป 17 แล ้ว ชีวต
ิ ของท่านจะสุกใสยิง่ กว่า เวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสงเหมือนเวลาเช้า
18 และท่านจะรู ส
้ ึกมัน
่ คง เพราะมีความหวัง เออ ท่านจะตรวจตราดู และนอนพักอย่างปลอดภัย 19 ท่านจะ
นอนลง และไม่มีใครทําให้ท่านกลัว เออ คนเป็ นอันมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน 20 แต่ตาของ
คนชัว่ ร้ายจะมืดมัว เขาจะหลีกเลี่ยงหลบหนี ไม่ได้ และความหวังของเขาจะเหมือนความตายนั ่นเอง�
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โยบตอบและว่ากล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ไม่ ต้องสงสัย เลยที่ ท่านทัง้ หลายเป็น เสียงของประชาชน และสติ ปัญญาจะตายไป
พร้อมกับท่าน 3 แต่ข้าก็มีความเข้าใจอย่างกับท่าน ข้าไม่ด้อยกว่าท่าน เออ เรือ
่ งอย่างนี้ ใครจะไม่ทราบ 4 ข้า
1

โยบ 12:5

430

โยบ 13:28

เป็น เหมือนผู้ ที่ ให้ เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ ร้องทูล พระเจ้า และพระองค์ ทรงตอบ คนดี รอบคอบอัน ชอบธร
รมเป็ นที่ให้เขาหัวเราะเยาะ 5 ในความคิดของผู้ที่อยู่อย่างสบาย ผู้มีเท้าพร้อมที่จะพลาดเหมือนตะเกียงที่ถู
กสบประมาท 6 เต็นท์ ของโจรก็ มัง่ คัง่ และบุคคลที่ ยว
ั ่ เย้า พระเจ้า ก็ มัน
่ คง พระเจ้า ทรงนํา ของมากมายมาสู่
มือของเขา 7 แต่ขอถามสัตว์เดียรัจฉาน และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอกท่าน 8 หรือ
พู ดก ับ แผ่น ดิน โลก และมัน จะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศแก่ ท่าน 9 ในบรรดาสิง่ เหล่า นี้ มี สิ ่ง ใดที่
ไม่ ทราบว่า พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้เป็น ไปอย่างนั ้น 10 จิ ตใจของสิง่ ที่ มี ชี วิต ทุก อย่างอยู่ใน
พระหัตถ์ ของพระองค์ ทัง้ ลมหายใจของมนุษย์ ทัง้ ปวง 11 หู ทดลองถ้อยคํา มิ ใช่ หรือ และเพดานปากชิม รส
อาหารมิ ใช่ หรือ 12 สติ ปัญญาอยู่กับ คนมี อายุ มาก และอายุ ยน
ื ยาวทําให้เก ิด ความเข้าใจ 13 สติ ปัญญาและ
ฤทธานุภาพอยูก
่ ับพระเจ้า พระองค์ทรงมีคําแนะนําและความเข้าใจ 14 ดูเถิด พระองค์ทรงพังทลายลงและ
ไม่มีผู้ใดสร้างใหม่ได้ พระองค์ทรงกักขังมนุษย์คนหนึ่ งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดได้ 15 ดูเถิด พระองค์ทรงยึดนํ้าไว้
และมั นก ็ แห ้งไป ดัง นั ้น พระองค์ ทรงส่ งม ัน ออกไปและมั นก ็ ท่วมแผ่น ดิน 16 พระกําลัง และพระสติ ปัญญา
อยูก
่ ับพระองค์ ผู้ถูกลวงทัง้ ผู้ลวงเป็นของพระองค์ 17 พระองค์ทรงนําที่ปรึกษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์
ทรงกระทําผูพ
้ ิพากษาให้เป็นคนโง่ 18 พระองค์ทรงแก้พันธนาการของกษัตริย์ และทรงผูกมัดเอวของกษัตริ
ย์เหล่ านั ้นด้วยผ้าคาดเอว 19 พระองค์ ทรงนําเจ้าชายตัวล่อนจ้อนไป และทรงควํา่ ผู้มีกําลังเสีย 20 พระองค์
ทรงเอาคํา พูด ไปเสีย จากผู้ ที่ เขาวางใจ และทรงนํา การพินิจ พิจารณาไปเสีย จากพวกผู้ มีอายุ 21 พระองค์
ทรงเทความเหยียดหยามบนเจ้านาย และทรงกระทําให้ผู้ที่ แข็งแรงอ่อนกําลัง 22 พระองค์ ทรงเปิดสิง่ ที่ ลึก
ออกมาจากความมืด และทรงนํา เงามัจจุราชมาสู่ ความสว่าง 23 พระองค์ ทรงกระทํา ประชาชาติ ให้ ใหญ่ โต
และทรงทําลายเสีย พระองค์ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนําเขาทัง้ หลายให้แคบลงอีก 24 พระองค์
ทรงนําความเข้าใจไปเสียจากหัวหน้าชาวโลก และทรงกระทําให้เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารซึ่งไม่มีหนทาง
25 เขาทัง
้ หลายคลําอยูใ่ นความมืดปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทําให้เขาโซเซอย่างคนเมา�
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โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
ตาของข้า ได้ เห ็น สิง่ ทัง้ หมดนี้ แล้ว หู ของข้า ได้ยน
ิ และเข้าใจเรือ
่ งนี้ แล้ว 2 อะไรที่ ท่านทัง้ หลายรู ้
3
ข้า ก็ รู ด้
้ วย ข้า ไม่ ด้อยกว่า ท่าน แต่ ข้า ใคร่จะทูล ต่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ และปรารถนาจะสู้ คดี ของข้า กับ
พระเจ้า 4 ส่วนท่าน ท่านฉาบเสียด้วยการมุสา ท่านทัง้ ปวงเป็นแพทย์ที่ ใช้ไม่ได้ 5 โอ ท่านน่าจะนิ่ งเสีย และ
ความนิ่ งนั ้นจะเป็นสติปัญญาของท่าน 6 บัดนี้ ขอฟังการหาเหตุผลของข้า และขอฟังคําวิงวอนแห่งริมฝีปาก
ของข้า 7 ท่านทัง้ หลายจะพูดชัว่ ร้ายเพื่อพระเจ้าหรือ และพูดลวงเพื่อพระองค์หรือ 8 ท่านทัง้ หลายจะแสดง
ความลําเอียงเข้าข้างพระองค์หรือ ท่านจะว่าความฝ่ายพระเจ้าหรือ 9 เมื่อพระองค์ทรงค้นท่านพบ จะดีแก่
ท่านไหม หรือท่านจะเยาะเย้ยพระองค์ได้อย่างผู้หน่งึ ผู้ใดเยาะเย้ยมนุษย์หรือ 10 พระองค์จะทรงตําหนิ ท่าน
ทัง้ หลายแน่ ถ้า ท่านแสดงความลําเอียงอย่างลับๆ 11 ความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ จะไม่ กระทํา ให้ ท่าน
คร้ามกลัว และความครันคร
่
้ามต่อพระองค์ จะไม่ตกเหนื อท่านหรือ 12 ความระลึกถึงทัง้ หลายของท่านเป็น
เหมือนอย่างขี้เถ้า ร่างกายของท่านเป็นแต่กายดิน 13 ขอนง
ิ่ เถอะ และข้าจะพูด และอะไรจะเกิดแก่ข้า ก็ขอ
ให้เกิดเถิด 14 ทําไมน่ ะหรือ ข้าจะงับเนื้ อของข้าไว้ และเสี่ยงชีวต
ิ ของข้า 15 ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย
ข้า ก็ จะยัง วางใจในพระองค์ แต่ ข้า จะยัง ยืนยัน ทางทัง้ หลายของข้า จําเพาะพระพักตร์พระองค์ 16 พระองค์
จะทรงเป็น ความรอดของข้า ด้วย เพราะคนหน้า ซื่อ ใจคดจะไม่ ได้ เข ้า มาต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 17 ขอ
ฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง และให้คํากล่าวของข้าอยู่ในหูของท่าน 18 ดูเถิด ข้าเตรียมคดีของข้าแล้ว
ข้าทราบว่า จะปรากฏว่าข้าบริสุทธิ์ 19 ใครนะจะสู้คดีกับข้า เพราะบัดนี้ ถ้าข้านิ่ งเสีย ข้าก็จะตาย 20 ‘ขอทรง
ประสาทสองสิง่ แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระพักตร์พระองค์ 21 ขอทรงหดพระหัตถ์
ให้ ไกลจากข้า พระองค์ และขออย่า ให้ ความครันคร
่
้ามพระองค์ ทําให้ ข้า พระองค์ คร้ามกลัว 22 ขอพระองค์
ทรงเรียกเถิด แล้วข้าพระองค์จะทูลตอบ หรือขอให้ข้าพระองค์ทูล และขอพระองค์ทรงตอบแก่ข้าพระองค์
23 บรรดาความชัว
่ ช้า และความบาปผิด ของข้า พระองค์ มี เท่าใด ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทราบถึง การ
ละเมิด และบาปของข้า พระองค์ 24 ทําไมพระองค์ ทรงเมิน พระพักตร์ เสีย 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 ทรงจารึกสิง
ั โทษความชัว่ ช้าที่ ข้า
่ ขมขื่นต่อสู้ ข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์ รบ
พระองค์ กระทําเมื่อยังรุ น
่ ๆอยู่ 27 พระองค์ ทรงเอาเท้าของข้าพระองค์ ใส่ ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดู ทางทัง้ สิน
้ ของ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงจารึกเครือ
่ งหมายไว้บนฝ่าเท้าของข้าพระองค์ 28 มนุษย์ก็ทรุ ดโทรมไปเหมือนของ
เน่า เหมือนเครือ
่ งแต่งกายที่ตัวมอดกิน� ”
1 “ดู เถิด
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โยบตอบสหายของตน

โยบ 14:1

431

โยบ 15:30

1 “ ‘มนุษย์ที่เกด
ิ มาโดยผูห
้ ญิงกอยู
็ แต่
่ น้ อยวัน และเต็มไปด้วยความยุง่ ยากใจ 2 เขาออกมาเหมือนดอกไม้
แล้ว ก็ ถู กตัด ให้ ล้ม ลง เขาลี้ ไปอย่างเงา และไม่ อยู่ ต่อ ไปอีก 3 และพระองค์ ทรงลืม พระเนตรมองคนอย่าง
นี้ หรือ และทรงนํา ข้าพระองค์ มาในการพิพากษาของพระองค์ หรือ 4 ใครจะเอาสิง่ สะอาดออกมาจากสิง่ ไม่
สะอาดได้ ไม่มีใครสักคน 5 วันเวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้ว และจํานวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์
พระองค์ ทรงกําหนดขอบเขตของเขาไม่ ให้เขาผ่านไปได้ 6 ฉะนั ้น ขอทรงหัน พระพักตร์ไปจากเขา และทรง
เลิกเถิดพระเจ้าข้า เพื่อให้เขาชื่นบานด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้าง 7 เพราะสําหรับต้นไม้ก็มีความหวัง ถ้ามัน
ถูก ตัด ลง มั นก็ จะแตกหน่ ออีก และหน่ ออ ่อ นของมัน จะไม่ หยุด ยัง้ 8 ถึง รากของมัน จะแก่ อยู่ในดิน และตอ
ของมันจะตายอยูใ่ นผงคลีดิน 9 แต่พอได้กลน
ิ่ ไอของนํ้า มันจะงอกและแตกกิง่ ออกเหมือนต้นไม้อ่อน 10 แต่
มนุษย์ตาย และล้มพังพาบ เออ มนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยู่ที่ไหนเล่า 11 นํ้าขาดจากทะเลไป และแม่น้ํา
ก็เหือดและแห้งไปฉั นใด 12 ฉั นนั ้นแหละ มนุษย์ก็นอนลงและไม่ลุกขึ้นอีก จนท้องฟ้าไม่มีอีก เขาก็ไม่ตื่นขึ้น
และปลุก เขาก็ ไม่ ได้ 13 โอ หากพระองค์ ทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้ในแดนคนตายก็ จะดี ใคร่จะให้พระองค์ ทรง
ปกปิดข้าพระองค์ไว้จนพระพิโรธพระองค์พ้นไป ใคร่จะให้พระองค์ทรงกําหนดเวลาให้ข้าพระองค์ และทรง
ระลึก ถึง ข้า พระองค์ 14 ถ้า มนุษย์ ตายแล้ว เขาจะมี ชี วิตอ ีก หรือ ข้า พระองค์ จะคอยอยู่ ตลอดวัน ประจํา การ
ของข้าพระองค์ จนกว่าการปลดปล่อยของข้าพระองค์ จะมาถึง 15 พระองค์ จะทรงเรียก และข้าพระองค์ จะ
ทูล ตอบพระองค์ พระองค์ จะทรงอาลัย อาวรณ์ พระหัตถกิจ ของพระองค์ 16 แต่ พระองค์ ทรงนั บก ้าวของข้า
พระองค์ พระองค์มิได้ทรงจ้องจับผิดข้าพระองค์หรือ 17 การละเมิดของข้าพระองค์นั้นทรงใส่ไว้ในถุงที่ผนึ ก
ตรา และพระองค์ทรงมัดความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ไว้ 18 แต่ภูเขาก็ทลายลงและผุพังไป และก้อนหินก็ถูก
ย้ายไปจากที่ ของมัน 19 นํ้าเซาะหินไปเสีย พระองค์ ทรงพัดพาสิง่ ต่างๆที่ งอกขึ้นจากผงคลี ดิ นแห่งแผ่นดิน
โลกไป พระองค์ ทรงทําลายความหวัง ของมนุษย์ เช่น กัน 20 พระองค์ ทรงชนะเขาเสมอ และเขาก็ ล่วงลับ ไป
พระองค์ทรงเปลี่ยนสีหน้าของเขาและทรงส่งเขาไปเสีย 21 บรรดาบุตรชายของเขาได้รบ
ั เกียรติและเขาก็ไม่
ทราบ เขาทัง้ หลายตกตํ่า ลง แต่ เขาหาหยัง่ รู ไม่
้ 22 เขารู ส
้ ึก เพียงความเจ็บ ในร่างกายของตน และจิตใจเขา
ครํา่ ครวญ� ”

15
เอลีฟัสว่าเขามีความรู มากกว่
้
าโยบ
แล ้ว เอลี ฟัส ชาวเทมานตอบว่า 2 “ควรที่ คนมี ปัญญาจะตอบด้วยความรู ้ลมๆแล้งๆหรือ และบรรจุ ลม
ตะวัน ออกให้ เต็ มท ้อง 3 ควรที่ เขาจะโต้ แย้ งก ัน ในการพูด อัน ไร้ประโยชน์ หรือด ้วยถ้อยคํา ซึ่ง ไม่ ได้ ผลหรือ
4 แต่ท่านกําลังขจัดความยําเกรงเสีย และขัดขวางการอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้า 5 เพราะปากของท่าน
กล่าวความชัว่ ช้า ของท่าน และท่านเลือกเอาลิน
้ ของคนฉลาดแกมโกง 6 ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง
ไม่ใช่ข้าพเจ้า และริมฝีปากของท่านปรักปรําท่านเอง 7 ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาหรือ หรือท่านคลอด
มาก่อนเนิ น เขาหรือ 8 ท่านได้ ฟัง ความลึ กล ับ ของพระเจ้า หรือ และท่านจํากัด สติ ปัญญาไว้เฉพาะตั วท ่าน
หรือ 9 ท่านทราบอะไรที่ พวกเราไม่ ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที่ ไม่ กระจ่างแก่ เราเล่า 10 ในพวกเรามี คนผม
หงอกและคนสูงอายุ แก่ ยิง่ กว่าบิดาของท่าน 11 ท่านเห็นคําเล้าโลมของพระเจ้าเป็นของเล็กน้ อยไปหรือ มี
เรือ
่ งลึ กล ับ อะไรบ้า งอยู่กั บท ่านหรือ 12 เหตุ ไฉนท่านจึง ปล่อยตัว ไปตามใจ ท่านกระพริบ ตาเพราะเหตุ อะไร
เล่า 13 คือ ที่ ท่านหัน จิตใจของท่านต่อสู้ พระเจ้า และให้ ถ้อยคํา อย่างนี้ ออกจากปากของท่าน 14 มนุษย์ เป็น
อะไรเล่า เขาจึงจะสะอาดได้ หรือเขาผู้เกิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบธรรมได้ 15 ดูเถิด พระเจ้ามิได้
ทรงวางใจในวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่ แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้า สวรรค์ ก็ ไม่ สะอาด 16 แล ้ว มนุษย์
ผู้ ดื่ม ความชัว่ ช้า เหมือ นดื่ มน้าํ ก็ น่า สะอิดสะเอียนและโสโครกยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 17 ฟัง ข้า ซิ ข้า จะแสดง
แก่ ท่าน สิ ่ง ใดที่ ข้า ได้ เห็น ข้า จะกล่าว 18 สิ ่ง ที่ คนมี ปัญญาได้ บอกกัน มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของเขา และมิ ได้
ปิดบังไว้ 19 ผู้ที่ ได้ รับพระราชทานแผ่นดินแต่ พวกเดียว และไม่ มีคนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
20 คนชัว
่ ทนทุกข์ทรมานตลอดอายุของเขา ตลอดปี ทัง้ ปวงได้ซ่อนไว้จากผู้บีบบังคับ 21 เสียงที่น่าคร้ามกลัว
อยู่ในหูของเขา ผู้ทําลายจะมาเหนื อเขาในยามมัง่ คัง่ 22 เขาไม่เชื่อว่าเขาจะกลับออกมาจากความมืด เขาจะ
ต้องตายด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพื่อหาอาหาร กล่าวว่า ‘อยู่ที่ไหนนะ� เขาทราบอยู่ว่าวันแห่งความมืดอยู่
แค่ เอื้อมมือ 24 ความทุกข์ ใจและความแสนระทมจะทําให้เขาคร้ามกลัว มัน จะชนะเขา เหมือนอย่างกษั ตริ
ย์เตรียมพร้อมแล้วสําหรับการศึก 25 เพราะเขาได้ เหยียดมือของเขาออกสู้ พระเจ้า และเพิม
่ กําลังเพื่อต่อสู้
องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 26 เขาวิง่ เข้า ใส่ พระองค์ อย่า งดื้ อด ึง พร้อมกั บด ง
ั ้ ปุ่ม หนา 27 เพราะว่า เขาได้ คลุม หน้า
ของเขาด้วยความอ้วนของเขาแล้ว และรวบรวมไขมันมาไว้ที่ บัน
้ เอวของเขา 28 และได้ อาศัยอยู่ในหัวเมือง
ที่ รกร้าง ในเรือนซึ่ง ไม่ มี ผู้ อาศัย ซึ่ง พร้อมที่ จะกลายเป็นกองซากปรักห ัก พัง 29 เขาจะไม่ มัง่ มี และทรัพย์
สมบัติ ของเขาจะไม่ ทนทาน และข้าวของของเขาจะไม่ เพิม
่ พูน ในแผ่น ดิน 30 เขาจะหนี จากความมืด ไม่ พ้น
1

โยบ 15:31

432

โยบ 18:4

เปลวเพลิง จะทําให้หน ่อ ของเขาแห้ง ไป และโดยลมพระโอษฐ์ เขาจะต้องจากไปเสีย 31 อย่า ให้เขาวางใจใน
ความอนิ จจังลวงตัวเขาเอง เพราะความอนิ จจังจะเป็นสิง่ ตอบแทนเขา 32 จะชําระให้เขาเต็มก่อนเวลาของ
เขา และกิ่ งก ้า นของเขาจะไม่ เขียว 33 เขาจะเป็น ประดุจ เถาองุ ่นที ่ เขย ่าลู กอง ุ่น ดิบ ของมัน และเป็น ดัง ต้น
มะกอกเทศที่ สลัดทิง้ ดอกบานของมัน 34 เพราะว่าที่ ชุมนุมของพวกหน้าซื่อใจคดนั ้นจะรกร้างไป และไฟจะ
เผาผลาญเต็นท์แห่งสินบนเสีย 35 เขาทัง้ หลายตัง้ ครรภ์ความชัว่ และคลอดความร้ายออกมา และท้องของ
เขาทัง้ หลายตระเตรียมการล่อลวง�

16

โยบบ่นเรือ
่ งพระราชกิจของพระเจ้า
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ข้า เคยได้ยน
ิ เรือ
่ งอย่างนี้ มามากแล้ว ท่านทุก คนเป็น ผู้ เล้าโลมที่ กวนใจ 3 คํา ลมๆ
แล้งๆจะจบสิน
้ เมื่อไรหนอ ท่านเป็น อะไรไป ท่านจึง ตอบอย่างนี้ 4 ข้า ก็ พู ดอย ่างท่านทัง้ หลายได้ เหมือนกัน
ถ้าชีวต
ิ ท่านมาแทนที่ชีวิตของข้า ข้าก็สามารถสรรหาถ้อยคํามากมายก่ายกองมาต่อสู้ท่านทัง้ หลายได้ และ
สัน
่ ศีรษะของข้า ใส่ ท่าน 5 ข้า จะหนุน กําลัง ของท่านทัง้ หลายด้วยปากของข้า ก็ ได้ และการเคลื่อนไหวแห่ง
ริม ฝีปากของข้า จะระงับ ความเจ็บ ปวดของท่านก็ ได้ ด้วย 6 ถ้า ข้า พูด ความเจ็บ ปวดของข้า ก็ ไม่ ระงับ และ
ถ้าข้านิ่ งไว้ จะบรรเทาไปสัก เท่าใด 7 แต่ นี่ แหละ เดีย
๋ วนี้ พระเจ้าทรงให้ข้าอ่อนเปลี้ย พระองค์ ทรงกระทํา ให้
พรรคพวกทัง้ สิน
้ ของข้าเลิ กร้างไป 8 และพระองค์ ได้ ให้ข้าเต็มไปด้วยรอยย่นซึ่งสภาพนี้ เป็นพยานปรักปรํา
ข้า และความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรักปรําข้า มันเป็นพยานใส่หน้าข้า 9 พระองค์ทรงฉี กข้าด้วยพระพิโรธ
ของพระองค์และทรงเกลียดชังข้า พระองค์ทรงขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้า ปรปักษ์ของข้าถลึงตาสู้ข้า 10 มีคนอ้า
ปากใส่ข้า เขาตบแก้มประจานข้า เขาสุมหัวกันปรักปรําข้า 11 พระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนอธรรม และทรง
เหวีย
่ งข้า ไว้ในมือ ของคนชัว่ ร้าย 12 ข้า อยู่ สบาย และพระองค์ ทรงหัก ข้า สะบัน
้ เออ พระองค์ ทรงฉวยคอข้า
และฟาดข้า ลงเป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ ทรงตัง้ ข้า ให้เป็น เป้า ของพระองค์ 13 นั ก ธนูของพระองค์ ล้อมข้า พระองค์
ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เพลามือเลย พระองค์ทรงเทนํ้าดีของข้าลงบนดิน 14 พระองค์ทรงพังเข้าไป
เป็นช่องๆ พระองค์ทรงวิง่ เข้าใส่ข้าอย่างมนุษย์ยักษ์ 15 ข้าเย็บผ้ากระสอบติดหนั งของข้า และทําให้เขาสัตว์
ของข้า สกปรกด้วยผงคลี ดิน 16 หน ้า ของข้า แดงด้วยการรํา่ ไห้ เงามัจจุราชอยู่ ที่ หน ัง ตาของข้า 17 แม้ว ่า ใน
มือของข้าไม่มีความอยุติธรรมเลย และคําอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์ 18 โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย อย่าปิดบังโลหิต
ของข้านะ อย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพัก 19 ดูเถิด เดีย
๋ วนี้ เองพยานของข้าก็อยูบนสวรรค์
่
และพระองค์
ผู้รับรองข้าก็อยู่ในที่สูง 20 เพื่อนของข้าดูหมิน
่ ข้า แต่ตาของข้าเทนํ้าตาออกถวายพระเจ้า 21 โอ ขอให้ผู้หน่งึ
ผู้ใดอ้อนวอนเพื่อมนุษย์ต่อพระเจ้า อย่างที่มนุษย์อ้อนวอนเพื่อเพื่อนบ้านของเขา 22 เพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่
ปี ข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่กลับ�
1
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โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
1 “ลมหายใจของข้า ได้ แตกดับ วัน เวลาของข้า ก็ จบลง หลุม ฝัง ศพพร้อมสําหรับ ข้า แล้ว 2 แน่ ละ คนมัก
เยาะเย้ยก็อยู่รอบข้านี่ เอง และตาของข้าก็ จ้องอยู่ที่ การยัว่ เย้าของเขา 3 ‘โปรดทรงวางประกันไว้สําหรับข้า
พระองค์กับพระองค์ ใครอยู่ที่นั ่ นที่จะให้ประกันสําหรับข้าพระองค์ได้ 4 เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทัง้
หลายไว้จากความเข้าใจ ฉะนั ้น พระองค์ จะไม่ ทรงยกย่องเขา� 5 ผู้ ที่ กล ่าวคํา ประจบประแจงแก่ เพื่อนของ
เขา นั ยน์ ตาของลูก หลานของเขาจะมัว มืด ไป 6 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ข้า เป็น คํา ครหาของชนชาติ ทัง้ หลาย
แต่ก่อนนั ้นข้าเป็นเหมือนรํามะนา 7 นั ยน์ ตาของข้าได้มืดมัวไปด้วยความโศกสลด และอวัยวะทัง้ สิน
้ ของข้า
ก็ เหมือนกับเงา 8 คนเที่ยงธรรมก็ จะตกตะลึ งด้วยเรือ
่ งนี้ และคนไร้ผิดก็จะเร้าตัวขึ้นปรักปรําคนหน้าซื่อใจ
คด 9 คนชอบธรรมยังจะยึดมัน
่ อยู่กับทางของเขา และผู้ที่ มีมือสะอาดก็ จะแข็งแรงยิง่ ขึ้นๆ 10 แต่ พวกท่าน
ท่านทุกคนมาอีกซี ข้าจะไม่พบคนที่มีปัญญาสักคนในพวกท่าน 11 วันของข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็
แตกหัก คือความคิดในใจของข้านั ้น 12 เขาเหล่า นั ้น ทํา กลางคืนให้เป็นกลางวัน ความสว่างนั ้ นก็สัน
้ เพราะ
เหตุ ความมืด 13 ถ้า ข้า รอคอย แดนคนตายจะเป็น บ้านของข้า ข้า ได้ กางที่นอนออกในความมืด 14 ข้า ได้ พู
ดกับความเปื่ อยเน่าว่า ‘เจ้าเป็นพ่อของข้า� และพูดกับหนอนว่า ‘เจ้าเป็นแม่ของข้าและเป็นพี่สาวของข้า�
15 แล้วบัดนี้ ความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเล่า ส่วนความหวังของข้านั ้นใครจะเห็นได้ 16 ความหวังนั ้นจะลงไปที่
ดาลประตูแดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดิน�

18
บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชัว่
แล ้วบิ ลด ัด คนชู อาห์ ตอบว่า 2 “ท่านจะค้นหาถ้อยคํา นานเท่าใด จงใคร่ครวญแล้ว ภายหลัง พวกเราจะ
พูด 3 ทําไมเราจึงถูกนั บให้เป็นสัตว์ และถือว่าเลวทรามในสายตาของท่าน 4 ท่านผูฉ
้ ี กตัวของท่านด้วยความ
1
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โกรธของท่าน จะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิง้ เพราะเห็นแก่ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ ของมัน
5 เออ ความสว่างแห่ง คนชัว
่ จะถู กด ับ เสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ ส่องแสงอีก 6 ความสว่างในเต็นท์ ของ
เขาจะมืด และตะเกียงของเขาจะดับ พร้อมกับ เขา 7 ก้าวอัน แข็ง แรงของเขาก็ จะสัน
้ เข้า และความคิด อ่าน
ของเขาเองก็ จะควํา่ เขาลง 8 เพราะเขาถูก เหวีย
่ งเข้าไปในข่ายด้วยเท้า ของเขาเอง และเขาเดิน อยู่ บนหลุม
พราง 9 กับ อัน หนึ่ ง จะฉวยส้น เท้า ของเขาไว้ ผู้ ปล้น จะมี ชย
ั ต่อ เขา 10 มี บ่วงซ่อนอยู่ ในดิน ไว้ดัก เขา มี กั บอย ู่
ในทางไว้ดักเขา 11 สิ่งน่าหวาดเสียวจะทําให้เขาตกใจอยู่รอบด้าน และไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่ 12 กําลังของ
เขาก็ จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัยพิบัติ ก็ จะคอยพร้อมอยู่ที่ ข้างเขา 13 มันจะกินความแข็งแกร่งแห่ง
ผิวหนั งของเขาเสีย แม้แต่ บุ ตรหัวปี แห่งความตายจะกินความแข็งแกร่งของเขาเสีย 14 ความไว้วางใจของ
เขาจะถูกถอนออกจากเต็นท์ของเขา จะถูกนํามายังกษั ตริย์แห่งความน่าหวาดเสียว 15 สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจะ
อาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของเขา จะมี กํามะถัน เกลื่อนกลาดอยู่ เหนื อ ที่ อยู่ ของเขา 16 รากของเขาจะแห้ง ไปข้างใต้
นั ้น และกิง่ ของเขาที่อยู่ข้างบนจะถูกตัดทิง้ 17 การระลึกถึงเขาจะพินาศไปจากโลก และเขาจะไม่มีชื่ออยู่ใน
ถนน 18 เขาจะถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ ความมืด และจะถูกไล่ ออกไปจากแผ่นดินโลก 19 เขาจะไม่ มี
ลูกหรือหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และจะไม่มีใครเหลืออยูใ่ นที่ซ่ึงเขาเคยอาศัยอยู่ 20 ผูที
้ ่มาภายหลัง
เขาก็จะตกตะลึงด้วยวันของเขา เหมือนกับผู้ที่มาก่อนก็หวาดกลัวด้วย 21 แน่ ละ ที่อยู่ของคนชัว่ เป็นอย่างนี้
แหละ และที่อยูของคนซึ
่
่งไม่รู จั
้ กพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ แหละ�

19
โยบมัน
่ คงในความเชื่อ
1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ท่านทัง
้ หลายจะทรมานจิตใจช้านานสักเท่าใด ทัง้ ทุบข้าเป็นชิน
้ ๆด้วยถ้อยคํา 3 ท่าน
ทัง้ หลายพูดสบประมาทข้าสิบหนแล้ว และที่ ทําตัวเป็นคนแปลกหน้าต่อข้านั ้นท่านก็ ไม่อายเลย 4 ถ้าแม้ว่า
ข้าหลงทําผิดจริง ความผิดของข้าก็ อยู่กับข้า 5 ถ้าท่านทัง้ หลายจะผยองเพราะข้าจริง และใช้ความตํ่าต้อย
ของข้า ปรักปรํา ข้า 6 จงทราบเถิด ว่า พระเจ้า ทรงควํา่ ข้า ลงแล้ว และได้ ทรงเอาตาข่ายของพระองค์ ล้อมข้า
ไว้ 7 ดูเถิด ข้าร้องออกมาเพราะเหตุความทารุ ณ แต่ไม่มีใครฟัง ข้าร้องให้ช่วย แต่ไม่มีความยุติธรรมที่ ไหน
8 พระองค์ ทรงก่อ กําแพงกัน
้ ทางข้า ไว้ ข้า จึง ข้ามไปไม่ ได้ และพระองค์ ทรงให้ ทางของข้า มืด ไป 9 พระองค์
ทรงปลดสง่า ราศี ของข้า ไปจากข้า เสีย และทรงถอดมงกุฎ จากศีรษะของข้า 10 พระองค์ ทรงพัง ข้า ลงเสีย ทุ
กด้านและข้าก็ สิ ้นไป พระองค์ ทรงทึ้งความหวังของข้าขึ้นเหมือนถอนต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่ง
ขึ้นใส่ข้า และทรงนั บข้าว่าเป็นปรปั กษ์ของพระองค์ 12 กองทหารของพระองค์เข้ามาพร้อมกัน เขาทัง้ หลาย
ก่อเชิงเทินต่อสู้ข้า และตัง้ ค่ายล้อมเต็นท์ของข้า 13 พระองค์ทรงให้พี่น้ องของข้าห่างไกลจากข้า ผู้ที่คุ้นเคย
ของข้าก็หน
ั ไปจากข้าเสีย 14 ญาติของข้าละข้าเสีย และเพื่อนสนิ ทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว 15 คนทัง้ หลายที่
อาศัยอยู่ในบ้านของข้าและสาวใช้ของข้า นั บข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา
16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอนเขาด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้าเป็ นที่ขยะแขยง
แก่ภรรยาของข้า ถึงแม้ข้าได้ออ
้ นวอนเพื่อลูกๆที่บังเกิดแก่ข้าเอง 18 แม้เด็กๆดูหมิน
่ ข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็วา่
ข้า 19 สหายสนิ ททัง้ สิน
่ ้ารัก เขาหันหลังให้ข้า 20 กระดูกของข้าเกาะติด
้ ของข้ารังเกียจข้า และคนเหล่านั ้นทีข
หนั ง และติด เนื้ อ ของข้า และข้า รอดได้ อย่างหวุดหวิด 21 โอ ข้า แต่ ท่าน สหายของข้า สงสารข้า เถิด สงสาร
ข้า เถิด เพราะพระหัตถ์ ของพระเจ้า ได้ แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้ หลายจึง ข่มเหงข้า อย่างกับ เป็น พระเจ้า
ทําไมท่านไม่ พอใจกับ เนื้ อ ของข้า 23 โอ ข้า อยากให้ ถ้อยคํา ของข้า ได้ ถู กบ ัน ทึก ไว้ โอ ข้า อยากให้ จาร ึก ไว้ใน
หนั งสือ 24 ข้า อยากให้สลัก ไว้ในศิลาเป็น นิ ตย์ ด้วยปากกาเหล็ก และตะกัว่ 25 แต่ ส่วนข้า ข้า ทราบว่า พระผู้
ไถ่ ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์ จะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก 26 และหลังจากตัวหนอน
แห่งผิวหนั งทําลายร่างกายนี้ แล้ว ในเนื้ อหนั งของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า 27 ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนั ยน์ ตา
ของข้า จะได้ เห็น ไม่ใช่ คนอื่น แม้ว ่า จิตใจในตัว ข้า ก็ อ่อนระโหย 28 แต่ ท่านทัง้ หลายควรว่า ‘ทําไมพวกเรา
ข่มเหงท่าน เมื่อ รากของเรือ
่ งนั ้น พบอยู่ในตัว เรา� 29 จงกลัว ดาบ เพราะพระพิโรธนํา โทษของดาบมา เพื่อ
ท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา�
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โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยูจ
่ ะปรากฏ

1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2 “เพราะฉะนั ้นเพราะเหตุ ความคิดของข้าๆจึงต้องตอบด้วยความเร่ง

ร้อน 3 ข้าได้ฟังคําติเตียนที่สบประมาทแล้ว เพราะเหตุจิตใจข้ารู เ้ รือ
่ งข้าจึงต้องตอบ 4 ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์มา
5
ตัง้ แต่มนุษย์ถู กวางไว้บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบหรือว่า เสียงไชโยของคนชัวน
ั ้ สัน
้ และความชื่นบาน
่ น
ของคนหน้าซื่อใจคดนั ้นเป็นแต่ ครู เ่ ดียว 6 แม้ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขาไป
ถึงหมู่เมฆ 7 เขาจะพินาศเป็นนิ ตย์อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่า ‘เขาอยูที
่ ่ไหน�
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8 เขาจะบิน ไปเสีย เหมือนความฝัน

และจะไม่ มี ใครพบอีก เขาจะถูก ไล่ ไปเสีย 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 ของเขา 11 กระดูก ของเขาเต็ม ไปด้วยความ
บาปของคนหนุ่มซึ่งจะนอนลงกับเขาในผงคลีดิน 12 แม้ว่าความชัว่ จะหวานอยูใ่ นปากของเขา แม้เขาซ่อนไว้
ใต้ ลิน
้ ของเขา 13 แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและไม่ละทิง้ แต่ อมไว้ในปากของเขา 14 อาหารของเขายังเปลี่ยน
ในท้องของเขา เหมือนพิษ ของงู เห่ าในตัว เขา 15 เขากลืน ทรัพย์ สมบัติ ลงไป แต่ จะอาเจียนมัน ออกมาอีก
พระเจ้า จะเหวีย
่ งมัน ออกมาจากท้องของเขา 16 เขาจะดูด พิษ ของงู เห่า ลิน
้ ของงู รา้ ยจะฆ่า เขา 17 เขาจะไม่
ได้ เห็นแม่น้ําลําธาร หรือนํ้าเอ่อล้น คือลําธารที่ มีน้าํ ผึ้งและนมข้นไหลอยู่ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา และ
จะไม่ กล ื นก ิน เสีย เขาได้ กําไรเท่า ไหร่ เขาจะต้องคืนให้ เท่านั ้น และเขาจะไม่ ได้ ความชื่นบานในสิง่ นั ้น เลย
19 เพราะเขาได้ ขยี้ และทอดทิง
้ ก สงบใจ
้ คนยากจน เขาได้ ชิ งบ ้านซึ่ง เขาไม่ ได้ สร้าง 20 แน่ นอนเขาจะไม่ รู สึ
เขาจะเก็บสิง่ ที่ เขาปรารถนาไม่ ได้ เลย 21 อาหารของเขาจะไม่ มีอะไรเหลือ เหตุ ฉะนั ้นไม่ มี ใครเสาะหาทรัพย์
สมบัติ ของเขา 22 ในขณะที่ เขาอิม
่ หนํา สําราญ เขาจะตกในสภาพขัดสน มือ ของคนชั ่วท ัง้ ปวงจะมายัง เขา
23 เมื่อกําลังจะเติ มท้องของเขาให้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่งความพิโรธอันดุ เดือดมาถึงเขา และหลัง
่ ลงมาบน
เขาเมื่อ เขารับ ประทานอาหารอยู่ 24 เขาจะลี้ จากอาวุธ เหล็ก คัน ธนู เหล็กกล้า จะแทงเขาทะลุ 25 เขาดึ งม ัน
ออก และมันออกมาจากร่างกายของเขา เออ กระบี่อันวาววับออกมาจากนํ้าดี ของเขา ความน่าหวาดเสียว
มายังเขา 26 ความมืดทัง้ ปวงจะซ่อนไว้ในที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไม่ต้องเป่าจะกลืนเขาเสีย สิ่งใดที่เหลืออยู่ใน
เต็นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ 27 ฟ้าสวรรค์จะสําแดงความชัว่ ช้าของเขา และแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นปรักปรํา
เขา 28 ผลกําไรแห่งครัวเรือนของเขาจะถูกนําไปเสีย ทรัพย์สมบัติของเขาจะถูกกวาดไปในวันแห่งพระพิโรธ
ของพระเจ้า 29 นี่ เป็นส่วนของคนชัว่ จากพระเจ้า และเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เขา�
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โยบทุกข์ใจเรือ
่ งความเจริญของคนอธรรม
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ขอฟัง ถ้อยคํา ของข้า อย่างระมัดระวัง และให้ คํา นี้ ปลอบใจท่าน 3 ขออดทนหน่ อย
และข้า จะพูด และเมื่อ ข้า พูด แล้ว ก็ เยาะต่อ ไปเถอะ 4 ส่วนข้า นี้ จะต่อว่า มนุษย์หรือ ถ้า เป็น เช่น นั ้น ทําไมใจ
ข้า จึง ไม่ ควรเป็น ทุกข์ 5 มองดู ข้า ซี และจงตกตะลึง เถิด และท่านจงเอามือ ปิดปากของท่าน 6 เมื่อ ข้า ระลึก
ถึงเรือ
่ งนี้ ข้าก็ ตระหนกตกใจ และความสัน
่ สะท้านก็ จับเนื้ อของข้า 7 ทําไมคนชัว่ จึ งมีชีวิตอยู่ เออ จนถึงแก่
8
และเจริญ มี กําลัง มากขึ้น เชื้อ สายของเขาก็ ตั้งม ัน
่ คงอยู่ ในสายตาของเขา และลูก หลานของเขาก็ อยู่ ต่อ
หน้า ต่อตาเขา 9 เรือนของเขาทัง้ หลายก็ ปลอดภัย ปราศจากความกลัว และไม้ เรียวของพระเจ้า ก็ ไม่ อยู่ บน
เขา 10 วัวผู้ของเขาเกิดพันธุ ์ ไม่มีขาด วัวเมียของเขาตกลูก และไม่มีแท้ง 11 เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อย่างฝูง
แพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็ เต้นรํา 12 เขาหยิบเอารํามะนาและพิณเขาคู่ และเปรมปรีดิ ์ตามเสียง
ขลุ่ย 13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็เจริญ และเขาลงไปที่ แดนคนตายในพริบตาเดียว 14 เขาจึงทูลพระเจ้า
ว่า ‘ขอจากเราไปเสีย เพราะเราไม่ปรารถนาความรูใ้ นทางของท่าน 15 องค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิคื
์ ออะไร ที่เราจะ
ต้องปรนนิ บัติเขา ถ้าเราอธิษฐานต่อเขา เราจะได้ประโยชน์ อะไร� 16 ดูเถิด ความจําเริญของเขาทัง้ หลายไม่
อยู่ในกํามือของเขา คําปรึกษาของคนชัว่ อยู่หา่ งไกลจากข้า 17 ตะเกียงของคนชัว่ ดับบ่อยเท่าใด ความยาก
ลําบากมาเหนื อ เขาบ่อยเท่าใด พระเจ้า ทรงแจกจ่ายความเศร้า โศกด้วยพระพิโรธของพระองค์ 18 เขาเป็น
เหมือนฟางข้าวหน้า ลม และเป็น เหมือนแกลบที่ พายุ พัด ไป 19 พระเจ้า ทรงสะสมความชัว่ ช้า ของเขาไว้ให้
ลูก หลานของเขาหรือ พระองค์ ทรงตอบแทนแก่ เขาเอง และเขาก็ จะทราบ 20 นั ยน์ ตาของเขาจะเห็น ความ
พินาศของเขา และเขาจะดื่มพระพิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 21 เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรือ
่ ง
วงศ์ วานที่ ตามเขามา เมื่อ จํานวนเดือนของเขาถูก ตัดขาดกลางคัน เสีย แล้ว 22 มี ผู้ ใดจะสอนความรู ให้
้ แด่
พระเจ้าได้ หรือ เมื่อพระองค์ ทรงพิพากษาเทวชีพ 23 คนหนึ่ งตายเมื่อยังแข็งแรงเต็ มที่สบายและปลอดภัย
ทัง้ สิน
้ 24 ถัง กายของเขาเต็ มด ้วยนํ้านม และกระดูก ของเขาก็ ชุ่ มด ้วยไขกระดูก 25 อี กคนหนึ่ ง ตายด้วยใจ
ขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดี 26 เขาทัง้ สองนอนลงในผงคลีดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็คลุมเขาทัง้ สองไว้ 27 ดู
เถิด ข้า รู ค
้ วามคิด ของท่านและอุบายของท่านที่ จะทํา 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 ว่าคนชัว
ี ารของ
่ ได้สงวนไว้จนถึงวันแห่งภัยพิบัติ และเขาจะถูกนําไปยังวันแห่งพระพิโรธ 31 ใครแจ้งวิธก
เขาต่อหน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิง่ ที่ เขาได้กระทํา 32 แม้กระนั ้นเขาจะถูกหามไปยังหลุมศพ และจะยัง
อยู่ในอุโมงค์ 33 สําหรับเขาก้อนดินที่หุบเขาก็เบาสบาย คนทัง้ ปวงก็ตามเขาไป และคนที่ไปข้างหน้าก็นั บไม่
ถ้วน 34 แล้วทําไมท่านจะมาเล้าโลมใจข้าด้วยสิง่ ว่างเปล่า คําตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากการ
มุสา�
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โยบ 24:3

เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครง
ั ้ ที่สาม
แล ้ว เอลี ฟัส ชาวเทมานตอบว่า 2 “คนจะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ พระเจ้า ได้ หรือ แน่ ละ ผู้ ใดฉลาดก็ เป็น
ประโยชน์ แก่ ตนเองต่างหาก 3 ถ้า ท่านเป็น คนชอบธรรม จะเป็ นที ่ พอพระทัย แก่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิหรื
์ อ
หรือ ถ้า ทางทัง้ หลายของท่านดี รอบคอบจะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ พระองค์ 4 พระองค์ จะทรงติ เตียนท่าน
เพราะยําเกรงหรือ พระองค์จะทรงสู้ ความกับท่านหรือ 5 ความชัว่ ของท่านใหญ่โตมิใช่หรือ ความชัว่ ช้าของ
ท่านไม่ มี ที่ สิ ้นสุ ดม ิ ใช่ หรือ 6 เพราะท่านยึด ของประกัน ไปจากพี่ น้องเปล่าๆ และริบ เสื้อผ้า ของคนที่ เปลือย
กาย 7 ท่านมิ ได้ ให้นํ้า แก่ คนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ ยวขนมปัง ไว้มิ ให้คนที ่ หิว 8 คนที ่ มี อํานาจใหญ่ โต
ย่อมได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ และคนที่มีหน้ามีตาก็ได้เข้าอาศัยอยู่ 9 ท่านไล่แม่ม่ายออกไปมือเปล่า และแขน
ของลูก กํา พร้า พ่ อก ็ หัก 10 เพราะฉะนั ้ นก ั บด ัก อยู่ รอบท่าน และความสยดสยองอัน ฉั บ พลั นก ็ ท่วมทั บท ่าน
11 หรือ ความมืด จนท่านไม่ เห ็ นอะไร และนํ้า ที่ ท่วมก็ ค ลุ มท ่านไว้ 12 พระเจ้า มิ ได้ ทรงสถิต อยู่ ณ ที่ สู ง ในฟ้า
สวรรค์หรือ ดูดาวที่สูงที่สุดเถิด มันสูงจริงๆ 13 เพราะฉะนั ้นท่านว่า ‘พระเจ้าทรงรู อะไร
้
พระองค์จะทรงทะลุ
เมฆมืด ทึบ ไปพิพากษาได้ หรือ 14 เมฆทึบ คลุม พระองค์ ไว้ พระองค์ ทรงมองอะไรไม่ เห็น และพระองค์ ทรง
ดําเนิ น โดยรอบบนพื้น ฟ้า� 15 ท่านมุ่ง ไปทางเก่า หรือ ซึ่ง คนชัว่ เคยดําเนิ น นั ้น 16 ผู้ ถู กฉวยเอาไปก่อนเวลา
กําหนดของเขา รากฐานของเขาถูก ไหลล้น ไปด้วยนํ้า ท่วม 17 ผู้ ทูล พระเจ้า ว่า ‘ขอทรงไปจากข้า ทัง้ หลาย�
และ ‘องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงช่วยเขาทัง้ หลายได้� 18 แต่ พระองค์ ทรงให้ เรือนของเขาเต็ มด ้วยของดี
แต่ คํา ปรึกษาของคนชัว่ ห่างไกลจากข้า 19 คนชอบธรรมเห็น และยินดี คนไร้ผิด หัวเราะเยาะ 20 ในขณะที่
ทรัพย์ สมบัติ ของเราไม่ ถู กตัดขาด แต่ ของที่ เหลือ นั ้น ไฟก็ เผาเสีย 21 จงปรองดองกับ พระเจ้า และอยู่ อย่าง
สันติ ดัง นั ้น สิง่ ที่ ดี จะมาถึง ท่าน 22 ขอจงรับ พระราชบัญญั ติ จากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และเก็บ พระวจนะ
ของพระองค์ ไว้ในใจของท่าน 23 ถ้า ท่านกลับ มายัง องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ท่านจะเจริญ และจะทิง้ ความชัว่
ช้าให้ไกลจากเต็นท์ ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวมทองคําไว้เหมือนผงคลี ดิน และทองคําเมืองโอฟีรไว้
์ เหมือน
หิน ในลําธาร 25 และองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็น ผู้ ป้องกัน ท่าน และท่านจะมี เงิน อย่างมากมาย 26 แล ้ วท
่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า 27 ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และ
พระองค์จะทรงฟังท่าน และท่านจะทําตามคําปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสินใจในเรือ
่ งใด และเรือ
่ งนั ้น
จะสําเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน 29 เมื่อมนุษย์ถูกทิง้ ลงไป ท่านจะว่า ‘มีการทรงช่วย
ยกชูขึ้น และพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด� 30 พระองค์ทรงช่วยเกาะแห่งผูไร้
้ ความผิดให้พ้น มันได้รบ
ั
การช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน�
1
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โยบอาลัยถึงพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “คําร้องทุกข์ของข้าก็ขมขื่นในวันนี้ ด้วย

การที่ข้าถูกทุบตีก็หนักกว่าการร้องครางของ
ข้า 3 โอ ข้าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหน เพื่อข้าจะมาถึงพระที่นั่งของพระองค์ 4 ข้าจะยื่นคดีของข้า
ต่อพระพักตร์พระองค์ และบรรจุข้อโต้แย้งให้เต็มปากข้า 5 ข้าจะทราบคําตอบของพระองค์ และเข้าใจสิง่ ที่
พระองค์จะตรัสกับข้า 6 พระองค์จะทรงโต้แย้งกับข้าด้วยฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์หรือ เปล่าน่ ะ
พระองค์จะทรงให้กําลังแก่ข้า 7 ณ ที่นั ่นคนเที่ยงธรรมจะสู้ความกับพระองค์ได้ และข้าจะรับการช่วยให้พ้น
จากผู้พิพากษาของข้าเป็นนิ ตย์ 8 ดูเถิด ข้าเดินไปข้างหน้า แต่พระองค์มิได้ทรงสถิตที่ นั ่น และข้างหลัง แต่
ข้าก็ ไม่สังเกตเห็นพระองค์ 9 ข้างซ้ายมือที่ พระองค์ ทรงกระทํากิจ ข้าก็ ไม่เห็นพระองค์ ข้างขวามือพระองค์
ทรงซ่อนอยู่ ข้าหาพระองค์ ไม่พบ 10 ด้วยว่าพระองค์ ทรงทราบทางที่ ข้าไป เมื่อพระองค์ ทรงทดสอบข้าแล้ว
ข้า ก็ จะเป็น อย่างทองคํา 11 เท ้า ของข้า ติด รอยพระบาทของพระองค์ แน่ น ข้า ตามมรรคาของพระองค์ และ
มิ ได้ หัน ไปข้างๆเลย 12 ข้าม ิ ได้ พรากไปจากพระบัญญั ติ แห่งริม พระโอษฐ์ ของพระองค์ ข้า ตี ราคาพระวจนะ
แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าอาหารที่จําเป็นสําหรับข้า 13 แต่พระองค์ทรงผันแปรมิได้ และผู้ใดจะหัน
พระองค์ได้ พระองค์มีพระประสงค์สิง่ ใด พระองค์ก็ทรงกระทําสิง่ นั ้น 14 เพราะว่าพระองค์จะทรงกระทําสิง่
ที่ พระองค์ ทรงกําหนดให้ข้านั ้นครบถ้ วน และสิง่ อย่างนั ้นเป็ นอันมากอยู่ในพระดําริของพระองค์ 15 เพราะ
ฉะนั ้นข้าจึงสะทกสะท้านต่อพระพักตร์พระองค์ เมื่อข้าตรึกตรอง ข้าก็ครันคร
่
้ามต่อพระองค์ 16 พระเจ้าทรง
กระทําให้ใจของข้าอ่อนเปลี้ย องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ กระทําให้ข้าสะทกสะท้าน 17 เพราะข้ามิได้ถูกตัดขาด
ก่อนความมืดมาถึง และพระองค์มิได้ทรงปิดบังความมืดทึบไว้จากหน้าข้า�
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โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่ ร้าย
1 “เมื่อ วาระกําหนดไม่ ปิดบัง ไว้จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทําไมบรรดาผู้ ที่ รู จั
้ กพระองค์ ไม่ เห็นวันกําหนด
ของพระองค์ 2 มีคนที ่ยา้ ยหลักเขต เขายึดฝูงแพะแกะพาไปเลี้ยง 3 เขาไล่ ต้อนลาของคนกําพร้าพ่อไป เขา
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เอาวัวของหญิงม่ายไปเป็นประกัน 4 เขาผลักคนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแห่งแผ่นดินโลกต่างก็ซ่อน
ตัวหมด 5 ดูเถิด ดังลาป่าอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร คนยากจนนั ้นออกไปทํางานพยายามหาอาหาร ถิน
่ แห้งแล้งให้
อาหารแก่เขาและบุตรทัง้ หลายของเขา 6 เขาทัง้ หลายเก็บหญ้าแห้งที่ในทุ่ง และเขาเล็มสวนองุน
่ ของคนชัว่
7 เขาทําให้คนที ่ เปล ือ ยกายนอนตลอดคืน โดยไม่ มี เสื้อผ้า และไม่ มี ผ้าห่ม กัน หนาว 8 เขาเปี ยกฝนแห่ง ภู เขา
และเกาะหิน อยู่ เพราะขาดที่ กําบัง 9 มี ผู้ ฉวยเด็ก กําพร้า พ่อ ไปจากอก และเอาของประกัน จากคนยากจน
10 เขาทัง
้ หลายทําให้เขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่มีเสื้อผ้า เขาก็แบกฟ่อนข้าวไปจากคนที่หิว 11 เขาทํานํ้ามัน
อยู่ท่ามกลางกําแพงของพวกเขา เขายํ่าอยู่ที่บ่อย่าํ องุน
่ แต่เขาต้องทนความกระหาย 12 คนครํา่ ครวญออก
มาจากที่ในเมือง และจิตใจของคนบาดเจ็บร้องขอ แต่พระเจ้ามิได้สนพระทัยในความโง่เขลาของเขา 13 เขา
อยูใ่ นพวกที่กบฏต่อความสว่าง ที่ไม่คุ้นเคยกับทางของความสว่างนั ้น และมิได้อยูในทางของความสว่
่
างนั ้น
14 ฆาตกรลุก ขึ้น มาแต่ เช้า ตรู ่ เขาฆ่า คนยากจนและคนขัดสน และในกลางคืน เขาเป็ น เหมือนขโมย 15 ตา
ของผู้ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบคํ่า กล่าวว่า ‘ไม่มีตาใดจะเห็นข้า� และเขาก็ปลอมหน้าของเขา 16 ในยาม
มืด เขาขุด เข้าไปในเรือนซึ่ง เขาหมายไว้สําหรับ ตนเองในเวลากลางวัน เขาไม่ รู จั
้ ก ความสว่าง 17 เพราะเงา
มัจจุราชเป็นเหมือนเวลาเช้าแก่เขาทุกคน ถ้าใครรู จ
้ ักเขา เขาก็เป็นความสยดสยองของเงามัจจุราช 18 เขา
รวดเร็วดุจดังนํ้ามากหลาย ส่วนแบ่งของเขาถูกสาปในแผ่นดิน เขาไม่หน
ั หน้าไปสู่สวนองุน
่ ของเขา 19 ความ
แห้ง แล้ง และความร้อนฉวยเอานํ้า หิมะไปฉั นใด แดนคนตายก็ ฉวยเอาผู้ กระทํา บาปไปฉั น นั ้น 20 ครรภ์ จะ
ลืมเขา ตัว หนอนจะกินเขาอย่างอร่อย ไม่มีใครจํา เขาได้ ต่อ ไป ความชัว่ จะหักลงเหมือนต้นไม้ 21 เขารีดเอา
จากหญิง หมั นที ่ ไม่มี ลูก และไม่ ทําดี อะไรให้ แก่ หญิ งม ่าย 22 เขาได้ ทําลายคนที่ มี กําลั งด ้ว ยอํา นาจของตน
เขาลุกขึ้น แล้วไม่มีใครมัน
่ ใจเรือ
่ งชีวต
ิ ของตน 23 พระเจ้าทรงประทานความปลอดภัยให้เขา และเขาก็พ่ง
ึ อยู่
และพระเนตรของพระองค์ อยู่ บนหนทางของเขา 24 เขาทัง้ หลายถูก ยกย่องขึ้ นคร ู่ หน่งึ แต่ ก็ ต้องสิน
้ ไปและ
ถูกนําลงมา เขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูกตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว 25 แล้วบัดนี้ ถ้าไม่
เป็นเช่นนั ้น ใครจะพิสูจน์ได้ว่าข้ามุสา และสําแดงว่าสิง่ ที่ข้ากล่าวนั ้นไร้สาระ�
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บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู จ
้ ักพระเจ้าได้
แล ้วบิ ลด ัด คน ชู อาห์ ตอบ ว่า 2 “พระเจ้า ทรง อํานาจ ใน การ ครอบ ครอง และ ทรง ให้ ยําเกรง พระองค์
ทรงกระทํา สันติภาพในสวรรค์ เบื้องสูง ของพระองค์ 3 กองทัพ ของพระองค์ มี จํานวนหรือ ความสว่างของ
พระองค์ มิได้ ส่องมาเหนื อ ผู้ ใดบ้าง 4 แล ้ว มนุษย์ จะชอบธรรมต่อ พระพักตร์ พระเจ้า ได้ อย่างไร คนที ่ เก ิด
จากผู้หญิงจะสะอาดได้ อย่างไร 5 ดู เถิด ถึงแม้ ดวงจันทร์ก็ ไม่มีความสุกใส และดวงดาวก็ ไม่ บริสุทธิในสาย
์
พระเนตรของพระองค์ 6 มนุษย์ จะยิง่ สะอาดน้ อยกว่า นั ้น เท่าใด ผู้ เป็น เพียงตัว ดักแด้ และบุตรของมนุษย์
เล่า ผู้เป็นเพียงตัวหนอน�
1

26
โยบกล่าวซํ้าว่าท่านเชื่อในพระเจ้า
1 แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ท่านได้ ชว
่ ยผู้ ไม่มี กําลัง มากจริง หนอ ท่านได้ ชว
่ ยแขนที่ ไม่มี แรงแล้ว หนอ 3 ท่าน
ให้ คํา ปรึกษาแก่ คนที ่ ไม่มี สติ ปัญญา และได้ ให้ ความรู ้ มากที่ สัมฤทธิ์ ผล จร ิง หนอ 4 ท่านเปล่ง วาจาออก
มาแก่ ใครเล่า และวิญญาณของใครได้ ออกมาจากท่าน 5 ชาวแดนคนตายเบื้องล่างสะทกสะท้านใต้ นํ้า
และชาวเมืองนั ้น 6 นรกเปลือยอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า และแดนพินาศไม่ มี ผ้าห่ม 7 พระองค์ ทรงคลี่ ทาง
เหนื อ ออกคลุ มท ี่ เวิง้ ว้าง และแขวนโลกไว้เหนื อ ที่ ว่างเปล่า 8 พระองค์ ทรงมัด นํ้า ไว้ในเมฆทึบ ของพระองค์
และเมฆนั ้ นก ็ ไม่ ขาดวิน
่ ไป 9 พระองค์ ทรงคลุม หน้า ของพระที่ นั ่ง และคลี่ เมฆของพระองค์ ออกคลุม มัน ไว้
10 พระองค์ ทรงขีด ปริมณฑลไว้บนพื้น นํ้า ณ เขตระหว่างความสว่างและความมืด 11 เสาฟ้า ก็ หวัน
่ ไหวและ
ประหลาดใจเมื่อ พระองค์ ทรงขนาบ 12 พระองค์ ทรงปราบทะเลให้ สงบด้วยอานุภาพของพระองค์ พระองค์
ทรงตี คนจองหองด้วยความเข้า พระทัย ของพระองค์ 13 พระองค์ ทรงตกแต่ง ฟ้า สวรรค์ ด้วยพระวิญญาณ
ของพระองค์ พระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงสร้างพญานาคที่ ขด 14 ดู เถิด เหล่า นี้ เป็น เพียงพระราชกิจ ผิว เผิน
ของพระองค์ เราได้ยน
ิ ถึง พระองค์ ก็ เป็น เพียงเสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึง ฤทธิก
์ ัมปนาทอัน เกรียงไกรของ
พระองค์ได้�
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ความจริงใจของโยบ
1 และโยบได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของตนอี กว่า 2 “พระเจ้า ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด คือ พระองค์ ผู้ ทรงนํา
ความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าไปเสีย และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงพระชนม์
อยูแน่
่ ฉั นใด คือผู้ทรงทําใจข้า
์
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ให้ขมขื่น 3 เพราะลมหายใจยังอยู่ในตัวข้าตราบใด และลมปราณจากพระเจ้ายังอยู่ในรู จมูกของข้าตราบใด
4 ริมฝีปากของข้าจะไม่พูดความเท็จและลิน
้ ของข้าจะไม่เปล่งคําหลอกลวง 5 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าเห็นว
่าท่านเป็นฝ่ายที่ ถู กเลย ข้าจะไม่ทิง้ ความสัตย์จริงของข้าจนข้าตาย 6 ข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มัน
่ ไม่
ยอมปล่อยไป จิ ตใจของข้า ไม่ ตําหนิ ข้า ไม่ ว่าว ัน ใดในชีวต
ิ ของข้า 7 ขอให้ศัตรู ของข้า เป็น เหมือนคนชัว่ และ
ขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม
คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง

8 เพราะอะไรจะเป็ นความหวังของคนหน้าซื่อใจคด

แม้ว่าเขาได้กําไรแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงเอาชีวต
ิ ของเขา
ไป 9 พระเจ้า จะทรงฟัง เสียงร้องของเขาหรือ เมื่อ ความยากลําบากมาสู่ เขา 10 เขาจะปี ติ ยินดี ในองค์ ผู้ ทรง
มหิทธิฤทธิหรื
์ อ เขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือ 11 ข้าจะสอนท่านทัง้ หลายโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า ข้า
จะไม่ปิดบังพระดําริขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 12 ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นเองแล้ว ทําไมท่านจึงเหลวไหลสิน
้
เชิง ที เดียวเล่า 13 ต่อ พระเจ้า นี่ เป็น ส่วนของคนชัว่ และมรดกซึ่ง ผู้ บีบ บังคับ จะได้ รบ
ั จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ 14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิม
่ ขึ้น ก็เพื่อถูกดาบ และลูกหลานของเขาก็หาไม่พอกิน 15 คนของเขาที่เหลือ
อยู่ ความตายก็จะฝังเขาเสีย และภรรยาม่ายทัง้ หลายของเขาจะไม่ครํา่ ครวญ 16 ถึงเขาจะกอบโกยเอาเงิน
ไว้มากอย่างผงคลี ดิน และกองเสื้อ ผ้า ไว้ดั งด ิน เหนี ยว 17 เขาจะกองไว้ก็ได้ แต่ คนชอบธรรมจะสวม และ
คนไร้ผิด จะแบ่ง เงินก ัน 18 เขาสร้างบ้านเหมือนอย่างตัว มอด เหมือนอย่างเพิง ที่ คนยามสร้าง 19 คนมัง่ คัง่
จะนอนลง แต่ เขาจะไม่ ถู กรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่ อยู่ แล้ว 20 ความสยดสยองท่วมเขา
เหมือนนํ้า มากหลาย ในกลางคืน พายุ หอบเขาไป 21 ลมตะวัน ออกหอบเขาขึ้น และเขาก็ จากไป เหมือนพา
ยุมันก็กวาดเขาออกไปจากที่ของเขา 22 พระเจ้าจะทรงเหวีย
่ งเขาอย่างไม่ปรานี เขาจะหนี จากพระหัตถ์ของ
พระองค์ 23 คนจะตบมือเยาะเย้ยเขา และเย้ยหยันเขาออกไปจากที่ของเขา�
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สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
ต้องมีเหมืองสําหรับแร่เงิน และมีที่ สําหรับทองคําที่ เขาถลุง 2 เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน และ
ถลุงทองสัมฤทธิจ
้ และ
์ ากแร่ดิบ 3 มนุษย์กําจัดความมืด และค้นหาไปยังเขตไกลที่สุด ค้นแร่ดิบในที่มืดครึม
เงามัจจุราช 4 เขาขุดปล่องไกลจากที่ฝูงคนอาศัยอยู่ คนสัญจรไปมาลืมเขาแล้ว เขาแขวนอยู่แกว่งไปแกว่ง
มาไกลจากฝูงคน 5 ฝ่ายแผ่นดินนั ้ นมีอาหารออกมา แต่ภายใต้ก็ควํา่ อย่างถูกไฟไหม้ 6 ก้อนหินของที่ นั่นเป็
นทีอยู
่ ของพลอยไพทู
่
รย์ และมันมผ
ี งทองคํา 7 ทางนั ้นไม่มีเหยี่ยวรู ้ และไม่มีตาเหยีย
่ วดํามองเห็น 8 ลูกสิงโต
ไม่เคยเดินทีนั
่ ่น สิงโตดุรา้ ยไม่ผ่านมาที่นั ่น 9 คนยื่นมือที่หน
ิ แข็ง และทําลายภูเขาลงถึงราก 10 เขาขุดลําราง
ไว้ในหิน และตาของเขาเห็น ของประเสริฐ ทุก อย่าง 11 เขากัน ตานํ้า ไว้ เพื่ อม ิ ให้ มีน้าํ ย้อย และสิง่ ที่ ปิดบัง ไว้
เขานํามาให้แจ้ง 12 แต่จะพบพระปัญญาที่ไหน และที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหน 13 มนุษย์ไม่รูจั
้ กค่าของพระ
ปัญญา และในแผ่นดินของคนเป็ นก็หาไม่พบ 14 บาดาลพูดว่า ‘ที่ข้าไม่มี� และทะเลกล่าวว่า ‘ไม่อยู่กับข้า�
15 จะเอาทองคํา ซื้ อก ็ ไม่ ได้ และจะชัง
์ ไม่ได้ หรือเป็น
่ เงินให้ตามราคาก็ ไม่ได้ 16 จะตี ราคาเป็นทองคําโอฟีรก็
พลอยสีน้ําข้าวประเสริฐหรือพลอยไพทูรย์ก็ไม่ได้ 17 จะเทียบเท่าทองคําและแก้วผลึกกไม่
็ ได้ หรือจะแลกกับ
เครือ
่ งทองคํา เนื้ อด ี ก็ ไม่ ได้ 18 อย่า เอ่ย ถึง หิน ปะการัง และไข่ มุ กเลย ค่า ของพระปัญญาสูง กว่า มุกดา 19 บุ ษ
ราคั ม แห่ง เมืองเอธิโอเปีย ก็ เปรียบกับ พระปัญญาไม่ ได้ หรือ จะตี ราคาเป็น ทองคํา บริสุทธิ์ ก็ ไม่ ได้ 20 ดัง นั ้น
พระปัญญามาจากไหนเล่า และที่ของความเข้าใจอยูที
่ ่ไหน 21 เป็นสิง่ ที่ซ่อนพ้นจากตาของสิง่ ที่มีชีวิตทัง้ ปวง
และปิดบัง ไว้จากนกในอากาศ 22 แดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงลือ เรือ
่ งพระปัญญากับ
หู ของเรา� 23 พระเจ้า ทรงทราบทางไปหาพระปัญญานั ้น และพระองค์ ทรงทราบที่ อยู่ของพระปัญญาด้วย
24 เพราะพระองค์ ทอดพระเนตรไปถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก และทรงเห็น ทุก สิง
่ ที่ ใต้ ฟ้า สวรรค์ 25 ในเมื่อ
26
พระองค์ทรงกําหนดนํ้าหนั กให้แก่ลม และทรงกะนํ้าด้วยเครือ
่ งตวง เมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝน และ
สร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า 27 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนา
ไว้และทรงวิจัย 28 และพระองค์ ตรัส กับ มนุษย์ว่า ‘ดู เถิด ความยําเกรงองค์ พระผู้ เป็น เจ้า นั ่น แหละคือ พระ
ปัญญา และที่จะหันจากความชัว่ คือความเข้าใจ� ”
1 “แน่ ละ

29
โยบแก้คํากล่าวหาผิด
1 แล ้ว โยบก็ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของท่านอี กว่า 2 “โอ ข้า อยากจะอยู่ อย่างแต่ละเดือนที่ ผ่านไป อย่างใน
สมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์ข้า 3 เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนื อศีรษะข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วย
ความสว่างของพระองค์ 4 อย่างข้าเมื่อครัง้ ยังหนุ่มแน่ นอยู่ เมื่อความลึกลับแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนื อเต็นท์
ของข้า 5 เมื่อองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิยั
์ งอยู่กับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า 6 เมื่อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วย
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นมข้น และก้อนหิน เทธารนํ้ามัน ออกให้ข้า 7 เมื่อ ข้า ออกมายัง ประตู เมือง เมื่อ ข้า เตรียมที่ นั่ง ของข้า ที่ ถนน
8 คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้วกหลี
็ กไป คนสูงอายุลุกขึ้นยืน 9 เจ้านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไว้ 10 เสียงของ
ขุนนางก็ สงบลง และลิน
้ ของเขาก็ เกาะติด เพดานปาก 11 เมื่อ หูได้ ยินแล้ว ต่างก็ วา่ ข้าเป็นสุข และเมื่อตาดู
ก็ ยกย่องข้า 12 เพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที่ รอ
้ งให้ช่วย และเด็กกําพร้าพ่อที่ ไม่มีใครอุปถัมภ์ เขา 13 พรของ
คนที่จวนพินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบาน 14 ข้าสวมความ
ชอบธรรม และมันกห
็ อ
่ หุม
้ ข้าไว้ ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะ 15 ข้าเป็นนั ยน์ ตาให้
คนตาบอด และเป็นเท้าให้คนง่อย 16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรือ
่ งของผู้ที่ ข้าไม้รู จ
้ ัก 17 ข้า
หักขากรรไกรของคนชัว่ และได้ดึงเอาเหยื่อจากฟันของเขา 18 แล้วข้าคิดว่า ‘ข้าจะตายในรังของข้า และข้า
จะทวีวน
ั เวลาของข้า อย่างทราย 19 รากของข้า จะแผ่ ไปถึง นํ้า มีน ้าํ ค้างบนกิง่ ของข้า ตลอดคืน 20 สง่า ราศี
ของข้าสดชื่นอยูก
่ ับข้า และคันธนูของข้าใหม่เสมออยูใ่ นมือข้า� 21 คนทัง้ หลายเงีย
่ หูฟังข้าและคอยอยู่ และ
เงียบอยูฟ
่ ังคําปรึกษาของข้า 22 หลังจากที่ข้าพูดแล้ว เขาก็ไม่พูดอีกเลย และคําของข้าก็กลน
ั ่ ลงมาเหนื อเขา
23 เขาคอยข้าเหมือนคอยฝน เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้า
ํ ฝนชุกปลายฤดู 24 ถ้าข้าหัวเราะเยาะ
เขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า เขาก็มิได้ทําให้หม่นหมองลง 25 ข้าเลือกทางให้เขา และนั ่ง
เป็นหัวหน้า และอยูอ
่ ย่างกษั ตริย์ท่ามกลางกองทหาร อย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่ครํา่ ครวญ�

30
ความมัง่ มีของโยบกลายเป็นความยากจน
คือ คนที่ ออ
่ นกว่า ข้า น่ ะ คนที ่ ข้า จะเหยียดหยามพ่อ ของเขา ถึ งก ับ ไม่ ยอมให้อยู่
กับ สุนัข ที่ เฝ้า ฝูง แพะแกะของข้า 2 ข้า จะได้ อะไรจากกําลั งม ือ ของเขาทัง้ หลาย คือ ของคนที่ เรีย
่ วแรงเขา
หมดไปแล้ว 3 เพราะเหตุความขาดแคลนและหิวโหยพวกเขาจึงอยู่อย่างโดดเดี่ยว เมื่อก่อนเขาหนี ไปยังถิน
่
ทุ รก ัน ดารซึ่ง รกร้างและถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า 4 เขาเก็บ ผัก ชะครามซึ่ง อยู่ กับ พุ่ม ไม้ และเอารากต้นไม้ จําพวก
สนจู นิ เปอร์มาเป็น อาหาร 5 เขาถูก ขับ ไล่ ออกไปจากท่ามกลางคน (มี คนตะโกนตามเขาไปอย่างตามโจร�
6 ฉะนั ้น เขาต้องพัก อยู่ ที่ ลํา ละหาน ในโพรงดิน และซอกหิน 7 เขาร้องอยู่ ท่ามกลางพุ่ม ไม้ เขาเบียดกัน อยู่
ภายใต้ ต้น ตําแย 8 เขาเป็น ลูก ของคนถ่อย เออ เป็น ลูก ของคนเสีย ชื่อ เขาถูก กวาดออกไปเสีย จากแผ่น ดิน
9 และบัดนี้ ข้า กลายเป็ น เพลงเยาะเย้ย ของเขา เออ ข้า เป็ น คํา ครหาของเขา 10 เขาทัง
้ หลายสะอิดสะเอียน
ข้า และเหินห่างจากข้า เขาไม่รงั ้ รอที่จะถ่มน้าํ ลายลงหน้าของข้า 11 เพราะพระเจ้าทรงหย่อนสายธนูของข้า
และให้ข้าตกตํ่า เขาทัง้ หลายก็เหวี่ยงความยัง้ คิดเสียต่อหน้าข้า 12 คนหนุ่มลุกขึ้นข้างขวามือของข้า เขาผลั
กดันเท้าของข้าออกไป เขาเหวีย
่ งทางแห่งความพินาศไว้ต่อสู้ ข้า 13 เขาพังทางเดินของข้า เขาเสริมภัยพิบั
14
ติให้ข้า ไม่มีผู้ใดช่วยเขาไว้เลย เขามาหาข้าอย่างกับน้าํ ที่ทะลักเข้ามาอย่างเต็มที่ เขากลิง้ ตัวเข้ามาหาข้า
ท่ามกลางซากปรักหักพัง 15 ความสยดสยองต่างๆหันมาใส่ข้า จิตใจของข้าถูกเขาติดตามอย่างลมตาม และ
ความเจริญรุ ง่ เรืองของข้าสูญไปเสียอย่างเมฆ 16 บัดนี้ จิตใจของข้าก็ละลายไป วันแห่งความทุกข์ใจยึดตัวข้า
ไว้ 17 กลางคืนกระดูกข้าทะลุไป และความเจ็บปวดที่แทะข้านั ้นไม่หยุดพักเลย 18 เครือ
่ งแต่งกายของข้าเสีย
รู ป ไปด้วยความรุ นแรงแห่ง โรคนี้ มั นม ัด ข้า อย่างผ้า คอเสื้อ รัด ข้า 19 พระเจ้า ทรงเหวีย
่ งข้า ลงในปลัก และ
ข้า ก็ กลายเป็น เหมือนผงคลี และขี้ เถ้า 20 ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ และพระองค์ หาทรงสดับ ข้า พระองค์
ไม่ ข้าพระองค์ยน
ื ขึ้น และพระองค์หาทรงมองไม่ 21 พระองค์กลับทรงดุรา้ ยต่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงต่อ
ต้านข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิข
ึ เหนื อลม และทรงให้ข้า
์ องพระองค์ 22 พระองค์ทรงชูข้าพระองค์ข้น
พระองค์ขี่ลม และทรงให้ตัวข้าพระองค์ละลายไป 23 ข้าพระองค์ทราบแล้ วว่าพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์
ตายเสีย และให้ ไปสู่ ที่ กําหนดของคนเป็น ทัง้ ปวง 24 ถึง กระนั ้น เขาจะไม่ ย่ื นม ือ ของเขาออกช่วยคนในแดน
คนตาย ถึง แม้ ว่า พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือ ในท่า มกลางภัย พิบั ติ ของเขา 25 ข้าม ิ ได้ ร้องไห้ เพื่อ ผู้ ที่ วัน
เวลาของเขายากเย็นหรือ จิ ตใจของข้า มิ ได้ โศกสลดเพื่อ คนขัดสนหรือ 26 แต่ เมื่อ ข้ามองหาของดี ของร้าย
ก็ มาถึง และเมื่อ ข้า คอยความสว่าง ความมื ดก ็ มาถึง 27 จิ ตใจของข้า ร้อนรุ ม
่ ไม่ เคยสงบเลย วัน แห่ง ความ
ทุกข์ใจมาพบข้า 28 ข้าได้ไว้ทุกข์ มิใช่ด้วยแดด ข้ายืนขึ้นในที่ชุมนุมชน และร้องขอความช่วยเหลือ 29 ข้าเป็น
พี่น้องกับมังกร และเป็นเพื่อนกับนกเค้าแมว 30 ผิวหนั งของข้าดํา กระดูกของข้าร้อนอย่างไฟไหม้ 31 เพราะ
ฉะนั ้นเสียงพิณเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ยของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้�
1 “แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเยาะข้า

31
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
1 “ข้าได้ทําพันธสัญญากับนัยน์ ตาของข้า แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร 2 อะไรจะเป็ นส่วนของ
ข้าจากพระเจ้าเบื้องบน และเป็นมรดกของข้าจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ณ ที่สูง 3 มิใช่ภยันตรายสําหรับคน
ชัว่ และภัยพิบัติสําหรับคนที่กระทําความชัว่ ช้าดอกหรือ 4 พระองค์มิทรงเห็นทางที่ข้าไป และนั บฝีก้าวของ
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ข้าดอกหรือ 5 ถ้าข้าได้ดําเนิ นไปกับความไร้สาระ และเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวง 6 ก็ขอให้เอาข้าชังด
่
้วยตราชูเที่ยงตรง และขอพระเจ้าทรงทราบความซื่อสัตย์ของข้า 7 ถ้าย่างเท้าของข้าหันออกไปจากทาง และ
จิตใจของข้าดําเนิ นตามนั ยน์ ตาของข้า และถ้าความด่างพร้อยใดๆเกาะติดมือข้า 8 ก็ขอให้ข้าหว่าน และให้
คนอื่นกิน และขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากเอาไป 9 ถ้าใจของข้าถูกลอ
่ ชวนไปหาผูหญิ
้ ง และข้าได้ซุ่ม
อยูที
่ ่ประตูเพื่อนบ้านของข้า 10 แล้วก็ขอให้ภรรยาของข้าโม่แป้งให้คนอื่น และให้คนอื่นโน้ มทับนาง 11 เพราะ
นั ่น เป็น ความผิด ที่ ร้ายกาจ และเป็น ความชัว่ ช้า ที่ ผู้ พิพากษาต้องปรับโทษ 12 เพราะนั ่น จะเป็น ไฟผลาญให้
ไปถึง แดนพินาศ และจะถอนรากผลเพิม
่ งของทาสหรือ ทาสหญิง ของ
่ พูน ทัง้ ปวงของข้า 13 ถ้า ข้า ดู ถู กเรือ
14
ข้า เมื่อ เขานํา มาร้องทุกข์ ต่อ ข้า เมื่อ พระเจ้า ทรงลุก ขึ้น แล ้ว ข้า จะทํา อะไรได้ เมื่อ พระองค์ ทรงสอบถาม
ข้า จะทูล ตอบพระองค์ อย่างไร 15 พระองค์ ผู้ ทรงสร้างข้า ในครรภ์ มิได้ ทรงสร้างเขาหรือ มิใช่ พระองค์ องค์
เดียวเท่านั ้นหรือ ที่ทรงสร้างเราทัง้ สองในครรภ์ 16 ถ้าข้าได้หน่วงเหนี่ ยวสิง่ ใดๆที่คนยากจนอยากได้ หรือได้
กระทํา ให้นั ยน์ ตาของหญิ งม ่า ยมองเสีย เปล่า 17 หรือ ข้า รับ ประทานอาหารของข้า แต่ ลําพัง และคนกําพร้า
พ่อ ไม่ ได้ ร่วมรับ ประทานอาหารนั ้น ด้วย 18 (เพราะตัง้ แต่ เด็ก มา เขาเติบ โตขึ้ นก ับ ข้า อย่างอยู่ กับ พ่อ และ
ข้าได้ เป็น ผู้แนะนํา เธอตัง้ แต่ ครรภ์ มารดาของข้า� 19 ถ้า ข้าเห็นคนหนึ่ งคนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า หรือ
เห็นคนขัดสนไม่มีผ้าคลุมกาย 20 ถ้าบัน
้ เอวของเขามิได้อวยพรแก่ข้า และถ้าเขามิได้อบอุน
่ ด้วยขนแกะของ
ข้า 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 แขนของข้า หัก หลุด จากข้อ ต่อ เสีย เถิด 23 เพราะข้า สยดสยองด้วยภัย
พิบัติที่มาจากพระเจ้า และด้วยเหตุความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ ข้าทําอะไรไม่ได้ 24 ถ้าข้ากระทําให้ทอง
คําเป็ นที ่ไว้ใจหรือพู ดกับทองคําเนื้ อดีว่า ‘ท่านเป็ นที ่วางใจของข้า� 25 ถ้าข้าเปรมปรีดิ ์เพราะสมบัติ ของข้า
มากมาย หรือเพราะมือของข้าได้ มามาก 26 หรือข้าเพ่งดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสง หรือดวงจันทร์เมื่อเคลื่อน
ไปอย่างสง่า 27 และจิตใจของข้าถู กล่อชวนอยู่อย่างลับๆ และปากของข้าจุบมือของข้า 28 นี่ เป็นความชัว่ ช้า
ด้วยที่ ผู้ พิพากษาจะต้องปรับ โทษ เพราะข้า คงต้องปฏิเสธพระเจ้า เบื้องบน 29 ถ้า ข้า เปรมปรีดิ ์ เมื่อ ผู้ ที่ เกล
ียดชังข้านั ้นพินาศ หรือลิงโลดเมื่อเหตุ รา้ ยมาทันเขา 30 ข้าไม่ยอมให้ปากของข้าบาปไปโดยขอชีวต
ิ ของเขา
ด้วยคําสาปแช่ง 31 ถ้าคนแห่งเต็นท์ ของข้ามิ ได้ กล่าวว่า ‘โอ ยังมีใครที่ไหนที่ กินเนื้ อของนายไม่ อิม
่ � 32 คน
ต่างถิ่นมิได้ พักอยู่ในถนน ข้าเปิดประตูให้แก่ คนเดินทาง 33 ถ้าข้าปิดบังการละเมิดของข้าอย่างอาดัม ด้วย
ซ่อนความชัว่ ช้า ของข้า ไว้ในอกของข้า 34 เพราะข้า กลัว มวลชนและกลั วท ี่ ครอบครัว ต่างๆจะเหยียดหยาม
ข้า ข้าจึงนิ่ งเสีย ไม่ออกไปพ้นประตูบ้าน 35 โอ ข้าอยากให้สักคนหนึ่ งฟังข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้าคือ
ขอองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิตอบข้
า ข้าอยากได้คําสํานวนฟ้องข้าซึ่งคู่ความเขียนขึ้น 36 ข้าจะใส่บ่าแบกไปแน่ ที
์
เดียว ข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎ 37 ข้าจะแจ้งจํานวนฝีก้าวของข้าแก่ พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์ อย่าง
เป็นเจ้านาย 38 ถ้าที่ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั ้ นร้องไห้ด้วยกัน 39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมัน
ด้วยมิได้เสียเงิน และกระทําให้เจ้าของที่ดินเดิมนัน
้ เสียชีวต
ิ 40 ก็ขอให้มีต้นผักหนามงอกแทนข้าวสาลี และ
หญ้าสาบแร้งแทนข้าวบาร์เลย์� จบถ้อยคําของโยบ

32
เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า

ดัง นั ้น บุ รุ ษ ทัง้ สามก็ หยุด ตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเอง 2 แล ้ว เอลีฮู บุ ตรชาย
บาราเคล คนบุ ชี ครอบครัวราม ก็ โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่านอ้างตั วว่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่ 3 เขา
โกรธสหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทัง้ หลายตอบไม่ ได้ ทัง้ ๆที่ เขาหาว่า โยบผิด 4 ฝ่ายเอลี ฮู คอยจน
โยบพูด จบ เพราะพวกเขาแก่ กว่าตน 5 และเมื่อ เอลีฮู เห็นว่าไม่ มี คําตอบในปากของบุรุษ ทัง้ สามนี้ แล้ว เขา
จึง โกรธ 6 และเอลีฮู บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ชี กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ยัง เยาว์วัย และท่านสูง อายุ แล้ว เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า เกรงกลั วท ี่ จะกล่าวความคิด เห็น ของข้าพเจ้า แก่ ท่าน 7 ข้าพเจ้า ว่า ‘ขอให้วัย พูด เถิด และให้
ปี หลายปี สอนสติ ปัญญา � 8 แต่ มี จิ ตวิญญาณในมนุษย์ การดลใจจากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์กระทํา ให้ เขา
เข้าใจ 9 ไม่ใช่ผู้ยงิ่ ใหญ่เท่ านั ้ นที ่เป็นคนฉลาด หรือคนสูงอายุเข้าใจความยุติ ธรรม 10 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า
จึงว่า ‘ขอฟังข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ากล่าวความคิดเห็นของข้าพเจ้าด้วย� 11 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้คอยฟังคําของ
ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเงีย
่ หูฟังเหตุผลของท่านขณะที่ท่านค้นหาว่าจะพูดว่ากระไร 12 เออ ข้าพเจ้าสนใจฟัง
ท่าน และ ดูเถิด ไม่มีผู้ใดให้เหตุผลอันควรแก่โยบ ในพวกท่านไม่มีผู้ใดที่ตอบคําของโยบได้ 13 อย่าเพ่อพูด
นะว่า ‘เราได้ พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้า ทรงผลัก เขาลงแล้ว มิ ใช่ มนุษย์ � 14 เขามิ ได้ เพ่ งเล็ง ถ้อยคํา ของ
เขาใส่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะไม่ ตอบถ้อยคํา ของเขาด้วยคํา พูด ของท่าน 15 เขาทัง้ หลายก็ ตกตะลึง เขาไม่
ตอบอีก เขาไม่มีถ้อยคําจะพูดสักคําเดียว 16 และข้าพเจ้าจะคอยหรือ (เพราะเขาทัง้ หลายไม่พูด เพราะเขา
ยืนอยู่ที่ นั่น ไม่ตอบอีก� 17 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะให้คําตอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสําแดงความคิด
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เห็นของข้าพเจ้าด้วย 18 เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคําเต็มตัว จิตใจภายในข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าอยู�
่ 19 ดูเถิด จิ
ตใจของข้าพเจ้าเหมือนเหล้าองุน
่ ซึ่งไม่มีที่ระบายออก เหมือนถุงหนั งเหล้าองุน
่ ใหม่จะระเบิดอยู่รอมร่อแล้ว
20 ข้าพเจ้าต้องพูดจึงจะได้ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิ ดริมฝีปากขึ้นตอบ 21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติต่อบ
ุคคลใดๆ หรือใช้การประจบสอพลอต่อผูใด
้ 22 เพราะข้าพเจ้าประจบสอพลอไม่ได้ ถ้าทําอย่างนั ้น ผูทรงสร้
้
าง
ของข้าพเจ้าจะกําจัดข้าพเจ้าเสียในไม่ช้า�
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เอลีฮูให้เหตุผลกับโยบ
1 “ท่านโยบเจ้าข้า อย่างไรก็ตามขอฟัง คํา ของข้าพเจ้า และฟัง ถ้อยคํา ทัง
้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 2 ดู เถิด บัดนี้
ข้าพเจ้าได้อา้ ปาก ลิน
้ ภายในปากของข้าพเจ้าก็พูด 3 ถ้อยคําของข้าพเจ้าสําแดงความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจ
และริมฝีปากของข้าพเจ้าจะกล่าวความรู อย่
้ างจริงใจ 4 พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และ
ลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า 5 ถ้าท่านตอบข้าพเจ้าได้ ก็ตอบซี จงลําดับถ้อยคํา
ของท่านต่อ หน้า ข้าพเจ้า เชิญ เถอะ 6 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ อย่างท่านตรงพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ ทรงปั้ น
ข้าพเจ้า ขึ้น มาจากดิน ด้วยเหมือนกัน 7 ดู เถิด อย่า ให้ ความกลัว ข้าพเจ้า กระทํา ให้ ท่านตกใจ ข้าพเจ้า จะไม่
ชักชวนท่านหนั กเกินไป 8 แน่ ละ ท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟัง และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงถ้อยคําของท่านว่า 9 ‘ข้าพเจ้า
สะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ไม่มีความชัว่ ช้าในข้าพเจ้าเลย 10 ดูเถิด พระองค์ทรงหาเรือ
่ ง
กับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงนั บ ว่า ข้าพเจ้า เป็น ศั ตรู กับ พระองค์ 11 พระองค์ ทรงเอาเท้า ของข้าพเจ้า ใส่ ข่อ
ื ไว้
และทรงเฝ้าดูทางของข้าพเจ้าทัง้ สิน
่ งนี้ ท่านไม่ยุติธรรมเลย ข้าพเจ้าจะตอบท่าน พระเจ้า
้ � 12 ดูเถิด ในเรือ
ใหญ่ ยงิ่ กว่า มนุษย์ 13 ทําไมท่านจึง โต้ แย้ งก ับ พระองค์ เพราะพระองค์ ไม่ ทรงรายงานเรือ
่ งพระราชกิจ ใดๆ
ของพระองค์เลย 14 เพราะพระเจ้าตรัสครัง้ หนึ่ ง เออ สองครัง้ แต่มนุษย์ไม่หยัง่ รูได้
้ 15 ในความฝัน ในนิ มิตก
ลางคืนเมื่อคนหลับสนิ ท เมื่อเขาเคลิบเคลิม
้ อยู่บนที่นอนของเขา 16 แล้วพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์ และ
ทรงประทับตราคําสัง่ สอนของเขาไว้ 17 เพื่อว่าพระองค์จะได้หน
ั ให้มนุษย์กลับจากเป้าหมายของเขา และตัด
ความเย่อหยิง่ ออกเสียจากมนุษย์ 18 พระองค์ ทรงยึดเหนี่ ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตาย และ
ยึด ชีวต
ิ ของเขาไว้จากการที่ จะพินาศด้วยดาบ 19 มนุษย์ ยัง ถูก ตี สอนด้วยความเจ็บ ปวดบนที่นอนของเขา
ด้วย และด้วยความเจ็บ ปวดอย่างสาหัส ในกระดูก ต่างๆของเขา 20 ชี วิต ของเขาจึง ได้ เบื่อ อาหาร และจิตใจ
จึงได้ เบื่ออาหารโอชะ 21 เนื้ อของเขาทรุ ดโทรมไปมากจนมองไม่ เห็น กระดูกของเขาซึ่ง แลไม่ เห็นนั ้ นก็โผล่
ออกมา 22 เออ วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาใกล้ผู้ที่นําความตายมา 23 ถ้า
มี ผู้ส่งข่าวผู้หน่ึงมาเพื่อเขาเป็นล่าม หน่ง
ึ ในพันเพื่อแถลงแก่ มนุษย์ว่าอะไรถูกเพื่อเขา 24 และผู้ส่งข่าวนั ้น
กรุ ณาเขา ทูล ว่า ‘ขอทรงปล่อยเขาให้ พ้น จากที่ จะไปยัง ปากแดนคนตาย ข้า พระองค์ พบค่า ไถ่ แล้ว 25 เนื้ อ
ของเขาจะอ่อนกว่า เนื้ อ เด็ก ขอให้ เขากลับ ไปสู่ กําลัง เหมือนเมื่อ ยัง หนุ่ม� 26 เขาจึง จะอธิษฐานต่อ พระเจ้า
และพระองค์จะทรงพอพระทัยเขา เขาจะเห็นพระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบาน แล้วพระองค์จะทรงให้
มนุษย์กลับสู่ สภาพความชอบธรรม 27 พระองค์ ทรงทอดพระเนตรมนุษย์ และถ้าผู้ใดกล่าวว่า ‘ข้าบาปแล้ว
และเห็น ผิด เป็น ชอบ และมิ ได้ เป็น ประโยชน์ อะไรแก่ ข้า � 28 พระองค์ จะทรงไถ่ จิ ตวิญญาณของเขาให้ พ้น
จากการลงไปสู่ปากแดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาจะเห็นความสว่าง 29 ดูเถิด พระเจ้าทรงกระทําสิง่ เหล่านี้
30
ทัง้ สิ้นก ับ มนุษย์บ่อยๆหลายครัง้
เพื่อ จะนํา จิต วิญญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย เพื่อ ให้เขาแจ่ม
แจ้งขึ้นด้วยความสว่างแห่งผู้ทรงมีชีวต
ิ 31 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตัง้ ใจฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ และข้าพเจ้าจะ
พูด 32 ถ้า ท่านมี อะไรพู ดก ็ ตอบข้าพเจ้า มาเถอะ เพราะข้าพเจ้า ปรารถนาแก้ คดี ให้ ท่าน 33 ถ้า หาไม่ ก็ ขอฟัง
ข้าพเจ้า ขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให้แก่ท่าน�

34
เอลีฮูกล่าวถึงเหตุผลต่างๆของโยบ
1 เอลีฮู พู ดต่อ ไปว่า 2 “โอ ท่านผู้ มี ปั ญญา ขอฟัง ถ้อยคํา ของข้าพเจ้า ท่านผู้ มี ความรู ้ ขอเงีย
่ หูฟังข้าพเจ้า
3 เพราะหูก็ลองชิมถ้อยคําอย่างกับเพดานปากชิมอาหาร 4 ขอให้เราเลือกสิง
่ ที่ถูก ขอให้เราเรียนรู ใ้ นพวกเรา
เองว่าอะไรดี 5 เพราะโยบกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรม และพระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมที่ควรตกแก่
ข้าพเจ้าไปเสีย� 6 ข้าพเจ้าถูกนั บเป็นคนมุสา ถึงแม้ข้าพเจ้าชอบธรรม แผลของข้าพเจ้ารักษาไม่หายแม้วา่
ข้าพเจ้าไม่มีการละเมิดเลย 7 ใครหนอที่ จะเหมือนโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่ มน้าํ 8 ผู้เข้าสังคม
กับคนกระทําความชัว่ ช้า และเดินไปกับคนชัว่ 9 เพราะท่านได้กล่าวว่า ‘ไม่เป็นประโยชน์ อะไรแก่มนุษย์เราที่
เขาจะปีติยินดีในพระเจ้า� 10 เพราะฉะนั ้น ท่านผู้มีความเข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้า เมินเสียเถิดที่พระเจ้าจะทรง
กระทําความชัว่ และที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงกระทํ
าความชัว่ ช้า 11 เพราะพระเจ้าทรงสนองตามการก
์
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ระทําของมนุษย์ และพระองค์ทรงให้เกิดแก่เขาตามการกระทําของเขา 12 แน่ นอนทีเดียว พระเจ้าจะไม่ทรง
กระทําชัว่ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะไม่
ทรงผันแปรความยุติธรรม 13 ใครแต่งตัง้ ให้พระองค์ปกครองโลก
์
หรือ ใครเล่า มอบหมายทัง้ โลกไว้ กับ พระองค์ 14 ถ้า พระองค์ ทรงเอาพระทัย ใส่ กับ มนุษย์ และทรงรวบรวม
วิญญาณและลมปราณของเขากลับ มาสู่ พระองค์ 15 เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิ้ นก ็ จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ ก็ จะ
กลับ ไปเป็น ผงคลี ดิน 16 ถ้า ท่านมี ความเข้าใจ ขอฟัง ข้อ นี้ ขอฟัง เสียงถ้อยคํา ของข้าพเจ้า 17 ผู้ ที่ เกล ียดชัง
ความยุติธรรมควรจะปกครองหรือ ท่านจะประณามผู้ที่ ชอบธรรมที่สุดหรือ 18 เหมาะสมหรือไม่ที่ จะพูดแก่
กษั ตริยว่
์ า ‘ท่านผู้ชัว่ ร้าย� และแก่เจ้านายว่า ‘ท่านทัง้ หลายผู้อธรรม� 19 ยิง่ ไม่เหมาะสมที่จะแสดงอคติแก่
เจ้า นาย หรือ ไม่ ทรงเห็น แก่ คนมัง่ คัง่ มากกว่า คนยากจน เพราะคนทัง้ หมดนี้ เป็น พระหัตถกิจ ของพระองค์
20 สัก ครู เดี
่ ยวเขาทัง้ หลายก็ ตาย เวลาเที่ยงคืน ประชาชนตัว สัน
่ และตายไป และผู้ มี อาน ุ ภาพก็ ถู กเอาไปเสี
ยม ิ ใช่ ด้วยมื อมนุษย์ 21 เพราะพระเนตรของพระองค์ มองดู ทางทัง้ หลายของมนุษย์ พระองค์ ทรงเห็น ย่าง
เท้าของเขาหมด 22 ไม่มีที่ มืดครึม
้ หรือเงามัจจุราชซึ่งคนกระทําความชัว่ ช้าจะซ่อนตัวได้ 23 เพราะพระองค์
จะไม่ ทรงกําหนดให้ มนุษย์ ทํา เกิน สิง่ ที่ สมควร ให้ เข ้า เฝ้า พระเจ้า รับ การพิพากษา 24 พระองค์ ทรงทุบ ผู้ มี
อานุภาพเป็นชิน
้ ๆโดยไม่ต้องนั บและทรงตัง้ คนอื่นไว้แทน 25 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงทราบกิจการของเขา
และทรงควํา่ เขาเสียในกลางคืน เขาก็แหลกไป 26 พระองค์ทรงตีเขาเหมือนอย่างคนชัว่ ต่อหน้าต่อตาคนอื่น
27 เพราะว่าเขาทัง
้ หลายหันกลับเสียจากการติดตามพระองค์ และไม่นับถือมรรคาของพระองค์แต่อย่างใด
เลย 28 เหตุนี้เขาจึงกระทําให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องของผู้รบ
ั
ความทุกข์ ใจ 29 เมื่อ พระองค์ ทรงประทานความสงบให้ ใครจะสร้างความยุง่ ยากได้ เมื่อ พระองค์ ทรงซ่อน
พระพักตร์ของพระองค์ ใครจะเห็นพระองค์ ได้ ไม่ ว่าจะทํา แก่ ประชาชาติ หรือแก่ บุ คคลก็ เหมือนกัน 30 เพื่อ
ว่า คนหน้า ซื่อ ใจคดจะไม่ ได้ ครอบครอง และเขาจะไม่ วางกั บด ัก ประชาชน 31 เพราะเป็น สิง่ เหมาะสมที่ จะ
ร้องทูล พระเจ้า ว่า ‘ข้า พระองค์ ได้ รับ การตี สอนแล้ว ข้า พระองค์ จะไม่ ทํา ผิด ต่อ ไปอีก 32 ขอทรงโปรดสอน
ข้า พระองค์ ถึง สิง่ ที่ ข้า พระองค์ มองไม่ เห็น ถ้า ข้า พระองค์ กระทํา ความชัว่ ช้า ข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อีก�
33 การตอบสนองของพระองค์ จะต้องเป็ นอย่างที่ ท่านต้องการหรือ ท่านจึงไม่ รับ ท่านเองต้องเลื อก และไม่
ใช่ข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ก็พูดไปเถิด 34 จงให้คนที่เข้าใจพูดกับข้าพเจ้า และให้คน
ฉลาดฟัง ข้าพเจ้า 35 โยบพู ดอย ่างไม่ มี ความรู ้ ถ้อยคํา ของเขาปราศจากสติ ปัญญา 36 ข้าพเจ้า ปรารถนาให้
โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุด เพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนชัว่ 37 เพราะเขาเพิม
่ การกบฏเข้ากับบาปของ
เขา เขาตบมือเย้ยอยูท
่ ่ามกลางเรา และทวีถ้อยคําของเขากล่าวร้ายพระเจ้า�

35
เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า
1 เอลีฮูพูดต่อไปว่า 2 “ท่านคิดว่า นี่ ยุติธรรมหรือ ท่านพูดหรือว่า ‘ความชอบธรรมของข้าพเจ้ายิง
่ กว่าของ
พระเจ้า� 3 ที่ท่านถามว่า ‘ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ อะไร� และ ‘ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ อะไรถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั
การชําระจากบาปของข้าพเจ้า� 4 ข้าพเจ้าจะตอบท่านกับมิตรสหายของท่านด้วย 5 จงมองดูท้องฟ้าเถิด ดู
เมฆซึ่ง อยู่ สูง กว่า ท่าน 6 ถ้า ท่านทําบาป ท่านจะได้ อะไรที่ กระทบกระเทือนพระองค์ ถ้า การละเมิด ของท่าน
ทวีขึ้น ท่านทําอะไรแก่พระองค์ 7 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่านถวายอะไรแก่พระองค์ หรือพระองค์ทรงรับ
อะไรจากมือ ของท่าน 8 ความชัว่ ของท่า นก็เป็ นอ ัน ตรายแก่ คนอย่างท่าน และความชอบธรรมของท่านก็
เป็นประโยชน์ แก่บุตรมนุษย์ 9 เหตุด้วยการถูกบีบบังคับเป็นอันมาก ก็ทําให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับนันร
้ ้องทุกข์ เขา
ร้องขอความช่วยเหลือเนื่ องด้วยแขนของผู้ทรงอํานาจ 10 แต่ไม่มีสักคนพูดว่า ‘พระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า
ผูทรงประทานเพลงในเวลากลางคื
้
น ทรงอยูที
่ ่ไหน 11 ผูทรงสอนเรามากกว่
้
าสอนสัตว์แห่งแผ่นดินโลก และ
ทรงกระทํา ให้ เราฉลาดกว่า นกในฟ้า อากาศ� 12 เขาร้องทุกข์ ณ ที่ นั่น แต่ ไม่มี ผู้ ใดตอบเขา เหตุ ความเย่อ
หยิง่ ของคนชัว่ 13 แน่ ละ พระเจ้ามิได้ฟังสิง่ ไร้สาระ และองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิก็
์ มิได้ทรงนั บถือเสียงนั ้น 14 ถึง
แม้ท่านว่า ท่านจะไม่เห็นพระองค์ แต่คดีนั ้ นก็อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ฉะนั ้นท่านจงวางใจในพระองค์อยู่
15 บัดนี้ เพราะไม่ เป็ น เช่น นั ้น พระพิโรธของพระองค์ ได้ ลงโทษ แต่ พระองค์ มิได้ สนพระทัย การละเมิด เสีย
มากมาย 16 เพราะฉะนั ้นโยบจึงอ้าปากพูดคําลมๆแล้งๆ และทวีคําพูดโดยปราศจากความรู �
้

36
พระเจ้าทรงชอบธรรม
และเอลีฮู พู ดต่อ ไปด้วยว่า 2 “ขอทนอยู่ กับ ข้าพเจ้า สัก หน่ อย และข้าพเจ้า จะสําแดงแก่ ท่าน เพราะ
ข้าพเจ้ามีบางสิง่ ที่จะพูดแทนพระเจ้าอีก 3 ข้าพเจ้าจะเอาความรู ม
้ าจากที่ไกล และถวายความชอบธรรมแก่
ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า 4 เพราะที่ จริงถ้อยคําของข้าพเจ้ามิ ใช่เท็จ พระองค์ ผู้ทรงความรู ร้ อบคอบสถิ ตกับท่าน
5 ดูเถิด พระเจ้าทรงอานุภาพ และมิได้ทรงเหยียดหยามผูใ้ ดเลย พระองค์ทรงอานุภาพในเรือ
่ งกําลังและสติ
ปัญญา 6 พระองค์มิได้สงวนชีวต
ิ คนชัว่ แต่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนยากจน 7 พระองค์มิได้ทรงหัน
1
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พระเนตรของพระองค์ จากคนชอบธรรม แต่ กับบรรดากษั ตริย์บนพระที่ นั ่ง พระองค์ ทรงตัง้ เขาไว้เป็นนิ ตย์
และเขาก็ อยู่ ในที่ สูง 8 และถ้า เขาถูก จํา ด้วยพันธนาการ และติ ดอย ู่ ในบ่วงแห่ง ความทุกข์ ใจ 9 พระองค์ ก็
ทรงสําแดงกิจกรรมของเขาทัง้ หลายแก่เขา และการละเมิดของเขาว่าเขาได้กระทํามากเกินไป 10 พระองค์
ทรงเบิ กห ู ของเขาให้ฟัง คํา เตือนสอน และทรงบัญชาให้เขากลับ จากความชัว่ ช้า ของเขา 11 ถ้า เขาทัง้ หลาย
เชื่อฟัง และปรนนิ บัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ ง่ เรือง และอยู่ครบปี ของเขาด้วย
ความสุขใจ 12 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง เขาทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรู ้
13 คนหน้า ซื่อ ใจคดก็ สะสมพระพิโรธ เมื่อ พระองค์ ทรงมัด เขา เขาไม่ รอ
้ งให้ ช่วย 14 เขาตายเมื่อ ยัง หนุ่ม อยู่
15
และชีวต
ิ ของเขาอยู่ ท่ามกลางพวกกะเทย พระองค์ ทรงช่วยคนยากจนให้ พ้น ด้วยความทุกข์ ใจของเขา
และทรงให้ความลําเค็ญเบิกหูของเขา 16 เออ พระองค์ทรงชวนท่านให้ออกมาจากความคับใจ มายังที่กว้าง
ที่ ไม่มีการบีบ และสิง่ ที่ วางไว้ในสํารับของท่านก็ มีแต่ สิ ่งอ้วนพี 17 แต่ ท่านก็ สมกับการพิพากษาคนชัว่ การ
พิพากษาและความเที่ยงธรรมมาทันจับท่าน 18 เหตุด้วยพระพิโรธ จงระวังเถิด เกรงว่าพระองค์จะเอาท่าน
ไปเสียด้วยการลงโทษ แล้วแม้การไถ่อันยิง่ ใหญ่ก็ไม่สามารถช่วยท่านให้พ้นได้ 19 พระองค์จะสนพระทัยใน
ทรัพย์สมบัติของท่าน หรือทองคํา หรือเรีย
่ วแรงทัง้ สิน
้ หรือ เปล่าเลย 20 อย่าอาลัยถึงกลางคืน เมื่อชนชาติ
ทัง้ หลายถูก ตัดขาดในที่ ของเขา 21 ระวัง ให้ ดี อย่า หัน ไปหาความชัว่ ช้า เพราะท่านเลือกสิง่ นี้ มากกว่า เลือก
ความทุกข์ ใจ 22 ดู เถิด พระเจ้า ทรงสําแดงความยิง่ ใหญ่ ด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ ผู้ ใดเป็น ผู้ สัง่ สอน
เหมือนอย่างพระองค์เล่า 23 ผู้ใดเป็นผู้บงการมรรคาของพระองค์ หรือผู้ใดจะพูดได้ว่า ‘พระองค์ทรงกระทํา
ความชัว่ ช้า แล้ว� 24 จงระลึก ถึงที่ จะยกย่องพระราชกิจ ของพระองค์ ซึ่ง มนุษย์ได้ เห ็น นั ้น 25 มนุษย์ทัง้ ปวง
เพ่งดสิ
ู ่งนั ้นอยูแล้
่ ว มนุษย์เห็นสิง่ นั ้นได้แต่ไกล 26 ดูเถิด พระเจ้านั ้นใหญ่ยิง่ และเราก็หาหยัง่ รูถ
้ ึงพระองค์ไม่
อายุของพระองค์ เป็นสิง่ ที่ ค้นหากันไม่ได้ 27 เพราะพระองค์ ทรงดึงหยดนํ้าขึ้นไป ซึ่งตกลงเป็นฝนจากไอนํ้า
ของพระองค์ 28 ซึ่งเมฆก็ เทลงมา และหยดลงที่ มนุษย์อย่างอุดม 29 เออ มีคนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆหรือ
และการคะนองแห่งพลับพลาของพระองค์ หรือ 30 ดู เถิด พระองค์ ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์
และคลุม ก้น ของทะเล 31 เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยสิง่ นี้ พระองค์ ประทานอาหาร
อย่างอุดมสมบูรณ์ 32 พระองค์ทรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ และทรงบัญชาให้เมฆบังฟ้าแลบนั ้น 33 เสียงครืนๆ
ของมันประกาศเกี่ยวกับพระองค์ และฝูงสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซ่ึงจะมาถึง�
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“เรือ
่ งนี้ กระทํา ให้ หว
ั ใจของข้าพเจ้า สั ่ นร ัว สะทกสะท้านขวัญ หนี ดีฝ่อ 2 จงตัง้ ใจฟัง เสียงกัมปนาทของ
พระองค์ และ เสียง กระ หึ่ มท ี่ ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ 3 พระองค์ ทรง ปล่อย ให้ ไป ทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้
สิน
้ และฟ้าแลบของพระองค์ ไปถึง สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 4 พระสุรเสียงของพระองค์ ครางกระหึ่ม ตามไป
พระองค์ทรงแผดพระสุรเสียงอันโอฬารึกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงหน่วงเหนี่ ยวฟ้าแลบ เมื่อได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงของพระองค์ 5 พระเจ้าทรงสําแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ พระองค์
ทรงกระทํา การใหญ่ โตซึ่ง เราเข้าใจไม่ ได้ 6 เพราะพระองค์ ตรัส กับ หิมะว่า ‘ตกลงบนแผ่น ดิน ซี� และใน
ทํานองเดียวกันก็ตรัสกับฝน และกับห่าฝนอันหนั กแห่งกําลังของพระองค์ 7 พระองค์ทรงมัดมือของมนุษย์
ทุก คน เพื่อ ทุก คนจะรู จ
้ ัก พระราชกิจ ของพระองค์ 8 แล ้ว สัตว์ป่า จึง เข้าไปสู่ รงั ของมัน และพัก อยู่ในถํ้า ของ
มัน 9 ลมหมุน ออกมาจากห้องทิศ ใต้ และความหนาวมาจากลมเหนื อ 10 พระเจ้า ประทานนํ้า ค้างแข็ งด ้ว
ยลมหายใจของพระองค์ และนํ้า กว้างใหญ่ ก็ แข็ง ตัว 11 เช่น เดียวกัน พระองค์ ทรงบรรทุก ความชุม
่ ชื้น ไว้ ที่
เมฆทึบ พระองค์ ทรงกระจายเมฆแห่ง ฟ้าแลบออกไป 12 มัน หัน ไปๆตามการนํา ของพระองค์ เพื่อ ให้ มัน ทํา
ตามที่ พระองค์ ทรงบัญชามัน ไว้ เหนื อ ผิว พิภพโลกนี้ 13 ไม่ ว่า จะเป็น เพื่อ การตี สอน หรือ เพื่อ แผ่น ดิน ของ
พระองค์หรือเพื่อความเมตตา พระองค์ทรงกระทําให้สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น 14 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟังข้อนี้ จง
นิ่ ง พิจารณาการกระทํา อัน มหัศจรรย์ ของพระเจ้า 15 ท่านทราบหรือ ว่า พระเจ้า ทรงกําชับ มัน อย่างไร และ
กระทํา ให้ฟ้าแลบแห่ง เมฆของพระองค์ มี แสง 16 ท่านทราบถึง การทรงตัว ของเมฆหรือ เป็น พระราชกิ จอ ัน
ประหลาดของพระองค์ผูสมบู
้
รณ์ ในความรู ้ 17 ตัวท่าน ผูที
้ ่เสื้อผ้าของตนร้อนเมื่อแผ่นดินโลกอบอ้าวและชื้น
เพราะลมทิศใต้ 18 ท่านแผ่ฟ้าออกไปพร้อมกับพระองค์ได้หรือ ให้แข็งอย่างคันฉ่ องหลอม 19 จงสอนเรามา
ว่าเราควรจะทูลพระองค์ อย่างไร เพราะความมืดเราจึงร่างสํานวนของเราไม่ได้ 20 จะทูลพระองค์ ได้ ไหมว่า
ข้าพเจ้าอยากจะทูล ถ้าผู้ใดทูล เขาจะต้องถูกกลืนไปหมดเป็นแน่ 21 บัดนี้ มนุษย์เพ่งดูฟ้าแลบอันสุกใสแห่ง
เมฆไม่ ได้ เมื่อ ลมผ่านไปกวาดให้กระจ่าง 22 แสงทองส่องมาจากทิศ เหนื อ พระเจ้า ทรงฉลองพระองค์ ด้วย
ความโอ่อา่ ตระการอย่างน่าคร้ามกลัว 23 องค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธินั
์ ้น เราจะค้นพบพระองค์ไม่ได้ พระองค์ใหญ่
ยิง่ ในเรือ
่ งฤทธานุ ภาพ ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมอัน มากยิง่ พระองค์ จะไม่ ทรงฝ่าฝืน 24 เพราะ
ฉะนั ้นมนุษย์จึงยําเกรงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงนั บถือผูใ้ ดที่มีใจประกอบด้วยสติปัญญา�
1
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พระเจ้าทรงตอบโยบ

1 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว่า 2 “นี่ ใครหนอที่ให้คําปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคํา

อัน ปราศจากความรู ้ 3 จงคาดเอวไว้อย่า งกั บลู กผู้ชายหน่ อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา 4 เมื่อ เราวาง
รากฐานของแผ่นดินโลกนั ้น เจ้าอยูที
่ ่ไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามา 5 ผูใดได้
้
กําหนดขนาดให้โลก แน่
นอนละ เจ้าต้องรู ซี
้ หรือใครขึงเชือกวัดบนนั ้น 6 รากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไร หรือผู้ใดวางศิ ลามุมเอก
ของมัน 7 ในเมื่อดาวรุ ง่ แซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้าโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน
8 หรือ ผู้ ใดเอาประตู ปิด ทะเลไว้ เมื่ อม ัน ระเบิด ออกมา ดัง ออกมาจากครรภ์ 9 เมื่อ เราสร้างเมฆให้ เป็ น เสื้อ
และความมืด ทึบ เป็น ผ้า อ้อมของมัน 10 แล ้ วกํา หนดเขตให้มัน และวางดาลและประตู 11 และกล่าวว่า ‘เจ้
าไปได้ ไกลแค่ นี้ แหละ อย่าเลยไปอีก และคลื่นคะนองของเจ้าหยุดเพียงแค่ นี้ แหละ� 12 เจ้ าได้ บังคับบัญชา
อรุ ณ ตัง้ แต่ เจ้ าเกิด มา และเป็น เหตุ ให้อรุ โณทัย รู จ
้ ัก ที่ ของมัน หรือ 13 เพื่ อม ัน จะจับ ปลายแผ่น ดิน โลก และ
สลัด คนชัว่ ออกไปเสีย จากโลก 14 โลกก็ เปล ี่ยนไปเหมือนดิน เหนี ยวถูก ตราประทับ และทุก สิง่ เด่น ออกมา
เหมือนเสื้อผ้า 15 แสงสว่างถูก ยึดไว้เสียจากคนชัว่ ร้าย และแขนของเขาที่ เงื้อขึ้นก็ถู กหักเสีย 16 เจ้ าเข้าไป
ในตานํ้าแห่งทะเลแล้วหรือ หรือเดินเข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้วหรือ 17 เขาเผยประตูความตายแก่เจ้าแล้ว
หรือ หรือ เจ้า ได้ เห ็น ประตู เงามัจจุราชแล้ว หรือ 18 เจ้ าหยัง่ รู ความกว้
้
างใหญ่ ของแผ่น ดิน โลกหรือ ถ้า เจ้า รู ้
ทัง้ หมดนี้ ก็ จงบอกมา 19 ทางที่ จะนําไปสู่ สํานั กของความสว่างอยู่ที่ไหน และส่วนที่ มืด สถานที่ นั ้นอยู่ที่ไหน
20 เพื่อเจ้าจะได้ พามันไปยังแดนของมัน และเพื่อเจ้าจะได้ เห็นทางไปบ้านของมัน 21 เจ้ าคงรู เ้ พราะเจ้าเกิด
มาแล้ว อายุ ของเจ้า ก็ มากเหลือ หลาย 22 เจ้ าเข้าไปในคลัง หิมะแล้ว หรือ หรือ เจ้า เห็น คลัง ลูกเห็บ แล้ว หรือ
23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลายากลําบาก เพื่อวันศึกและสงคราม 24 ทางที่จะไปสู่ที่ซึ่งความสว่างแจกจ่ายออก
ไปนั ้นอยู่ที่ไหน หรือที่ซ่ึงลมตะวันออกกระจายไปบนแผ่นดินโลกอยู่ที่ไหน 25 ใครเซาะช่องให้กระแสฝนและ
ทําทางให้ฟ้าผ่า 26 ให้นําฝนมาบนแผ่นดิ นที ่ไม่มีคนอยู่ และบนถิน
่ ทุ รกันดารซึ่งไม่ มี มนุษย์ที่ นั่น 27 เพื่อให้
พื้นดิ นที ่รกร้างและว่างเปล่าได้ อิม
่ เอม และกระทําให้หน่อของต้ นอ่อนงอกขึ้น 28 ฝนมี พ่อหรือ หรือผู้ใดได้
29
กระทํา ให้เก ิด หยาดนํ้าค้าง นํ้า แข็ง มาจากครรภ์ ของผู้ ใด ผู้ ใดให้กําเนิ ด แก่ ปุ ยนํ้าค้างแข็ง แห่งฟ้า สวรรค์
30 นํ้าถูกซ่อนไว้เหมือนมีหน
ิ ปิดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว 31 เจ้ามัดหมู่ดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือ หรือ
แก้ เครือ
่ งผูก หมู่ ดาวไถได้ หรือ 32 เจ้ านํา ดาวนั กษ ัต รออกมาตามฤดู ของมัน ได้ หรือ หรือ เจ้า นําทางของหมู่
ดาวจระเข้และลูกของมันได้ไหม 33 เจ้ารู ก
้ ฎของฟ้าสวรรค์หรือเปล่า เจ้าตัง้ ฟ้าสวรรค์ให้ครอบครองแผ่นดิน
ได้หรือ 34 เจ้าตะเบ็งเสียงไปถึงเมฆได้ไหมล่ะ เพื่อน้าํ มากมายจะลงมาคลุมเจ้า 35 เจ้าใช้ฟ้าแลบออกไปเพื่อ
ให้มันไปและพูดกับเจ้าว่า ‘เราอยูที
่ ่นี่� ได้ไหม 36 ใครให้สติปัญญาภายใน หรือให้ความเข้าใจแก่จิตใจ 37 ใคร
จะนั บเมฆด้วยสติ ปัญญาได้ หรือใครจะเอียงถุงนํ้าของท้องฟ้าได้ 38 เมื่อผงคลี แข็งอย่างโลหะหลอม เมื่ อก
้อนดินเกาะกันแน่ นหรือ 39 เจ้าล่าเหยื่อให้สิงโตได้หรือ หรือให้สิงโตหนุ่มที่หิวอม
ิ่ ได้ไหมล่ะ 40 เมื่อมันหมอบ
อยูใ่ นถํ้าของมัน หรือนอนคอยอยูใ่ นที่กําบัง 41 ใครจัดหาเหยื่อให้กา เมื่อลูกอ่อนของมันรอ
้ งต่อพระเจ้า และ
ระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร�
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พระเจ้าทรงสําแดงให้โยบเห็นสติปัญญาของพระองค์ในสิง่ สารพัดที่ทรงสร้างไว้
1 “เจ้ ารู ไ้ หมว่า เลียงผาตกลูก เมื่อไร เจ้ าเคยเฝ้า ดู กวางตัว เมีย ตกลูก หรือ 2 เจ้ านั บ เดือนที่ มัน ท้องครบได้
หรือ และเจ้ารู เ้ วลาเมื่อมันตกลูกไหม 3 คือเมื่อมันฟุบลงตกลูกของมันแล้ วก็ตกลู กอ่อนของมันออกมา 4 ลู
กอ่อนของมันแข็งแรงขึ้น มันเติบโตใหญ่ด้วยมีข้าวกิน มันออกไปแล้วไม่กลับมาหาอีก 5 ใครปล่อยให้ลาป่า
วิง่ กระเจิงไป ใครแก้เชือกผูกลาเปลี่ยว 6 ซึ่งเราได้ให้ถิน
่ ทุรกันดารเป็นบ้านของมัน และให้ดินแห้งแล้งเป็นที่
อาศัยของมัน 7 มันเย้ยเสียงอึกทึกของเมือง มันไม่ ได้ ยินเสียงของผู้ขับขี่ตะโกนบอก 8 มันตระเวนภูเขาอัน
เป็นลานหญ้าของมัน และมันแสวงหาหญ้าเขียวทุกอย่าง 9 ม้ายูนิคอนยอมรับใช้เจ้าหรือ มันจะนอนค้างคืน
อยู่ที่รางหญ้าของเจ้าหรือ 10 เจ้าเอาเชือกผูกม้ายูนิคอนให้ลากไถได้หรือ หรือมันจะยอมคราดที่ลุ่มตามเจ้า
ไปหรือ 11 เจ้าจะพึ่งมัน เพราะแรงมันมากได้หรือ หรือจะมอบงานของเจ้าไว้กับมัน 12 เจ้าไว้ใจว่ามันจะกลับ
มาและนําข้าวของเจ้ามาที่ ลานนวดข้าวหรือ 13 เจ้ าให้ปี กอันสวยงามแก่ นกยูงหรือ และให้ปี กและขนแก่น
กกระจอกเทศหรือ 14 ซึ่ง ละไข่ ของมัน ไว้กั บด ิน ให้ มัน อบอุน
่ อยู่ ในดิน 15 ลืม ไปว่า ตีน หนึ่ ง อาจจะเหยียบมัน
แหลก และสัตว์ป่าทุ่งจะยํ่ามัน 16 มันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมันอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของมัน ถึงมันจะเหนื่ อย
เปล่า มั นก ็ ไม่ กลัว 17 เพราะพระเจ้า ทรงกระทํา ให้มัน ลืม สติ ปัญญา และมิ ได้ ทรงให้มั นม ี ความเข้าใจ 18 เมื่
อมันเร่งตัวเองให้หนี มันหัวเราะเยาะม้าและคนขี่ 19 เจ้าให้พลังแก่ม้าหรือ เจ้าห่มคอของมันด้วยฟ้าร้องหรือ
20 เจ้าทําให้มันกลัวอย่างตัก
๊ แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของมันน่าสะพรึงกลัว 21 มันตะกุยไปในหุบเขา และ

โยบ 39:22

444

โยบ 41:27

เต้นโลดด้วยกําลังของมัน มันออกไปปะทะคนถืออาวุธ 22 มันหัวเราะเยาะความกลัว และไม่ตกใจ มันไม่หน
ั
กลับหนี ดาบ 23 แล่ งธนูกวัดแกว่งกระทบมัน หอกใหญ่ที่ วาววับและหอกซัดกระแทกมัน 24 มันโกยดินด้วย
ความดุรา้ ยและเดือดดาล พอได้ยินเสียงแตร มันยืนนิ่ งอยูต
่ ่อไปไม่ได้ 25 เมื่อเป่าแตรขึ้น มันร้อง ‘ฮีแฮ่� มัน
ได้กลน
ิ่ สงครามแต่ไกล ทัง้ เสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาและเสียงโห่ร้อง 26 เหยี่ยวนกเขาโผไปมาด้วยสติ
ปัญญาของเจ้าหรือ และกางปีกของมันตรงไปทางทิศใต้ 27 นกอินทรีทะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือ ทัง้
ทํารังของมันบนที่สูง 28 มันอยู่ที่หน้าผาและทํารังของมันบนชะโงกผาและบนที่เข้มแข็ง 29 มันส่ายหาเหยื่อ
จากที่นั ่น ตาของมันเห็นเหยื่อได้แต่ไกล 30 ลูกอ่อนของมันดูดเลือด และมีอะไรถูกฆ่าตายที่ไหน มันอยูที
่ ่นั ่น
แหละ�
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โยบถ่อมตัวลง
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยบว่า 2 “คนมัก ติ จะโต้ แย้ งก ับ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์หรือ เขาผู้ โต้ แย้ งก ับ
พระเจ้า ขอให้เขาตอบหน่ อยเถอะ� 3 แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า 4 “ดูเถิด ข้าพระองค์นี้ ก็กระจิรด
ิ จะ
ทูลพระองค์วา่ กระไรได้ ข้าพระองค์เอามือปิดปาก 5 ข้าพระองค์ได้กราบทูลครัง้ หนึ่ งแล้ว และจะไม่กราบทูล
อีก สองครัง้ แล้ว แต่ ข้า พระองค์ จะไม่ ทูล ต่อ ไป� 6 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว ่า
7 “จงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชายหน่ อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา 8 เจ้ายังจะให้เราอยูฝ
่ ่ายผิดหรือ เจ้าจะ
หาว่าเราผิด เพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือ 9 เจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือ และเจ้าทําเสียงกัมปนาทเหมือน
เสียงของพระองค์ ได้ หรือ 10 จงเอาความโอ่อา่ ตระการและความสง่า ผ่าเผยประดับ ตัว จงเอาสง่า ราศี และ
ความสง่า งามห่ม ตัว 11 เทความกริวท
้ ี่ ล้น ของเจ้า นั ้น ออกมา จงดู ทุ กคนที่ เย่อ หยิง่ และทําให้ เขาตกตํ่า ลง
12 จงดู ทุ กคนที่ เย่อ หยิง
่ และดึง เขาลงมา และเหยียบคนชัว่ ไว้ตรงที่ ที่ เขายืน อยู่ นั ้น 13 ซ่อนเขาไว้ในผงคลี
ด้วยกัน มัดหน้าของเขาไว้ด้วยกันในโลกบาดาล 14 แล้วเราเองจะยอมรับว่า มือขวาของเจ้าสามารถช่วยเจ้า
ได้ 15 ดู เบเฮโมทเถิด ซึ่งเราได้ สร้างอย่างที่ เราได้ สร้างเจ้า มันกินหญ้าเหมือนวัว 16 ดู เถิด กําลังของมันอยู่
ในเอว และฤทธิ์ของมัน อยู่ ในกล้ามเนื้ อ ท้อง 17 มัน ขยับ หางของมัน ให้ แข ็ง เหมือนไม้ สนสี ดาร์ เอ ็น โคนขา
ของมั นก ็ สานเข้า ด้วยกัน 18 กระดูก ของมัน เหมือนท่อนทองสัมฤทธิ์ และกระดูก ของมัน เหมือนท่อนเหล็ก
19 มันเป็ นพระราชกิจชินที
้ ่สําคัญของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมันนําดาบมาให้ 20 ภูเขาผลิตอาหารให้มันแน่ เป็
นที ่ ที่ สัตว์ป่า ทุ่ง ทุก ชนิ ด เล่น 21 มัน นอนอยู่ ใต้ ต้นไม้ ที่ มี ร่ม เงา ในเพิ งอ ้อ และในบึง 22 ต้นไม้ ที่ มี ร่ม เงาเป็น
เงาคลุมมัน ต้นหลิวแห่งธารนํ้าล้อมมันไว้ 23 ดูเถิด มันดื่มแม่น้ําจนหมดและไม่รีบหนี ไป มันวางใจว่าจะดูด
แม่น้ําจอร์แดนเข้าใส่ปากมัน 24 มันจ้องตาดูแม่น้ํา จมูกมันทะลุผ่านบ่วงทัง้ หลายได้�
1
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พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ
์ าํ นาจในตัวเลวีอาธาน
“เจ้ าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ด ได้ หรือ หรือ จะเอาเชือกกดลิน
้ ของมัน ลงได้ 2 เจ้ าเอาเชือกสน
ตะพายมันได้หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมันได้ 3 มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอันมากหรือ มันจะพูดด้วยคําอ่อน
หวานกับ เจ้า หรือ 4 มันจะทําพันธสัญญากับเจ้า เพื่อ เจ้าจะรับมัน เป็นบ่าวตลอดไปหรือ 5 เจ้ าจะเล่ นกับมัน
เหมือนนก หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของเจ้าเล่นหรือ 6 เพื่อนฝูงจะมาจับและกิ นมันได้ หรือ เขาทัง้ หลาย
จะแบ่ งก ัน ท่ามกลางพวกพ่อค้า หรือ 7 เจ้ าเอาฉมวกปัก หนั ง ของมัน หรือ เอาหลาวแทงหัว ของมัน ได้ หรือ
8 ลงมือ จับ มัน ดู เมื่อ คิดถึง การต่อสู้ กับ มัน แล้ว เจ้ าจะไม่ คิด ทํา อีก 9 ดู เถิด ความหวัง ของคนที่ อาจสู้ มัน นั ้
นก็เป็นของเปล่า เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั ้น จะไม่ล้มลงหรือ 10 ไม่มีใครดุพอที่ จะไปยัว่ เย้ามัน แล้วใครเล่าจะยื
นมน
ั ่ ต่อเราได้ 11 ใครเล่าที่ จะขัดขวางเรา ซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขา สิ ่งใดๆที่ อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทัง้ สิ้นก็เป็น
ของเรา 12 เราจะไม่ งดพูด ถึง อวัยวะต่างๆของมัน หรือ กําลั งอ ัน แข็ง กล้า ของมัน หรือ โครงร่างอัน ดี ของมัน
13 ใครจะถลกเสื้อชัน
้ นอกของมันออกได้ ใครจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชัน
้ ของมันได้ 14 ใครจะเปิดประตู
15
หน้าของมันได้ ฟันของมันนั ้นน่าสยดสยองโดยรอบ เกล็ดของมันอยู่อย่างทะนง แนบตัวมันสนิ ทเหมือน
อย่างตราผนึ ก 16 มันอยูชิ
่ ดกันมาก ไม่มีลมผ่านเข้าไปได้ 17 เกล็ดเหล่านั ้นต่อซึ่งกันและกัน มันเกาะติดหมด
18
และแยกจากกัน ไม่ ได้ การจามของมัน ปล่อยแสงสว่างออกมา ตาของมัน เหมือนอย่างแสงอรุ ณ รุ ง่ เช้า
19 คบเพลิง ออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา 20 ควัน ออกมาทางรู จม ูก ของมัน อย่างกับ
มาจากหม้อ หรือ หม้อ ขนาดใหญ่ ที่ เดือดพล่าน 21 ลมหายใจของมัน จุด ถ่านลุก เปลวเพลิง ออกมาจากปาก
ของมัน 22 กําลังอยูใ่ นลําคอของมัน และความสยดสยองเต้นอยูข
่ ้างหน้ามัน 23 หลืบเนื้ อของมันเกาะติดกัน
หล่อ ติ ดก ัน แน่ น ทํา อะไรมัน ไม่ ได้ 24 หัวใจของมัน แข็ง อย่างกับ หิน เออ แข ็ง เหมือนอย่างแท่น หิน โม่ 25 เมื่
อมันลอยขึ้นมา ผู้ทรงอานุภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง เขาทัง้ หลายก็มีใจฝ่อเสียแล้ว 26 ถึงคนใดเอาดาบลอง
แทงมัน ก็ ต่อ ต้านมัน ไม่ ได้ ไม่ ว่า หอก หรือ แหลน หรือ หอกซัด 27 มัน นั บ เหล็ก ว่า เป็น ฟาง และทองสัมฤทธิ์
1
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ว่าเป็นไม้ ผุ 28 ลูกธนูทําให้มันหนี ไปไม่ ได้ หินลูกสลิ งก็กลายเป็นตอข้าว 29 ไม้ กระบองก็ นับเป็นตอข้าวด้วย
มันหัวเราะเยาะการซัดหอก 30 เบื้องล่างของมันคมอย่างกับเศษหม้อแตก มันเหยียดตัวออกบนเลนเหมือน
แหลมคม 31 มันทําให้น้ําลึกเดือดเหมือนหม้อ มันทําให้ทะเลเหมือนหม้อนํ้ามันทา 32 มันละทางแวบวาบไว้
ข้างหลัง ทําให้ใครๆคิดว่ามหาสมุทรผมหงอก 33 บนแผ่นดินโลก ไม่มอะไรเหมื
ี
อนมัน เป็นสิง่ ที่ถูกสร้างไม่ให้
รู จั
้ กความกลัว 34 มันเห็นทุกสิง่ ที่อยูสู
่ ง มันเป็นกษั ตริย์เหนื อบรรดาสัตว์ที่สง่า�
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โยบสารภาพต่อพระเจ้า

1 แล้วโยบทูลพระเยโฮวาห์ว่า 2 “ข้าพระองค์ทราบแล้ วว่า

พระองค์ทรงกระทําทุกสิง่ ได้ และพระประสงค์
ของพระองค์ จะไม่ หดหู่ไปได้ เลย 3 ‘นี่ ใครหนอที่ ซ่อนคํา ปรึกษาด้วยไร้ความรู �
้ 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 เราจะ
พูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา� 5 ข้าพระองค์ เคยได้ยน
ิ ถึงพระองค์ ด้วยหู แต่บัดนี้ ตาของข้าพระองค์เห็
นพระองค์ 6 ฉะนั ้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่ นผงคลีและขีเถ้
้ า�
ความมัง่ คัง่ ของโยบกลับมาสู่ท่านอีก

พระเยโฮวาห์ตรัส กับ เอลี ฟัส ชาวเทมานว่า “ความ
พิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทัง้ สองของเจ้า เพราะเจ้ามิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้
ของเราได้พูด 8 เพราะฉะนั ้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว และแกะผู้เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาสําหรับเจ้าทัง้ หลาย และโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรา
กระทํากับเจ้าตามความโง่ของเจ้า เพราะเจ้าทัง้ หลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผูรั
้ บใช้ของเราได้พูด�
9 ฝ่ายเอลี ฟัสชาวเทมาน และบิลดัดคนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ได้ ไปกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ตรั
สสัง่ และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรับโยบ 10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบกลับสู่สภาพดี เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อ
สหายของท่าน และพระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยูก่
่ อน 11 และบรรดาพีน
่ ้ องชาย
หญิงของท่าน และบรรดาผู้ที่ รู จั
้ กท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่าน
และเขาทัง้ หลายสําแดงความเห็นอกเห็นใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรือ
่ งเหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรง
นํามาเหนื อท่าน และต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่ งกับแหวนทองคําวงหนึ่ งแก่ท่าน 12 และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวย
พระพรชีวตบ
ิ ัน
้ ปลายของโยบมากยิง่ กว่าบัน
้ ต้นของท่าน และท่านมีแกะหนึ่ งหมื่นสี่พัน อูฐหกพัน วัวผู้พันคู่
และลาตัว เมีย หนึ่ ง พัน 13 ท่านมี บุ ตรชายเจ็ด คน และบุตรสาวสามคนด้วย 14 และท่านเรียกชื่อ คนแรกว่า
เยมี มาห์ และชื่อ คนที่ สอง เคส ิ ยาห์ และชื่อ คนที่ สาม เคเรนหัป ปุค 15 และในแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ สิน
้ ไม่ มี หญิง
ใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดาของเขาได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้ องชาย
ของเธอ 16 ต่อจากนี้ ไป โยบมีชีวิตอยูอี
่ กหนึ่ งร้อยสี่สิบปี และได้เห็นบุตรชายของท่าน หลานเหลนของท่านสี่
ชัว่ อายุ 17 และโยบก็สิ้นชีวต
ิ เป็นคนแก่หง่อมทีเดียว
7 เมื่อ พระเยโฮวาห์ตรัส พระวจนะเหล่า นี้ แก่ โยบแล้ว
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ประวัติความเป็นมาของ

เพลงสดุดี

หน ังสือ สดุ ดี ประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150 บท เล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ได้
์ ถู กเขียนขึ้น ในลักษณะ
เป็นเล่มเดียว แล้วหลังจากนั ้นคนที่มีความปรารถนาดีได้แบ่งเล่มเหล่านั ้นเป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะช่วย
ให้ใช้เล่มเหล่านั ้นอย่างสะดวกขึ้น
ถึง แม้ ว่า เราเรียกเล่ มน ี้ ว่า “เพลงสดุ ดี ของดาวิด� กษั ตริย์ดาว ิด ไม่ ได้ เข ีย นทุกๆบทในหนั งสือ สดุ ดีน ี้ อา
สาฟได้เขียนบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานได้เขียนบทเพลงหนึ่ งบท (89) โมเสสได้เขียนบทเพลงบท
เดียว (90) และบทเพลงบางบทเราไม่รู ว่้ าใครเป็นผู้เขียน แต่กษั ตริยดาว
์
ิดได้เขียนบทเพลงส่วนมาก
วิธีแต่ งบทกวีของพวกฮีบรู เป็น ดังนี้ เขาใช้ คํา สัมผัส ประโยคคู่ ประโยคซํ้า และประโยคที่ มี ความหมาย
ตรงกันข้าม บทเพลงส่วนใหญ่เป็นคําอธิษฐานและคําสรรเสริญ แต่บางบทเป็นคําพยากรณ์ มีคําพยากรณ์
หลายข้อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ (สดด 2; 22; 69:8-9 ให้เปรียบกับ ลก 24:25-26)

บทเพลงทุกบทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ที่เขียนขึ้น พระเจ้าทรงดลใจผู้เขียนและเขาเขียนตาม
การดลใจนั ้น หนังสือสดุดีนม
ี้ ัง่ คังด
่ ้วยเรือ
่ งการถวายตัวต่อพระเจ้า การอธิษฐาน การสรรเสริญพระเจ้า การ
แนะนํา และการช่วยเหลือ คริสเตียนควรท่องจําบทเพลงบางบททัง้ หมด และบางข้อจากบทเพลงอื่น ๆ

1
เล่มที่หน่ง
ึ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์ ความสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า

บุ คคลผู้ ไม่ ดําเนิ น ตามคํา แนะนํา ของคนอธรรม หรือ ยืน อยู่ ในทางของคนบาป หรือ นั ่ง อยู่ ในที่ นั่ง ของ
คนที่ ชอบเยาะเย้ย ผู้ นั ้ นก ็ เป็นสุข 2 แต่ ความปี ติ ยินดี ของผู้ นั้น อยู่ในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ เขา
ไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทัง้ กลางวันและกลางคืน 3 เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้รม
ิ ธารนํ้า
ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหีย
่ วแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จะจําเริญขึ้น
1

คนอธรรมขาดความสุข

4 คนอธรรมไม่ เป็ น เช่น นั ้น

แต่ เป็น เหมือนแกลบซึ่ง ลมพัด กระจายไป 5 เหตุ ฉะนั ้น คนอธรรมจะไม่ ยงั ่ ยืน
อยูได้
่ เมื่อถึงการพิพากษา หรือคนบาปไม่ยน
ื ยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม 6 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

2

ราชอาณาจักรของพระบุตร

1 เหตุ ใดชนต่างชาติ จึง กระทํา โกลาหลขึ้น และชนชาติ ทัง
้ หลายคิดอ่านในการที่ ไร้ประโยชน์ 2 บรรดากษั
ตริ ย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั ก ปกครองปรึกษากัน ต่อ สู้ พระเยโฮวาห์ และผู้รบ
ั การเจิม ของ
พระองค์ กล่าวว่า 3 “ให้ เราระเบิด สายแอกของเขาให้ ขาดสะบัน
้ และขจัด บังเหียนของเขาให้ พ้น จากเรา�
4 พระองค์ผูประทั
้
บในสวรรค์จะทรงพระสรวล องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั ้น 5 แล้วพระองค์
จะตรัสกับเขาทัง้ หลายด้วยพระพิโรธ และกระทําให้เขาสยดสยองด้วยความกริว้ ของพระองค์ ตรัสว่า 6 “เรา
ได้ตัง้ กษั ตริย์ของเราไว้แล้วบนศิโยน ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา� 7 ข้าพเจ้าจะประกาศพระดํารัสของพระองค์
พระเยโฮวาห์รบ
ั สังก
่ ับข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ดแก่เจ้าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิด
และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทัง้ แผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเจ้า 9 เจ้า
จะตีเขาให้แตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิน
้ ๆดุจภาชนะของช่างหม้อ�

ทรงชักชวนกษั ตริย์ทัง้ หลายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์

10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่กษั ตริยทั
์ ง้ หลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดินโลก จงรับคํา
เตือนเถิด 11 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ด้วยความยําเกรง และจงเกษมเปรมปรีดิ ์ ด้วยตัว สัน
่ 12 จงจุบ พระ

บุตรเถิด เกลือกว่า พระองค์ จะทรงพระพิโรธ และเจ้า ต้องพินาศจากทางนั ้น เมื่อ พระพิโรธของพระองค์ นั้น
จุดให้ลุกแต่น้ อย ความสุขเป็นของคนทัง้ หลายผู้วางใจในพระองค์

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 ข้า
พระองค์ 2 มีคนเป็ นอันมากกําลังกล่าวถึงจิตวิญญาณข้าพระองค์ ว่า “ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสําหรับเขา�
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เซลาห์ 3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น โล่ ล้อมรอบตัว ข้าพระองค์ พระองค์ ทรงเป็นสง่าราศี ของ
ข้า พระองค์ และทรงเป็น ผู้ ชู ศีรษะของข้า พระองค์ ไว้ 4 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า
และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าจากภูเขาอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ เซลาห์ 5 ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้า
กลับตื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่ กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตัง้ ตนต่อสู้ ข้าพเจ้า
อยู่ รอบด้าน 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โปรดทรงลุก ขึ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ โปรดทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้พ้น เพราะพระองค์ ทรงตบแก้มศั ตรู ทัง้ หลายของข้าพระองค์ และทรงทุบฟันของคนอธรรมทัง้
ปวง 8 การช่วยให้ รอดเป็น ของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์ หลัง่ ลงเหนื อ ประชาชนของพระองค์
เทอญ เซลาห์

4
ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ

ข้า แต่ พระเจ้า แห่งความชอบธรรมของข้า พระองค์ ขอทรงโปรดสดับ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล เมื่อ ข้า
พระองค์ จนตรอก พระองค์ ทรงประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ ข้า พระองค์ และทรงฟัง คํา อธิษฐาน
ของข้า พระองค์ 2 โอ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เอ๋ย ท่านจะทําให้ เกียรติ ของข้าพเจ้า กลายเป็น ความอับอาย
อีกนานเท่าใด ท่านจะรักสิง่ ไร้สาระ และแสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์
จงวางใจในพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนที่ตามทางของพระเจ้าไว้สําหรับพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรง
สดับ เมื่อ ข้าพเจ้า ทูล พระองค์ 4 โกรธก็ โกรธเถิด แต่ อย่า ทําบาป จงคํานึ ง ในใจเวลาอยู่ บนที่นอนและสงบ
อยู่ เซลาห์ 5 จงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบธรรมและวางใจในพระเยโฮวาห์ 6 มี คนเป็ นอ ัน มาก
กล่าวว่า “ผู้ใดจะแสดงสิ่งดีๆให้เราได้ เห็นบ้าง ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่งแสงสว่างจากสี พระพักตร์
ของพระองค์ มาเหนื อข้าพระองค์ ทัง้ หลาย� 7 พระองค์ ได้ ประทานความชื่นบานให้แก่ จิ ตใจของข้าพระองค์
มากกว่า เมื่อ พวกเขาได้ ข้าวและนํ้า องุน
่ มากมาย 8 ข้า พระองค์ จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เท่านั ้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย
3 จงทราบเถิดว่า

5
คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งเป่า เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พิจารณา เสียง
ครํา่ ครวญของข้า พระองค์ 2 ข้า แต่ พระบรมกษั ตริ ย์ และพระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงฟัง เสียงร้องทูล
ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลาเช้าพระองค์
จะทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์ ในเวลาเช้า ข้า พระองค์ จะเตรียมคํา อธิษฐานทูล ต่อ พระองค์ และเฝ้า คอย
ดู อยู่ 4 ด้วยว่า พระองค์ มิได้ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ ปี ติ ยินดี ในความชัว่ ความชัว่ ร้ายจะไม่ อาศัย อยู่ กับ พระองค์
5 คนโง่ เขลาจะไม่ ยน
ื อยู่ เฉพาะพระเนตรของพระองค์ พระองค์ ทรงเกลียดชัง ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้
6 พระองค์จะทรงทําลายผูที
้ ่พูดมุสา พระเยโฮวาห์จะทรงสะอิดสะเอียนต่อผูก
้ ระหายเลือดและคนหลอกลวง
1

ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนําท่าน

7 แต่ โดยความเมตตาอันบริบูรณ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระองค์

ข้าพระองค์
จะนมัสการตรงต่อ พระวิหารอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ ด้วยความยําเกรงพระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
เนื่ องด้วยพวกศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงนําข้าพระองค์ ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงโปรด
ทําทางซึ่งข้าพระองค์เดินนั ้นให้ราบรืน
่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่านั ้นไม่มีความสัตย์ซื่อ จิตใจของเขาก็คือ
ความชัว่ ร้าย ลําคอของเขาคือ หลุมฝังศพที่ เปิ ดอยู่ เขาประจบสอพลอด้วยลิน
้ ของเขา 10 โอ ข้าแต่ พระเจ้า
โปรดทําลายพวกเขา และให้ เขาทัง้ หลายล้ม ลงด้วยความคิด เห็น ของตนเอง เหตุ การละเมิดเป็ นอ ัน มาก
นั ้นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื่ องจากเขาทัง้ หลายได้กบฏต่อพระองค์ 11 แต่ให้คนทัง้ ปวงที่วางใจในพระองค์
นั ้น เปรมปรีดิ ์ ให้ เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี อยู่ เสมอ เพราะพระองค์ ทรงป้องกัน เขาไว้ ให้ คนที ่ รก
ั
พระนามของพระองค์ ปรีดาปราโมทย์ อยู่ ในพระองค์ 12 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ จะทรงอํานวย
พระพรแก่คนชอบธรรม พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา

6
ดาว ิด บ่น แต่ ได้ ชนะพวกศั ตรู ของท่าน ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้ เครือ
่ งสายตามทํา นองเชมิ นิท เพลงสดุ ดี
ของดาวิด
1 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ เมื่อทรงโกรธ และขออย่าทรงลงทัณฑ์ ข้าพระองค์
ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์
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อ่อนระโหยโรยแรง โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ เพราะกระดูกของข้าพระองค์ ทุกข์ยาก
ลําบากนั ก 3 ทัง้ จิตใจของข้า พระองค์ ก็ ทุกข์ ยากลําบากอย่างยิง่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ อี กนานสัก เท่าใด
4 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงหันมาช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
รอดเพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ 5 เพราะถ้าในความตาย ไม่มีการระลึกถึงพระองค์แล้ว ในแดน
ผูต
้ ายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ออ
่ นเปลี้ยด้วยการครํา่ ครวญ และหลัง่ นํ้าตาท่วม
ที่นอนตลอดทัง้ คืน ที่เอนกายก็ชุม
่ โชกไปด้วยนํ้าตาของข้าพระองค์ 7 ตาของข้าพระองค์ทรุ ดโทรมไปเพราะ
ความทุกข์ ใจ มั นอ ่อนเพลีย ลงเพราะคู่ อริทัง้ ปวงของข้า พระองค์ 8 บรรดาเจ้า ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จงพราก
ไปจากข้า เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสดับ เสียงร้องไห้ ของข้า แล้ว 9 พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ คํา วิงวอนของข้า
พระเยโฮวาห์จะทรงรับคําอธิษฐานของข้า 10 ขอให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของข้าได้อายและลําบากยากนั ก ขอให้เขาทัง้
หลายหันกลับและได้รบ
ั ความอับอายในพริบตาเดียว

7
ดาวิดอธิษฐานเรือ
่ งการประสงค์รา้ ยของพวกศั ตรู ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเยโฮวาห์
เกี่ยวกับคําพูดของคูชคนเบนยามิน
1 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ วางใจอยู่ในพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นภัยจากผู้ข่มเหงทัง้ มวล ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น 2 เกรงว่าเขาจะฉี กจิตวิญญาณข้าพระองค์เสีย
อย่างสิงโต และฉี ก จิต วิญญาณนั ้น ออกเป็น ชิน
้ ๆ โดยไม่ มี ผู้ ใดช่วยได้ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์กระทําเช่นนี้ คือถ้ามีความชัว่ ช้าในมือของข้าพระองค์ 4 ถ้าข้าพระองค์ตอบแทน
ความชัว่ แก่ ผู้ ที่ อยู่ อย่างสันติ กับ ข้า พระองค์ (แต่ ผู้ ที่ เป็น ศั ตรู ด้วยปราศจากเหตุ ข้า พระองค์ เคยช่วยผู้ นั้น
ให้ รอดพ้น ไป� 5 ก็ ขอให้ ศัตรู ข่มเหงจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัน และให้ เขาเหยียบยํ่า ชีวต
ิ ข้า พระองค์ ลงถึ
งด ิน และวางเกียรติยศของข้า พระองค์ ไว้ในผงคลี เซลาห์ 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ ทรงลุก ขึ้น
ด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้นสู้ความเกรีย
้ วกราดของศัตรูของข้าพระองค์ ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อทําการ
พิพากษาที่ พระองค์ ทรงกําหนดแล้ว 7 ดัง นั ้น ชุ มนุมชนชาติ ทัง้ หลายจะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะเห็น แก่ ชุ
มนุมนัน
้ ขอทรงกลับไปประทับบนที่ สูง 8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลาย โอ ข้าแต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงพิพากษาข้า พระองค์ ตามความชอบธรรมของข้า พระองค์ และตามความสัตย์สุ จร ิตซึ่ งม ี อยู่ใน
ข้าพระองค์ 9 โอ ขอให้ความชัว่ ร้ายของคนชัว่ จงมาถึงที่ สิน
้ สุด แต่ ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้น เพราะ
พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิดและจิตใจทัง้ หลาย 10 การป้องกันข้าพเจ้าอยูก
่ ับพระเจ้า ผูทรง
้
ช่วยคนใจเที่ยงตรงให้ รอด 11 พระเจ้า ทรงพิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้า ทรงพระพิโรธกับ คนชั ่วท ุก
วัน 12 ถ้ามนุษย์คนใดไม่กลับใจ พระองค์จะทรงลับคมดาบของพระองค์ พระองค์ทรงโก่งธนูเตรียมพร้อมไว้
13 พระองค์ทรงเตรียมอาวุธแห่งความตาย พระองค์ทรงกระทําให้ลูกธนูของพระองค์ต่อสู้ผู้ข่มเหงทัง
้ หลาย
14 ดูเถิด คนชัวก
่ ่อความชัว่ ช้าขึ้นแล้ว กําลังท้องความชัว่ ช้า และคลอดการมุสาออกมา 15 เขาขุดหลุมพราง
ไว้ และตกลงไปในหลุมทเี่ ขาทําไว้นั ้น 16 ความชัว่ ช้าของเขาจะกลับมาสุมศีรษะเขา และความทารุ ณของเขา
จะลงมาบนกบาลของเขาเอง 17 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์เนื่ องด้วยความชอบธรรมของพระองค์
และข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

8
พระราชกิจและความรักของพระเจ้ายกย่องสง่าราศี ของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองกิททีธ
เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์คือองค์ พระผู้เป็ นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์ สูงส่งยิง
่ นั กทั ่
วทง
ั ้ แผ่นดินโลก พระองค์ผู้ทรงตัง้ สง่าราศีของพระองค์ไว้เหนื อฟ้าสวรรค์ทัง้ หลาย 2 จากปากของเด็กอ่อน
และเด็กที่ ยังดูดนม พระองค์ทรงตัง้ กําลังเพราะบรรดาคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยัง้ ศั ตรู และผู้กระทํา
การแก้แค้น 3 เมื่อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อน
ั เป็นผลงานแห่งนิว
้ พระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์
และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ 4 มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์
เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 5 เพราะพระองค์ทรงทําให้เขาตํ่ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว
และทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา 6 พระองค์ทรงมอบอํานาจให้ครอบครองบรรดาพระ
หัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทัง้ ปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา 7 คือฝูงแกะและฝูงวัวทง
ั ้ สิน
้ ทัง้ สัตว์ป่า
ด้วย 8 ตลอดทัง้ นกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ ไปมาอยู่ตามทะเล 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์คือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่ นั กทัวท
่ ัง้ แผ่นดินโลก
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การสรรเสริญพระเจ้าเนื่ องด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองมุธลับเบน เพ
ลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ
บอกถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะยินดี และปลาบปลื้ม ใจในพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์
ผู้ สูงสุด ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ 3 เมื่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ หัน กลับ
เขาทัง้ หลายก็ สะดุด และพินาศไปต่อ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์ ทรงให้ ความยุ ติ ธรรม
และความเที่ยงตรงแก่ ข้า พระองค์ พระองค์ ประทับ บนพระที่นั่ง และประทานการพิพากษาอัน ชอบธรรม
5 พระองค์ ได้ ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคนชัว
่ แล ้ว ทรงลบชื่อ ของเขาออกเสีย เป็น นิ ตย์
6 โอ ศัตรู เอ๋ย ความพินาศของเจ้าได้สําเร็จเป็ นนิ ตย์ พระองค์ทรงทําลายบรรดาหัวเมืองของเขา และที่ระลึก
ของเขาก็ วอดวายพร้อมกับ เขา 7 แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงยืนยงอยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงตระเตรียมบัล
ลั งก ์ ของพระองค์ เพื่อ การพิพากษา 8 พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์ จะทรง
พิพากษาบรรดาประชาชาติ ด้วยความเที่ยงธรรม 9 พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของคนที่ ถู กกดขี่ ทรง
เป็ นที ่ ลี้ ภัย ในเวลายากลําบาก 10 บรรดาผู้ ที่ รู จั
้ ก พระนามของพระองค์ ก็ จะวางใจในพระองค์ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ บรรดาผู้ ที่ เสาะแสวงหาพระองค์ 11 จงร้องเพลงสรรเสริญ พระ
เยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง ประทับ ในศิ โยน จงบอกเล่า ถึง พระราชกิจ ของพระองค์ ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 12 เมื่อ
พระองค์ ทรงไต่สวนเรือ
่ งโลหิต พระองค์ ทรงจํา เขาทัง้ หลายไว้ พระองค์ มิได้ ทรงลืม คําร้องทุกข์ ของผู้ ถ่อม
ตัวลง 13 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้าพระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรว่าข้าพระองค์ ต้อง
ทนทุกข์ทรมานเพราะคนที่ เกลียดชังข้าพระองค์ เพียงใด ข้าแต่ พระองค์ ผู้ทรงยกข้าพระองค์ ข้น
ึ จากประตู
ของความตาย 14 เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวบรรดาคําสรรเสริญพระองค์ที่ในประตูทัง้ หลายแห่งธิดาศิโยน ข้า
พระองค์จะเปรมปรีดิ์ในการช่วยให้รอดของพระองค์ 15 บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมซึ่งเขาทําไว้ และ
เท้า ของเขาติดตาข่ายซึ่ง เขาเองซ่อนดัก ไว้ 16 พระเยโฮวาห์ทรงเผยพระองค์ ให้ปรากฏแจ้ งด ้ว ยการพิ พาก
ษาซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทํา คนชัว่ ถู กดักด้วยกิ จการที่ ทําด้วยมือของเขาเอง ฮิกเกอัน เซลาห์ 17 คนชัว่ จะ
ต้องถอยไปสู่นรก คือประชาชาติทัง้ มวลที่ลืมพระเจ้า 18 เพราะพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไป และ
ความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิ ตย์ 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น อย่าให้มนุษย์มีชัย
ได้ แต่ ให้บรรดาประชาชาติ ถู กพิพากษาในสายพระเนตรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงให้เขายําเกรง และให้บรรดาประชาชาติทราบว่า เขาทัง้ หลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั ้น เซลาห์
1
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ ประทับ ยืน อยู่ ห่างไกล ไฉนพระองค์ ทรงซ่อนพระองค์ เสีย ในยาม
ยากลําบาก 2 คนชัว่ ข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้เขาติ ดกับบ่วงแร้วแห่งอุบายที่ เขาคิดขึ้นนั ้น
3 เพราะคนชัว
่ อวดถึงสิง่ ที่ใจเขาอยากได้นั ้น และอวยพรคนที่โลภ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง 4 เพราะ
คนชัวน
้ ด้วยสีหน้าที่เย่อหยิง่ ยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิได้อยู่ในความคิดทัง้ สิน
่ ัน
้ ของเขาเลย 5 วิธี
การของคนชัว่ ร้ายกาจอยู่ทุกเวลา การพิพากษาของพระองค์ อยู่สูงพ้นสายตาของเขา เขาพ่นความร้ายใส่
บรรดาคู่ อริของเขา 6 โดยคิด ในใจของเขาว่า “ข้า จะไม่ หวัน
่ ไหว เพราะข้า จะไม่ พบความยากลําบากเลย�
7 การแช่งด่า การล่อลวง และการฉ้ อฉลอยู่เต็มปากของเขา ความชัว
่ ร้ายและความเลวทรามอยู่ใต้ลิน
้ ของ
เขา 8 เขานั ่งซุ่มคอยดักทําร้ายอยู่ตามชนบท และกระทําฆาตกรรมคนไร้ผิดเสียในที่เร้นลับ ตาของเขาสอด
หาคนยากจน 9 เขาซุ่มอยูใ่ นที่ลับเหมือนสิงโตอยูใ่ นที่กําบัง เขาซุ่มอยูเ่ พื่อจับคนยากจน แล้วเขาฉุ ดลากคน
ยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา 10 เขาหมอบลงและย่อตัวลง เพื่อคนยากจนจะจมลงด้วยพวกที่แข็งแรงของ
เขา 11 เขาคิดในใจว่า “พระเจ้าลืมแล้ว พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย�
1

การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์

12 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงชู พระหัตถ์ ของพระองค์ ขึ้น ขออย่าทรง
ลืม คนที่ ถ่อมตัว ลง 13 ไฉนคนชัว่ จึง ประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของตนเองว่า “พระองค์ จะไม่ ทรงเอา
เรือ
่ งเอาราว� 14 พระองค์ ทรงเห็น เออ พระองค์ ทรงพิ เคราะห์ ความยากลําบากและความโกรธเคืองแล้ว
เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงดําเนิ นคดี ด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ คนยากจนมอบตัวไว้กับพระองค์ พระองค์ ทรง
เป็นผู้ชว
่ ยคนกําพร้าพ่อ 15 ขอพระองค์ทรงหักแขนของคนชัว่ และคนกระทําชัว่ ขอทรงค้นความชัว่ ของเขา
ออกมาจนหมดสิน
่ นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ บรรดาประชาชาติจะพินาศ
้ 16 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยูเป็
ไปจากแผ่นดินของพระองค์ 17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสดับความปรารถนาของคนที่ถ่อมตัวลง จะ
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ทรงเสริมกําลังใจเขา และพระองค์จะทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคําของเขา 18 เพื่อประทานความยุติธรรม
แก่คนกําพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป
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การทรงเตรียมและความยุติธรรมของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

ข้าพเจ้า วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ ท่าน จะ พู ดก ับ จิตใจ ข้าพเจ้า อย่างไร ว่า “จง หนี ไป ที่ ภู เขา เหมือน นก
2 เพราะดู เถิด คนชัว
่ โก่ง ธนู และเอาลูก ธนู พาดสายไว้ แล้ว เพื่อ จะยิง เข้าไปอย่างลับๆให้ ถู กคนใจเที่ยง
ธรรม 3 ถ้า รากฐานถูก ทําลายเสีย แล้ว คนชอบธรรมจะทํา อะไรได้� 4 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ในพระวิหาร
อัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ พระที่นั่ง ของพระเยโฮวาห์ อยู่ บนฟ้า สวรรค์ พระเนตรของพระองค์ มองและหนั ง
ตาของพระองค์ทดสอบบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 5 พระเยโฮวาห์ทรงทดสอบคนชอบธรรม แต่วิญญาณของ
พระองค์ ทรงเกลียดชัง คนชัว่ และผู้ ที่ รัก ความทารุ ณ โหดร้าย 6 พระองค์ จะทรงเทบ่วงแร้ว ต่างๆ เพล ิง และ
ไฟกํามะถัน ใส่ คนชัว่ ลมที่ แผดเผาจะเป็น ส่วนถ้วยของเขาเหล่า นั ้น 7 เพราะพระเยโฮวาห์ผู้ ชอบธรรมทรง
รักความชอบธรรม พระพักตร์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรง
1
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่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่ ตามทางของพระเจ้า ไม่ มี อีก แล้ว และคนสุ จร ิต ได้
อันตรธานไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 2 ทุ กคนกล่าวคํา ไร้สาระต่อ เพื่อนบ้านของตน เขาทัง้ หลายพูด
ด้วยริมฝีปากที่ ป้อยอและสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริมฝีปากที่ ป้อยอออกเสียสิน
้ และลิ้นที ่พู ดวาจา
เย่อ หยิง่ นั ้น ด้วย 4 คือ บรรดาผู้ ที่ กล่าวว่า “เราจะชนะด้วยลิน
้ ของเรา ริม ฝีปากของเราเป็น ฝ่ายเรา ใครจะ
เป็น นายเรา� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะลุก ขึ้น เดีย
๋ วนี้ เพราะคนยากจนถู กบ ีบ บังคับ และคนขัดสน
ครํา่ ครวญ เราจะจัด เขาไว้ในที่ ปลอดภัย จากคนที่ พ่น ความร้ายใส่ เขา � 6 พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เป็น
พระดํารัสที่ บริสุทธิ์ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิในเตาไฟบนแผ่
นดินแล้วถึงเจ็ดครัง้ 7 โอ ข้าแต่ พระเย
์
โฮวาห์ พระองค์จะทรงป้องกันพวกเขาทัง้ หลาย พระองค์จะทรงปกปั กรักษาพวกเขาไว้เสมอจากพงศ์ พันธุ ์
นี้ 8 คนชัวก
่
าน ขณะเมื่อมีการยกย่องคนชัว่ ช้าที่สุด
่ ็เพ่นพ่านไปมาอยูรอบด้
1
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ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ
่ งความชักช้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสีย เป็นนิ ตย์หรือ พระองค์จะปิดบัง
พระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์นานเท่าใด 2 ข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองค์ และ
มีความทุกข์โศกอยูใ่ นใจทุกวันนานเท่าใด ศัตรู ของข้าพระองค์จะเหนื อข้าพระองค์นานเท่าใด
การทูลขอพระคุณ

3 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และฟังข้าพระองค์ด้วยเถิด ทัง้ ขอทรง
เพิม
ื กว่าข้าพระองค์จะหลับอยใู่ นความตาย 4 เกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์
่ ความสว่างแก่ตาข้าพระองค์ เกลอ
จะว่า “เราชนะเขาแล้ว� เกรงว่าคู่ อริของข้าพระองค์ จะเปรมปรีดิ ์เพราะข้าพระองค์ กําลังหวัน
่ ไหว 5 แต่ ข้า
พระองค์ วางใจในความเมตตาของพระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ ในความรอดของพระองค์
6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณ์
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คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

คน โง่ รําพึง ใน ใจ ของ ตน ว่า “ไม่มี พระเจ้า � เขา ทัง้ หลาย ก็ เลว ทราม ลง เขา กระทํา กิจการ ที่ น่า
สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู บุ ตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็ หลงเจิน
่ ไปหมด เขาทัง้ หลายก็ เลว
4 บรรดาผูที
ทรามลงเหมือนกันสิน
ี กคนเดียวที่ทําดี ไม่มเลย
ี
้ ่กระทําความชัว่ ช้าไม่มีความรูหรื
้ อ คือผูที
้ ่
้ ไม่มสั
กินประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง และไม่รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่นอย่างน่าสยดสยอง
ยิง่ นั ก เพราะพระเจ้า ทรงสถิต ตลอดชัว่ อายุ ของผู้ ชอบธรรม 6 เจ้ าได้ ควํา่ แผนงานของคนยากจนเสีย แต่
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขา 7 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ออิสราเอลมาจากศิโยนเสียทีเถิด เมื่อพระเย
โฮวาห์ทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี
1
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ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดาวิด

ผูใดจะอยู
้
บ
่ นภูเขาอันบริสุทธิข
์ องพระองค์
คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม และประพฤติ ตามความชอบธรรม และพูด ความจริง จากใจของตน
3 ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช้ ลิน
้ ของตนในการนิ นทาว่า ร้าย ไม่ กระทํา ชัว่ ต่อ เพื่อนบ้าน และไม่ ตําหนิ เพื่อนบ้านของตน 4 ใน
สายตาของเขา คนถ่อยเป็นคนที่ถูกดูหมิน
่ เหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยําเกรงพระเยโฮวาห์ เมื่อให้คํา
สัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความปวดร้าวเขาก็ไม่กลับคํา 5 เขาเป็นผู้ที่ให้คนอื่นกู้เงินโดยมิได้คิดดอกเบี้ย
และไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิด ผู้ซึ่งกระทําสิง่ เหล่านี้ จะไม่หวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์
2

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผูใดจะอาศั
้
ยอยูใ่ นพลับพลาของพระองค์

16
ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษข
์ ้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 2 โอ จิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้ทูลพระเยโฮวาห์แล้วว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนื อ
พระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ ไม่มี ดี เลย � 3 วิสุทธิชนในแผ่น ดิน และผู้ ประเสริฐ เป็น พวกที่ ข้าพเจ้า มี ความปี ติ
ยินดีทัง้ สิน
่ ง
้ ด้วย 4 แต่บรรดาผู้ที่รีบติดตามพระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครือ
ดื่มบูชาแห่งเลือดของพวกเขา หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั ้น
1 โอ

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์

พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น ส่วน มรดก และ ถ้วย ของ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง รักษา ส่วน ของ ข้า พระองค์ ไว้
6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นทีที
่ ่ร่มรืน
่ เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี 7 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ผูประทาน
้
คําปรึกษาแก่ข้าพเจ้า เออ ในกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าตัง้ พระเยโฮวาห์ไว้ตรง
หน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะพระองค์ ประทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 9 เพราะฉะนั ้น จิตใจ
ของข้าพเจ้า จึง ยินดี และจิต วิญญาณของข้าพเจ้า ก็ ปรีดา เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จะพักพิง อยู่ ในความหวัง ใจ
ด้วย 10 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิง้ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้ องค์ บริสุทธิ์ของ
พระองค์เปื่ อยเน่าไป 11 พระองค์จะทรงสําแดงวิถีแห่งชีวต
ิ แก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่น
บานอย่างเปี่ ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยูเป็
่ นนิ ตย์
5
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ ความฝ่ายยุ ติ ธรรม ทรงฟัง คําร้องทูล ของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่
พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ซึ่ง มาจากริม ฝีปากที่ ไม่มี การหลอกลวงของข้า พระองค์ 2 ขอ
ให้ การ ชนะ ความ ของ ข้า พระองค์ มา จาก พระ พักตร์ พระองค์ ขอ พระเนตร ของ พระองค์ ทรง เห็น สิง่ เที่ยง
ธรรม 3 เมื่อ พระองค์ ทรงลองจิตใจของข้า พระองค์ และเสด็จ เยีย
่ มเยียนข้า พระองค์ ในเวลากลางคืน เมื่อ
ทรงทดสอบข้าพระองค์ แล้ว พระองค์ จะไม่ทรงพบความชัว่ ในข้าพระองค์ เลย ข้าพระองค์ ตัง้ ใจแล้ วว่าปาก
ของ ข้า พระองค์ จะ มิ ได้ ละเมิด 4 เก ี่ ยวด ้ว ยกิ จการ ของ มนุษย์ โดย พระ วจนะ จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์
ข้า พระองค์ มิได้ ข้องเกี่ยวกับ ทางแห่ง คนทารุ ณ โหดร้าย 5 ขอให้ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ แนบสนิ ท กับ วิถี
ของพระองค์ เพื่อ เท้า ของข้า พระองค์ มิได้ พลาด 6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ถึง พระองค์ เพราะ
พระองค์ จะทรงสดับ ข้า พระองค์ ขอทรงเอียงพระกรรณสดับ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ ด้วยเถิด 7 โอ ข้า แต่
พระผู้ ชว
่ ยของบรรดาผู้ แสวงหาที่ ลี้ ภัย จากปฏิ ปักษ์ ของเขา ณ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ขอทรงสําแดง
ความเมตตาอย่างมหัศจรรย์ ของพระองค์ 8 ขอทรงรักษาข้า พระองค์ ดัง แก้วตา ขอทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้
ภายใต้ ร่ม ปีก ของพระองค์ 9 ให้พ้น จากคนชัว่ ผู้ ล้างผลาญและจากศั ตรู ผู้ คอยเข่น ฆ่า ซึ่ง ล้อมข้า พระองค์ ไว้
โดยรอบ 10 เขาปิดใจของเขาไว้เพราะเหตุ ความมัง่ คัง่ ของตน ปากของเขาพูดคําหยิง่ ยโส 11 เขาสะกดรอย
ข้า พระองค์ เดีย
๋ วนี้ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ เขาจับตาดู ข้า พระองค์ เพื่อ จะเหวีย
่ งข้า พระองค์ ลงดิน 12 เขาเป็น
ดุจสิงโตที่ กระหายเหยื่อของมัน เหมือนดังสิงโตหนุ่มซึ่งซุ่ มดักทําร้ายอยู่ในที่ ลับ 13 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไว้ และควํา่ เขาลงเสีย ขอทรงช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชัว่ ด้วยดาบของ
พระองค์ 14 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นพระหัตถ์ ของพระองค์
จากมนุษย์ แห่ งโลกนี้ จากมนุษย์ ผู้ ซึ่ งม ี ส่วนของชี วิตน ี้ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ท้องของเขาเต็ม ไปด้วยทรัพย์
สมบัติที่พระองค์ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูกหลานอุดมสมบูรณ์ และส่วนที่ เหลือเขามอบไว้ให้แก่ลู กอ่อนของ
เขา 15 ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น
ข้าพระองค์จะอิม
่ เอิบใจด้วยพระลักษณะของพระองค์
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า เพราะเหตุ พระพรอันมากมาย ถึง หัวหน้านั กร้อง เพลงสดุ ดี ของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ถวายถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ แด่ พระเยโฮวาห์ในวันที ่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้น
จากเงื้อมมือศัตรู ทัง้ หลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะรัก พระองค์ 2 พระเยโฮวาห์ เป็ น ศิ ลา ป้ อม
ปราการ และ ผู้ ช่วย ให้ พ้น ของ ข้า พระองค์ เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เป็น กําลัง ของ ข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า
พระองค์ จะวางใจในพระองค์ เป็น ดัง้ เป็น เขาแห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า
พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสริญ และข้า พระองค์ จะได้ รบ
ั
การช่วยให้พ้น จากศั ตรู ของข้า พระองค์ 4 ความโศกเศร้า แห่ง ความตายล้อมข้า พระองค์ ไว้ กระแสแห่ง คน
อธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทําให้ข้าพระองค์กลัว 5 ความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ไว้ บ่วงมัจจุราช
ปะทะข้าพระองค์ 6 ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของ
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ไปถึง พระกรรณของพระองค์ 7 แล ้ว แผ่น ดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือนและ
โคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็หวัน
่ ไหวด้วย และสัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริว้ 8 ควันออกไปตามช่อง
พระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่านก็ติดเปลวไฟนั ้น 9 พระองค์
ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วยและเสด็จ ลงมา ความมืด ทึ บอย ู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 10 พระองค์ ทรงเครู บ
ตนหนึ่ ง แล ้ว ทรงเหาะไป พระองค์ ทรงเหาะไปโดยปีก ของลมอย่างรวดเร็ว 11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ความ
มืดปกคลุมพระองค์ ไว้ ให้เมฆมืดและอุ้มน้าํ เป็นพลับพลาของพระองค์ 12 มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตกออก
มาทะลุ เมฆจากความสว่างสุกใสข้างหน้า พระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ กก ้ องในฟ้า สวรรค์ และ
องค์ ผู้ สูง สุ ดก ็ เปล ่ง พระสุรเสียง คือ ลูกเห็บ และถ่านเพลิง 14 พระองค์ ทรงยิง ลูก ธนู ของพระองค์ ออกไป
ทําให้เขาต่างกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทําให้เขาโกลาหล 15 โอ ข้าแต่ พระ
เยโฮวาห์ แล้วก็ เห็นก้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพก็ ปรากฏแจ้ง เมื่อพระองค์ ทรงขนาบทะเลด้วยลม
ที่ พวยพุ่ง จากช่องพระนาสิก ของพระองค์ 16 พระองค์ ทรงเอื้อมมาจากที่ สูง ทรงจับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง
ดึง ข้าพเจ้า ออกมาจากนํ้า อัน มากหลาย 17 พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากศั ตรู เข ้ม แข็ง ของข้าพเจ้า
และจากบรรดาผู้ที่ เกลียดชังข้าพเจ้า เพราะเขามีอานุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนั ก 18 เขาขัดขวางข้าพเจ้า
ในวั นที ่ ข้าพเจ้า ประสบหายนะ แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ พักพิง ของข้าพเจ้า 19 พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า
ออกมายัง ที่ กว้างใหญ่ และทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น เพราะพระองค์ ทรงชื่นชมยินดี ในข้าพเจ้า 20 พระเยโฮ
วาห์ประทานรางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตามความ
สะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า 21 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดามรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่ ได้ พรากจาก
พระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่างชัว่ ร้าย 22 เพราะคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า มิ
ได้ ผล ัก กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ไปเลย 23 ต่อ พระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ไม่
ทําความชัว่ ช้า 24 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตาม
ความสะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ 25 พระองค์ จะทรงสําแดงความเมตตาต่อ
ผู้ ที่ มี ความเมตตา พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ อย่างไร ้ ตําหนิ ต่อ ผู้ ที่ ไร้ตําหนิ 26 พระองค์ จะทรงสําแดง
พระองค์บริสุทธิต่
์ อผู้ที่บริสุทธิ์ พระองค์จะทรงสําแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ ต่อผู้ที่คดโกง 27 เพราะพระองค์
จะทรงช่วยประชาชนที่ยากแค้นให้พ้น แต่ตาที่หยิง่ ยโสนั ้นพระองค์จะทรงกระทําให้ต่ําลง 28 พระองค์จะทรง
จุด ตะเกียงของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ จะทรงกระทํา ความมืด ของข้า พระองค์ ให้
สว่าง 29 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และโดยพระเจ้าของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าสามารถ
กระโดดข้ามกําแพงได้ 30 สําหรับ พระเจ้า พระองค์ นี้ พระมรรคาของพระองค์ ดี เลิศ ทุก ประการ พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์พิสูจน์ แล้วเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นดัง้ ของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ 31 เพราะผู้
ใดจะเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิ ลา เว้นแต่ พระเจ้าของเรา 32 คือพระเจ้าผู้ทรง
เอากําลังคาดเอวของข้าพเจ้าไว้ และทรงกระทําให้ทางของข้าพเจ้ารอบคอบ 33 พระองค์ ทรงกระทําให้เท้า
ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูง 34 พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้า
ให้ทําสงคราม ดังนั ้นแขนของข้าพเจ้าสามารถทําให้คันธนูเหล็กกล้าหักได้ 35 พระองค์ประทานโล่แห่งความ
รอดของพระองค์ ให้ ข้า พระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงคํ้าจุน ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรง
น้ อมพระทัย ลง ก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็น ใหญ่ ขึ้น 36 พระองค์ ประทานที่ กว้างขวางสําหรับ ย่างเท้า ของ
ข้า 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 ทรงเอากําลัง คาดเอวข้า พระองค์ ไว้เพื่อ ทํา สงคราม พระองค์ ทรง
กระทํา ให้พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์ สยบลงอย่างราบคาบ 40 พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู
ของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทําลายบรรดาผู้ที่ เกลียดชังข้าพระองค์เสียสิน
้ 41 เขาร้อง

เพลงสดุดี 18:42

453

เพลงสดุดี 20:9

ให้ช่วย แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้ เขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์มิได้ทรงตอบเขา 42 ข้าพระองค์จึงทุบ
เขาแหลกละเอียดอย่างผงคลี ต่อ หน้า ลม ข้า พระองค์ จึง โยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน 43 พระองค์
ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากการยื้อ แย่ งก ับ ประชาชน และทรงตัง้ ให้ ข้า พระองค์ เป็น หัวหน้า ของบรรดา
ประชาชาติ ชนชาติ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู จ
้ ั กก ็ จะได้ ปรนนิ บัติ ข้า พระองค์ 44 พอเขาได้ยน
ิ ถึง ข้า พระองค์ เขา
ก็ จะเชื่อ ฟัง ชนต่างด้าวจะได้ มาหมอบราบต่อ ข้า พระองค์ 45 ชนต่างด้าวนั ้น จะเสีย กําลัง ใจ และตัว สัน
่ ออก
มาจากที่กําบังอันเข้มแข็งของเขาเหล่านั ้น 46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็ นที่
ควรสรรเสริญ พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็ นที่ยกย่อง 47 คือพระเจ้าผู้ประทานการแก้แค้นแก่
ข้า พระองค์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายให้ อยู่ ภายใต้ อํานาจของข้า พระองค์ 48 ผู้ ทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้นจากศั ตรู พระเจ้าข้า พระองค์ทรงยกข้าพระองค์ข้น
ึ เหนื อพวกที่ลุ กขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์
พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนทารุ ณโหดร้าย 49 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์
จึง จะขอเทิดทูน พระองค์ ไว้ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์
50 พระองค์ประทานชัยชนะอันยิง
่ ใหญ่แก่กษั ตริย์ของพระองค์ และทรงสําแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์
ทรงเจิมไว้นั ้น คือดาวิด และแก่เชื้อพระวงศ์ของท่านเป็นนิ ตย์
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สิ่งทัง้ ปวงที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศีของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 ฟ้าสวรรค์ประกาศสง่าราศีของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสําแดงพระหัตถกิจของพระองค์ 2 วันส่งถ้อยคํา
ให้ แก่ว ัน และคืน แจ้ง ความรู ้ให้ แก่ คืน 3 วาจาไม่ มี ถ้อยคํา ก็ ไม่มี และไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงฟ้า 4 ถึง กระนั ้น

เสียงฟ้าก็ออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และถ้อยคําก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ทรงตัง้ พลับพลาไว้ให้ดวง
อาทิตย์ ณ ที่ นั ้น 5 ซึ่งออกมาอย่างเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิง่ ไปตามวิถีด้วยความชื่นบาน
อย่างชายฉกรรจ์ 6 ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่ ง และโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่ ง
ไม่มี สิ ่ง ใดสามารถซ่อนให้ พ้น จากความร้อนของมัน ได้ 7 พระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ รอบคอบและ
ฟื้ นฟูจิตวิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้นแน่ นอนกระทําให้คนรู น
้ ้ อยมีปัญญา 8 กฎเกณฑ์ของพระ
เยโฮวาห์ นั้น ถูก ต้องกระทํา ให้ จิ ตใจเปรมปรีดิ ์ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ นั้น บริสุทธิ ์ กระทํา ให้ ดวงตา
กระจ่างแจ้ง 9 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิ ตย์ คําตัดสินของพระเยโฮวาห์ก็เที่
ยงตรงและชอบธรรมทัง้ สิน
้ 10 น่าปรารถนามากกว่าทองคํา เออ ยิง่ กว่าทองคําเนื้ อดีมากนั ก หวานยิง่ กว่า
นํ้าผึ้งและรวงผึ้ง 11 อนึ่ ง สิ่งเหล่านี้ เป็ นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั ้ นก็ได้
บําเหน็ จอันใหญ่ยิง่
ดาวิดทูลขอพระคุณ

แต่ ผู้ ใดเล่า จะเข้าใจเรือ
่ งความผิด พลาดของตนได้ ขอพระองค์ ทรงชําระข้า พระองค์ ให้ พ้น จากความ
ผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ 13 ขอทรงยับยัง้ ผูรั
้ บใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนั ้นด้วยเถิด ขออย่าให้มนม
ั ี
อํานาจเหนื อ ข้า พระองค์ เลย แล ้ว ข้า พระองค์ จะไร้ตําหนิ และพ้น จากความผิด จากการละเมิด ที่ ยิง่ ใหญ่ นั ้น
14 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ และพระผู้ ไถ่ ของข้า พระองค์ ขอให้ ถ้อยคํา จากปากของข้า
พระองค์ และการรําพึงในจิตใจเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
12
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1 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงฟัง ท่านในวัน ยากลําบาก

พระนามของพระเจ้า แห่ง ยาโคบพิทั กษ ์ รก
ั ษาท่าน 2 ขอ
พระองค์ ทรงให้ความช่วยเหลือ มาจากสถานบริสุทธิ์ และทรงเพิม
่ กําลัง ให้แก่ ท่านมาจากเมืองศิ โยน 3 ขอ
ทรงระลึก ถึง เครือ
่ งถวายทัง้ สิน
่ งเผาบูชาของท่าน เซลาห์ 4 ขอทรงประสิทธิ์
้ ของท่าน และโปรดปรานเครือ
ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย และให้โครงการที่ท่านคิดนั ้นสําเร็จทัง้ สิน
้ 5 เพื่อพวกเราจะได้โห่ร้อง
เนื่ องด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของเรา ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้คําทูลขอ
ทัง้ สิน
้ ของท่านสําเร็จเถิด 6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยผู้ที่ พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์
จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อน
ั บริสุทธิ์ของพระองค์ และโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์ 7 บ้างก็ วางใจในรถรบ บ้างก็ วางใจในม้า แต่ เราจะระลึกถึงพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
8 เขาทัง
้ หลายจะล้ม พับ ลงไป แต่ เราจะลุก ขึ้น ยืน ตรงอยู่ 9 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้
หลายให้รอดเถิด ขอให้กษั ตริยทรงฟั
์
งเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายร้องทูลต่อท่าน
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1 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์จะเปรมปรีดิ ์ในพระกําลังของพระองค์ ท่านจะปี ติ ยินดี อย่างยิง
่ ในความ
รอด ของ พระองค์ 2 พระองค์ ทรง ประสิทธิ์ ประสาท ตามใจ ปรารถนา ของ ท่าน และ มิ ได้ ทรง ยับยัง้ สิง่ ที่ ริม
ฝีปากท่านทูล ขอ เซลาห์ 3 เพราะพระองค์ ทรงอํานวยพรดี แก่ ท่าน พระองค์ ทรงสวมมงกุฎ ทองคํา บริสุทธิ
์ บนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูล ขอชีวต
ิ และพระองค์ ก็ ประทานชีวต
ิ ยืนนานเป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์ 5 สง่า ราศี ของ
ท่านใหญ่ยงิ่ เนื่ องด้วยความรอดของพระองค์ พระองค์ ทรงประดับกษั ตริย์ด้วยยศศั กดิ์และความสง่าโอ่อา่
ตระการ 6 พระองค์ ทรงโปรดให้ ท่านรับ พระพรอย่างที่สุด เป็น นิ ตย์ และทรงกระทํา ให้ท่านยินดี ปรีดาอย่าง
เหลือ ล้น ด้วยสี พระพักตร์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตริย์ วางใจในพระเยโฮวาห์ และด้วยความเมตตาของ
พระองค์ ผู้ สูงสุด ท่านจะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 8 พระหัตถ์ ของพระองค์ จะค้น พบเหล่า ศั ตรู ทัง้ หลาย พระหัตถ์ ขวา
จะพบบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ 9 เมื่อ พระองค์ ทรงพระพิโรธ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขาร้อนจัด ดัง
เตาไฟ พระเยโฮวาห์จะทรงกลืนเขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 10 พระองค์จะ
ทรงทําลายลูก หลานของเขาเสีย จากแผ่น ดิน โลก และพรากเชื้อ สายของเขาจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
11 แม้ เขาทัง
้ หลายได้ ปองร้ายต่อ พระองค์ แม้ เขาประดิษฐ์ เรือ
่ งชัว่ ร้าย เขาก็ จะกระทํา ไม่ สําเร็จ 12 ฉะนั ้น
พระองค์ จะทรงกระทําให้เขาหนี พ่ายไปเมื่อพระองค์ จะทรงเล็งธนูไปตรงหน้าเขาที เดียว 13 ข้าแต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูในพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุ
ภาพของพระองค์
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พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ไฉน พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ เสีย เหตุ ใด
พระองค์ ทรงเมิน เฉยที่ จะช่วยข้า พระองค์ และต่อ ถ้อยคํา ครํา่ ครวญของข้า พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ในเวลากลางวัน แต่ พระองค์ มิได้ ทรงฟัง ถึง กลางคืน ข้า พระองค์ ยงั รํา่
ทูล ต่อ ไปไม่ หยุด 3 ถึง อย่างไรพระองค์ ทรงเป็น องค์ บริสุทธิ์ โอ พระองค์ ประทับ เหนื อ คํา สรรเสริญ ของคน
อิสราเอล 4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้ หลายวางใจ และพระองค์ ทรงช่วย
เขาให้ พ้น 5 เขาร้องทูล พระองค์ ก็ ทรงช่วยเขาให้ รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึ งม ิ ได้ รับ ความอับอาย
6 ข้า พระองค์ เป็ น ดุจ ตัว หนอน มิใช่ คน คนก็ ด่า ประชาชนก็ ดู หมิน
่ 7 บรรดาผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ ก็ หัวเราะ
เยาะเย้ยข้าพระองค์ เขาบุ้ยริมฝีปากและสัน
่ ศีรษะกล่าวว่า 8 “เขาวางใจในพระเยโฮวาห์วา่ พระองค์ จะทรง
ช่วยเขาให้พ้น จงให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเขา� 9 ถึงกระนั ้นพระองค์
ก็ ทรงเป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ ออกมาจากครรภ์ มารดา และทรงให้ ข้า พระองค์ มี ความหวัง ใจเมื่อ อยู่ ที่ อกแม่
10 ตัง
้ แต่คลอด ข้าพระองค์ก็ต้องพึ่งพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตัง้ แต่ข้าพระองค์ยงั
อยู่ ในครรภ์ มารดา 11 ขออย่า ทรงห่างไกลข้า พระองค์ เพราะความยากลําบากอยู่ 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 สิงโตขณะกัดฉี กและคํารามร้อง 14 ข้าพระองค์ ถู กเทออกเหมือนอย่างนํ้า กระดูกทัง้ สิน
้ ของข้า
พระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง ละลายภายในอกของข้าพระองค์ 15 กําลังของข้าพระองค์เหือดแห้ง
ไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิน
้ ของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลี
มัจจุราช 16 พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ คนทําชัว่ หมู่หน่ง
ึ ล้อมข้าพระองค์ เขาแทงมือแทง
เท้า ข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ นับ กระดูก ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ได้ เป็น ชิน
้ เยาะข้า
้ ๆ เขาจ้องมองและยิม
พระองค์ 18 เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ เขาแบ่ง ปั นก ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั้น เขาก็ จับ สลากกัน 19 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์อย่าทรงห่างไกลเลย โอ ข้าแต่พระองค์ กําลังของข้าพระองค์ ขอทรงเร่งรีบมา
ช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด 20 ขอทรงช่วยจิตวิญญาณข้าพระองค์ให้พ้นจากดาบ ช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์จากฤทธิ์
ของสุนัข 21 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอดพ้น จากปากสิงโต เพราะพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ จากบรรดา
เขาของม้า ยูนิคอนเหล่า นั ้น ด้วย 22 ข้า พระองค์ จะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของข้า พระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชน 23 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์
ท่านเชื้อ สายทัง้ หลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่า ราศี แด่ พระองค์ ท่านเชื้อ สายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลเอ๋ย
จงเกรงกลัว พระองค์ 24 เพราะพระองค์ มิได้ ทรงดู ถู กหรือ สะอิดสะเอียนต่อ ความทุกข์ ยากของผู้ ที่ ทุกข์ ใจ
และพระองค์ มิได้ ทรงซ่อนพระพักตร์จากเขา เมื่อเขาร้องทูล พระองค์ ทรงสดับ 25 ข้าพระองค์ จะสรรเสริญ
พระองค์ ในที่ ชุ มนุ มชนใหญ่ ข้า พระองค์ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณต่อ หน้า ผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ 26 คนเสงีย
่ ม
เจียมตัวจะได้กินอม
ิ่ บรรดาผู้ที่ แสวงหาพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ขอจิตใจของท่านทัง้ หลายมีชีวิ
ตอยู่ เป็น นิ ตย์ 27 ที่ สุด ปลายทัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน โลกจะจดจํา และหัน กลับ มายัง พระเยโฮวาห์ และครอบครั
วทง
ั ้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ 28 เพราะอํานาจการปกครองเป็นของพระ
เยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงครอบครองเหนื อบรรดาประชาชาติ 29 เออ คนรํา่ รวยทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกจะ
1
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ต้องกินเลี้ยงและกราบลงต่อพระองค์ บรรดาผู้ที่ ลงไปสู่ ผงคลี ทัง้ สิน
้ จะกราบไหว้ต่อพระพักตร์พระองค์ คือ
บรรดาผู้ที่รักษาตัวให้คงชีวต
ิ อยู่ไม่ได้แล้วนน
ั ้ 30 จะมีเชื้อสายๆหนึ่ งปรนนิ บัติพระองค์ จะทรงนั บว่าพวกนั ้น
เป็นยุคที่ ถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า 31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหน่งึ
ที่จะเกิดมา ว่าพระองค์ได้ทรงกระทําการนั ้น
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เพลงสดุดีของผูเ้ ลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ เลี้ยงดู ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ ขัดสน 2 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า นอนลง
ที่ ทุ ่ง หญ้า เขียวสด พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ไปริมน ้าํ แดนสงบ 3 พระองค์ ทรงฟื้ นจิต วิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่ พระนามของพระองค์ 4 แม้ข้าพระองค์ จะเดินไป
ตามหุบเขาเงามัจจุ ราช ข้า พระองค์ ไม่ กล ั วอ ัน ตรายใดๆ เพราะพระองค์ ทรงสถิ ตก ับ ข้า พระองค์ คทาและ
ธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ 5 พระองค์ทรงเตรียมสํารับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรู ของ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนํ้ามัน ขันนํ้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ 6 แน่ ทีเดียวที่ความ
ดี และความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้า ไปตลอดวัน คืน ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะอยู่ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิ ตย์
1
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กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด

1 แผ่ นดิน โลกกับ สรรพสิง
่ ในโลกนั ้นเป็นของพระเยโฮวาห์

ทัง้ พิภพกับบรรดาผู้ที่ อยู่ในพิภพนั ้น 2 เพราะ
พระองค์ เองทรงประดิษฐานแผ่น ดิน ไว้ บนทะเลและทรงสถาปนามัน ไว้ เหนื อ นํ้า 3 ผู้ ใดจะขึ้น ไปบนภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดจะยืน อยู่ ในที่ บริสุทธิ์ของพระองค์ 4 คือ ผู้ ที่ มี มือ สะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ ที่ มิได้
ปลงใจในสิง่ ไร้สาระและมิ ได้ ปฏิญาณอย่างหลอกลวง 5 เขาจะรับ พระพรจากพระเยโฮวาห์ และความชอบ
ธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา 6 อย่างนี้ แหละเป็นยุคที่เสาะหาพระองค์ ที่เสาะหาพระพักตร์ของ
พระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซลาห์ 7 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้น
เถิด เพื่อกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศีจะได้เสด็จเข้ามา 8 กษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ใด คือพระเยโฮวาห์ ผู้เข้ม
แข็งและทรงอานุภาพ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงอานุภาพในสงคราม 9 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด
บานประตู นิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้น เถิด เพื่อ กษั ตริย์ ผู้ ทรงสง่า ราศี จะได้ เสด็จ เข้า มา 10 กษั ตริย์ ผู้ ทรงสง่า ราศี
นั ้นคือผู้ใด คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี เซลาห์
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ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ตัง
้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ ได้ อาย ขออย่า ให้ ศัตรู ของข้า พระองค์ ได้ ไชโย
เหนื อ ข้า พระองค์ 3 เออ อย่า ให้ ผู้ ใดๆที่ เฝ้า พระองค์ อยู่ นั ้น ได้ อาย แต่ ผู้ ที่ ละเมิด โดยไม่ มี เหตุ นั ้น ขอให้ ได้ รับ
ความอาย 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์รูจั
้ กพระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถี
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 5 ขอทรงนําข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังคํ่า 6 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุ ณาของพระองค์และถึงความเมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่ เหล่านั ้
นมีมาแต่กาลก่อน
การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน

7 ขออย่าทรงนึ กถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์

หรือการละเมิดของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ด้วยเห็น แก่ ความดี ของพระองค์ ขอทรงนึ กถึง ข้า พระองค์ ด้วยเห็น แก่ ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเย
โฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ ประเสริฐ และเที่ยงธรรม เพราะฉะนั ้น พระองค์ จะทรงสัง่ สอนพระมรรคานั ้น แก่ คนบาป
9 พระองค์ จะทรงนํา คนใจถ่อมไปในสิง
่ ที่ ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์ แก่ คนใจถ่ อม 10 พระมรรคา
ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ เป็น ความเมตตาและความจริง แก่ บรรดาผู้ ที่ รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ 11 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อเห็นแก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชัว่ ช้า
ของข้าพระองค์ เพราะความชัวน
้ ใหญ่โตนั ก 12 ผู้ใดเล่าที่ เป็นคนยําเกรงพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงสัง่
่ ัน
สอนผู้ นั้น ในทางที่ เขาควรเลือกได้ 13 จิ ตวิญญาณเขาเองจะอาศัย อยู่ อย่างสงบ และเชื้อ สายของเขาจะได้
แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ 14 ความลึ กลับของพระเยโฮวาห์มีอยู่แก่ คนที ่ยาํ เกรงพระองค์ และพระองค์ จะทรง
แจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั ้น 15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเยโฮวาห์เสมอ เพราะพระองค์
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จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย 16 ขอพระองค์ ทรงหันมาทางข้าพระองค์ และมี พระเมตตาต่อข้า
พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ว้าเหว่ และเป็น ทุกข์ อยู่ 17 ความยากลําบากในใจของข้า พระองค์ ก็ ขยายกว้าง
ออกไป โอ ขอทรงนํา ข้า พระองค์ ออกจากความทุกข์ ใจของข้า พระองค์ 18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ ยาก
และความยากลําบากของข้าพระองค์ และทรงยกบาปทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์เสีย 19 ขอทรงพิจารณาว่าคู่อริ
ของข้า พระองค์ มี มากเท่าใด และเขาเกลียดชัง ข้า พระองค์ ด้วยความเกลียดอย่างทารุ ณ สัก เพียงใด 20 โอ
ขอทรงระแวดระวัง ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ และช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ ความอาย
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 21 ขอให้ความสุ จริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้ เพราะข้า
พระองค์ รอคอยพระองค์ อยู่ 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงไถ่ อส
ิ ราเอลออกจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของ
เขา

26
ดาวิดพึ่งพระเจ้าในความสุจริตของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ดําเนิ นอยูใ่ นความสุจริตของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นข้าพระองค์จะไม่พลาด 2 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พิสูจน์ข้าพระองค์ และลองข้าพระองค์เถิด ทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์เถิด 3 เพราะความเมตตาของ
พระองค์ อยู่ ต่อตาข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ดําเนิ น ในความจริง ของพระองค์ 4 ข้า พระองค์ มิได้ นั ่ง อยู่ กับ
คนไร้สาระ หรือจะมิ ได้ สมาคมกับคนมารยา 5 ข้าพระองค์ เกลียดชุ มนุมคนที่ ทําชัว่ และข้าพระองค์ จะไม่ นั่
งก ับ คนชัว่ 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ความบริสุทธิ์ ข้า พระองค์ จะชําระมือ และจะเดิน อยู่ รอบแท่น ของ
พระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียงแห่งการโมทนาพระคุณและบอกเล่าถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 8 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รก
ั พระนิ เวศอัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และสถานที่ ประทับ
แห่งเกียรติยศของพระองค์ 9 ขออย่าทรงกวาดจิตวิญญาณข้าพระองค์ไปกับคนบาป หรือกวาดชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ไปกับคนกระหายเลือด 10 คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนการชัว่ และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน
11 แต่สําหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ เดินในความสุ จริต ขอทรงไถ่ ข้าพระองค์ และทรงกรุ ณาต่อข้าพระองค์
12 เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยูบ
่ นพื้นราบ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ในที่ชุมนุมชน

27
ดาวิดยึดมัน
่ ในความเชื่อโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด

1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเยโฮวาห์ทรง
เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง แห่ง ชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะต้องเกรงใคร 2 เมื่อ คนชัว่ ได้ เข ้า มาหาข้าพเจ้า เพื่อ จะกิน
เนื้ อ ข้าพเจ้า คือ ปฏิ ปักษ์ และคู่ อริของข้าพเจ้า เขาได้ สะดุด และล้ม ลง 3 แม้ กองทัพ ตัง้ ค่ายสู้ ข้าพเจ้า จิ ตใจ
ของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
ดาวิดปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความรัก

4 ข้าพเจ้า ทูล ขอสิง
่ หนึ่ ง จากพระเยโฮวาห์ซ่ึง ข้าพเจ้า จะเสาะแสวงหาเสมอ

คือ ที่ ข้าพเจ้า จะได้ อยู่ ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ตลอดวัน เวลาชัว่ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพื่อ จะดู ความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ
จะพินิจ พิจารณาอยู่ ในพระวิหารของพระองค์ 5 เพราะพระองค์ จะทรงซ่อนข้าพเจ้า ในที่ กําบัง ของพระองค์
ในยามยากลําบาก พระองค์ จะปิด ข้าพเจ้า ไว้ ในที่ ซ่อนเร้น แห่ง พลับพลาของพระองค์ พระองค์ จะทรงตัง้
ข้าพเจ้า ไว้ สู งบนศิ ลา 6 และบัดนี้ ศีรษะของข้าพเจ้า จะเชิด ขึ้น เหนื อ ศั ตรู ของข้าพเจ้า ที่ อยู่ รอบข้าง ฉะนั ้น
ข้าพเจ้าจะถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งการโห่รอ
้ งในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและร้องเพลง
สรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทู ลด ้วยเสียงของข้า
พระองค์ ขอทรงกรุ ณาและตรัส ตอบข้า พระองค์ 8 พระองค์ ตรัส แล้ วว ่า “จงหาหน้า ของเรา� จิ ตใจของ
ข้า พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์� 9 ขออย่า
ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้า พระองค์ อย่าผลักไสผู้ รับ ใช้ของพระองค์ ออกไปเสีย ด้วยความกริว้
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ ของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงทิง้
ข้าพระองค์ หรือสละข้าพระองค์เสีย 10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ ข้าพระองค์ แต่พระเยโฮ
วาห์จะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และทรง
นําข้าพระองค์ไปบนวิถีราบ เหตุด้วยศัตรู ของข้าพระองค์ 12 ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ ให้เขา
ทําตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้าคง
หมดสติ ไปนอกจากข้าพเจ้า เชื่อ ว่า ข้าพเจ้า จะเห็น ความดี ของพระเยโฮวาห์ที่ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 14 จง
รอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทําให้จิตใจของท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห์
เถิด

เพลงสดุดี 28:1

457

28

เพลงสดุดี 30:9

ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ศิลาของข้าพระองค์ ขออย่าให้พระกรรณหนวก
ต่อข้าพระองค์ เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั ้ นที่ลงไป
ยัง ปากแดนผู้ ตาย 2 ขอทรงสดับ เสียงวิงวอนของข้า พระองค์ ขณะเมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์
จากพระองค์ ขณะเมื่อข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ข้น
ึ ตรงต่อที่บริสุทธิที
์ ่สุดของพระองค์ 3 ขออย่าทรง
กวาดข้า พระองค์ ไปพร้อมกับ คนชัว่ กับ บรรดาคนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ผู้ พู ดอย ่างสันติ กับ เพื่อนบ้านของ
ตน แต่ การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทัง้ หลาย 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชัว่ แห่
งก ิ จการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ามือ ของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่
นั บถือพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขา
ขึ้นอีก
1 โอ

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์

6 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นกําลัง

และเป็นโล่ของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รบ
ั ความอุปถัมภ์ ฉะนั ้นจิตใจของ
ข้าพเจ้าจึงปีติยินดียิง่ ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
กําลังของเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รบ
ั เจิมของพระองค์
การอธิษฐานเผื่อประชาชน

9 ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ ให้รอด

ดูเขา และหอบหิว้ เขาไปเป็นนิ ตย์

และอํานวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ ขอทรงเป็นผู้เลี้ยง
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ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ ข้าแต่เทวชีพทัง
้ หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด จงถวายสง่าราศีและพระกําลังแด่พระเยโฮวาห์
จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ ง
ประดับแห่งความบริสุทธิ์ 3 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อนํ้า พระเจ้าแห่งสง่าราศีทรงคะนองเสียง
คือ พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ เหนื อ นํ้า ทัง้ หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ทรงฤทธานุ ภาพ พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์ เต็ มด ้วยความสูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ หก
ั ต้นสนสี ดาร์ พระเยโฮวาห์ ทรง
หักต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน 6 พระองค์ทรงกระทําให้พวกเขากระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอนและสีรีออน
เหมือนม้ายูนิคอนหนุ่ม 7 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน 8 พระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์สัน
่ ถิน
่ ถิน
่ ทุรกันดาร พระเยโฮวาห์ทรงสัน
่ ทุรกันดารแห่งเมืองคาเดช 9 พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์ กระทํา ให้ กวางตัว เมีย ตกลูก และทําให้ ป่าดงโหรงเหรง และในพระวิหารของพระองค์ ทุ กคนกล่าวถึง
สง่าราศีของพระองค์ 10 พระเยโฮวาห์ประทับเหนื อนํ้าท่วม พระเยโฮวาห์ประทับเป็นกษัตริย์เป็นนิ ตย์ 11 พระ
เยโฮวาห์ จะทรงประทานกําลัง แก่ ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์ จะทรงอํานวยพระพรแก่ ประชาชน
ของพระองค์ให้มีสันติภาพ
2
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ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงช่วยท่านพ้น ได้ เพลงสดุ ดี และบทเพลงของดาวิด ณ พิธี
ถวายพระราชวังของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงดึง ข้า พระองค์ ข้น
ึ มา
และมิ ได้ ทรงให้ คู่อริของข้า พระองค์ เปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย 3 โอ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงนําจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้น
ึ มาจากแดนผู้ตาย ทรงให้ข้าพระองค์ มี
4 โอ ท่านวิสุ ทธิชนของพระองค์เอ๋ย จงร้องสรรเสริญพระ
ชีวต
ิ เพื่อข้าพระองค์ไม่ต้องลงไปสู่ปากแดนผูตาย
้
เยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อ ระลึก ถึง ความบริสุทธิ์ ของพระองค์ 5 เพราะพระพิโรธของพระองค์ นั้น เป็น
แต่ ชัว่ ขณะหนึ่ ง และความโปรดปรานของพระองค์ นั้น ตลอดชีวต
ิ การร้องไห้ อาจจะอ้อ ยอิ่งอยู่ สั กค ืน หนึ่ ง
แต่ ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า 6 ข้า พระองค์ พู ดในความเจริญ รุ ง่ เรืองของข้า พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะไม่
หวัน
่ ไหวเลย� 7 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้
อย่างภูเขาเข้มแข็ง พอพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ลําบากใจ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลต่อพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ วิงวอนพระเยโฮวาห์ว่า 9 “จะได้ กําไรอะไรจากโลหิต
ของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ลงไปยังปากแดนผู้ตาย ผงคลีจะสรรเสริญพระองค์หรือ มันจะบอกเล่าเรือ
่ ง

เพลงสดุดี 30:10
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ความจริงของพระองค์หรือ 10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับและทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ ของข้าพระองค์� 11 สําหรับข้าพระองค์ พระองค์ ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์
เป็นการเต้นรํา พระองค์ทรงแก้เสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความ
ยินดี 12 เพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ และไม่ นิ่ งเงียบ โอ ข้าแต่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิ ตย์
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ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ ขอ อย่า ให้ ข้า พระองค์ ได้ อาย เลย ขอ ทรง ช่วย
ข้า พระองค์ ให้ พ้น ในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย
่ พระกรรณให้ แก่ ข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิด ขอพระองค์ทรงเป็นศิลาเข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็ง
ที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ ขอทรง
พาและนําข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ 4 ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่พวกเขาวาง
อย่างลับๆเพื่ อด ัก ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ 5 ข้า พระองค์ มอบจิต วิญญาณ
ของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งความจริง พระองค์ทรงไถ่ข้า
พระองค์แล้ว 6 ข้าพระองค์เกลียดบรรดาผู้ที่นั บถือพระเทียมเท็จ แต่ข้าพระองค์วางใจในพระเยโฮวาห์ 7 ข้า
พระองค์จะเปรมปรีดิ์และยินดีในความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจ
ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเรือ
่ งความทุกข์ยากแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ 8 และมิได้ทรงมอบ
ข้าพระองค์ไว้ในมือของศัตรู พระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ กําลังทุกข์ใจ นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ ก็ ร่วงโรยไปเพราะ
ความระทม ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกายของข้าพระองค์ด้วย 10 เพราะชีวต
ิ ของข้าพระองค์ก็ร่อยหรอไปด้วย
ความทุกข์โศก และปีเดือนของข้าพระองค์ก็หมดไปด้วยการถอนหายใจ กําลังของข้าพระองค์ออ
่ นลงเพราะ
ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ และกระดูก ของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไป 11 ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาท่ามกลาง
บรรดาปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์ โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ เป็นเรือ
่ งน่าครันคร
่
้ามของ
ผู้ ที่ คุ้น เคย ผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ ในถนนก็ หนี ข้า พระองค์ ไป 12 เขาลืม ข้า พระองค์ เสีย ประหนึ่ ง ว่า เป็น คนตาย
แล้ว ข้าพระองค์ เหมือนอย่างภาชนะที่ แตก 13 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ ยินเสียงซุบซิบของคนเป็ นอันมาก
มีความสยดสยองอยู่ทุกด้าน ขณะเมื่อเขาร่วมกันคิดแผนการต่อสู้ ข้าพระองค์ ขณะที่ เขาปองร้ายชีวต
ิ ของ
ข้าพระองค์ 14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า ของข้า พระองค์� 15 วัน เวลาของข้า พระองค์ อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ขอพระองค์ ทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผูข
้ ่มเหงของข้าพระองค์ 16 ขอพระพักตร์พระองค์ทอแสงบนผูรั
้ บใช้ของพระองค์
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยความเมตตาของพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์
ได้ อาย เพราะข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์ ขอให้คนชัว่ ได้ อาย ขอให้เขาเงียบเสียงไปยังแดนผู้ตาย 18 ขอให้
ริมฝีปากที่มุสาเป็นใบ้ ซึ่งพูดทะลึ่งอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิน
่

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
ความดีของพระองค์อุดมสักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผูที
้ ่เกรงกลัวพระองค์ และทรง
กระทําไว้เพื่อผู้ที่วางใจในพระองค์ ต่อหน้าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 20 พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ในความลึกล
ับแห่งพระพักตร์พระองค์ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์ พระองค์ทรงยึดเขาไว้อย่างลึกลับในที่กําบังของ
พระองค์ ให้พ้นจากลิ้นที ่ทะเลาะวิวาท 21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสําแดงความเมตตา
อย่างมหัศจรรย์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ ในเมืองเข้ม แข็ง 22 ด้วยข้า พระองค์ กล ่า วอย่างรีบ ร้อนว่า “ข้า
พระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้น สายพระเนตรของพระองค์ แล้ว � แต่ พระองค์ ยัง ทรงได้ยน
ิ เสียงแห่ง คํา วิงวอน
ของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รอ
้ งทูลขอต่อพระองค์ 23 โอ ท่านบรรดาวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์เอ๋ย จง
รักพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษร์ ก
ั ษาคนสัตย์ซ่ ือไว้ แต่ทรงสนองผูก
้ ระทําอหังการอย่างเต็ม
ขนาด 24 จงเข้มแข็ง และพระองค์จะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทัง้ ปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาห์
19 โอ

32
ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ เพลงสดุดีของดาวิด มัสคิลบทหนึ่ ง

บุ คคลผู้ ซ่ึง ได้ รบ
ั อภัย การละเมิด แล้ วก ็ เป็นสุข คือ ผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้ นั ้น 2 บุ คคลซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ มิได้ ทรงถือ โทษความชัว่ ช้า ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ไม่มี การหลอกลวงในใจของเขา 3 เมื่อ ข้า พระองค์ นิ่ ง เงียบ
ร่างกายของข้าพระองค์ ก็ ร่วงโรยไปโดยการครํา่ ครวญวันยังคํ่าของข้าพระองค์ 4 พระหัตถ์ ของพระองค์ หน
ัก อยู่ บนข้า พระองค์ ทัง้ วัน ทัง้ คืน กําลัง ของข้า พระองค์ ก็ เห ี่ยวแห้ง ไปอย่างความร้อนในหน้า แล้ง เซลาห์
1
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5 ข้าพระองค์ สารภาพบาปของข้าพระองค์ ต่อพระองค์

และข้าพระองค์ มิได้ ซ่อนความชัว่ ช้าของข้าพระองค์
ไว้ ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะสารภาพการละเมิด ของข้า พระองค์ ต่อ พระเยโฮวาห์� แล ้ว พระองค์
ทรงยกโทษความชัว่ ช้า แห่ง ความบาปของข้า พระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะนั ้น ทุก คนที่ ตามทางของพระเจ้า
จะอธิษฐานต่อ พระองค์ ในเวลาที่ จะพบพระองค์ ได้ ในเวลานํ้า ท่วมมาก นํ้า จะไม่ มาถึง คนนั ้น 7 พระองค์
ทรงเป็ นที ่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์ ทรงสงวนข้าพระองค์ ไว้จากความยากลําบาก พระองค์ ทรงล้อมข้า
พระองค์ ไว้ ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้ พ้น เซลาห์ 8 เราจะแนะนํา และสอนเจ้า ถึง ทางที่ เจ้ าควรจะเดิน ไป
เราจะให้คําปรึกษาแก่ เจ้ าด้วยจับตาเจ้าอยู่ 9 อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ ปราศจากความเข้าใจ ซึ่งต้องติด
เหล็ก ขวางปากและบังเหียน มิ ฉะนั ้ นม ั นก ็ จะเข้ ามาหาเจ้า 10 อัน ความทุกข์ ของคนชั วน
่ ั ้นม ี มาก แต่ ความ
เมตตาจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่คนชอบธรรม จงยินดีในพระเยโฮวาห์ และเปรมปรีดิ์
บรรดาท่านผู้มีใจเที่ยงตรงจงโห่รอ
้ งเถิด
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
1 โอ ข้าแต่ท่านผูชอบธรรม
้
จงเปรมปรีดิใ์ นพระเยโฮวาห์ การสรรเสริญนั ้นควรแก่คนเที่ยงธรรม 2 จงสรร
เสริญพระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ จงถวายสดุดีแด่พระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย 3 จงร้องเพลงบท
ใหม่ ถวายพระองค์ จงดีด สายอย่างแคล่วคล่องพร้อมกับ โห่ ร้อง 4 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เที่ยง
ธรรม และบรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ ก็ สํา เร็จด ้วยความจริง 5 พระองค์ ทรงรัก ความชอบธรรมและ
ความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มด้วยความดีของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฟ้าสวรรค์ก็
ถู กสร้างขึ้นมา กับบริวารทัง้ ปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ 7 พระองค์ ทรงรวบรวมนํ้าทะเลไว้ด้วยกัน
เป็นกองใหญ่ และทรงเก็ บท ี่ ลึก ไว้ในคลัง 8 ให้แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ให้บรรดาชาวพิภพ
ทัง้ ปวงยืนตะลึงพรึงเพริดต่อพระองค์ 9 เพราะพระองค์ ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ ทรงบัญชา มันก็ออก
มา 10 พระเยโฮวาห์ ทรงให้การปรึกษาของชาติ ต่างๆเปล่า ประโยชน์ พระองค์ ทรงให้ แผนงานของชนชาติ
ทัง้ หลายไร้ผล 11 คํา ปรึกษาของพระเยโฮวาห์ตั้งม น
ั ่ คงเป็น นิ ตย์ พระดําริในพระทัย ของพระองค์ อยู่ ทุ กชั ่
วอายุ 12 ประชาชาติ ที่ พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็ เป็นสุข คือชนชาติ ซ่ึงพระองค์ ทรงเลือกสรรไว้เป็น
มรดกของพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์ พระองค์ ทอดพระเนตรบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 14 จากที่ซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์ทอดพระเนตรเหนื อชาวแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
้ 15 คือพระองค์ผูทรง
ประดิษฐ์ จิ ตใจของเขาทัง้ หลายทุก คน และทรงพิจารณากิจการของเขาทัง้ หลายทัง้ สิน
้ 16 กองทัพ ใหญ่ หา
ช่วยให้ กษั ตริย์ องค์ หน ่ึ งองค์ ใดรอดพ้น ไปไม่ กําลั งอ ัน มากมายก็ ไม่ ช่วยนั กรบให้ พ้น ได้ 17 ม้า ศึก จะเป็ นที ่
หวังความปลอดภัยก็หาไม่ กําลังมหาศาลของมันก็ชว
่ ยให้รอดไม่ได้ 18 ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่
เหนื อผูที
้ ่ยําเกรงพระองค์ เหนื อผูที
้ ่หวังในความเมตตาของพระองค์ 19 เพื่อพระองค์จะทรงช่วยจิตวิญญาณ
ของเขาให้พ้นจากมัจจุราช และให้เขาดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ในเวลากันดารอาหาร
ความไว้วางใจในพระเจ้า

พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์ และเป็น โล่ ของเรา
เออ จิ ตใจของเราทัง้ หลายยินดี ในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ ์ ของพระองค์ 22 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์ จงอยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายตามที่ ข้า พระองค์ หวัง ใจใน
พระองค์
21

20 จิ ตวิญญาณของเราทัง
้ หลายรอคอยพระเยโฮวาห์
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและแนะนําให้คนอื่นทําเช่นกัน เพลงสดุดีของดาวิดเมื่อท่านทําเป็นบ้าต่อหน้า
อาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
1 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตลอดไป คําสรรเสริญพระองค์ อยู่ที่ ปากข้าพเจ้าเรือ
่ ยไป 2 จิตใจของ
ข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาห์ คนที่เสงีย
่ มเจียมตัวจะฟังและยินดี 3 โอ เชิญยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์
พร ้ อมกับ ข้าพเจ้า ให้ เราสรรเสริญ พระนามของพระองค์ ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้า ได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้า ให้พ้น จากความกลั วท ง
ั ้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้ หลายเพ่ งด ู
6
พระองค์ และเบิกบาน หน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอาย คนจนคนนี้ รอ
้ งทูล และพระเยโฮวาห์ทรงสดับ และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 7 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ได้ ตัง้ ค่ายล้อมบรรดา
ผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และช่วยเขาทัง้ หลายให้ รอด 8 โอ ขอเชิญ ชิ มด ู แล ้ วจะเห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ประเสริฐ
คนที ่วางใจในพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 โอ ท่านวิสุทธิชนทัง้ หลายของพระองค์ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์ เพราะผู้
ที่ ยําเกรงพระองค์ ไม่ ขาดแคลน 10 เหล่ าสิงโตหนุ่ม ยัง ขาดแคลนและหิวโหย แต่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเย
โฮวาห์จะไม่ขาดของดีใดๆ 11 บุตรทัง้ หลายเอ๋ย มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮ
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วาห์ 12 มนุษย์ คนใดผู้ ปรารถนาชีวต
ิ และรัก วัน คืน ทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะได้ เห ็ นของดี 13 จงระวัง ลิน
้ ของเจ้า
จากความชัว่ และอย่าให้รม
ิ ฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง 14 จงหนี ความชัว่ และกระทําความดี แสวงหาความ
สงบสุขและดําเนิ นตามนั ้น 15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เห็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สด
ับ คํา อ้อนวอนของเขา 16 พระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ เพื่อ จะตัด การ
ระลึกถึงเขาเสียจากแผ่นดินโลก 17 เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ พระเยโฮวาห์ทรงสดับและทรงช่วยเขาให้
พ้น จากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ใกล้ ผู้ ที่ จิ ตใจฟกชํ้า และทรงช่วยผู้ ที่ จิ ตใจ
สํานึ ก ผิด ให้ รอด 19 คนชอบธรรมนั ้น ถูก ข่ม ใจหลายอย่าง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยเขาออกมาให้ พ้น หมด
20 พระองค์ ทรงรักษากระดูก เขาไว้ทัง
้ หมด ไม่ หัก สัก ซี่ เดียว 21 ความชัว่ จะสังหารคนชัว่ และคนทัง้ หลายที่
เกลียดชังคนชอบธรรมจะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ และไม่มีผู้ใดที่ วางใจ
ในพระองค์แล้วจะต้องสาบสูญไป
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ดาวิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงผจญผู้ที่ ผจญข้าพระองค์ ขอทรงสู้ รบผู้ที่ รบกับข้าพระองค์ 2 ขอทรงถือ
โล่ และดัง้ และทรงลุก ขึ้น ช่วยข้า พระองค์ 3 ขอทรงเตรียมหอกและขวานศึก สู้ ผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ ขอตรัส
กับจิตใจของข้าพระองค์ ว่า “เราเป็นผู้ชว
ิ ของข้าพระองค์ นั ้น ขอให้เขา
่ ยให้รอดของเจ้า� 4 ผู้ที่ แสวงหาชีวต
ได้ อายและอัปยศ ผู้ ที่ ประดิษฐ์ ความชัว่ ต่อสู้ ข้า พระองค์ นั ้น ขอทรงให้ เขากลับ ไปและอดสู 5 ขอให้ เขาเป็น
เหมือนแกลบต่อหน้าลม และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ขับไล่ตามเขาไป 6 ขอให้ทางของเขามืดและ
ลื่น และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา 7 เพราะเขาเอาข่ายซ่อนดักข้าพระองค์ไว้อย่างไม่
มี เหตุ เขาขุด หลุม พรางเอาชีวต
ิ ข้า พระองค์ อย่างไม่ มี เรือ
่ ง 8 ขอให้ ความพินาศมาถึง เขาอย่างไม่ รู ต
้ ัว และ
ขอให้ข่ายที่เขาซ่อนไว้นั้นติดเขาเองและให้เขาติดข่ายพินาศเอง 9 แล้วจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะเปรม
ปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ ลิงโลดอยู่ ในการช่วยให้ รอดของพระองค์ 10 กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ จะกล่าว
ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ พระองค์ ผู้ ทรงช่วยคนยากจนให้ พ้น จากผู้ ที่ เข ้ม แข็ง เกิน
กําลัง ของเขา คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ ที่ ปล้น เขา� 11 มี พยานเท็จ ลุก ขึ้น เขาฟ้องสิง่ ที่ ข้า พระองค์ ไม่
ทราบ 12 เขาสนองข้า พระองค์ โดยทํา ชัว่ ตอบความดี จิ ตใจของข้า พระองค์ ก็ ตรมตรอม 13 ส่วนข้า พระองค์
เมื่อ เขาป่วยข้า พระองค์ สวมผ้า กระสอบ ข้า พระองค์ ข่ม ใจตนเองด้วยการอดอาหาร ข้า พระองค์ ซบหน้า ลง
ที่ อกอธิษฐาน 14 ข้า พระองค์ ประพฤติ อย่างที่ เขาเป็น เพื่อนหรือ พี่ น้องของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ คอตก
และร้องไห้ ครํา่ ครวญเหมือนคนไว้ ทุกข์ ให้ มารดา 15 แต่ พอข้า พระองค์ สะดุด เขาก็ ชุ มนุ มกัน อย่างชอบใจ
นั กเลงหัวไม้รวบรวมกันมาสู้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยงั ไม่รู ้ แต่พวกเขาได้ด่าว่าข้าพระองค์อย่างไม่หยุด
ยัง้ 16 เขาเยาะเย้ย อย่างคนหน้า ซื่อ ใจคดในการเลี้ยงต่างๆ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ใส่ ข้า พระองค์ 17 ข้า แต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ จะนิ่ ง ทอดพระเนตรอีก นานเท่าใด ขอทรงช่วยจิต วิญญาณข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
การร้ายกาจของเขา ช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์ จากหมู่ สิงโต 18 แล้วข้าพระองค์ จะโมทนาพระคุณพระองค์ ในที่ ชุ
มนุมใหญ่ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนเป็ นอันมาก 19 ขออย่าให้คู่อริอย่างไร้เหตุผลนั ้ นมี
ความเปรมปรีดิ ์เหนื อข้าพระองค์ และอย่าให้บรรดาผู้ที่ เกลียดชังข้าพระองค์ อย่างไม่มีเหตุได้ หลิว
่ ตาให้กัน
20 เพราะเขาไม่ พู ดอย่างสันติ แต่ เขาคิดถ้อยคํา หลอกลวงต่อ บรรดาผู้ที่ สงบเงียบในแผ่นดิน 21 เขาอ้าปาก
กว้างใส่ข้าพระองค์ เขากล่าวว่า “อ้าฮา อ้าฮา เราเห็นกับตาแล้ว�
ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรู ของท่าน

22 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทอดพระเนตรแล้ว ขออย่าทรงนิ่ งเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอ
อย่าทรงสถิตไกลจากข้าพระองค์ 23 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง
ร้อนพระทัย ตื่น ขึ้น เพื่อ เห็น แก่ สิทธิของข้า พระองค์ เพื่อ เห็น แก่ เรือ
่ งของข้า พระองค์ เถิด 24 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงให้ความยุ ติ ธรรมแก่ ข้าพระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์
และขออย่า ให้ เขาเปรมปรีดิ ์ เหนื อ ข้า พระองค์ 25 อย่า ให้ เขาทัง้ หลายรําพึง ในใจว่า “เอ้ อเฮอ เราได้ ตามใจ
ปรารถนาของเรา� อย่าให้เขากล่าวได้ ว่า “เราได้ กลืนเขาเสียแล้ว� 26 ขอให้เขาได้ อายและได้ ความยุง่ ยาก
ด้วยกัน คือเขาผู้เปรมปรีดิ์เพราะความลําเค็ญของข้าพระองค์ ให้เขาได้หม
่ ความอายและความอัปยศ คือผู้
ที่ เขาอวดตัว สู้ ข้า พระองค์ 27 ขอให้บรรดาผู้ ที่ เห ็น ชอบในเหตุ อน
ั ชอบธรรมของข้า พระองค์ โห่ร้องและยินดี
และกล่าวอยู่เสมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์นั้นใหญ่ยิง่ พระองค์ ผู้ทรงปี ติ ยินดี ในความเจริญของผู้รับใช้ของ
พระองค์� 28 แล้วลิน
้ ของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์
วันยังคํ่า
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สภาพของคนอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์
“ในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้า�
2 เพราะเขาป้ อยอตนเองในสายตาของตนจนได้ พบว่าความชัว
่ ช้าของเขาเป็นสิง่ ที่น่ารังเกียจ 3 ถ้อยคําจาก
ปากของเขาก็ ชว
ั ่ ช้าและหลอกลวง เขาหยุดที่ จะประพฤติ อย่างฉลาดและกระทําความดี 4 เขาปองความชัว่
ร้ายเมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนของเขา เขาวางตัว ในทางที่ ไม่ ดี เขามิ ได้ เกล ียดชัง ความชัว่ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ความเมตตาของพระองค์ อยู่ในฟ้า สวรรค์ ความสัตย์ซื่อ ของพระองค์ ไปถึง เมฆ 6 ความชอบธรรมของ
พระองค์ เหมือนภู เขาใหญ่ ทัง้ หลาย คํา ตัดสิน ของพระองค์ เหมือนที่ ลึก ยิง่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงช่วยมนุษย์ และสัตว์ ให้ รอด 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ความเมตตาของพระองค์ ประเสริฐ สัก เท่าใด บุ ตรทัง้
หลายของมนุษย์ เข ้า ลี้ ภัย อยู่ ใต้ ร่ม ปีก ของพระองค์ 8 เขาอิ่ มด ้วยความอุ ดมสมบู รณ ์ แห่ งพระนิ เวศของ
พระองค์ และพระองค์จะประทานให้เขาดื่มจากแม่น้ําแห่งความสุขเกษมของพระองค์ 9 เพราะธารนํ้าพุแห่
งชีวต
ิ อยูก
่ ับพระองค์ เราจะเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์
1 การละเมิดของคนชัว
่ ล้วงลึกเข้าไปในใจของข้าพเจ้าว่า

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ ต่อ ไปแก่ ผู้ ที่ รู จั
้ ก พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์
แก่ คนใจเที่ยงธรรม 11 ขออย่า ให้ เท ้า ของคนจองหองมาเหนื อ ข้า พระองค์ หรือ ให้ มือ ของคนชัว่ ขับ ไล่ ข้า
พระองค์ไปเสีย 12 แล้วคนกระทําความชัว่ ช้าก็ล้มอยูที
่ ่นั่น เขาถูกผลักลง ลุกขึ้นอีกไม่ได้
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สันติภาพและความดีในอนาคตสําหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
อย่า ให้ เจ้ าเดือดร้อนเพราะเหตุ คนที ่ กระทํา ชัว่ อย่า อิจฉาคนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า 2 เพราะไม่ ชา้ เขา
จะเหีย
่ วไปเหมือนหญ้า และแห้ง ไปเหมือนพืช สด 3 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และกระทํา ความดี ท่านจึง
จะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน และจะได้ รบ
ั การเลี้ยงดู อย่างแท้จริง 4 จงปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะ
ประทานตามใจปรารถนาของท่าน 5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์
จะทรงกระทําให้สําเร็จ 6 พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้ความยุ
ติธรรมของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวัน 7 จงสงบอยู่ต่อพระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของ
ท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําตามอุบายชัว่ 8 จงระงับความ
โกรธ และทิง้ ความพิโรธ อย่าให้ใจเดือดร้อนของท่านนําท่านไปกระทําชัว่ 9 เพราะคนที่ กระทําชัว่ จะถูกตัด
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 อยู่ ที่ นั่น 11 แต่ คนใจอ่อนสุภาพจะได้ แผ่ นดิน ตกไปเป็น มรดก
และตัวเขาจะปี ติยินดีในสันติภาพอุดมสมบูรณ์ 12 คนชัว่ ปองร้ายคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา
13 แต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อคนชัว
่ เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากําลัง
มา 14 คนชัว่ ชัก ดาบและโก่ง คัน ธนู เพื่อ เอาคนจนและคนขัดสนลง เพื่อ สังหารคนที่ เดิน อย่างเที่ยงธรรม
15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคัน ธนู ของเขาจะหัก 16 เล็กๆน้ อยๆที่ คนชอบธรรมมี ก็ดี กว่า
ความอุดมสมบูรณ์ของคนชัว่ เป็ นอันมาก 17 เพราะแขนของคนชัว่ จะหัก แต่พระเยโฮวาห์ทรงเชิดชูคนชอบ
ธรรม 18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตําหนิ และมรดกของเขาจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 19 เขาจะไม่
ได้ อายในยามชัว่ ร้าย ในวันก ัน ดารเขาจะอิม
่ ใจ 20 แต่ คนชัว่ จะพินาศ ศัตรู ของพระเยโฮวาห์จะเหมือนสง่า
ของลูก แกะ เขาจะอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือนควัน 21 คนชัว่ ขอยืม และไม่ จ่ายคืน แต่ คนชอบธรรม
นั ้นแสดงความเมตตาและแจกจ่าย 22 เพราะคนเช่นนั ้นที่พระองค์ทรงอํานวยพระพรจะได้แผ่นดินโลกเป็น
มรดก แต่ คนทัง้ หลายที่ ถู กพระองค์ สาปจะต้องถูก ตัด ออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ย่างเท้า ของคน
ดี และพระองค์ ทรงพอพระทัยในทางของเขา 24 แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถู กเหวีย
่ งลงเหยียดยาว เพราะว่าพระ
หัตถ์พระเยโฮวาห์พยุงเขาไว้ 25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดีย
๋ วนี้ แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรม
ถูกทอดทิง้ หรือเชื้อสายของเขาขอทาน 26 เขาแสดงความเมตตาและให้ยม
ื เสมอ และเชื้อสายของเขาก็ได้
รับพระพร 27 จงพรากเสียจากการชัว่ และกระทําความดี และท่านจะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 28 เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงรักการพิพากษา พระองค์ จะไม่ทอดทิง้ วิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่านั ้นไว้เป็นนิ ตย์
แต่ เชื้อสายของคนชัว่ จะถูกตัดออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้ แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่บน
นั ้นเป็นนิ ตย์ 30 ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญา และลิน
้ ของเขาพูดความยุติธรรม 31 พระราชบัญญัติ
ของพระเจ้า อยู่ ในจิตใจของเขา และย่างเท้า ของเขาจะไม่ พลาด 32 คนชัว่ เฝ้า ดู คนชอบธรรมและแสวงหา
ที่ จะสังหารเขาเสีย 33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิง้ เขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาล
34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์ จะยกย่องท่านให้ได้ แผ่นดินโลกเป็ น
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มรดก ท่านจะได้เห็นเมื่อคนชัว่ ถูกตัดออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้าเห็นคนชัว่ มีอาํ นาจมากยิง่ และสูงเด่นอย่างต้น
เขียวสดที่อยู่ในท้องถิน
่ ของมัน 36 เขาได้ผ่านไป และดูเถิด ไม่มีเขาเสียแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขา ก็ไม่
พบเขา 37 จงหมายคนไร้ตําหนิ ไว้ และมองดู คนเที่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนั ้น คือ สันติ ภาพ 38 แต่ ผู้
ละเมิดจะถูกทําลายเสียด้วยกัน จุดหมายปลายทางของคนชัว่ จะถูกตัดออกไปเสีย 39 ความรอดของคนชอบ
ธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น กําลัง ของเขาในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วย
เขาและทรงช่วยเขาให้ พ้น พระองค์ จะทรงช่วยเขาให้ พ้น จากคนชัว่ และทรงช่วยเขาให้ รอด เพราะเขาทัง้
หลายวางใจในพระองค์
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1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ด้วยความกริว้ ของพระองค์ หรือตีสอนข้าพระองค์
ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูก ธนูของพระองค์ จมเข้าไปในข้า พระองค์ และพระหัตถ์ ของพระองค์
ลงมาเหนื อข้าพระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์ จึงไม่มี ความปกติ ในเนื้ อหนั งของข้าพระองค์ เพราะ
บาปของข้าพระองค์จึงไม่มีอนามัยในกระดูกของข้าพระองค์ 4 เพราะความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ท่วมศีรษะ
มัน หนั ก เหมือนภาระซึ่ง หนั ก เหลือ กําลัง ข้า พระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้า พระองค์ บาดแผลของข้า
พระองค์ จึงเหม็นและเปื่ อยเน่า 6 ข้าพระองค์ หนั กใจ ข้าพระองค์ ก็ งอลงมาก ข้าพระองค์ เดินเป็นทุกข์ไปวัน
ยัง คํ่า 7 เพราะบัน
้ เอวของข้า พระองค์ เต็ม ไปด้วยโรคที่ น่า รังเกียจ และไม่ มี ความปกติ ในเนื้ อ หนั ง ของข้า
พระองค์ 8 ข้าพระองค์รว่ งโรยและฟกชํ้าทีเดียว ข้าพระองค์ครวญครางเพราะใจข้าพระองค์ไม่สงบ 9 ข้าแต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ ก็ แจ ้ งอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ การถอนหายใจ
ของข้า พระองค์ ก็ ไม่ พ้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบ 10 หัวใจของข้า พระองค์ เต้น และกําลัง ของข้า พระองค์ หมด
ไป และความสว่างของนั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ก็ สูญ ไปจากข้า พระองค์ เสีย แล้ว ด้วย 11 มิ ตรและเพื่อนของ
ข้า พระองค์ ยน
ื เด่น อยู่ หา่ งจากภัย พิบั ติ ของข้า พระองค์ และญาติ ของข้า พระองค์ ยน
ื ห่างออกไปไกลโพ้น
12 และบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ได้ วางบ่วงไว้ 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 การ
ตัดพ้อ 15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าของข้า
พระองค์คือพระองค์ผู้ที่จะทรงฟังข้าพระองค์ 16 เพราะข้าพระองค์ทูลว่า “โปรดฟังข้าพระองค์เถิด มิฉะนั ้น
พวกเขาจะเปรมปรีดิ์เพราะข้าพระองค์ คือผู้ที่โอ้อวดต่อข้าพระองค์เมื่อเท้าข้าพระองค์พลาดไป� 17 เพราะ
ข้าพระองค์จะล้มแล้ว และความเศร้าโศกอยูต
่ ่อหน้าข้าพระองค์เสมอ 18 ข้าพระองค์จะสารภาพความชัว่ ช้า
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะเป็น ทุกข์ เพราะบาปของข้า พระองค์ 19 บรรดาผู้ ที่ เป็น คู่ อริของข้า พระองค์ ก็
ว่องไวและแข็งแรง และคนที่เกลียดข้าพระองค์โดยไร้เหตุทวีมากขึ้น 20 บรรดาผู้ที่กระทําชัว่ แก่ข้าพระองค์
ตอบแทนความดี เป็น ปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ติ ดตามความดี 21 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขออย่า สถิต ไกลจากข้า พระองค์ 22 โอ ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด
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ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะ ระ แวด ระวัง ทาง ของ ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ไม่ ทําบาป ด้วย ลิน
้ ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า จะ ใส่ บังเหียน ปาก ของ ข้าพเจ้า ตราบ เท่า ที่ คน ชัว่ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า� 2 ข้าพเจ้า ก็ เป็น ใบ้ เงียบ
ไป ข้าพเจ้า นิ่ ง เงียบแม้ แต่ จากสิง่ ที่ ดี ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า รุ นแรงขึ้น 3 จิ ตใจข้าพเจ้า ร้อนอยู่ ภายใน
ข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้า กําลัง รําพึง อยู่ นั้น ไฟก็ ลุก ข้าพเจ้า จึง พูด ด้วยลิน
้ ของข้าพเจ้า ว่า 4 “ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอให้ข้า พระองค์ ทราบถึ งบ น
ั ้ ปลายของข้า พระองค์ และวัน เวลาของข้า พระองค์ จะนานสัก เท่าใด เพื่อ
ข้าพระองค์จะทราบว่าข้าพระองค์ออ
่ นแอแค่ไหน 5 ดูเถิด พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพระองค์ยาว
สองสามฝ่ามือเท่านั ้น ชัว่ ชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไม่เท่าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุกคนดํารงอยู่
อย่างไร้สาระแน่ที เดียว เซลาห์ 6 มนุษย์ทุกคนดําเนิ นไปอย่างเงาแน่ ที เดียว เขาทัง้ หลายยุง่ อยู่เปล่าๆแน่ ที
เดียว มนุษย์โกยกองไว้ และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไป 7 ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ ข้าพระองค์ จะรอคอย
อะไร ความหวัง ของข้า พระองค์ อยู่ ในพระองค์ 8 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของข้า
พระองค์ อย่า ให้ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของคนโง่ 9 ข้า พระองค์ เป็น ใบ้ ข้า พระองค์ ไม่ อ้า ปาก เป็น พระองค์
เองที่ทรงกระทําเช่นนั ้น
1
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10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์ จากข้า พระองค์ เสีย เถิด ข้า พระองค์ รว
่ งโรยไปด้วยการทุบตี จากพระหัตถ์ ของ
พระองค์ 11 เมื่อ พระองค์ ทรงตี สอนมนุษย์ ด้วยการขนาบเพราะเรือ
่ งความชัว่ ช้า พระองค์ ทรงเผาผลาญ
ความสวยงามของเขาเสีย อย่างตัว มอด มนุษย์ ทุ กคนก็ ไร้สาระแน ่ ที เดียว � เซลาห์ 12 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณแก่ การร้องทูล ของข้า พระองค์ ขออย่า
ทรงเฉยเมยต่อ นํ้าตาของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ เป็น แต่ แขกที่ ผ่านไปของพระองค์ เป็น คนที่ อาศัย
อยู่อย่างบรรพบุรุษทัง้ หลายของข้าพระองค์ 13 โอ ขอทรงเมินพระพักตร์จากข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะ
เบิกบานขึ้น ก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีอยูอี
่ ก�
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่ งความวางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเอนพระองค์ลงสดับคําร้องทูลของข้าพเจ้า 2 พระองค์
ทรงฉุ ด ข้าพเจ้า ขึ้น มาจากหลุ มอ ัน น่า สลด ออกมาจากเลนตม แล ้ว วางเท้า ของข้าพเจ้า ลงบนศิ ลา กระทํา
ให้ยา่ งเท้าของข้าพเจ้ามัน
่ คง 3 พระองค์ ทรงบรรจุ เพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ของเรา คนเป็ นอ ัน มากจะเห็น และเกรงกลัว และวางใจในพระเยโฮวาห์ 4 คนใดที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็
เป็นสุข ผู้ มิได้ หัน ไปหาคนจองหองหรือ ไปหาบรรดาผู้ ที่ หลงเจิน
่ ไปตามความเท็จ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ และพระดําริของพระองค์
แก่ข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดรายงานพระราชกิจทัง้ สิน
้ เหล่านั ้นได้ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว
ก็มีมากมายเหลือที่จะนั บ
การเชื่อฟังเป็นเครือ
่ งบูชาที่ดีที่สุด
เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ พระองค์ ทรงเบิ กห ู ของข้า พระองค์ เครือ
่ งเผา
บูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป พระองค์ มิได้ ทรงเรียกร้อง 7 แล ้ว ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ มาแล้ว
พระเจ้าข้า ในหนั งสือม้วนก็มีเขียนเรือ
่ งข้าพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปี ติยินดี
ที่ กระทําตามนํ้าพระทัยพระองค์ พระราชบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์� 9 ข้าพระองค์ได้
ประกาศเรือ
่ งความชอบธรรมในชุมนุมชนใหญ่ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ดูเถิด ตามที่ พระองค์ทรงทราบแล้ว
ข้า พระองค์ มิได้ ยับยัง้ ริม ฝีปากของข้า พระองค์ ไว้เลย 10 ข้า พระองค์ มิได้ งํา ความชอบธรรมของพระองค์ ไว้
แต่ ในจิตใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ พู ดถึง ความสัตย์ ซ่ ือ และความรอดของพระองค์ ข้า พระองค์ มิได้
ปิดบัง ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ ไว้ จากชุ มนุ มชนใหญ่ โตนั ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ อย่า ทรงยึด เหนี่ ยวพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ ขอให้ ความเมตตาและความจริง
ของพระองค์ สงวนข้า พระองค์ ไว้ เป็น นิ ตย์ 12 เพราะความชัว่ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ อย่างนั บ ไม่ ถ้วน ความ
ชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ตามทัน ข้า พระองค์ จนข้า พระองค์ มองอะไรไม่ เห็น มัน มากกว่า เส้นผมบนศีรษะข้า
พระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ ก็ ฝ่อ ไป 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพอพระทัย ที่ จะช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่ง มาสงเคราะห์ ข้า พระองค์ เถิด 14 ขอให้ ผู้ ที่ หาโอกาสทําลายชีวต
ิ ของ
ข้าพระองค์ ได้ อายและเกิดความยุง่ เหยิงด้วยกัน ขอให้ผู้ปรารถนาสิง่ ชัว่ ร้ายต่อข้าพระองค์ นั้นต้องหันกลับ
ไปและได้ ความอัปยศ 15 ขอให้คนเหล่า นั ้น สาบสูญ ไปเพื่อเป็น รางวัลสําหรับความน่าละอายที่ เขาได้ พู ดกับ
ข้า พระองค์ ว่า “อ้า ฮา อ้า ฮา� นั ้น 16 ขอให้ บรรดาผู้ แสวงหาพระองค์ เปรมปรีดิ ์ และยินดี ในพระองค์ ขอให้
บรรดาผู้ ที่ รัก ความรอดของพระองค์ กล ่าวเสมอว่า “พระเยโฮวาห์ใหญ่ ยิง่ นั ก � 17 ฝ่ายข้า พระองค์ ยากจน
และขัดสน แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรง
รอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์
6
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การเอาใจใส่คนจน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในวันยากลําบาก 2 พระเยโฮวาห์จะทรง
ป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชว
ิ ในแผ่นดินเขาจะได้ รบ
ั พระพร พระองค์ จะไม่ทรงมอบเขาไว้กับศั ตรู ของ
ี ต
เขาให้ทําตามใจชอบ 3 เมื่อเขาอยู่บนที่นอนด้วยความอิดโรยพระเยโฮวาห์จะทรงทําให้เขาแข็งแรงขึ้น เมื่อ
เขาอยูบ
่ นที่นอนแห่งความเจ็บไข้พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมด
1 ผู้ใดเอาใจใส่ คนจนก็เป็ นสุ ข

การทูลขอของดาวิด
ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรงรักษาจิต วิญญาณข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์� 5 ศัตรู ของข้าพเจ้ากล่าวใส่รา้ ยข้าพเจ้าว่า “เมื่อไรเขาจะ
ตายนะ และชื่อของเขาจะได้พินาศ� 6 ถ้าคนหนึ่ งคนใดมาเห็นข้าพระองค์ เขาจะพูดเรือ
่ งไร้สาระ ขณะที่ ใจ
ของเขาเก็บ เรือ
่ งความชัว่ ช้า เมื่อ เขาออกไปเขาก็ ป่าวร้องไป 7 ทุ กคนที่ เกล ียดข้า พระองค์ เขาซุบ ซิ บก ัน ถึง
4
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เรือ
่ งข้าพระองค์ เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์ 8 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “โรคร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้ว เขาจะ
ไม่ลุกไปจากที่ที่เขานอนนั ้นอีก� 9 แม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ ผูซึ
้ ่งข้าพระองค์ไว้วางใจ ผูที
้ ่รับประทาน
อาหารของข้าพระองค์ได้ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์
ดาวิดพึ่งพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอแต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์ ขึ้น เพื่อข้า
พระองค์จะสนองเขา 11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์ คือศัตรู ของข้า
พระองค์ ไม่ ได้ ชนะข้าพระองค์ 12 แต่ พระองค์ ทรงคํ้าชู ข้าพระองค์ ไว้เพราะความสัตย์สุจริตของข้าพระองค์
และทรงตัง้ ข้าพระองค์ ไว้ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เป็นนิ ตย์ 13 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส
ราเอลเป็นนิ ตย์ในอดีต และสืบไปเป็นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
10 โอ
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เล่มที่สองซึ่งเปรียบกับหนั งสืออพยพ เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล ดาวิดมีความร้อนรนในการปรนนิ บัติ
พระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 กวาง กระเสือก กระสน หา ลําธาร ที่ มีน ้า
ํ ไหล ฉั นใด โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ ก็
กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉั นนั ้น 2 จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้มาปรากฏต่อพระพักตร์พระเจ้า 3 ข้าพเจ้ากินนํ้าตาต่างอาหารทัง้ วันคืน ขณะที่คนพูดก
ับ ข้าพเจ้า วัน แล้ วว ัน เล่า ว่า “พระเจ้า ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � 4 เมื่อ ข้าพเจ้า ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ ระบาย
ความในใจออกมาได้ เพราะข้าพเจ้า ไปกับ ประชาชน คือ ไปกับ พวกเขาถึง พระนิ เวศของพระเจ้า ด้วยเสียง
โห่รอ
้ งยินดี และเสียงเพลงโมทนา คือ มวลชนกําลั งม ี เทศกาลฉลอง 5 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง
ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวัง ใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ
พระองค์ สําหรับ ความช่วยเหลือ ที่มาจากพระพักตร์ของพระองค์ 6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ จิ ตใจ
ของข้าพระองค์ฝ่ออยูภ
่ ายในข้าพระองค์ เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์จึงจะระลึกถึงพระองค์ ตัง้ แต่แผ่นดินแห่ง
แม่น้ํา จอร์แดนและแห่ง ภูเขาเฮอร์โมนตัง้ แต่ เนิ นม ิ ซาร์ 7 เมื่อ เสียงนํ้า แก่ง ตกที่ ลึ กก ็ กู่ เรียกที่ ลึก บรรดา
คลื่น และระลอกของพระองค์ ท่วมข้า พระองค์ แล้ว 8 กลางวัน พระเยโฮวาห์ จะทรงบัญชาความเมตตาของ
พระองค์ และกลางคืน เพลงของพระองค์ จะอยู่ กับ ข้าพเจ้า พร ้ อมกับ คํา อธิษฐานต่อ พระเจ้า แห่ง ชีวต
ิ ของ
ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า ทูล พระเจ้า ศิลาของข้าพเจ้า ว่า “ไฉนพระองค์ ทรงลืม ข้า พระองค์ เสีย ไฉนข้า พระองค์ จึง
ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ ของศั ตรู � 10 ปรปักษ์ ของข้าพเจ้า เยาะเย้ย ข้าพเจ้า ประดุจ ดาบ
ภายในบรรดากระดูกของข้าพเจ้า ในเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าทุกวันว่า “พระเจ้าของเจ้าอยูที
่ ่ไหน� 11 โอ จิต
ใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่ นข้าพเจ้า เจ้าจงหวังใจในพระเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า
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ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแก้แทนข้าพระองค์ และต่อสู้คดีของข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไร้ธรรม โอ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอธรรม 2 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกําลังของข้า
พระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย ไฉนข้าพระองค์จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์เพราะการบีบบัง
คับ ของศั ตรู 3 โอ ขอทรงโปรดใช้ ความสว่างและความจริง ของพระองค์ ออกไปให้นํา ข้า พระองค์ ให้ทัง้ สอง
นําข้าพระองค์มาถึงภูเขาบริสุทธิข
์ องพระองค์ และถึงพลับพลาของพระองค์ 4 แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่น
บูชาของพระเจ้า ถึง พระเจ้า ซึ่ง เป็น ความชื่นบานยอดยิง่ ของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุดีแก่พระองค์ด้วยพิณเขาคู่
1 โอ

พระเจ้าทรงเป็นผูหน
้ ุนจิตใจของดาวิด
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่ นข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า
เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ ผู้ ทรงเป็น สวั สด ิ ภาพแห่ง สี หน ้า ของข้าพเจ้า และพระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า
5 โอ
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ความโปรดปรานในอดีต ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายได้ ยิ นก ับ หู ของตน บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเล่า ให้
ฟัง ถึ งก ิ จการซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ในสมัย ของเขา ในสมัย โบราณกาลนั ้น 2 พระองค์ ทรงขับ ไล่ บรรดา
ประชาชาติ ออกไปด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เอง แต่ พระองค์ ทรงปลูก บรรพบุรุษ ทัง้ หลายไว้ พระองค์ ทรง
ให้ชาติ ทัง้ หลายทุกข์ ใจ และได้ ทรงขับ ไล่ ชาติ ทัง้ หลายนั ้น ออกไป 3 เพราะเขาทัง้ หลายไม่ ได้ แผ่ นดิน นั ้น มา
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ครอบครองด้วยดาบของเขาเอง มิใช่ แขนของเขาที่ ชว
่ ยให้ เขารอด แต่ โดยพระหัตถ์ ขวา และพระกรของ
พระองค์ และโดยความสว่างจากสี พระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงโปรดปรานเขาทัง้ หลาย 4 โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงบัญชาการช่วยให้พ้นไว้สําหรับยาโคบ
5 ข้าพระองค์ทัง
้ หลายดันศัตรูออกไปโดยพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายเหยียบคนที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ลง
ด้วยพระนามของพระองค์ 6 เพราะข้า พระองค์ ไม่ วางใจในคัน ธนู ของข้า พระองค์ และดาบของข้า พระองค์
ช่วยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้
ความชัว่ ร้ายต่างๆในปัจจุบัน

แต่ พระองค์ ได้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอดจากศั ตรู และทรงให้ ผู้ เกล ียดข้า พระองค์ ได้ ความ
อาย 8 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอวดถึง พระเจ้า ได้ ตลอดทัง้ วัน และข้า พระองค์ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระนามของ
พระองค์ เป็นนิ ตย์ เซลาห์ 9 แต่ พระองค์ ยังทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเสีย และให้ข้าพระองค์ ได้ ความ
อัปยศ และมิ ได้ เสด็จ ออกไปกับ กองทัพ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ถอย กลับ จาก คู่ อริ และ คน ที่ เกล ียด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ก็ ได้ ของ ริบ ไป 11 พระองค์ ทรง กระทํา ให้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น ดัง แกะ ที่ จะ เอา ไป กิน และ ทรง กระจาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ให้ ไป อยู่ ท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ 12 พระองค์ ทรงขายประชาชนของพระองค์ อย่างให้ เปล่า ตามราคาไม่ ทรงได้ อะไรเพิม
่
เลย 13 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน เป็ นที ่ เยาะเย้ย และดู หมิน
่ แก่ ผู้ ที่ อยู่
รอบข้า พระองค์ 14 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คํา ครหาท่ามกลางประชาชาติ เป็ นที ่ สัน
่
ศีรษะท่ามกลางชาติ ทัง้ หลาย 15 ความอัปยศอดสู อยู่ ตรงหน้า ข้า พระองค์ วัน ยัง คํ่า และความอับอายคลุม
หน้า ข้า พระองค์ 16 เนื่ องด้วยเสียงของคนเยาะเย้ย และคนหมิน
่ ประมาท เนื่ องด้วยศั ตรู และผู้ แก้ แค้น
17 สิ ่ง ทัง
้ ปวงนี้ เก ิด แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แม้ว ่า ข้า พระองค์ ไม่ ลืม พระองค์ หรือ ทุ จร ิต ต่อ พันธสัญญาของ
พระองค์ 18 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ มิได้ หัน กลับ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ มิได้ พรากจาก
พระมรรคาของพระองค์ 19 ถึง แม้ พระองค์ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแหลกลาญในที่ ของมังกร และคลุม
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไว้ด้วยเงามัจจุ ราช 20 ถ้า เราได้ ลืม พระนามพระเจ้า ของเรา หรือ พนมมือ ของเราให้แก่
พระอื่น 21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรือ
่ งนี้ หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจ 22 เพราะเห็น
แก่พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า
7

ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ

23 โอ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค์บรรทมอยู่ ขอทรงตื่นขึ้นเถิด ขออย่าทรงทอด
ทิง้ ข้าพระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์เสีย ไฉนพระองค์ทรงลืมการ
ที่ข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์ยากและถูกบีบบังคับเสีย 25 เพราะจิตวิญญาณข้าพระองค์ทัง้ หลายโน้ มถึงผงคลี
ร่างกายของข้าพระองค์ ทัง้ หลายเกาะติดดิน 26 ลุ กขึ้นเถิด พระเจ้าข้า ขอเสด็จมาช่วยข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์
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ความรุ ง่ เรืองแห่งอาณาจักรของพระคริสต์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม มัสคิลบทหนึ่ งของ
คณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก
1 จิ ตใจข้าพเจ้า ล้น ไหลด้วยแนวคิด ดี ข้าพเจ้า เล่า บทประพันธ์ของข้าพเจ้า ถวายกษั ตริย์ ลิน
้ ของข้าพเจ้า
เหมือนปากไก่ ของอาลักษณ์ ที่ ชํานาญ 2 พระองค์ ท่านงามเลิศยิง่ กว่าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ พระคุณหลัง่
ลงบนริม ฝีปากของพระองค์ ท่าน เพราะฉะนั ้น พระเจ้า ทรงอํานวยพระพรพระองค์ ท่านตลอดกาล 3 โอ ข้า
แต่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ขอทรงขัดดาบไว้ที่เอวของพระองค์ท่าน โดยสง่าราศีและความสูงส่งของพระองค์
ท่าน 4 ขอทรงม้าอย่างโอ่อา่ ตระการเสด็จไปอย่างมีชัย เพื่อเห็นแก่ความจริง ความอ่อนสุภาพและความชอบ
ธรรม ให้พระหัตถ์ขวาของพระองค์ท่านสอนกิจอันน่าครันคร
่
้ามแก่พระองค์ท่าน 5 ลูกธนูของพระองค์ท่านก็
คมอยู่ในจิตใจของศัตรู ของกษั ตริย์ ชนชาติทัง้ หลายจึงล้มอยู่ใต้พระองค์ท่าน 6 โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น ธารพระกรเที่ยงธรรม
7 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชัว
่ ช้า ฉะนั ้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่าน
ได้ ทรงเจิม พระองค์ ท่านไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง ความยินดี ยงิ่ กว่า พระสหายทัง้ ปวงของพระองค์ ท่าน 8 บรรดา
ฉลองพระองค์ ของพระองค์ ท่านก็ หอมฟุ้ง ไปด้วยกลิน
่ มดยอบ กฤษณา และการบูร จากพระราชวัง งาช้าง
ฉลองพระองค์ เหล่า นี้ กระทํา ให้ พระองค์ ท่านยินดี 9 ในหมู่ สตรีผู้ มี เกียรติ ของพระองค์ ท่านมี ราชธิดาของ
บรรดากษั ตริย์ พระราชินีประดับทองคําเมืองโอฟีรป
์ ระทับอยู่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ท่าน 10 โอ ธิดาเอ๋ย
จงพิเคราะห์ ฟังและเอียงหูของเธอลง จงลืมชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษัตริย์จะ
ทรงปรารถนาความงามของเธอ เนื่ องจากพระองค์ ท่านเป็นเจ้านายของเธอ จงโค้งลงให้พระองค์ ท่านเถิด
12 ธิดาของเมืองไทระจะเอาของกํานั ล มากํานั ล เธอ คือ เศรษฐี มัง
่ คัง่ ที่สุด ของประชาชนจะขอความกรุ ณา
จากเธอ 13 เจ้าหญิงประดับพระกายในห้องของพระนางเธอด้วยเสื้อผ้ายกทองคํา 14 เขาจะนําพระนางผู้ทรง
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เสื้อหลายสี เข้าเฝ้ากษั ตริย์ และจะนําหญิงพรหมจารีผู้ติดตามคือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้
หลายจะถูก นํา ไปด้วยความชื่นบานและยินดี เขาจะเข้าไปในพระราชวัง 16 บรรดาโอรสของพระองค์ ท่าน
จะแทนบรรพบุรุษ ของพระองค์ ท่าน พระองค์ ท่านจะแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้านายทัว่ แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ 17 เราจะ
กระทําให้พระนามของพระองค์ท่านเป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชัว่ อายุ ฉะนั ้นชนชาติทัง้ หลายจะสดุดีพระองค์
ท่านเป็นนิ จกาล

46

“พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย และเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย � ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ของคณะโคราห์
บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
1 พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย และเป็ น กําลัง ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย เป็น ความช่วยเหลือ ที่ พร ้ อมอยู่ ในยาม
ยากลําบาก 2 ฉะนั ้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป แม้ว่าภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลงลงสู่
สะดือ ทะเล 3 แม้ว ่า นํ้า ทะเลคึก คะนองและฟองฟู แม้ว ่า ภูเขาสัน
่ สะเทือนเพราะทะเลอลวนนั ้น เซลาห์ 4 มี
แม่น ้าํ สายหนึ่ ง ที่ คลองระบายจะกระทํา ให้ พระมหานครของพระเจ้า ยินดี คือ พลับ พลาบริสุทธิ ์ ขององค์ ผู้
สูงสุด 5 พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ ง่ อรุ ณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้
6 บรรดาประชาชาติ ก็ อลหม่าน และราชอาณาจักรทัง
้ หลายก็ คลอนแคลน พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียง
แผ่ นดิน โลกก็ ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิ ตก ับ เราทัง้ หลาย พระเจ้า ของยาโคบทรงเป็ นที ่ ลี้
ภัยของพวกเรา เซลาห์ 8 มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ว่าพระองค์ทรงกระทําให้เกิดการรกร้าง
อะไรบ้างในแผ่น ดิน โลก 9 พระองค์ ทรงให้ สงครามสงบถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก พระองค์ ทรงหั กค ัน ธนู
และฟันหอกเสีย พระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 “จงนิ่ งเสีย และรู เ้ ถอะว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็ นที่
ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก� 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเรา
ทัง้ หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์
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คําชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

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 จะทรง
ปราบปรามชนชาติ ทัง้ หลายให้อยู่ ภายใต้ เรา และชาวประเทศทัง้ หลายให้อยู่ ภายใต้ เท ้า ของเรา 4 พระองค์
จะทรงเลือกมรดกของเราให้เรา เป็นสิง่ ภู มิใจของยาโคบที่ พระองค์ ทรงรัก เซลาห์ 5 พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้น
ด้วยเสียงโห่ ร้อง พระเยโฮวาห์ เสด็จ ขึ้น ด้วยเสียงแตร 6 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า จงร้องเพลง
สรรเสริญ เถิด จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระมหากษั ตริ ย์ ของเรา จงร้องเพลงสรรเสริญ เถิด 7 เพราะ
พระเจ้า ทรง เป็นก ษั ตริ ย์ เหนื อ แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ จง ร้องเพลง สรรเสริญ ด้วย ความ เข้าใจ 8 พระเจ้า ทรง
ครอบครองเหนื อนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ 9 บรรดา
เจ้า นายของชนชาติ ทัง้ หลายประชุม กัน เป็น ประชาชนของพระเจ้า แห่งอ ับ ราฮัม เพราะบรรดาโล่ ของแผ่น
ดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง
1
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ภูเขาศิโยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโคราห์

พระเยโฮวาห์ นั้น ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ ในนครแห่ง พระเจ้า ของเรา บนภูเขาแห่ง
ความบริสุทธิข
์ องพระองค์ 2 มองขึ้นไปก็ดูงาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ คือภูเขาศิโยน ด้าน
ทิศ เหนื อ ซึ่ง เป็น นครของพระมหากษั ตริย์ 3 ภายในปราสาททัง้ หลายของนครนั ้ นก ็เป็ 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 พอท่านทัง้ หลาย
เห็นนครนั ้นท่านก็พากันประหลาดใจ ท่านเป็นทุกข์ แล้วก็ตื่นหนี ไป 6 ความตระหนกตกประหม่าจับใจท่านที่
นั ่น มีความทุกข์ระทมอย่างหญิงกําลังคลอดบุตร 7 พระองค์ทรงฟาดทําลายกําปั่ นแห่งทารชิชด้วยลมตะวัน
ออก 8 เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็ ได้ เห ็ นอย่างนั ้น ในนครแห่ง พระเยโฮวาห์จอมโยธา ในนครแห่ง พระเจ้า ของ
เรา ซึ่ง พระเจ้า จะทรงสถาปนาไว้เป็น นิ ตย์ เซลาห์ 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายคํานึ ง ถึง ความ
เมตตาของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์ 10 โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระนามของพระองค์ ไปถึงที่
สุด ปลายแผ่น ดิน โลกอย่างไร คํา สรรเสริญ พระองค์ ก็ ไปถึง อย่างนั ้น พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ เต็ม ไปด้วย
ความชอบธรรม 11 ขอภู เขาศิ โยนจงเปรมปรีดิ ์ ขอธิดาแห่งยูดาห์จงยินดี เพราะเหตุ คําตัดสินของพระองค์
12 จงเดิน รอบศิ โยน ไปให้ รอบเถิด จงนั บ หอคอยของศิ โยน 13 จงสังเกตเชิง เทิน ของเธอให้ ดี จงพิจารณา
ปราสาททัง้ หลายของเธอ เพื่อ ท่านจะได้ บอกคนชัว่ อายุ ต่อ ไป 14 ว่าน ี่ คือ พระเจ้า ทรงเป็น พระเจ้า ของเรา
เป็นนิ จกาล พระองค์จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน
ิ
้ ชีวต
1
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การวางใจในพระเจ้าสําหรับการเป็นขึ้นมาใหม่ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

ดู ก่อนชาติ ทัง้ หลาย จงฟัง ข้อความนี้ ชาวพิภพทัง้ ปวงเอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง 2 ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย ทัง้ เศรษฐี
3
และคนจนด้วยกัน ปากของข้าพเจ้า จะเผยปัญญา การรําพึง ของจิตใจข้าพเจ้า คือ ความเข้าใจ 4 ข้าพเจ้า
จะเอียงหูฟังคําอุปมา ข้าพเจ้าจะแก้ ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่ 5 ทําไมข้าพเจ้าจึงกลัวใน
คราวทุกข์ ยากลําบาก เมื่อ ความชัว่ ช้า แห่ง ผู้ ข่มเหงล้อมตัว ข้าพเจ้า 6 คนผู้ วางใจในทรัพย์ ศฤงคารของตัว
และอวดอ้างความมัง่ คังอ
่ ันอุดมของตน 7 แน่ ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พี่น้ องของตนได้ หรือถวายค่าชีวต
ิ ของเขา
แด่พระเจ้า 8 (เพราะค่าไถ่ชีวิตของเขานั ้นแพงและไม่เคยพอเลย� 9 ที่เขาจะมีชีวิตเรือ
่ ยไปเป็นนิ ตย์และไม่
ต้องเห็นความเปื่ อยเน่า 10 เออ เขาเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็ยังตาย คนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และ
ละทรัพย์ศฤงคารของตนไว้ให้คนอื่น 11 จิ ตใจเขาคิด ว่า วงศ์ วานของเขาจะดํารงอยู่เป็น นิ ตย์ และที่ อยู่ของ
เขาถึงทุกชัว่ อายุ ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตน 12 มนุษย์จะคงชีพในยศศักดข
ิ์ องตนไม่ได้ เขาก็
เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ 13 วิถีทางของพวกเขาคือความโง่เขลา ถึงกระนั ้นคนชัว่ อายุต่อไปก็พอใจกับ
คํา กล่าวของเขา เซลาห์ 14 ดัง แกะ เขาถูก กําหนดไว้ให้แก่ แดนผู้ ตาย มัจจุราชจะเป็น เมษบาลของเขา คน
เที่ยงธรรมจะมี อาํ นาจเหนื อ เขาทัง้ หลายในเวลาเช้า และความงามของเขาจะเปื่ อยสิน
้ ไปในแดนผู้ ตายซึ่ง
คือที่ อาศัยของเขา 15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย เพราะ
พระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้ เซลาห์ 16 ท่านอย่ากลัวเมื่อผูหน
้ ่งม
ึ งม
ั ่ ขึ
ี ้น เมื่อสง่าราศีของบ้านของเขาเพิม
่ ขึ้น
17 เพราะเมื่อ เขาตาย เขาจะไม่ เอาอะไรไปเลย สง่า ราศี ของเขาจะไม่ ลงไปตามเขา 18 แม้ว ่า เมื่อ เขาเป็ น อยู่
เขานั บว่าตัวเขาสุขสบาย และคนอื่นจะยกย่องท่านเมื่อท่านเจริญ 19 เขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขา
ผูซึ
้ ่งจะไม่เห็นความสว่างอีก 20 มนุษย์ซึ่งมยศศั
ี
กดิ์ แต่ขาดความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ
1
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พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงครอบครองบนแผ่
นดินโลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
์

1 พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิคื
์ อ พระเยโฮวาห์ตรัสและทรงเรียกแผ่นดิน โลก ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึง
ที่ ดวงอาทิตย์ ตก 2 พระเจ้า ทรงทอแสงออกมาจากศิ โยนนครแห่ง ความงามหมดจด 3 พระเจ้า ของเราจะ
เสด็จมา พระองค์จะมิได้ทรงเงียบอยู่ เพลิงจะเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์คือวาตะอันทรง
มหิทธิฤทธิ์ 4 พระองค์ จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์ เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์ จะทรงพิพากษา
ประชาชนของพระองค์ ว่า 5 “จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามาให้เรา ผู้ กระทํา พันธสัญญากับ เราด้วย
เครือ
่ งสัตวบู ชา � 6 ฟ้า สวรรค์ จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้า นั ่น แหละทรงเป็น ผู้
พิพากษา เซลาห์

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง และเราจะพูด โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็นพยานปรักปรําเจ้า เราเป็น
พระเจ้า พระเจ้า ของเจ้า 8 เราจะมิ ได้ ตัก เตือนเจ้า เรือ
่ งเครือ
่ งสัตวบูชาของเจ้า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า มี อยู่
ต่อหน้าเราเสมอ 9 เราจะไม่รบ
ั วัวผู้จากเรือนของเจ้า หรือแพะผู้จากคอกของเจ้า 10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่า
เป็น ของเรา ทัง้ สัตว์เลี้ยงบนภูเขาตัง้ พัน ยอด 11 เรารู จ
้ ัก บรรดานกแห่ง ภู เขาทัง้ หลาย และบรรดาสัตว์ใน
นาเป็น ของเรา 12 ถ้า เราหิว เราจะไม่ บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัด ที่ อยู่ ในนั ้น เป็น ของเรา 13 เราจะกิน
เนื้ อวัวผู้หรือ หรือด่ม
ื เลือดแพะหรือ 14 จงนําเครือ
่ งการโมทนาพระคุณมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาแด่พระเจ้า
และทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า ต่อ องค์ ผู้ สูงสุด 15 และจงร้องทูล เราในวัน ทุกข์ ยากลําบาก เราจะช่วยเจ้า
ให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่าราศี แก่ เรา� 16 แต่ พระเจ้าตรัสกับคนชัวว
่ จะท่องกฎเกณฑ์
่ ่า “เจ้ ามีสิทธิอะไรที
์
ของเรา หรือรับปากตามพันธสัญญาของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่ สอน และเจ้าเหวีย
่ งคําของเราไว้ข้าง
หลังเจ้า 18 เมื่อเจ้าเห็นโจร เจ้าก็คบเขา และเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณี 19 เจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พู
ดชัว่ และลิน
้ ของเจ้าประกอบการหลอกลวง 20 เจ้านั ่งพูดใส่รา้ ยพี่น้องของเจ้า เจ้านิ นทาลูกชายมารดาของ
21
เจ้า เอง เจ้ าได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ แล้ว เราก็ นิ่ ง เงียบ เจ้ าคิด ว่า เราเป็น เหมือนเจ้า แต่ เราจะขนาบเจ้า และ
เราจะรายงานสิง่ เหล่านั ้นต่อหน้าต่อตาเจ้า 22 เจ้าทัง้ หลายผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรือ
่ งนี้ หาไม่เราจะฉี ก
เจ้าเป็นชิน
่ งสักการบูชาก็ให้
่ ยเจ้าให้พ้นได้ 23 บุคคลที่นําการสรรเสริญมาเป็นเครือ
้ ๆ และจะไม่มีสักคนที่ชว
เกียรติแก่เรา เราจะสําแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง�
7 “โอ
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ดาว ิด ทูล ขออภัย และ ขอ คืน ดีกั นก ับ พระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพ ลง สดุ ดี ของ ดา วิด เมื่อ นา ธัน ผู้
พยากรณ์ มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว
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1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ตามความเมตตาของพระองค์ ขอทรงลบการ
ละเมิดของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุ ณาอันอุดมของพระองค์ 2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชัว่
ช้าให้หมดสิน
้ และทรงชําระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ 3 เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของ
ข้า 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 พระองค์ จะทรงชอบธรรม
ในคํา ตรัส ของพระองค์ และกระจ่างแจ้ง ในการพิพากษาของพระองค์ 5 ดู เถิด ข้า พระองค์ ถือ กําเนิ ด มาใน
ความชัว่ ช้า และมารดาตัง้ ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป 6 ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน และจะ
ทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ 7 ขอทรงชําระข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ
ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ 8 ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์
ได้ยินความชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั ้นจะเปรมปรีดิ์ 9 ขอทรงเบือนพระพักตร์
พระองค์ จากบาปทัง้ หลายของข้า พระองค์ เสีย และทรงลบบรรดาความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ให้ สิน
้ 10 โอ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้ นนํ้าใจที่ หนักแน่ นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์
11 ขออย่าทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนําพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระองค์ ไปจากข้าพระองค์ 12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ ข้าพระองค์ และชู ข้าพระองค์ ไว้
ด้วยเต็มพระทัย 13 แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทัง้ หลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาป
ทัง้ หลายจะกลับ สู่ พระองค์ 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นจากความผิดเพราะทําโลหิตเขาตก และลิน
่ งความชอบธรรม
้ ของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรือ
ของพระองค์ 15 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงเบิ กร ิม ฝีปากของข้า พระองค์ และปากของข้า พระองค์
จะสําแดงการสรรเสริญพระองค์ 16 เพราะพระองค์มิได้ทรงประสงค์เครือ
่ งสัตวบูชา มิฉะนั ้นข้าพระองค์จะ
ถวายให้ พระองค์ มิได้ พอพระทัย เครือ
่ งเผาบู ชา 17 เครือ
่ งบูชาที่ พระเจ้า ทรงรับ ได้ คือ จิตใจที่ ชอกชํ้า จิ ตใจ
ที่ สํานึ ก ผิด และชอกชํ้า นั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ จะมิ ได้ ทรงดู ถูก 18 ขอทรงกระทํา ดี แก่ ศิ โยนตามพ
ระกรุ ณาของพระองค์ ขอทรงสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม 19 แล ้ว พระองค์ จะทรงปี ติ ยินดี ในเครือ
่ งสัตวบูชา
แห่ง ความชอบธรรม ในเครือ
่ งเผาบูชาและในเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แล ้ว เขาจะถวายวัว ผู้ บนแท่น บูชาของ
พระองค์
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ดาวิดขอบพระคุณ ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อโดเอกคนเอโดมมาทูลซา
อูลว่า “ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค�
1 โอ เจ้าผู้มีอิทธิ ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดในการชัว
่ นยังคํ่า 2 ลิน
่ ความเมตตาของพระเจ้าดํารงอยูวั
้ ของเจ้าออก
อุบายประสงค์ ร้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกนคม 3 เจ้ ารัก ชัว่ มากกว่า ดี และการมุสามากกว่า พูด ความ
ชอบธรรม เซลาห์ 4 เจ้ ารัก ทุก คํา ที่ ทําลาย โอ ลิน
้ แห่ง การหลอกลวง 5 แต่ พระเจ้า จะทรงทําลายเจ้า ลงเสีย
เป็น นิ ตย์ พระองค์ จะทรงฉวยและดึง เจ้า จากที่ อยู่อาศัย ของเจ้า พระองค์ จะทรงถอนรากเจ้า เสีย จากแผ่น
ดิน ของคนเป็น เซลาห์ 6 คนชอบธรรมจะเห็น และเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา กล่าวว่า 7 “จงดู บุ รุ ษ
ผู้ ไม่ ให้ พระเจ้า เป็น กําลัง ของตน แต่ ไว้ใจในความมัง่ คั ่งอ ั นอ ุ ดมของเขา เขาเสริม กําลัง ตัว เขาในความชัว่
ร้ายของเขา� 8 ฝ่ายข้าพเจ้า เป็น เหมือนต้น มะกอกเทศเขียวสดในพระนิ เวศของพระเจ้า ข้าพเจ้า วางใจใน
ความเมตตาของพระเจ้า เป็น นิ จ กาล 9 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เป็น นิ ตย์ เพราะพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา เช่น นั ้น ข้า พระองค์ จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะเป็น พระนามประเสริฐ ต่อ หน้า วิสุทธิ ชน
ของพระองค์
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ความเลวทรามของมนุษย์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองมาหะลัท มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด
คน โง่ รําพึง ใน ใจ ของ ตน ว่า “ไม่มี พระเจ้า � เขา ทัง้ หลาย ก็ เลว ทราม ลง และ กระทํา ความ ชัว่ ช้า ที่ น่า
สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี 2 พระเจ้า ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่
จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็ ถดถอยไปหมด เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลง
เหมือนกัน สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย 4 บรรดาผู้ ที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ไม่ มี ความรู ้หรือ คือ ผู้ ที่ กิน
ประชาชนของเราอย่างกิน ขนมปัง และไม่ รอ
้ งทูล พระเจ้า 5 เขาทัง้ หลายอยู่ ที่ นั ่น อย่างน่า สยดสยองยิง่ นั ก
ในที่ซ่ึงไม่น่ามีความสยดสยอง เพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูกของคนที่ตัง้ ค่ายสู้เจ้า พระองค์ทรงให้เขา
ทัง้ หลายได้อาย เพราะพระเจ้าทรงชังเขา 6 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ออิสราเอลมาจากศิ โยนเสียที เถิด เมื่อ
พระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพลงสดุ ดีของดาวิด เมื่อ
พวกชาวศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยูท
่ ่ามกลางเราไม่ใช่หรือ�

1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์ และแก้แทนข้าพระองค์ด้วย
อานุภาพของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับ ถ้อยคํา จากปากของข้า พระองค์ 3 เพราะคนแปลกหน้า ได้ ลุ กขึ้น สู้ ข้า พระองค์ ผู้ บีบ บังคับ เสาะหาชีวต
ิ
ของข้าพระองค์ เขามิได้ตัง้ พระเจ้าไว้ตรงหน้าเขา เซลาห์

ดาวิดวางใจในพระเจ้า

4 ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็ นผูช
้ ว
้ ุงชีวต
ิ ของข้าพเจ้าไว้ 5 พระองค์
่ ยของข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นผูผด

จะทรงตอบสนองการร้ายต่อ พวกศั ตรู ของข้าพเจ้า และทรงขจัด เขาเสีย ด้วยความจริง ของพระองค์ 6 ข้า
พระองค์จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ เพราะพระนามนั ้นประเสริฐ 7 เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบาก
ทุกอย่าง และนั ยน์ ตาของข้าพเจ้ามองเห็นพระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกศัตรู ของข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ
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ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนื อดาวิด ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพลง
สดุดีของดาวิด

1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขออย่า ซ่อนพระองค์ เสีย จาก
คํา วิงวอนของข้า พระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟัง ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ เศร้า สลดในเรือ
่ งร้องทุกข์
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง ส่ง เสียงครวญคราง 3 เพราะเสียงของศั ตรู เพราะการบีบ บังคับ ของคนชัว่
เหตุว่าเขาฟ้องว่าข้าพระองค์ได้ทําความชัว่ ช้า และเขาบ่มความเกลียดชังข้าพระองค์โดยความโกรธ 4 จิตใจ
ของข้า พระองค์ ระทมอยู่ ในข้า พระองค์ ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนื อ ข้า พระองค์ 5 ความกลัว และ
ความสะทกสะท้านมาเหนื อข้าพระองค์ ความหวาดเสียวท่วมข้าพระองค์ 6 และข้าพระองค์ว่า “โอ ข้าอยาก
มีปี กอย่างนกเขา จะได้ บินหนี ไปและอยู่สงบ 7 ดู เถิด ข้าจะได้ พเนจรไปไกล ข้าจะได้ พักอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร
เซลาห์

ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศัตรู ของท่าน

8 ข้าจะได้รีบหนี ไปจากลมดุเดือดและพายุ� 9 โอ

ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอทรงทําลายเสีย และให้ภาษา
ของเขายุง่ เหยิง ไป เพราะข้า พระองค์ เห ็น ความทารุ ณ และการโกลาหลที่ ในนคร 10 เขาเดิน บนกําแพงรอบ
นครอยู่ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน และความบาปผิ ดก ับ ความเศร้า โศกอยู่ ภายในนคร 11 ความเลวทรามมี
อยู่ท่ามกลางเธอ การหลอกลวงและการฉ้ อโกงไม่ พรากไปจากถนนทัง้ ปวงของเธอ 12 มิใช่ ศัตรู ผู้ เยาะเย้ย
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้ ทนได้ มิใช่ผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า ผู้ พองตัว ใส่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้ หลบเขาได้ 13 แต่
เป็น ท่าน เสมอบ่า เสมอไหล่ กับ ข้าพเจ้า เป็น เกลอของข้าพเจ้า เป็ นม ิตรรู ้จัก มั กค ุ้ นก ับ ข้าพเจ้า 14 เราเคย
สนทนาปราศรัยก ัน อย่างชื่น ใจ เราดําเนิ น ในพระนิ เวศของพระเจ้า ฉั นม ิต รสนิ ท 15 ขอม ัจ จุ ราชมาหาเขา
เหล่า นั ้น ให้ เขาลงไปยัง นรกทัง้ เป็น เพราะความเลวทรามอยู่ ในที่ อยู่ อาศัย ของเขาและอยู่ ท่ามกลางพวก
เขา 16 สําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด 17 ทัง้ เวลา
เช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้า จะอธิษฐานและร้องทุกข์ และพระองค์ จะทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า
18 พระองค์ ได้ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัย จากสงครามที่ ข้าพเจ้า ต่อสู้ อยู่ เพราะคนเป็ นอ
ันมากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง คือพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่โบราณกาล เซ
ลาห์ เพราะเขาไม่ เปลี่ยน เขาจึง ไม่ ยาํ เกรงพระเจ้า 20 เขายื่ นม ื อออกต่อสู้ ผู้ อยู่ อย่างสันติ กับ เขา เขาฝ่าฝืน
พันธสัญญาของเขา 21 คําพูดจากปากของเขาเรียบลื่นยิง่ กว่าเนย แต่สงครามอยู่ภายในใจของเขา ถ้อยคํา
ของเขาอ่อนนุ่มยิง่ กว่านํ้ามัน แต่ทว่าเป็นดาบที่ชก
ั ออกมาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์
และพระองค์จะทรงคํ้าจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23 โอ ข้าแต่พระเจ้า
แต่ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งเขาลงสู่ ปากแดนพินาศ คนที ่ ทําให้ โลหิต ตกและคนหลอกลวงจะมี ชี วิตอยู่ ไม่ ถึง
ครึง่ จํานวนเวลาของเขา แต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์
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ดาว ิด ขอให้ รอดพ้น จากพวกศั ตรู ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม มิ คทามบทหนึ่ ง
ของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท
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1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะมนุษย์จะกลืนข้าพระองค์เสีย เขาต่อสู้ และบีบบังคับ
ข้า พระองค์ วัน ยัง คํ่า 2 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ สูงสุด พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ จะกลืน ข้า พระองค์ เสียว ัน ยัง คํ่า
เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์ 3 เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 4 ในพระเจ้า ข้าพระองค์
จะสรรเสริญ พระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า เนื้ อ หนั ง อาจ
กระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ ได้ 5 เขาประทุษร้ายต่อคํากล่าวของข้าพระองค์ วันยังคํ่า ความคิดทัง้ สิน
้ ของเขา
ล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์ 6 เขาร่วมหัวกัน เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่างกับคนที่ ซุ่มคอย
เอาชีวต
ิ ข้า พระองค์ 7 เขาจะหนี ให้ พ้น เพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของเขาหรือ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเหวีย
่ ง
ชนชาติ ทัง้ หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8 พระองค์ ทรงนั บการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็ บน้าํ ตาของ
ข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ นํ้าตานั ้นไม่อยูในบั
่
ญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ

ดาวิดวางใจในพระเจ้า
แล ้วศั ตรู ของข้า พระองค์ จะหัน กลับ ในวันที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ข้า พระองค์ ทราบเช่น นี้ ว่า พระเจ้า ทรง
สถิต ฝ่ายข้า พระองค์ 10 ในพระเจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะของพระองค์ 11 ในพระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า
มนุษย์อาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ 12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ที่ ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั ้น ข้าพระองค์จะทํา
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 พระองค์ จะ
ดําเนิ นอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งชีวต
ิ
9
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การทูลขอของดาวิด ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อท่านหนี ซา
อูลที่ในถํ้า
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ เพราะจิตวิญญาณ
ของข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ข้า พระองค์ ลี้ ภัย อยู่ ใต้ ร่ม ปีก ของพระองค์ จนกว่า ภั ยอ ัน ตรายเหล่า นี้ จะ
ผ่านพ้น ไป 2 ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเจ้า องค์ ผู้ สูงสุด ต่อ พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา การทัง้ สิน
้ ให้ สําเร็จ เพื่อ
ข้าพเจ้า 3 พระองค์ จะทรงใช้มาจากฟ้า สวรรค์ และช่วยข้าพเจ้า ให้รอดจากการเยาะเย้ย ของผู้ ที่ อยากกลืน
ข้าพเจ้า เสีย เซลาห์ พระเจ้า จะทรงใช้ ความเมตตาและความจริง ลงมา 4 จิ ตใจข้าพเจ้า อยู่ ท่ามกลางเหล่า
สิงโต ข้าพเจ้า นอนท่ามกลางผู้ ที่ ไฟติด ตัว คื อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ฟัน ของเขาทัง้ หลายคือ หอกและลูก
ธนู ลิน
้ ของเขาคือดาบคม 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็ นที่ยกย่องเหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศีของพระองค์
อยู่เหนื อทัว่ แผ่นดินโลก 6 เขาทัง้ หลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้
ต่อหน้าข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง เซลาห์
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
ข้าแต่ พระเจ้า จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน
่ คง จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน
่ คง ข้าพระองค์ จะร้องเพลงและ
ร้องเพลงสรรเสริญ 8 จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย จงตื่น เถิด พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เอ๋ย จงตื่น เถิด ข้าพเจ้า จะ
ปลุกอรุ ณ 9 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 10 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิง่ ถึงฟ้า
สวรรค์ ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นทีเชิ
่ ดชูเหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศี
ของพระองค์อยูเหนื
่
อทัว่ แผ่นดินโลก
7 โอ
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การตําหนิ ผู้พิพากษาอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
1 โอ ชุมนุมชนเอ๋ย ท่านพูดอย่างชอบธรรมหรือ โอ บุตรทัง
้ หลายของมนุษย์เอ๋ย ท่านพิพากษาอย่างเที่ยง
ธรรมหรือ 2 เปล่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ความผิด ท่านชัง่ ความทารุ ณแห่งมือของท่านในแผ่นดิน
โลก
ลักษณะของคนชัว่

3 คนชัว
่ หลงเจิน
่ ไปตัง้ แต่จากครรภ์

เขาหลงทางไปตัง้ แต่เกิด คือพูดมุสา 4 เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือน
งู พิษหูหนวกที่ อุดหูของมัน
ผู้ซึ่งมีมนต์ขลัง 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟัน
ในปากของมัน เสีย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉี ก เขี้ยวของสิงโตหนุ่ม ออกเสีย 7 ให้ พวกเขาละลายไป
เหมือนนํ้าที่ไหลไม่ขาดสาย เมื่อเขาเล็งธนูเพื่อยิงลูกศร ให้ลูกศรนั ้นถูกตัดเป็นชิน
้ ๆ 8 ขอให้เขาเหมือนทากที่
9
ละลายเป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้งที่ ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ ก่อนหม้อของเจ้าจะรู ส
้ ึกร้อนจากหนามทัง้
5 มันจึงไม่ฟังเสียงของหมองู
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เป็น พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่านั ้นไปเสียเหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์ 10 คนชอบ
ธรรมจะเปรมปรีดิ ์ เมื่อ เขาเห็น การแก้ แค้น เขาจะเอาโลหิต ของคนชัว่ ล้างเท้า ของเขา 11 จะมี คนกล่าวว่า
“แน่ แล้ว มีบําเหน็ จให้แก่คนชอบธรรม แน่ แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลก�
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อ
ซาอูลทรงใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากศั ตรู ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วย
ป้องกัน ข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก บรรดา ผู้ ที่ ลุ ก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ 2 ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก ผู้ ที่
ทําความชัว่ ร้าย และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดจากคนกระหายเลื อด 3 เพราะดู เถิด เขาซุ่ม คอยเอา
ชีวต
ิ ข้า พระองค์ ผู้ มี อํานาจร่วมหัวก ัน ต่อสู้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่การละเมิด หรือบาปของ
ข้า พระองค์ เอง 4 เขาวิง่ ไปเตรียมพร้อม มิใช่ ความผิด ของข้า พระองค์ ขอทรงกระปรีก
้ ระเปร่า ขอทรงมา
ช่วยข้าพระองค์และทอดพระเนตร 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
อิสราเอล ขอทรงตื่น ขึ้น ลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่า ทรงเมตตาผู้ ละเมิด ที่ คิด ร้ายแม้ สัก คนเดียว เซ
ลาห์ 6 เขากลับมาทุกเย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 7 ดูเถิด ปากของเขายังพ่นอยู่ และมีดาบที่
ริมฝีปากของเขา เพราะเขาคิดว่า “ใครจะฟังเรา� 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงหัวเราะเยาะเขา
พระองค์ทรงเยาะเย้ยประชาชาติทัง้ ปวง 9 เพราะเหตุพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะคอยเฝ้าพระองค์
เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 10 พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้าจะทรงป้องกัน
ข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศัตรู ของข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ 11 โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระโล่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขออย่า ทรงสังหารเขาเสีย เกรงว่า ชนชาติ ของข้า
พระองค์ จะลืม ขอให้ เขาระหกระเหิน ไปด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ และทําให้ เขาล้ม ลง 12 เพราะบาป
ปากของเขา และเพราะถ้อยคําริมฝีปากของเขา ขอให้เขาติ ดกับโดยความเย่อหยิง่ ของเขา เพราะการสาป
แช่ง และการมุสาซึ่ง เขาเปล่ง ออกมานั ้น 13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสีย โดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขา
จนเขาไม่เหลือเลย แล้วเขาจะทราบว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนื อยาโคบ ถึงที่ สุดปลายแผ่นดินโลก เซลาห์
14 ให้ เขากลับ มาทุก เย็น หอนอย่างสุ นัข และตระเวนไปทัว
่ นคร 15 ให้ เขาเที่ยวไปหาอาหาร ถ้า ไม่ ได้ กิ นอ ิ่
มก็ขู่คําราม 16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตา
ของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็ นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้า
พระองค์ 17 โอ ข้า แต่ พระกําลัง ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ เพราะพระเจ้า
ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองชูชานเอดูท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิดเพื่อ
สัง่ สอน เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์ และเมื่อขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดม
เสียหนึ่ งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ

1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง ทอด ทิง
้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แล้ว ทัง้ ได้ ทรง ทําให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย กระจัดกระจาย ไป พระองค์ ทรง ไม่ พอ พระทัย โอ ขอ ให้ พระองค์ ทรง หัน มา หา ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
อีก 2 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ แผ่ นดิน หวัน
่ ไหว ทรงให้ มัน แตกแยกออก ขอทรงซ่อมช่องของมัน เพราะมัน
โยกเยก 3 พระองค์ทรงกระทําให้ประชาชนของพระองค์ประสบความลําบาก พระองค์ทรงบังคับข้าพระองค์
ให้ดื่มน้าํ องุน
่ แห่งความประหลาดใจ 4 พระองค์ทรงตัง้ ธงไว้ให้บรรดาผูที
้ ่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อชักขึ้นเพราะ
เหตุความจริง เซลาห์ 5 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่
พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้น 6 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วยความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ว่า “เราจะปี ติ ยินดี
เราจะแบ่ง เมืองเชเคม และแบ่ง หุบเขาเมืองสุด คทออก 7 กิ เลอาดเป็น ของเรา มน ัส เสห์ เป็น ของเรา เอฟ
ราอิมเป็ นที ่ กัน ศีรษะของเรา ยู ดาห์เป็น ผู้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ ของเรา 8 โมอับ เป็ นอ ่างล้างชําระของเรา เรา
เหวีย
่ งรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราโห่รอ
้ งด้วยความมี ชย
ั เหนื อฟี ลิสเตีย� 9 ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปใน
นครที่ 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 ทรงออกไปกับ กองทัพ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว ละ 11 ขอ
ประทานความช่วยเหลือ เพื่อ ต่อ ต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือ ของมนุษย์ ก็ ไร้ ผล 12 โดย
พระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปฏิ บั ติ อย่างเข้ม แข็ง พระองค์ เองจะทรงเป็น ผู้ เหย ียบคู่ อริของข้าพเจ้า ทัง้
หลายลง
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1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงฟัง เสียงร้องของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ 2 ข้า
พระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์ มาแต่ ที่ สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ ออ
่ นระอาไป ขอทรงนําข้า
พระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์ทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยเข้มแข็ง
ที่ ประจันหน้าศั ตรู 4 ข้าพระองค์ จะอยู่ในพลับพลาของพระองค์ เป็นนิ ตย์ ข้าพระองค์ จะวางใจในที่ กําบังปีก
ของพระองค์ เซลาห์ 5 โอ ข้าแต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงสดับคําปฏิญาณของข้าพระองค์ และพระองค์
ประทานมรดกของบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระนามของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 6 พระองค์ จะทรงยืด พระชนม์
ของกษั ตริย์ ให้ปี เดือนของท่านยืนนานไปหลายชัว่ อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิ ตย์ โอ
ขอทรงแต่งตัง้ ความเมตตาและความจริงไว้คุ้มครองท่าน 8 แล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์เสมอ ตามที่ข้าพระองค์ทําตามคําปฏิญาณอยูแต่
่ ละวันนั ้น
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ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผูเ้ ดียว ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 2 พระองค์เท่านั ้นทรง
เป็นศิลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวัน
่ ไหวใหญ่โต 3 พวก
เจ้าจะคิดความร้ายต่อคนอื่นนานสักเท่าใด เจ้าทุกคนจะถูกสังหาร ผู้เหมือนกําแพงที่เอนและรัวท
้ ี่โยกเยก
4 เขาคิดแต่ เพียงจะผลักท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพรด้วยปากของเขา แต่
เขาแช่งอยูใ่ นใจ เซลาห์ 5 จิตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความหวังของข้าพเจ้ามา
จากพระองค์ 6 พระองค์ เท่ านั ้นทรงเป็นศิ ลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่หวัน
่ ไหว 7 ความช่วยให้รอดและสง่าราศีของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิและ
์
ที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8 ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่าน
ต่อ พระองค์ พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะตํ่า ก็ เป็น สิง่ ไร้สาระ คนฐานะสู งก ็ เป็น ความ
เท็จ เมื่อชังด
่ ูเขาก็ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยังเบากว่าสิง่ ไร้สาระ 10 อย่าวางใจในการบีบบังคับ อย่าหวังเปล่า
ด้วยการปล้นสะดม ถ้าความมัง่ คัง่ เพิม
ิ อย่าง
่ ขึ้น อย่าวางใจในสิง่ นั ้น 11 พระเจ้าตรัสครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้าได้ยน
นี้ สองครัง้ แล้ว ว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้า 12 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ความเมตตาเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ทุกคนตามการงานของเขา
1 แน่ นอนจิตใจของข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า
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ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารยูดาห์
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็ น พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แสวงหาพระองค์ แต่ เช้า จิ ต
วิญญาณของข้า พระองค์ กระหายหาพระองค์ เนื้ อ หนั ง ของข้า พระองค์ กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดิน
แดนที่ แห ้ง และกระหายนํ้า ที่ ที่ ไม่มี นํ้า 2 เช่น นั ้น แหละ ข้า พระองค์ จึง เคยเห็น พระองค์ ในสถานบริ สุทธิ ์
เห ็น ฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี ของพระองค์ 3 เพราะว่า ความเมตตาของพระองค์ ดี กว่า ชีวต
ิ ริม ฝีปากของ
ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ 4 เช่น นั ้น แหละ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ตราบเท่า ชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะชู มือ ต่อ พระนามของพระองค์ 5 จิ ตใจของข้า พระองค์ จะอิม
่ หนํา ดั งก ิน ไขกระดูก
และไขมัน และปากของข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยริม ฝีปากที่ ชื่นบาน 6 เมื่อ ข้า พระองค์ คิดถึง
พระองค์ขณะอยู่บนที่ นอน และตรึกตรองถึงพระองค์ ทุกๆยาม 7 เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ ของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง เปรมปรีดิ ์ อยู่ ในร่ม ปีก ของพระองค์ 8 จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์ เกาะติ ดอย ู่ ที่
พระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้
ดาวิดมัน
่ ใจว่าพวกศัตรู จะถูกทําลาย
แต่ บรรดาผู้ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เพื่อ ทําลาย จะลงไปในที่ ลึก แห่ง แผ่น ดิน โลก 10 เขาจะล้ม ลง
ด้วยดาบ เขาจะเป็น เหยื่อ ของสุนัข จิง้ จอก 11 แต่ กษั ตริย์ จะทรงเปรมปรีดิ ์ ในพระเจ้า ทุ กคนที่ ปฏิญาณใน
พระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั ้น แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด
9
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ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ อธิษฐาน ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ ไว้จากความคิด กลัว ศั ตรู 2 ขอทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้จากการหารือ อย่างลับๆของคนชัว่ จากการ
ปองร้ายของคนกระทําความชัว่ ช้า 3 ผู้ลับลิน
้ ของเขาอย่างลับดาบ ผู้เอาคําขมขื่นเล็งอย่างลูกธนู 4 ยิงออก
มาจากที่ ซุ่ม ยัง คนปราศจากตําหนิ ยิง เขาทั นที และอย่างไม่ กลัว เกรง 5 เขายึด จุด ประสงค์ ชว
่
ั ่ ของเขาไว้มัน
เขาพูดถึงการวางกับดักอย่างลับๆ คิดว่า “ใครจะเห็นเขาทัง้ หลายได้� 6 เขาทัง้ หลายค้นหาความชัว่ ช้า เขา
1
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ทัง้ หลายค้นหาอย่างขมีขมันจนสําเร็จ เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษย์นั้นลึกล้าํ นั ก 7 แต่พระเจ้า
จะทรงยิงธนูใส่เขา เขาจะบาดเจ็บทันที 8 เพราะว่าเขาทําให้ลิน
้ ของเขาเป็นสิง่ สะดุดแก่เขาเอง ทุกคนที่เห็น
เขาจะหนี ไป 9 แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึ งกิจการของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิง่ นั ้ นที ่พระองค์
ได้ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ บรรดาคนที่เที่ยง
ธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์
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การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด

1 โอ

ข้าแต่พระเจ้า ในศิโยนการสรรเสริญคอยท่าพระองค์ เขาจะทําตามคําปฏิญาณแก่พระองค์ 2 โอ ข้า
แต่ พระองค์ ผู้ ทรงสดับ คํา อธิษฐาน เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะมายังพระองค์ 3 ความชัว่ ช้า ทัง้ หลายชนะข้า พระองค์
เนื่ องด้วยการละเมิดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ก็จะทรงชําระล้างให้
ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
สุ ขจร ิง หนอ ผู้ ที่ พระองค์ ทรง เลือก และ นํา มา ใกล้ ให้ พํานั ก อยู่ ใน บริเวณ พระ นิ เวศ ของ พระองค์ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายจะอิม
่ เอิบด้วยความดี แห่งพระนิ เวศของพระองค์ คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ 5 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ ทัง้ หลายด้วยความ
ชอบธรรมโดยกิจการที่ น่า ครันคร
่
้าม พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ความไว้วางใจของที่ สิ ้น สุด ปลายทัง้ ปวงของแผ่น
ดิน โลก และของคนที่ อยู่ ทางทะเลที่ ไกลโพ้น 6 พระองค์ ผู้ ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกําลัง ของพระองค์
ทรงคาดพระองค์ ไว้ด้วยอานุ ภาพ 7 ผู้ ทรงระงับ เสียงอึง คะนึ ง ของทะเล เสียงอึง คะนึ ง ของคลื่น ทะเล เสียง
โกลาหลของชาวประเทศทัง้ หลาย 8 ผู้ ที่ อยู่ ในเขตแผ่น ดิน โลกไกลโพ้น จึง เกรงกลัว ต่อ หมายสําคัญ ของ
พระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เช้า ขึ้น และเย็น ลงกู่ ก้องด้วยความชื่นบาน 9 พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนแผ่น
ดินโลก และทรงรดนํ้า พระองค์ทรงกระทําให้อุดมยิงด
่ ้วยแม่น้ําของพระเจ้าซึ่งมีน้ําเต็ม พระองค์ทรงจัดหา
ข้าวให้ เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั ้นแหละ 10 พระองค์ทรงรดนํ้าตามรอยไถของมันอย่างอุดม และให้
ขี้ไถราบลง ให้อ่อนละมุนด้วยฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11 พระองค์ทรงให้ปี เป็นยอดด้วยความดี
ของพระองค์ พระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ มี ความไพบูลย์ ยอ
้ ยหยด 12 ทุ ่ง หญ้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ หยด
13
ย้อย เนิ นเขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน ป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่รอ
้ ง
ด้วยความชื่นบานและร้องเพลง
4
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ดาวิดบอกถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง บทเพลงหรือเพลงสดุดี
1 แผ่นดินโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย

จงทําเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า 2 จงร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่พระนามของ
พระองค์ จงถวายสรรเสริญอย่างรุ ง่ เรืองต่อพระองค์ 3 จงทูลพระเจ้าว่า “พระราชกิจของพระองค์น่าครันคร
่
้ามยิง่ นั ก ฤทธานุภาพของพระองค์ ใหญ่ หลวงนั ก จนศั ตรู จะหมอบราบต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 4 แผ่ น
ดิน โลกทัง้ สิน
้ จะนมัสการพระองค์ และจะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ เขาทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระองค์� เซลาห์ 5 จงมาดูสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํา พระราชกิจของพระองค์น่าครันคร
่
้ามต่
อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 6 พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ําไป ที่ นั ่นเราได้เปรม
ปรีดิ ์ ในพระองค์ 7 ผู้ ทรงปกครองด้วยอานุภาพของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ผู้ ซึ่ง พระเนตรเฝ้า บรรดาประชาชาติ
อยู่ อย่า ให้ คนมัก กบฏยกย่องตนเอง เซลาห์ 8 โอ ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา จงให้
ได้ ยิน เสียงสรรเสริญ พระองค์ 9 ผู้ ทรงให้ จิ ตวิญญาณเราอยู่ ท่ามกลางคนเป็น และมิ ได้ ทรงยอมให้เท ้า เรา
พลาด 10 โอ ข้าแต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงลองใจข้าพระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทดลองข้าพระองค์
อย่างทดลองเงิน 11 พระองค์ ทรงนําข้าพระองค์ ทัง้ หลายเข้ามาในข่าย พระองค์ ทรงวางความทุกข์ยากไว้ที่
เอวของข้า พระองค์ 12 พระองค์ ทรงให้ คนขับ รถรบทับ ศีรษะของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ต้องลุย ไฟลุย นํ้า แต่ พระองค์ ยัง ทรงนํา ข้า พระองค์ มาสู่ ที่ อิม
่ เอิบ 13 ข้า พระองค์ จะเข้ าไปในพระนิ เวศของ
พระองค์ พร ้ อมด้วย เครือ
่ งเผาบู ชา ข้า พระองค์ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณต่อ พระองค์ 14 ตามที่ ริม ฝีปาก ข้า
พระองค์ได้พูดไว้ และที่ปากข้าพระองค์ได้กล่าวในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากลําบาก 15 ข้าพระองค์จะถวาย
สัตว์อว
้ นพี เป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระองค์ พร ้ อมกับ ควัน เครือ
่ งสัตวบู ชาด ้วยแกะผู้ ข้า พระองค์ จะถวายบู
ชาด้วยวัวผูแ
้ ละแพะ เซลาห์ 16 บรรดาผูที
้ ่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองค์
ได้ทรงกระทําอะไรแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าบ้าง 17 ปากข้าพเจ้าได้รอ
้ งทูลพระองค์ และลิน
้ ข้าพเจ้าได้ยกย่อง
พระองค์ 18 ถ้า ข้าพเจ้า ได้ บ่ม ความชัว่ ช้า ไว้ ในใจข้าพเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะไม่ ทรงสดับ 19 แต่ พระเจ้า
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ได้ ทรงสดับ แน่ ที เดียว พระองค์ ได้ ทรงฟัง เสียงคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า 20 สาธุ การแด่ พระเจ้า เพราะว่า
พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคําอธิษฐานของข้าพเจ้า หรือยับยัง้ ความเมตตาของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า

67
การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ขอพระเจ้า ทรงพระเมตตาต่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และอํานวยพรแก่ ข้า พระองค์ ขอพระองค์ ทรงให้
พระพักตร์ ฉายสว่างแก่ ข้า พระองค์ เซลาห์ 2 เพื่อ พระมรรคาของพระองค์ จะเป็ นที ่ รู ้ จัก ในแผ่น ดิน โลก
ความรอดของพระองค์ จะเป็ นที ่ ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 3 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอชนชาติ ทัง้
หลายสรรเสริญ พระองค์ ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 4 โอ ขอให้ ชาวประเทศทัง้ หลายยินดี และ
ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม และทรง
ครอบครองชาวประเทศทัง้ หลายในโลก เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์
ให้ชนชาติทัง้ หลายสรรเสริญพระองค์ 6 แล้วแผ่นดินโลกจึงจะได้เกิดผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรง
อํานวยพระพรแก่เรา 7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่เรา แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์
1

68
การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอลย้ายหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุ ดี หรือ
บทเพลงของดาวิด
1 ขอพระเจ้า ทรงลุก ขึ้น ให้ ศัตรู ของพระองค์ กระจายไป ให้ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ หนี ไปต่อ เบื้อง
พระพักตร์พระองค์ 2 ควัน ถูก ขับ ไปฉั นใด ก็ ขอทรงไล่ เขาไปฉั น นั ้น ขี้ ผึ้ง ละลายต่อ หน้าไฟฉั นใด ก็ ขอให้ คน
ชัว่ พินาศต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ฉั น นั ้น 3 แต่ ขอให้ คนชอบธรรมชื่นบาน ให้ เขาเต้น โลดต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระเจ้า ให้เขาลิงโลดด้วยความชื่นบาน 4 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะโดยพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ จงลิงโลด
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 5 พระเจ้าในที่ ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ ทรงเป็นพระบิดาของคนกําพร้าพ่อ
และทรงเป็น ผู้ พิพากษาของหญิ งม ่าย 6 พระเจ้า ทรงให้ คนเปลี่ยวเปล่า อยู่ ในครอบครัว พระองค์ ทรงปลด
ปล่อยคนเหล่านั ้ นที ่ ถู กล ่า มด้วยโซ่ ตรวน แต่ คนมัก กบฏจะอาศัย ในแผ่นดิ นที ่ แห้ง แล้ง 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า
เมื่อพระองค์เสด็จนําหน้าประชาชนของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จไปตามถิน
่ ทุรกันดาร เซลาห์ 8 แผ่นดิน
โลกก็ หวัน
่ ไหว ท้องฟ้า ก็ เทฝนลงมาต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ภู เขาซี นายโน้ ม สัน
่ สะเทือนต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล 9 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงส่งฝนอันอุดมลงมา เมื่อมรดกของ
พระองค์ อ่อนระโหย พระองค์ ทรงฟื้ นขึ้น ใหม่ 10 ชุ มนุ มชนของพระองค์ ก็ มาอาศัย ในนั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า
โดยความดี ของพระองค์ พระองค์ ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่ คนขัดสน 11 องค์ พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวจนะ
พวกที่นําข่าวนั ้นก็เป็นพวกใหญ่โต 12 บรรดากษั ตริย์ของกองทัพทัง้ หลายก็หนี ไป ผู้หญิงที่อยู่บ้านก็เอาข้าว
ของที่รบ
ิ มาได้แบ่งกัน 13 ถึงแม้ท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็จะเหมือนปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน และ
ขนของมั นที ่ บุ ด้วยทองคํา 14 เมื่อ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กระจายกษั ตริย์ ณ ที่ นั่น มั นก ็ ขาวเหมือนหิมะที่ ตกลง
บนภูเขาศัล โมน 15 ภู เขาของพระเจ้า เหมือนยัง ภูเขาเมืองบาชาน ภู เขาที่ มี ยอดสู งก ็ เหมือนยัง ภูเขาเมือง
บาชาน 16 ภูเขาที่ มียอดสูงเอ๋ย ทําไมมองด้วยความริษยา ณ ที่ ภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็ นที ่พํานั ก
ของพระองค์ เออ ที่ ที่ พระเยโฮวาห์จะประทับเป็นนิ ตย์ 17 รถรบของพระเจ้าอเนกอนั นต์ คือมีทูตสวรรค์นั บ
เป็นพันๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซีนาย คือในสถานบริสุทธิ์ 18 พระองค์
เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนําพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และรับของประทานเพื่อมนุษย์ และรับเพื่อผู้ที่
กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะทรงประทับท่ามกลางพวกเขา 19 สาธุการแด่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูทรง
้
คํ้าชู เราทัง้ หลายอยู่ ทุก วัน พระเจ้า ผู้ทรงเป็น ความรอดของเรา เซลาห์ 20 พระเจ้า ของเราเป็น พระเจ้า แห่ง
ความรอด ซึ่งได้พ้นความตายนั ้นก็อยู่ที่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า 21 แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรู
ของพระองค์ให้แตก คือกระหม่อมมีผมของผูที
้ ่ขืนดําเนิ นในทางละเมิดของเขา 22 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะนําเขาทัง้ หลายกลับมาจากบาชาน เราจะนําประชาชนของเรากลับมาจากที่ ลึกของทะเล 23 เพื่อเจ้า
จะเอาเท้าอาบเลือดของคู่อริของเจ้า เพื่อลิน
้ สุนัขของเจ้าจะมีส่วนด้วย� 24 โอ ข้าแต่พระเจ้า การเสด็จของ
พระองค์ ปรากฏแล้ว การเสด็จ ของพระเจ้า ของข้า พระองค์ พระมหากษั ตริย์ ของข้า พระองค์ เข ้า ในสถาน
บริสุทธิ์ 25 นั กร้องนําหน้า นั กดนตรีคัดท้าย ระหว่างนั ้ นมีสตรีเล่นรํามะนา 26 ท่านทัง้ หลายผู้เป็นนํ้าพุ ของ
อิสราเอล จงสรรเสริญ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในที่ ชุ มนุมใหญ่ 27 นั ่ นม ี เบนยามิน ผู้ น้อยที่สุด นํา หน้า
บรรดาเจ้า นายยู ดาห์ อยู่ เป็น หมู่ ใหญ่ เจ้ านายแห่ง เศบู ลุ น เจ้ านายแห่ง นั ฟ ทาลี 28 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ
ทรงเรียกอานุภาพของพระองค์ มา พระเจ้า ทรงบัญชาพระกําลัง ของพระองค์ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงกระทํา เพื่อ
ข้าพระองค์ทัง้ หลาย 29 บรรดากษั ตริย์จะนําของกํานั ลมาถวายพระองค์ เนื่ องด้วยพระวิหารของพระองค์ที่
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เยรู ซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่คนที่แทงด้วยหอก ฝูงวัวกับลูกวัวแห่งชนชาติทัง้ หลาย จนเขาทุกคนยินยอม
ด้วยถวายเงิน แผ่น ขอให้ ชนชาติ ทัง้ หลายผู้ ปี ติ ยินดี ในสงครามได้ กระจัด พลัดพรากไป 31 พวกเจ้า นายจะ
ออกมาจากอียป
ิ ต์ เอธิโอเปีย จะรีบ ยื่ นม ือ ของเขาออกทูล พระเจ้า 32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลก
เอ๋ย จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เซลาห์ 33 ต่อ พระองค์ ผู้ ทรงฟ้า
สวรรค์ ฟ้าสวรรค์ดึกดําบรรพ์ ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ คือพระสุรเสียงทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ 34 จงถวายฤทธานุภาพแด่พระเจ้า ซึ่งความสูงส่งของพระองค์อยูเหนื
่
ออิสราเอล และฤทธานุภาพของ
พระองค์ อยู่ ในท้องฟ้า 35 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงน่า ครันคร
่
้า มนั ก ในสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ คือ
พระเจ้าของอิสราเอล พระองค์นั ้นประทานฤทธิแ
์ ละกําลังแก่ประชาชนของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

69
ดาวิดร้องทุกข์เรือ
่ งความยากลําบาก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด เพราะนํ้า ขึ้น มาถึง จิต วิญญาณข้า พระองค์ แล้ว 2 ข้า
พระองค์ จมอยู่ ในเลนลึก ไม่ มี ที่ ยืน ข้า พระองค์ มาอยู่ ในนํ้า ลึก และนํ้า ท่วมข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ ออ
่ น
ระอาใจด้วยเหตุ ร้องไห้ คอของข้า พระองค์ แห้ง ผาก ตาของข้า พระองค์ มัว ลง ด้วยการคอยท่า พระเจ้า ของ
ข้าพระองค์ 4 บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไร้เหตุ มีมากยิง่ กว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ คนทีจ
่ ะ
ทําลายข้า พระองค์ ก็ มี อท
ิ ธิพล คือ ผู้ ที่ เป็น พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ อย่างไม่ มี เหตุ แล ้ว ข้า พระองค์ ได้ ส่ง คืน
สิง่ ที่ข้าพระองค์มิได้ขโมยไป 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบถึงความโง่ของข้าพระองค์ ความผิดบาป
ที่ ข้า พระองค์ กระทํา แล้ว มิ ได้ ซ่อนไว้จากพระองค์ 6 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา ขออย่า
ให้ บรรดาผู้ ที่ คอยท่า พระองค์ ได้ รับ ความอายเพราะข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของอิสราเอล ขออย่า ให้
บรรดาผู้ที่เสาะหาพระองค์ได้ความอัปยศเพราะข้าพระองค์ 7 ที่ข้าพระองค์ทนการเยาะเย้ย ที่ความอับอาย
ได้ คลุม หน้า ข้า พระองค์ ไว้ก็ เพราะเห็น แก่ พระองค์ 8 ข้า พระองค์ กลายเป็น แขกแปลกหน้า ของพี่ น้ อง และ
เป็นคนต่างด้าวของบุตรแห่งมารดาข้าพระองค์ 9 ความร้อนใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้นข้า
พระองค์ และคําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผูที
้ ่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์ 10 เมื่อข้าพระองค์ร้องไห้
และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มัน กลายเป็นการเยาะเย้ย ข้า พระองค์ 11 ข้า พระองค์ ใช้ ผ้า กระสอบเป็น
เครือ
่ งนุ่ง ห่ม ข้า พระองค์ กลายเป็น ขี้ปากของเขา 12 คนที ่ นั่ง ที่ ประตู เมืองก็ พู ดตําหนิ ข้า พระองค์ คนขี้ เมา
แต่งเพลงร้องว่าข้าพระองค์
การทูลขอให้พ้นไป
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาอันเหมาะสม โอ ข้า
แต่พระเจ้า โดยความเมตตาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟังข้าพระองค์ด้วยความจริงแห่งความรอด
ของพระองค์ 14 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากจมลงในเลน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนที่เกลียด
ชังข้าพระองค์และจากนํ้าลึก 15 ขออย่าให้น้ําท่วมข้าพระองค์ หรือนํ้าที่ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย หรือปากแดน
ผู้ ตายงับ ข้า พระองค์ ไว้ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์
นั ้นเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ตามพระกรุ ณาอันอุดมของพระองค์ 17 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของ
พระองค์ เสีย จากผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทุกข์ ใจ ขอทรงรีบ ฟัง ข้า พระองค์ 18 ขอมาใกล้ จิ ต
วิญญาณข้า พระองค์ ทรงไถ่ จิ ตวิญญาณนั ้น ไว้ เพราะศั ตรู ของข้า พระองค์ ขอทรงปลดเปลื้องข้า พระองค์
19 พระองค์ ทรง ทราบ การ ที่ เขา เยาะ เย้ย ข้า พระองค์ แล้ว ทัง
้ ความ อาย และ ความ อัปยศ ของ ข้า พระองค์
บรรดาคู่อริของข้าพระองค์อยูต่
่ อพระพักตร์พระองค์หมด 20 การเยาะเย้ยกระทําให้จิตใจข้าพระองค์ชอกชํ้า
ข้า พระองค์ จึง หมดกําลัง ใจ ข้า พระองค์ มองหาผู้ สงสาร แต่ ก็ ไม่มี หาผู้ เล้าโลม แต่ ข้า พระองค์ หาไม่ พบ
21 เขาให้ ดี หมี แก่ ข้า พระองค์ เป็ น อาหาร ให้ นํ้าส้ม สายชู แก่ ข้า พระองค์ ด่ ืม แก้ กระหาย 22 ขอให้ สํารับท ี่ อยู่
ตรงหน้า เขาเองกลายเป็น บ่วงแร้ว และสิง่ ที่ ควรเป็น สําหรับ ความสุข สบายของเขาให้ กลายเป็น เครือ
่ งดัก
23 ขอให้ ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะได้ มองไม่ เห็น และทํา บัน
้ เอวเขาให้ สัน
่ สะเทือนเรือ
่ ยไป 24 ขอทรงเท
ความกริว้ ลงเหนื อ เขา และให้ความกริวอ
้ ันร้อนยิง่ ตามทันเขา 25 ขอให้ที่ อาศัย ของเขารกร้างและอย่าให้ผู้
26
ใดอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของเขา เพราะเขาได้ ข่มเหงผู้ ที่ พระองค์ ทรงเฆี่ยนตี เขาเล่า ถึง ความเจ็บ ปวดของผู้
ที่ พระองค์ ให้บาดเจ็บแล้ว 27 ขอทรงเพิม
ั ความชอบธรรม
่ โทษความชัว่ ช้า แล้วทรงเพิ่มอีก อย่าให้เขาได้ รบ
จากพระองค์ 28 ขอให้เขาถูก ลบออกเสีย จากทะเบียนผู้ มี ชว
ิ อย่า ให้เขาขึ้น ทะเบียนไว้ในหมู่ คนชอบธรรม
ี ต
29 แต่ ข้าพระองค์ ทุกข์ยากและมีความเศร้าโศก โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ ตัง
้ ข้าพระองค์
ไว้ให้สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุ
ณ 31 การนั ้นจะเป็นทีพ
่ อพระทัยพระเยโฮวาห์มากกว่าวัวผูห
้ รือวัวผูท
้ ัง้ เขาและกีบ 32 บรรดาผูถ
้ ่อมใจจะเห็น
33
และยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้ นชื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับคนขัดสน และ
มิ ได้ ทรงดู หมิน
่ คนของพระองค์ ที่ ถู กจองจํา 34 ขอฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกสรรเสริญ พระองค์ ทัง้ ทะเล
13 โอ
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และสรรพสิง่ ที่เคลื่อนไหวอยูใ่ นนั ้น 35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยศิโยนให้รอด และจะสร้างหัวเมืองยูดาห์ขึ้น
เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยูที
่ ่นั่น และได้เป็นกรรมสิทธิ์ 36 เชื้อสายของผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะได้เป็นมรดก และ
บรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอยูที
่ ่นั่น

70
การอธิษฐานเรือ
่ งคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด สําหรับการบูชา
อันเป็นที่ระลึก
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเร่ง มาช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่ง มาช่วยข้า
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 ต้องหัน กลับ ไป
เพราะเป็นผลแห่งความอายของเขา 4 ขอให้บรรดาผู้ที่ แสวงหาพระองค์ เปรมปรีดิ ์และยินดี ในพระองค์ ขอ
ให้ บรรดาผู้ ที่ รัก ความรอดของพระองค์ กล ่าวเสมอว่า “พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ นั ก � 5 แต่ ข้า พระองค์ ยากจนและ
ขัดสน โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาหาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรง
เป็นผูอุ
้ ปถัมภ์และผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

71
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ
่ งพวกศัตรู ของท่าน

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ อย่า ให้ ข้า พระองค์ รบ
ั ความละอายเลย 2 ขอทรง
ช่วย ข้า พระองค์ ให้ พ้น และ หลีก เลี่ยง หลบ หนี โดย ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ขอ ทรง เอียง พระกร รณ
ฟัง ข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด 3 ขอพระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ ที่ ข้า
พระองค์ อาศัย เสมอ พระองค์ ทรงบัญชาที่ จะช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด เพราะพระองค์ ทรงเป็น ศิลาและเป็น
ป้อมปราการของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากมือ คน
ชัว่ จากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนดุ ร้าย 5 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงเป็น
ความหวังของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นที่วางใจของข้าพระองค์ตัง้ แต่เด็กๆมา 6 ข้าพระองค์พ่งึ พระองค์
ตัง้ แต่ กําเนิ ด พระองค์ ทรงเป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ มาจากครรภ์ มารดาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ
พระองค์ เสมอ 7 ข้า พระองค์ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจของคนเป็ นอ ัน มาก แต่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย เข้ม แข็ง ของ
ข้าพระองค์ 8 ขอให้ปากของข้าพระองค์ เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์ และถวายเกียรติ แด่ พระองค์ วัน
ยัง คํ่า 9 เมื่อ วัย ชรา ขออย่า ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ทิง้ เสีย ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์
หมดแรง 10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข้าพระองค์กล่าวร้ายข้าพระองค์ บรรดาผู้ที่ จ้องเอาชีวต
ิ ของข้าพระองค์
ปรึกษากัน 11 และกล่าวว่า “พระเจ้าทรงทอดทิง้ เขาแล้ว จงข่มเหงและฉวยเขาไว้ เพราะไม่มีผูใดช่
้
วยเขาให้
พ้น� 12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยูไ่ กลข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วย
ข้าพระองค์ 13 ขอให้ศัตรู ชีวิตของข้าพระองค์รบ
ั ความอายและถูกล้างผลาญเสีย ผู้เสาะหาที่จะทําอันตราย
ข้า พระองค์ นั ้น ขอให้ การเยาะเย้ย และความอัปยศท่วมเขา 14 แต่ ข้า พระองค์ จะหวัง อยู่ ตลอดไป และจะ
สรรเสริญพระองค์มากยิง่ ขึ้นๆ 15 ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึงความชอบธรรมและความรอดของพระองค์
วันยังคํ่า เพราะจํานวนเหล่านั ้นมากมายเกินความรู ข
้ องข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์ จะไปด้วยพระกําลังของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ จะกล่าวถึง ความชอบธรรมของพระองค์ ของพระองค์ เท่านั ้น 17 โอ
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ตัง้ แต่เด็กๆมา และข้าพระองค์ยงั ป่าวร้องราชกิจมหัศจรรย์ของ
พระองค์ 18 แม้จะถึงวัยชราและผมหงอกก็ตาม โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย จนกว่า
ข้าพระองค์จะประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชัว่ อายุถัดไป และฤทธิเ์ ดชของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่จะ
เกิดมา
1

การสรรเสริญพระเจ้า

19 โอ

ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ไปถึงที่สูงนั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผูได้
้ ทรงกระทํา
การใหญ่ ผู้ใดจะเหมือนพระองค์ 20 พระองค์ผู้ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากลําบากเป็ นอ
ัน มากจะทรงรือ
้ ข้า พระองค์ ข้น
ึ มาอีก พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ ข้น
ึ มาอีก จากที่ ลึก ของโลก 21 พระองค์
จะทรงเพิม
่ เกียรติแก่ข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์รอบด้าน 22 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ฝ่าย
ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ ด้วยพิณใหญ่ถึงเรือ
่ งความจริงของพระองค์ โอ ข้าแต่ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิส
ราเอล ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ เขาคู่ 23 ริม ฝีปากของข้า พระองค์ จะโห่รอ
้ งด้วย
ความชื่นบาน เมื่อข้าพระองค์ รอ
้ งเพลงสรรเสริญพระองค์ ทัง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย ซึ่งพระองค์
ได้ ทรงไถ่ ไว้ 24 และลิน
้ ของข้า พระองค์ จะพูด ถึง ความชอบธรรมของพระองค์ ตลอดวัน ยัง คํ่า เพราะผู้ ซ่ึง
แสวงหาที่จะทําอันตรายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและอัปยศ
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ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน

1 โอ

ข้าแต่ พระเจ้า ขอประทานความยุติ ธรรมของพระองค์ แก่ กษั ตริย์ และความชอบธรรมของพระองค์
แก่ราชโอรส 2 ท่านจะได้พิพากษาประชาชนของพระองค์ด้วยความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์
ด้วย ความ ยุ ติ ธรรม 3 บรรดา ภูเขา จะ บังเกิด สันติสุข สําหรับ ประชาชน และ เนิ น เขา โดย ความ ชอบ ธรรม
4 ท่านจะสู้ คดี ของคนยากจนแห่ง ประชาชน ให้ การช่วยให้ พ้น แก่ ลูก หลานของคนขัดสน และจะทุบ ผู้ บีบ
บังคับ เป็น ชิน
้ ๆ 5 พวกเขาจะเกรงกลัว พระองค์ ตราบที่ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์คงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ
6 ท่านจะเป็ น เหมือนฝนที่ ตกบนหญ้า ที่ ตัด แล้ว เหมือนห่า ฝนที่ รดแผ่น ดิน โลก 7 ในสมัย ของท่านคนชอบ
ธรรมจะเจริญขึ้น และสันติ ภาพอันอุดมจนไม่มีดวงจันทร์ 8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึงทะเล และจาก
แม่น้ํา นั ้น ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 9 บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารจะกราบลงต่อ ท่าน และบรรดาศั ตรู
ของท่านจะเลีย ผงคลี 10 บรรดากษั ตริย์ แห่งเมืองทารชิช และของเกาะทัง้ ปวงจะถวายราชบรรณาการ บร
รดากษั ตริย์แห่งเชบาและเส-บาจะนําของกํานั ลมา 11 กษั ตริยทั
์ ง้ ปวงจะกราบลงไหว้ท่าน บรรดาประชาชาติ
จะปรนนิ บั ติ ท่าน 12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้ พ้น เมื่อ เขาร้องทูล คนยากจน และคนที่ ไร้ผู้ อุปถัมภ์
13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ย และคนขัดสน และช่วยชีวต
ิ บรรดาคนขัดสน 14 ท่านจะไถ่ ชี วิต ของเขาจาก
การหลอกลวงและความรุ นแรง และโลหิต ของเขาจะประเสริฐ ในสายตาของท่าน 15 ท่านผู้ นั้น จะมี ชี วิ ต
ยืนนาน คนจะถวายทองคําเมืองเชบาแก่ท่าน เขาจะอธิษฐานเผื่อท่านเรือ
่ ยไป และจะอวยพรท่านวันยังคํ่า
16 จะมีข้าวอุดมในแผ่นดินบนยอดภูเขาทัง
้ หลาย ผลของแผ่นดินจะแกว่งไกวเหมือนเลบานอน และคนจาก
นครจะบานออกเหมือนหญ้าในทุ่งนา 17 นามของท่านจะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ ชื่อเสียงของท่านจะยัง่ ยืนอย่าง
ดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใช้ช่อ
ื ท่าน ประชาชาติทัง้ ปวงจะเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร 18 สาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทําสิง่ มหัศจรรย์แต่พระองค์เดียว 19 สาธุการแด่
พระนามรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ขอสง่า ราศี ของพระองค์ เต็ม โลก เอเมนและเอเมน 20 คํา อธิษฐาน
ของดาวิด บุตรชายของเจสซี จบเท่านี้
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เล่ มที่สามซึ่งเปรียบกับหนั งสือเลวีนิ ติ เกี่ยวกับสถานบริสุทธิ์ พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับคนชอบ
ธรรมและคนอธรรม เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอล

ต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์ 2 แต่ข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด
ย่างเท้า ของข้าพเจ้า หมิน
่ พลาดเต็ มท ี แล้ว 3 เพราะข้าพเจ้า ริษยาคนโง่ เขลาเมื่อ ข้าพเจ้า เห็น ความเจริญ
รุ ง่ เรืองของคนชัว่ 4 เพราะเขาทัง้ หลายไม่ มี ความเจ็บ ปวดเมื่อ เขาตายไป แต่ กําลัง ของเขายัง สมบู รณ ์ อยู่
5 เขาทัง
้ หลายไม่ ลําบากอย่างคนอื่นๆ เขาทัง้ หลายไม่ รบ
ั ภัย อย่างคนอื่นๆ 6 เพราะฉะนั ้น ความเย่อ หยิง่ จึง
เป็นสร้อยคอของเขา ความทารุ ณคลุมเขาไว้อย่างเครือ
่ งแต่งกาย 7 ตาของเขาพองด้วยความอ้วนพี เขามีสิ
่งของเหลือเฟือตามใจปรารถนา 8 เขาเย้ยและพูด ด้วยความมุ่งร้าย เขาใฝ่สูงขู่วา่ จะบีบบังคับ 9 เขาอ้าปาก
สู้ ฟ้า สวรรค์ และลิน
้ ของเขาก็ คะนองไปในโลก 10 ประชาชนของพระองค์ จึง หัน กลับ มา และนํ้า แห่ง ความ
บริบู รณ ์ ถู กบ ีบ ให้ เขาทัง้ หลาย 11 และเขาทัง้ หลายพูด ว่า “พระเจ้า ทรงทราบได้ อย่างไร พระองค์ ผู้ สูง สุ ดม ี
ความรูหรื
้ อ� 12 ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี้ แหละ เขาเจริญในแผ่นดินโลกและรํา่ รวยขึ้น 13 แท้จริง ข้าพเจ้า
ชําระใจให้สะอาด และชํา ระมื อด ้วยความบริสุทธิ์ ก็ เปล่า ประโยชน์ 14 เพราะข้าพเจ้า รับ ภัย อยู่วน
ั ยัง คํ่า และ
ถูกขนาบอยูทุ
่ กเช้า 15 ถ้าข้าพระองค์ได้พูดว่า “ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ � ดูเถิด ข้าพระองค์จะทําผิดต่อชัว่ อายุ
แห่งบุตรทัง้ หลายของพระองค์แล้ว 16 แต่เมื่อข้าพระองค์ตริตรองว่า จะเข้าใจเรือ
่ งนี้ ได้อย่างไร ข้าพระองค์
รู ้สึ กว่า เป็น งานที่ เหน็ ดเหนื่ อย 17 จนข้า พระองค์ เข ้า ไปในสถานบริสุทธิ ์ ของพระเจ้า แล ้ว ข้า พระองค์ จึง
พิ เคราะห์ เห ็น ปลายทางของเขาทัง้ หลาย 18 จร ิงละ พระองค์ ทรงวางเขาไว้ในที่ ลื่น พระองค์ ทรงกระทํา ให้
เขาล้มถึงความพินาศ 19 เขาถูกนําไปสู่ การรกร้างในครู เ่ ดียวเสียจริงๆ เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยอง
อย่างสิน
้ เชิง 20 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหมือนความฝัน ทัง้ ที่ ต่ ืน อยู่ เมื่อ พระองค์ ทรงตื่น อยู่ พระองค์
จะดูหมิน
่ ภาพของเขา 21 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ขมขื่น เมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจ 22 ข้าพระองค์
โฉดและไม่ เดียงสา ข้า พระองค์ ประพฤติ เหมือนสัตว์ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 23 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ข้า พระองค์
อยู่กับ พระองค์ เสมอ พระองค์ ทรงจับ มือขวาของข้า พระองค์ ไว้ 24 พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ ด้วยความ
ปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ 25 นอกจากพระองค์ ข้า
พระองค์ มิ มี ผู้ ใดในฟ้า สวรรค์ นอกจากพระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ ไม่ ปรารถนาผู้ ใดในโลก 26 เนื้ อ หนั ง และ
จิตใจของข้า พระองค์ จะวายไป แต่ พระเจ้า ทรงเป็น กําลัง ใจของข้า พระองค์ และเป็น ส่วนของข้า พระองค์
เป็นนิ ตย์ 27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศ พระองค์ทรงให้บุคคลที่ ไม่จริงต่อพระองค์
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ดับ ไป 28 แต่ ส่วนข้า พระองค์ ที่ จะเข้ าใกล้ พระเจ้า นั ้น ดี ข้า พระองค์ ได้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์

74
คําพยากรณ์ ไว้ทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อพวกอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย มัสคิลบทหนึ่ ง
ของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ไฉน พระองค์ ทรง เหวีย
่ ง ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทิง้ เสีย เป็น นิ ตย์ ไฉน ความ กริว้ ของ
พระองค์ กรุ ่ นขึ้น ต่อ แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 2 ขอทรงระลึก ถึง ชุ มนุ มชนของพระองค์ ซึ่ง พระองค์
ทรงไถ่ มาแต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ ไว้ให้เป็นตระกูลที่ เป็นมรดกของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงภูเขา
ศิ โยน ซึ่ง พระองค์ ทรงเคยประทั บน ัน
้ 3 ขอทรงนํา ย่างพระบาทของพระองค์ มาย ัง ซากปรักห ัก พัง อยู่ เนื อง
นิ ตย์ คือ มายัง สิง่ ทัง้ ปวงที่ ถู กศั ตรู กระทํา อย่างชัว่ ร้ายในสถานบริสุทธิ์ นั ้น 4 พวกคู่ อริของพระองค์ คําราม
อยู่ กลางสถานประชุม ของพระองค์ เขาตัง้ ธงของเขาเองไว้เป็น หมายสําคัญ 5 คนหนึ่ ง คนใดจะมีช่อ
ื เสียง
เหมือนคนยกขวานขึ้น เหนื อ พุ่ม ต้นไม้ 6 แต่ บัดนี้ บรรดาไม้ ที่ แกะสลัก ทัง้ สิน
้ เขาก็ พัง ลงมาเสีย ด้วยขวาน
และค้อน 7 เขาเอาไฟเผาสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ เขาทํา ลายความศั กด ิ์ สิทธิ์แห่ งสถานที่ พระนามของ
พระองค์ ประทั บน ัน
้ ถึ งด ิน 8 เขารําพึง ในใจว่า “เราจงทําลายเขาทัง้ หลายให้ สิน
้ เชิง � เขาเผาบรรดาสถาน
ประชุม ของพระเจ้า ที่ ในแผ่น ดิน หมด 9 พวกเราไม่ เห ็น หมายสําคัญ ทัง้ หลายของเรา ไม่มี ผู้ พยากรณ์ อีก
แล้ว ในพวกเราไม่ มี ใครทราบว่า นานเท่าใด 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คู่อริ จะเย้ย อยู่ นานเท่าใด ศัตรู จะหมิน
่
ประมาทพระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ หรือ 11 ไฉนพระองค์ จึง หดพระหัตถ์ ของพระองค์ เสีย คือ พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ จากพระทรวงของพระองค์ 12 ถึง กระนั ้น พระเจ้า กษั ตริย์ ของข้า
พระองค์ ทรงอยูแต่
่ ดึกดําบรรพ์ ทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลก 13 พระองค์ทรงแยกทะเล
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรงหักหัวมังกรในนํ้า 14 พระองค์ทรงทุบหัวทง
ั ้ หลายของเลวีอาธาน
เป็นชิน
่ ทุรกันดาร 15 พระองค์ทรงแยกเปิดนํ้าพุ
้ ๆ พระองค์ประทานมันให้เป็นอาหารของคนที่อาศัยอยูใ่ นถิน
และลําธาร พระองค์ ทรงให้ แม่น ้าํ ที่ ไหลอยู่ เสมอแห้ง ไป 16 วัน เป็น ของพระองค์ คืน เป็น ของพระองค์ ด้วย
พระองค์ ทรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตย์ 17 พระองค์ ทรงจัด เขตทัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน โลก พระองค์
ทรงสร้างฤดู รอ
้ นและฤดู หนาว 18 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ข้อ นี้ ว่า ศัตรู เยาะเย้ย อย่างไร และ
ชนชาติโง่ได้หมิน
่ ประมาทพระนามของพระองค์อย่างไร 19 โอ ขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์
แก่ ฝูง ชนโหดร้าย ขออย่า ทรงลืม ชุ มนุ มชนยากจนของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 20 ขอสนพระทัย ในพันธสัญญา
เพราะสถานที่ มืด ของแผ่น ดิน เต็ม ไปด้วยที่ อยู่ของความทารุ ณ 21 โอ ขออย่า ให้ผู้ ที่ ถู กบ ีบ บังคับ ได้ อาย ขอ
ให้คนจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น สู้คดีของพระองค์
ขอทรงระลึก ว่า คนโง่เย้ ยพระองค์ อยู่ วัน ยัง คํ่า 23 ขออย่า ทรงลืม เสียงของคู่ อริของพระองค์ เสียงอึง คะนึ ง
ของคนที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ก็เพิม
่ อ
่ ยๆ
่ ขึ้นอยูเรื
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ผู้พยากรณ์ สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอา
สาฟ
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง
้ หลายขอโมทนาพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอโมทนาพระองค์ เพราะ
บรรดาพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ประกาศว่าพระนามของพระองค์อยูใกล้
่
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 คนโง่เขลา
ว่า “อย่าประพฤติ โง่เขลา� และแก่ คนชัวว
่ ่า “อย่ายกเขาขึ้น 5 อย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูง หรือพูดจาอย่าง
คอแข็ง� 6 เพราะการยกขึ้น นั ้ นม ิ ได้ มาจากทิศ ตะวัน ออกหรือ ทิศ ตะวัน ตก และมิ ใช่ มาจากทิศ ใต้ 7 แต่
พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ พิพากษา พระองค์ ทรงให้คนหนึ่ ง ลง และทรงยกอีก คนหนึ่ ง ขึ้น 8 เพราะในพระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์มีถ้วยลูกหนึ่ ง มีน้าํ องุน
่ เป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วยนั ้นและคนชัว่ ของ
แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จะดื่ม หมดทัง้ ตะกอน 9 แต่ ข้าพเจ้า จะประกาศเป็น นิ ตย์ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าของยาโคบ 10 “บรรดาเขาของคนชัว่ จะถูกเราตัดออกหมด แต่เขาของผู้ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น�
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การประกาศถึง ความรุ ง่ เรืองของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุ ดี หรือ บทเพลงของ
อาสาฟ
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1 ในยู ดาห์ เขารู จ
้ ัก พระเจ้า ในอิสราเอลพระนามของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ 2 ที่ ประทับ ของพระองค์ ตัง้ อยู่ ใน
ซาเล็ม ที่ พํานั ก ของพระองค์ อยู่ ในศิ โยน 3 ที่ นั ่น พระองค์ ทรงหั กล ูก ธนู ทัง้ โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์
4 พระองค์ ทรงรุ ง
่ โรจน์ สูงส่ง ยิง่ กว่า ภูเขาที่ มี เหยื่อ 5 ด้วยว่า คนใจเข้ม แข็ง ถู กร ิบ ข้าวของ เขาหลับ ไป ชาย
ฉกรรจ์ทัง้ สิน
้ ไม่สามารถใช้มือของเขาได้อีกแล้ว 6 โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองค์ทรงขนาบทัง้ รถ
ม้า และม้า ก็ ล่วงลับ ไป 7 แต่ พระองค์ เจ้า พระองค์ ทรงเป็ นที ่ น่า คร้ามกลัว เมื่อ พระองค์ ทรงกริว้ ขึ้น แล้ว ใคร
จะยืนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ได้ 8 พระองค์ทรงลัน
่ คําพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกก็กล
ัว และนิ่ ง เงียบ 9 เมื่อ พระเจ้า ทรงลุก ขัน
้ พิพากษา เพื่อ ช่วยผู้ ถ่อมตั วท ัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน โลกให้ รอด เซลาห์
10 แน่ ละ ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ และความโกรธที่เหลืออยูนั
่ ้นพระองค์จะทรงยับยัง้ ไว้

จงปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความยําเกรง
จงปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย และจงปฏิ บั ติ ตาม ให้ คนที ่ อยู่ รอบพระองค์
นํา ของกํานั ล มายัง พระองค์ ผู้ ซึ่ง เขาควรเกรงกลัว 12 พระองค์ จะทรงตัด ดวงจิต ของผู้ ครอบครองทัง้ หลาย
พระองค์ทรงเป็นที่น่าคร้ามกลัวแก่บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลก
11
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นั กแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ
ทูล ต่อ พระเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ ได้
ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพเจ้า 2 ในวันยากลําบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ในกลาง
คืนบาดแผลข้าพเจ้าไหลออกไม่หยุด จิตใจของข้าพเจ้าไม่รบ
ั คําเล้าโลม 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ ครวญคราง ข้าพเจ้า ครํา่ ครวญ จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ ออ
่ นระอาไป เซลาห์ 4 พระองค์ ทรงจับ หนั ง ตาของข้า
พระองค์ไว้ไม่ให้ปิด ข้าพระองค์ทุกข์มากจนพูดไม่ออก 5 ข้าพระองค์พิจารณาถึงสมัยก่อน ข้าพระองค์จําปีที่
นมนานมาแล้วได้ 6 ข้าพระองค์ระลึกถึงบทเพลงของข้าพระองค์ในกลางคืน ข้าพระองค์ตรึกตรองกับจิตใจ
ของตนเอง และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็เสาะหา 7 “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิง้ เป็นนิ ตย์ และจะ
ไม่เคยพอพระทั ยอีกหรือ 8 ความเมตตาของพระองค์ จะระงับอยู่เป็นนิ ตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์ สิ ้น
สุดตลอดทุกชัว่ อายุหรือ 9 พระเจ้าทรงลืมที่จะทรงพระกรุ ณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความ
สังเวชเสียหรือ� เซลาห์
1 ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า

การชัยชนะ

“นั ่นแหละเป็นความทุกข์ของข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงปี ทัง้ หลายแห่งพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ผูสู
้ งสุด� 11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทัง้ ปวงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์
จะจดจํา บรรดาการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในสมั ยก ่อนๆ 12 ข้า พระองค์ จะตรึก ตรองถึง พระราชกิจ ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ และกล่าวถึงพระราชกิจของพระองค์ 13 โอ ข้าแต่ พระเจ้า วิธการของพระองค์
ี
อยู่ในสถานบริ
สุทธิ์ พระองค์ ใดจะยิง่ ใหญ่ อย่างพระเจ้า ของเรา 14 พระองค์ คือ พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ผู้ ทรง
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 15 พระองค์ได้ทรงไถ่ประชาชนของพระองค์ด้วย
พระกรของพระองค์ คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์ 16 โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อนํ้าเห็นพระองค์ นํ้า
เห็น พระองค์ มั นก ็ เกรงกลัว แน่ ที เดียว ที่ ลึ กก ็ สัน
่ สะท้าน 17 เมฆเทนํ้าลงมา ท้องฟ้า ก็ คะนองเสียง ลูก ธนู
18
ของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมา ฟ้าผ่าของพระองค์มีเสียงอยูใ่ นฟ้าสวรรค์ ฟ้าแลบทําให้พิภพสว่าง แผ่นดิน
โลกก็สัน
่ สะเทือนและหวัน
่ ไหว 19 พระมรรคาของพระองค์อยูในทะเล
่
พระวิถีของพระองค์อยูในนํ
่
้ ามหึมาทัง้
หลาย ถึงกระนั ้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู ้ 20 พระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์โดยมือของ
โมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
10 และข้าพเจ้า ว่า
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คนอิสราเอลจะสอนลูกหลานเรือ
่ งความดีเลิศของพระเจ้า มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ

โอ ประชาชนของข้าพเจ้า เอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง กฎของข้าพเจ้า เอียงหู ของท่านทัง้ หลายฟัง ถ้อยคํา จากปาก
ข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคําอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวคําลึกลับของโบราณกาล 3 ถึงสิง่ ที่เราทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ ได้ ทราบ ที่ บรรพบุรุษของเราได้ บอกเรา 4 เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขา แต่ จะบอกแก่ ชัว่ อายุ
ที่กําลังเกิดมา ถึงการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพของพระองค์ และการมหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์
ได้ ทรงกระทํา 5 เพราะพระองค์ ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ ในยาโคบ และทรงแต่ง ตัง้ พระราชบัญญั ติ ไว้
ในอิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาแก่ บรรพบุรุษ ของเรา ว่า ให้ แจ ้ง เรือ
่ งราวเหล่า นั ้น แก่ ลูก หลานของเขา
6 เพื่อ ชัว
่ ต่อไปจะทราบเรือ
่ งคือลูกหลานที่ จะเกิดมา และที่ จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา 7 เพื่อเขา
่ อายุรุน
จะตัง้ ความหวัง ของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ ลืม พระราชกิจ ของพระเจ้า แต่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
1
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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 บรรดาคนเอฟราอิม มี อาว ุธ พร้อมและถือ คัน ธนู ได้ หัน
กลับ ในวัน สงคราม 10 เขาทัง้ หลายมิ ได้ รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที่ จะเดิน ตามพระราช
บัญญัติของพระองค์ 11 เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําและการมหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงสําแดงแก่เขา
12 พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ท่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษ ของเขา ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในไร่นาโศ
อัน 13 พระองค์ทรงแยกทะเล และให้เขาเดินผ่านไป และกระทําให้น้ําตัง้ อยูเ่ หมือนกองสูง 14 ในกลางวันพระ
องค์ทรงนําเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืนยังรุ ง่ 15 พระองค์ทรงผ่าหินในถิน
่ ทุรกันดาร ประทานนํ้าเป็นอัน
มากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึก 16 พระองค์ทรงกระทําให้ลําธารออกมาจากหิน ทรงกระทําให้น้ําไหลลงมา
เหมือนแม่นํ้า 17 แต่เขายังกระทําบาปยิง่ ขึ้นต่อพระองค์ ได้กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแล้ง 18 เขาทดลอง
พระเจ้าอยูใ่ นใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยาก 19 เขาพูดปรักปรําพระเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงเตรียม
สํารับ ในถิน
ิ ให้นํ้าพุ ออกมา และลําธารก็ ไหลล้น พระองค์ จะ
่ ทุ รก ัน ดารได้ หรือ � 20 ดู เถิด พระองค์ ทรงตี หน
ประทานขนมปั งด้วยได้หรือ หรือทรงจัดเนื้ อให้ประชาชนของพระองค์ได้หรือ 21 เพราะฉะนั ้น เมื่อพระเยโฮ
วาห์ทรงสดับแล้ว พระองค์ทรงพระพิโรธ มีไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์สูงขึ้นสู้อิสราเอล
22 เพราะเขาไม่ เชื่อ พระเจ้า และไม่ ไว้ วางใจในความรอดของพระองค์ 23 พระองค์ ยัง ทรงบัญชาเมฆเบื้อง
บน และทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์ 24 พระองค์ทรงหลัง่ มานาให้เขารับประทาน และทรงประทานอาหารทิพย์
ให้ เขา 25 มนุษย์ ได้ กิน อาหารของทูต สวรรค์ พระองค์ ทรงประทานอาหารให้ เขาอย่างอุ ดม 26 พระองค์ ทรง
กระทําให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์ และทรงนําลมใต้ออกมาด้วยฤทธิข
์ องพระองค์ 27 พระองค์ทรงหลัง่
เนื้ อ ให้ เขาอย่างผงคลี คือ นก ดัง เม็ด ทรายในทะเล 28 พระองค์ ทรงให้ มัน ตกลงมากลางค่ายของเขา และ
รอบที่อาศัยของเขา 29 เขาได้รบ
ั ประทานอิมด
่ ี เพราะพระองค์ประทานสิง่ ที่เขาอยาก 30 แต่ก่อนที่เขาจะหาย
อยาก ขณะที่ อาหารยัง อยู่ ในปากของเขา 31 พระพิโรธของพระเจ้า พลุ่ง ขึ้น ต่อ เขา และพระองค์ ทรงสังหาร
คนฉกรรจ์ ที่ สุด ของเขาเสีย และทรงควํา่ คนที่ คัด เลือกแล้ว ในอิสราเอลเสีย 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 เขาแสวงหา
พระองค์ เขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรน 35 เขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาของเขา และพระเจ้า
องค์ สูงสุด เป็น พระผู้ ไถ่ ของเขา 36 แต่ เขายอพระองค์ ด้วยปากของเขา และมุสาต่อ พระองค์ ด้วยลิน
้ ของ
เขา 37 เพราะจิตใจของเขาไม่ แน่ว แน่ ต่อ พระองค์ เขาไม่ จร ิง จัง ต่อ พันธสัญญาของพระองค์ 38 ถึง กระนั ้น
ด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความชัว่ ช้าของเขา และมิได้ทรงทําลายเขา พระองค์ทรงยับยัง้ พระพิโรธ
ของพระองค์บ่อยๆ และมิได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทัง้ สิน
ึ มา 39 พระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็น
้ ให้ข้น
เพียงแต่ เนื้ อ หนั ง เป็น ลมที่ ผ่านไปแล้ว มิ ได้ กล ับ มาอีก 40 เขายัว่ พระองค์ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารบ่อยสัก เท่าใด
และทําให้พระองค์โทมนั สในทะเลทราย 41 แต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทําให้องค์บริสุทธิของ
์
อิสราเอลเศร้าพระทัย 42 เขามิได้ ระลึกถึงพระหัตถ์ ของพระองค์ หรือวันที ่พระองค์ ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคู่
อริของเขา 43 เมื่อพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญของพระองค์ในอียป
ิ ต์ และการมหัศจรรย์ของพระองค์ใน
ไร่นาโศอัน 44 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา และลําธารของเขาให้เป็น เลื อด เพื่อ เขาดื่ม อะไรไม่ ได้ 45 พระองค์
ทรงส่ง ฝูง เหลือบมาท่ามกลางเขา ซึ่ง ผลาญเขา และกบ ซึ่ง ทําลายเขา 46 พระองค์ ประทานพืช ผลของเขา
แก่ตัก
๊ แตนวัยคลาน และผลงานออกแรงของเขาแก่ตัก
๊ แตนวัยบิน 47 พระองค์ทรงทําลายเถาองุน
่ ของเขา
ด้วยลูกเห็บ และต้น มะเดื่อ ของเขาด้วยนํ้าค้างแข็ง 48 พระองค์ ทรงมอบฝูง วัว ของเขาไว้ กั บลู กเห็บ และ
ฝูง แพะแกะของเขากับ ฟ้าผ่า 49 พระองค์ ทรงปล่อยความกริว้ ดุรา้ ยของพระองค์ มาเหนื อ เขา ทัง้ พระพิโรธ
ความกริว้ และความทุกข์ ลําบาก โดยส่ง เหล่า ทูต สวรรค์ ชว
ั ่ ร้ายท่ามกลางเขา 50 พระองค์ ทรงเปิด วิถี ให้ แก่
ิ ของเขาแก่
ความกริว้ ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงเว้น จิต วิญญาณเขาไว้จากความตาย แต่ ประทานชีวต
โรคระบาด 51 พระองค์ ทรงประหารลู กห ัว ปี ทัง้ สิน
ิ ต์ คือ ผลแรกแห่ง กําลัง ของเขาในเต็นท์ ของฮาม
้ ในอียป
52 แล ้ว พระองค์ ทรงนํา ประชาชนของพระองค์ ออกมาเหมือนนํา แกะ และนํา เขาไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเหมือน
ฝูง แพะแกะ 53 พระองค์ นํา เขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึง ไม่ กลัว แต่ ทะเลท่ วมศั ตรู ของเขา 54 และพระองค์
ทรงพาเขามายังเขตแดนแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ ยังภูเขานี้ ซึ่งพระหัตถ์ 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 กล ับ หัน ไปเสีย และประพฤติ ทรยศอย่างบรรพบุรุษ
ของเขา เขาบิด ไปเหมือนคัน ธนู ที่ ไว้ใจไม่ ได้ 58 เพราะเขายัว่ เย้า พระองค์ ให้ ทรงกริว้ ด้วยเรือ
่ งปู ชน ีย สถาน
สูงของเขาทัง้ หลาย ได้หมุนให้พระองค์หวงแหนเขาด้วยเรือ
่ งรู ปเคารพแกะสลักของเขา 59 เมื่อพระเจ้าทรง
สดับ พระองค์ ทรงพระพิโรธยิง่ และพระองค์ ทรงรังเกียจอิสราเอลยิง่ นั ก 60 พระองค์ ทรงละพลับพลาในชี
โลห์ คือ เต็นท์ ที่ พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ ท่ามกลางมนุษย์ 61 และทรงมอบฤทธานุ ภาพของพระองค์ แก่ การเป็น
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เชลย และสง่าราศีของพระองค์แก่มือของคู่อริ 62 พระองค์ทรงมอบประชาชนของพระองค์แก่ดาบ และทรง
พระพิโรธต่อมรดกของพระองค์ 63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของเขาก็ไม่ได้แต่งงาน 64 บรรดา
ปุโรหิต ของเขาล้ม ลงด้วยดาบ และหญิ งม ่ายของเขาไม่ มี การร้องทุกข์ 65 แล ้ วองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตื่น
อย่างตื่น บรรทม อย่างชายฉกรรจ์ โห่ ร้องเพราะฤทธิ์เหล้า องุน
่ 66 และพระองค์ ทรงตี ปฏิปักษ์ ของพระองค์
ในข้างหลัง และให้ เขาได้ อายเป็น นิ ตย์ 67 พระองค์ ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองค์ มิได้ ทรงเลือก
ตระกูลเอฟราอิม 68 แต่พระองค์ทรงเลือกตระกูลยูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ่งพระองค์ทรงรัก 69 พระองค์ทรงสร้าง
สถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ อย่างกับ พระราชวัง สูง อย่างแผ่น ดิน โลกซึ่ง พระองค์ ตัง้ ไว้เป็น นิ ตย์ 70 พระองค์
ทรงเลือกดาวิดผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ 71 พระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่
แกะที่ มี ลู กอ ่อนให้ เป็น ผู้ เลี้ยงดู ยาโคบประชาชนของพระองค์ และอิสราเอลมรดกของพระองค์ อย่างเลี้ยง
แกะ 72 ท่านจึงเลี้ยงดูเขาทัง้ หลายด้วยใจเที่ยงธรรม และนําเขาทัง้ หลายไปด้วยมือชํ่าชอง

79
การร้องทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม เพลงสดุดีของอาสาฟ
ข้า แต่ พระเจ้า พวกต่างชาติ ได้ เข ้า ในมรดกของพระองค์ เขาได้ ทําให้พระวิหารบริสุทธิ์ ของพระองค์
มีมลทิน เขาได้ทําให้เยรู ซาเล็มเป็ นที่ปรักหักพัง 2 เขาให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอาหารแก่บรรดานกใน
อากาศ ให้ เนื้ อ ของวิสุทธิชนของพระองค์ แก่ สัตว์ป่า แห่ง แผ่น ดิน 3 เขาได้ เทโลหิต ของคนเหล่า นั ้น ออกมา
อย่างนํ้ารอบเยรู ซาเล็ม จนไม่มีคนฝังศพ 4 เรากลายเป็ นที่เย้ยหยันแก่เพื่อนบ้านของเรา เป็ นที่สบประมาท
5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงกริวอ
และเยาะเย้ยแก่คนทีอยู
่ รอบเรา
่
ี นานเท่าใด เป็นนิ ตย์หรือ พระเจ้า
้ ก
ข้า ความหวงแหนของพระองค์ จะไหม้ ดัง ไฟไปอีก นานเท่าใด 6 ขอทรงเทความกริว้ ของพระองค์ ลงเหนื อ
บรรดาประชาชาติที่ไม่รูจั
้ กพระองค์ และเหนื อราชอาณาจักรทัง้ หลายที่ไม่ร้องทูลออกพระนามของพระองค์
7 เพราะเขาทัง
้ หลายได้ผลาญยาโคบ และกระทําให้ที่อาศัยของเขาร้างเปล่า
1 โอ

การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น
ขออย่าทรงระลึกถึงความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอความสังเวชของพระองค์
เร่งมาพบข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายตกตํ่ามาก 9 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่ สง่า ราศี แห่ งพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ ให้ พ้น และอภัย บาปของข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 10 ควรหรือ ที่ บรรดา
ประชาชาติ จะกล่าวว่า “พระเจ้า ของเขาอยู่ ที่ไหน � ขอให้ พระองค์ ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติ ต่อ
สายตาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยการแก้ แค้น โลหิต ของผู้ รับ ใช้ พระองค์ ที่ ไหลออกมา 11 ขอให้ เสียง
ครํา่ ครวญของบรรดาเชลยมาอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยฤทธานุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ ขอทรง
สงวน คน เห ล่านั ้ นที ่ ต้อง ถึง ตาย 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง ตอบแทน การ ที่ เขา ได้ เย้ ย หยัน
ต่อ พระองค์ สัก เจ็ด เท่า ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของข้า พระองค์ 13 แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายประชาชนของ
พระองค์ ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จะโมทนาพระคุณพระองค์เป็นนิ ตย์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะ
กล่าวสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกชัว่ อายุ
8 โอ
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สาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระผู้ทรงเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลอย่างเลี้ยงแกะ คือ พระองค์ ผู้ ทรงนํา โยเซฟอย่างนํา ฝูง แพะแกะ
ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ พระผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ ขอทรงทอแสงออกมา 2 ต่อหน้าเอฟราอิม และ
เบนยามิน และมนั สเสห์ ขอทรงปลุกพระราชอํานาจของพระองค์ข้น
ึ มาช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอด 3 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง เพื่อ ข้า
พระองค์ทัง้ หลายจะรอด 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์จะทรงกริว้ ต่อคําอธิษฐานของ
ประชาชนของพระองค์ นานสัก เท่าใด 5 พระองค์ ได้ ทรงเลี้ยงเขาด้วยนํ้าตาต่างอาหาร และทรงให้ เขาดื่ มน
้ําตาอย่างเต็มขนาด 6 พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ เป็ นที ่แตกร้าวกันในหมู่ เพื่อนบ้านของข้าพระองค์
และศั ตรู ของข้าพระองค์ หว
ั เราะกัน 7 โอ ข้าแต่ พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ทัง้ หลายให้กลับสู่
สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 8 พระองค์ ทรงนํา เถาองุน
่ ออก
จากอียป
ิ ต์ พระองค์ ทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไปและทรงปลูก เถาองุน
่ ไว้ 9 พระองค์ ทรงปราบดิน ให้
มันก็หยัง่ รากลึกและแผ่เต็มแผ่นดิน 10 ร่มเงาของมันคลุมภูเขาและกิ่งก้านของมันเหมือนต้นสนสีดาร์อน
ั
ดี 11 มันส่งกง
ิ่ ไปถึงทะเลและส่งแขนงไปถึงแม่นํ้า 12 ทําไมพระองค์จึงทรงพังรัว้ ต้นไม้ลงเสีย บรรดาคนทัง้
สิ้ นที ่ ผ่านไปตามทางจึง เด็ด ผลของมัน 13 หมู ป่า จากดงมายํ่ายี มัน และบรรดาสัตว์ป่า ในไร่นาก ิ นม ัน เป็น
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อาหาร 14 โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงหันกลับเถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็น
ขอทรงสนพระทัย ในเถาองุน
่ นี้ 15 คือ สวนองุน
่ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงปลูก ไว้ และกิง่ ที่ พระองค์
ทรงให้เจริญแข็งแรงเพื่อพระองค์ เอง 16 มันถูกเผาเสียด้วยไฟ มันถูกตัดลง พวกเขาพินาศด้วยการตําหนิ
จากสีพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนื อผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
คื อบ ุตรของมนุษย์ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ แข ็ง แรงเพื่อ พระองค์ เอง 18 แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ หน
ั
กลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายไว้ แล้วข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะทูลออกพระนาม
พระองค์ 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้กล ับ สู่ สภาพดี ขอ
พระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอดได้
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การสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ
พระกําลังของพวกเรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดังถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ
2 จงเปล่ง เสียงสดุ ดี จงตี รา
ํ มะนาทัง้ พิณ เขาคู่ อน
ั ไพเราะ และพิณ ใหญ่ 3 จงเป่า แตรเมื่อ วัน ขึ้น คํ่า เมื่อ วัน
เพ็ญณ วันการเลี้ยงของเรา 4 เพราะเป็นกฎเกณฑ์สําหรับอิสราเอล เป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยา
โคบ 5 พระองค์ทรงตัง้ ให้เป็นพระโอวาทในโยเซฟ เมื่อพระองค์ทรงออกไปสู่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ในที่ ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ ภาษาซึ่งข้าพเจ้าไม่ เคยรู จั
้ ก 6 ว่า “เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขาเป็ นอิสระพ้นกระจาด
7 เมื่อทุกข์ใจเจ้าเรียก เราก็ชว
่ ยเจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที่ลับลี้ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่นํ้า ณ เมรีบาห์
เซลาห์ 8 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง แล ้ว เราจะทักท้วงเจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้า เจ้า จะฟัง เรา 9 จะไม่ มี
พระแปลกๆท่ามกลางเจ้า เลย เจ้ าจะไม่ กราบไหว้พระต่างด้าว 10 เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้
พาเจ้าออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้อิม
่ 11 แต่ ประชาชนของเรา
ไม่ ฟัง เสียงของเรา อิสราเอลไม่ ยอมรับ เราเลย 12 เราจึง มอบเขาไว้แก่ จิ ตใจดื้ อด ้า นของเขาเอง ให้ ดําเนิ น
ตามคําปรึกษาของเขาเอง 13 โอ ประชาชนของเรา น่าจะฟังเรา และอิสราเอล น่าจะเดินในทางทัง้ หลายของ
เรา 14 แล้วไม่ช้า เราก็จะให้ศัตรู ของเขานอบน้ อมลง และจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขา� 15 บรรดาผู้ที่เกล
ียดชัง พระเยโฮวาห์จะหมอบราบต่อ พระองค์ “แต่ เวลาของเขาทัง้ หลายจะยัง่ ยืน อยู่เป็น นิ ตย์� 16 พระองค์
จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด “เราจะให้เจ้าพอใจด้วยนํ้าผึ้งที่มาจากหิน�
1 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า
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1 พระเจ้าทรงเข้าประทับในชุมนุมชนของผูมี
้ อาํ นาจ

พระองค์ทรงทําการพิพากษาท่ามกลางพระทัง้ หลาย
ว่า 2 “ท่านจะตัดสิน อย่า งอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอียงข้างคนชัว่ นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ความยุ ติ
ธรรมแก่คนยากจนและกําพร้าพ่อ จงดํารงสิทธิของผู้ที่ทุกข์ยากและคนขัดสน 4 จงช่วยคนยากจนและคน
ขัดสนให้ พ้น ช่วยเขาให้ พ้น จากมือ ของคนชัว่ � 5 เขาทัง้ หลายไม่ รู ้และไม่ เข้าใจ เขาเดิน ไปมาในความมืด
รากทัง้ สิน
่ ไหว 6 เราได้ กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พระ เป็น บุตรองค์ ผู้ สูงสุด ท่าน
้ ของแผ่น ดิน โลกก็ หวัน
ทุกคนนั ่นแหละ 7 ถึงกระนั ้น ท่านก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ งคนใด� 8 โอ ข้าแต่
พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเป็นมรดกของพระองค์

83
การร้องทุกข์เรือ
่ งการคิดกบฏ บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ
ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่ ง อยู่ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงเงียบและเฉยอยู่ 2 เพราะดู เถิด ศัตรู
ของพระองค์ สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ ที่ ชัง พระองค์ ได้ ยกศีรษะของเขาขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้
ประชาชนของพระองค์ เขาปรึกษากันสู้ผู้ที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ 4 เขาพูดว่า “มาเถิด ให้เราตัดเขาออกจาก
การเป็น ประชาชาติ เพื่อ จะไม่ ระลึก ถึง ชื่ ออ ิส ราเอลอีก ต่อ ไป� 5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน เขาทํา
พันธสัญญาสู้พระองค์ 6 คือ เต็นท์ของเอโดม และคนอิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์ 7 เกบาล อัมโมน และ
อามาเลค ฟีลิสเตียกับชาวเมืองไทระ 8 อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย เขาได้ชว
่ ยลูกหลานของโลท เซลาห์
1 โอ

การอธิษฐานสู้ศัตรู ของอิสราเอล

9 ขอทรงทํากับเขาอย่างพระองค์ทรงกระทํากับมีเดียน

อย่างที่ทํากับสิเสราและยาบินที่ลําธารคีโชน 10 ผู้
ถูกทําลายที่ตําบลเอนโดร์ ผู้กลายเป็นปุ๋ยของที่ดิน 11 ขอทรงทําขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทํา
เจ้านายทัง้ สิน
้ ของเขาเหมือนเศบาร์และศาลมุ นนา 12 ผู้ที่ กล่าวว่า “ให้เราเอาที่ อาศัยทัง้ หลายของพระเจ้า
มาเป็นกรรมสิทธิข
์ องเราเถิด� 13 โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทําเขาให้เหมือนกงจั กร เหมือน
แกลบต่อ หน้า ลม 14 อย่างไฟเผาผลาญป่า ไม้ อย่างเปลวเพลิง ที่ ให้ภู เขาลุก โพลง 15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วย
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พายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทําให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์ 16 ทรงให้หน้าของเขาเต็ม
ไปด้วยความอาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ เขาจะได้ แสวงหาพระนามของพระองค์ 17 ขอให้ เขาอับอาย
และกลัวอยู่เป็นนิ ตย์ ให้เขาอดสู และพินาศไป 18 เพื่อคนทัง้ ปวงจะทราบว่าพระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระ
เยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้

84
ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํา นองกิท ทีธ เพลงสดุ ดี ของคณะ
โคราห์
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ที่ ประทับ ของ พระ องค์ เป็ นที ่ รัก จริงๆ 2 วิญญาณ ของ ข้า พระองค์
ปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใจกายของข้าพระองค์โห่ร้องถวายพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ 3 แม้นกกระจอกก็หาบ้านได้ แล้วและนกนางแอ่นหารังสําหรับตัวมันได้ ที่ที่มันจะตกฟองออกลูก
คือที่แท่นบูชาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา กษั ตริยและพระเจ้
์
าของข้าพระองค์ 4 ความสุข
เป็นของบุคคลที่อาศัยในพระนิ เวศของพระองค์ เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ เซลาห์ 5 ความสุข
เป็น ของบุคคลที่ กําลัง ของเขาอยู่ ในพระองค์ คือ คนที่ ในใจของเขาเป็น ทางทัง้ หลายของพระองค์ 6 ขณะที่
เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา เขากระทําให้เป็ นที ่นํ้าพุ ฝนต้นฤดู กระทําให้สระนํ้าเต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลัง
มาเพิม
่ ขึ้นๆ เขาทัง้ หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน
การทูลขอให้เข้าไปอยูใ่ นพระวิหาร
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ยาโคบ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร โอ ข้า แต่ พระเจ้า โล่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ
ทอดพระเนตรหน้าผู้รบ
ั เจิมของพระองค์ 10 เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ดีกว่าพันวันใน
ที่ อื่น ข้า พระองค์ จะเป็น คนเฝ้า ประตู พระนิ เวศของพระเจ้า ของข้า พระองค์ ดี กว่า อยู่ ในเต็นท์ ของความชัว่
ร้าย 11 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระเยโฮวาห์จะทรงปูนความกรุ ณาและ
เกียรติ พระองค์จะมิได้ทรงหวงของดีอน
ั ใดไว้เลยจากบุคคลผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม 12 โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์จอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข
8 โอ
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นั กแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
พระองค์ ได้ ทรงโปรดปรานแผ่น ดิน ของพระองค์ พระองค์ ทรงให้พวกเชลยของยา
โคบกลับสู่สภาพดี 2 พระองค์ได้ทรงยกความชัว่ ช้าของประชาชนของพระองค์เสีย พระองค์ทรงกลบเกลื่อน
บาปทัง้ สิน
้ ของเขา เซลาห์ 3 พระองค์ ได้ ทรงนํา พระพิโรธทัง้ สิน
้ ของพระองค์ กลับ พระองค์ ทรงเคยหัน จาก
ความกริวอ
ั ้อนแรงของพระองค์ 4 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า
้ นร
พระองค์ให้กลับคืนอีก ขอทรงระงับความกริว้ จากข้าพระองค์ทัง้ หลาย 5 พระองค์จะทรงกริว้ ต่อข้าพระองค์
ทัง้ หลายเป็นนิ ตย์หรือ พระองค์จะทรงให้ความกริว้ ของพระองค์ดํารงตลอดทุกชัว่ อายุหรือ 6 พระองค์จะไม่
ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายฟื้ นอีกหรือ เพื่อประชาชนของพระองค์จะได้เปรมปรีดิใ์ นพระองค์ 7 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตาของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และขอประทานความรอดของ
พระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ ปวง
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์

ความมัน
่ ใจในความดีเลิศของพระเจ้า

8 ข้าพระองค์จะได้ฟังความที่พระเจ้าพระเยโฮวาห์จะตรัส

เพราะพระองค์จะตรัสความสันติแก่ประชาชน
ของพระองค์ และแก่ ว ิสุทธิชนของพระองค์ แต่ อย่า ให้ เขาทัง้ หลายหัน กลับ ไปสู่ ความโง่อีก 9 แน่ ที เดียวที่
ความรอดของพระองค์อยูใกล้
่
คนทีเ่ กรงกลัวพระองค์ เพื่อสง่าราศีจะอยูใ่ นแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
10 ความเมตตาและความจริงได้พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้ จุ บกันและกัน 11 ความจริงจะงอก
ขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ 12 เออ พระเยโฮวาห์จะประทานสิง่ ที่ดีๆ
และแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้ หลายจะเกิดผล 13 ความชอบธรรมจะนําหน้าพระองค์ และจะตัง้ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายไว้ในมรรคาแห่งรอยพระบาทของพระองค์
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ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธิษฐานของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน 2 ขอ
ทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ ไว้เพราะข้าพระองค์ บริสุทธิ์ โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยผู้รับใช้
ของพระองค์ ผู้ วางใจในพระองค์ 3 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ เพราะข้า
พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ วัน ยัง คํ่า 4 ขอทรงให้ จิ ตใจผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ยินดี โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น
1 โอ
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เจ้า จิ ตใจข้าพระองค์ ตัง้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 5 ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ ประเสริฐและทรง
พร้อมที่จะประทานอภัย อุดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาผู้รอ
้ งทูลพระองค์ 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เงีย
่ พระกรรณสดับคําทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระองค์ 7 ในวัน
ลําบากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ 8 โอ ข้าแต่องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ในบรรดาพระไม่ มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ และไม่ มี กิจ การใดๆเหมือนพระราชกิจ ของพระองค์
9 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า บรรดาประชาชาติ ที่ พระองค์ ทรงสร้างจะมานมัสการต่อ พระพักตร์พระองค์
และจะเทิดทูน พระนามของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ ใหญ่ ยิง่ และทรงกระทํา การมหัศจรรย์ พระองค์ แต่
องค์ เดียวทรงเป็น พระเจ้า 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ จะดําเนิ น ในความจริง ของพระองค์ ขอทรงสํารวมใจของข้า พระองค์ ให้ ยําเกรงพระนามของ
พระองค์ 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้
สุดใจ และข้า พระองค์ จะเทิดทูน พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 13 เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ ทรง
มี ต่อ ข้า พระองค์ นั้น ใหญ่ ยิง่ นั ก และพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ให้พ้น จากที่ ลึก ที่สุด ของ
นรก 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คนหยิง่ ยโสได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ หมู่ คนทารุ ณ เสาะหาชีวต
ิ ข้า พระองค์ เขา
มิ ได้ ประดิษฐานพระองค์ ไว้ตรงหน้า เขา 15 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า กอปร
ด้วยพระกรุ ณาและพระเมตตา ทรงกริว้ ช้า และอุดมด้วยความเมตตา และความจริง 16 โอ ขอทรงหัน มา
เมตตาข้า พระองค์ ขอประทานกําลัง แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และขอทรงช่วยชี วิตบ ุตรชายของหญิง คนใช้
ของพระองค์ 17 ขอประทานหมายสําคัญ แห่ง ความโปรดปรานของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ คนที่ เกล
ียดชังข้าพระองค์ จะเห็น และจะได้ อาย ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงช่วยข้าพระองค์ และทรง
เล้าโลมข้าพระองค์

87

สง่าราศีของอิสราเอลในอนาคต เพลงสดุดีหรือบทเพลงของคณะโคราห์
1 รากฐานของพระองค์อยูบนภู
่
เขาอันบริสุทธิ์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงรักประตูศิโยนมากยิง่ กว่าบรรดาที่อาศัย
3
ของยาโคบ โอ นครแห่ง พระเจ้า เอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญ เธอ เซลาห์ 4 ในบรรดาผู้ ที่ รู จั
้ ก เรา เราระบุ ช่อ
ื รา
หับและบาบิโลน ดูเถิด ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย เขากล่าวกันว่า “ผู้นี้ เกิดที่นั ่น� 5 และเขาจะพูดเรือ
่ ง
ศิโยนว่า “ผู้นี้ และผู้นั้นเกิดในเมืองนั ้น� เพราะองค์ผู้สูงสุดนั ่นแหละจะสถาปนาเมืองนั ้นไว้ 6 ขณะที่พระเย
โฮวาห์ทรงจดชนชาติทัง้ หลาย พระองค์จะทรงบันทึกว่า “ผู้นี้ เกิดที่นั ่น� เซลาห์ 7 นั กร้องและนั กเล่นเครือ
่ ง
ดนตรีจะอยูที
่ ่นั่น นํ้าพุทัง้ สิน
้ ของเราอยูใ่ นเธอ

88
คําอธิษฐานแห่งความโศกเศร้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของคณะโคราห์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานอง
มาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่ งของเฮมาน คนเอสราห์
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระพักตร์พระองค์
ทัง้ กลางวัน และกลางคืน 2 ขอคํา อธิษฐานของข้า พระองค์ มาจําเพาะเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรง
เงีย
่ พระกรรณสดับ คําร้องทูล ของข้า พระองค์ 3 เพราะจิตใจของข้า พระองค์ ลํา บากเต็ มท ี และชีวต
ิ ของข้า
พระองค์เข้าใกล้ แดนผู้ตาย 4 เขานั บข้าพระองค์ในบรรดาผู้ที่ ลงไปยังปากแดน ข้าพระองค์เป็นเหมือนชาย
ที่ ไม่มี กําลัง 5 เหมือนคนที่ เขาทิง้ ไว้ ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูก ฆ่า ที่นอนอยู่ ในหลุม ศพ ผู้ ที่ พระองค์
มิได้ ทรงระลึกถึ งอีก และเขาทัง้ หลายถูกพรากเสียจากพระหัตถ์ ของพระองค์ 6 พระองค์ ทรงใส่ ข้าพระองค์
ไว้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตาย ในแดนที่ มืดและลึก 7 พระพิโรธของพระองค์ หนักอยู่บนข้าพระองค์ และ
พระองค์ ทรงทับถมข้า พระองค์ ด้วยคลื่น ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เซลาห์ 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 ตาของข้า พระองค์ มัว ไปเพราะความทุกข์ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ทุก วัน ข้า พระองค์ ชู มือ ขึ้น ต่อ พระองค์ 10 พระองค์ จะทรงกระทํา การ
มหัศจรรย์ เพื่อ คนตายหรือ ชาวแดนผู้ ตายจะลุก ขึ้น สรรเสริญ พระองค์ ได้ หรือ เซลาห์ 11 เขาจะประกาศ
ความเมตตาของพระองค์ ในหลุม ศพหรือ หรือ จะประกาศความสัตย์ สุ จร ิต ในแดนพินาศหรือ 12 ในความ
มืดเขาจะรู จ
้ ักการมหัศจรรย์ของพระองค์ หรือ ในแผ่นดินแห่งความหลงลืมเขาจะรู จ
้ ักความชอบธรรมของ
พระองค์ หรือ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ในเวลาเช้า คํา อธิษฐานของข้า
พระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์ 14 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงเหวีย
่ งจิตวิญญาณข้าพระองค์ออกไป
เสีย ไฉนพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย จากข้า พระองค์ 15 ตัง้ แต่ เป็ นอน ุ ชนมา ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากและ
พร้อมที่ จะตาย ขณะข้าพระองค์ ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ ข้าพระองค์มีจิ ตใจไขว้เขวไป 16 ความ
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พิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ กวาดไปเหนื อ ข้า พระองค์ สิ ่ง ที่ น่า กลัว จากพระองค์ ตัด ข้า พระองค์ ออกเสีย
17 มัน ล้อมข้า พระองค์ ไว้ รอบวัน ยัง คํ่า อย่างนํ้า ท่วม มัน ท่วมข้า พระองค์ มิด 18 พระองค์ ทรงให้ คนรัก และ
สหายห่างเหินจากข้าพระองค์ ผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์อยูในความมื
่
ด

89
การสรรเสริญ พระเจ้า เพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิ ลบทหนึ่ ง ของเอธาน
คนเอสราห์
1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์เป็ นนิ ตย์ ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะประกาศความสัตย์สุ จร ิต ของพระองค์ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 2 ด้วยข้า พระองค์ ได้ กล ่าวแล้ วว ่า “ความเมตตา
จะตัง้ อยู่เป็น นิ ตย์ พระองค์ จะสถาปนาความสัตย์สุจริตของพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ ที เดียว � 3 “เราได้ กระทํา
พันธสัญญากับผูที
้ ่ถูกเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา 4 ว่า ‘เราจะสถาปนาเชื้อสายของ
เจ้า ไว้เป็น นิ ตย์ และจะสร้างบัล ลั งก ์ ของเจ้า ไว้ทุ กชั ว
่ อายุ� ” เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ฟ้า สวรรค์ จะ
สรรเสริญการมหัศจรรย์ของพระองค์ และสรรเสริญความสัตย์สุจริตของพระองค์ ในที่ ประชุมของบรรดาวิ
สุทธิชนด้วย 6 เพราะผู้ใดเล่าที่ ในฟ้าสวรรค์จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์ได้ ในบรรดาลูกหลานของผู้มีอํานาจ
ผู้ ใดจะเหมือ นพระเยโฮวาห์ 7 คือ องค์ พระเจ้า ผู้ เป็ นที ่ เกรงกลัว อย่างยิง่ ในสภาของบรรดาวิสุทธิ ชน และ
บรรดาผู้ ที่ อยู่ รอบพระองค์ เกรงขามพระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ผู้ ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่า เทียมพระองค์ ด้วยความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ รอบพระองค์ 9 พระองค์
ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์ ทรงให้สงบ 10 พระองค์ ทรงทุบราหับเป็นชิน
้ ๆ
เหมือนผู้ ถู กฆ่า พระองค์ ทรงกระจายศั ตรู ของพระองค์ ด้วยพระกรทรงฤทธิข
์ องพระองค์ 11 ฟ้า สวรรค์ เป็น
ของพระองค์ แผ่ นดิน โลกเป็น ของพระองค์ ด้วย พระองค์ ได้ ทรงตัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ อยู่ ในนั ้น 12 ทิศ
เหนื อ และทิศ ใต้ พระองค์ ก็ได้ ทรงสร้าง ภู เขาทาโบร์กับ ภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญ พระนามของพระองค์
อย่างชื่นบาน 13 พระองค์มีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็
สูง 14 ความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังกข
์ องพระองค์ ความเมตตาและความจริง
เดิน นํา หน้า พระองค์ 15 ชนชาติ ที่ รู จั
้ ก โห่ รอ
้ งอย่างชื่นบานก็ เป็นสุข โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พวกเขาจะเดิน
ในความสว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์ 16 พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีในพระนามพระองค์วันยังคํ่า และ
ได้ รบ
ั การเชิดชู โดยความชอบธรรมของพระองค์ 17 เพราะพระองค์ ทรงเป็น สง่า ราศี แห่ งกํา ลัง ของเขาทัง้
หลาย แต่โดยความโปรดปรานของพระองค์ เขาของข้าพระองค์ทัง้ หลายจะถูกเชิดชู ขึ้น 18 เพราะผู้ป้องกัน
เราทัง้ หลายเป็นพระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ของเราเป็นองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 19 ในกาลก่อน พระองค์ตรัสด
้วยนิ มิตแก่ผู้บริสุทธิของพระองค์
และตรัสว่า “เราได้ชว
่ ยเหลือชายฉกรรจ์คนหนึ่ ง เราได้เชิดชูคนที่ถูกเลือก
์
คนหนึ่ ง เหนื อ ประชาชน 20 เราได้ พบดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา ด้วยนํ้า มัน บริสุทธิ์ ของเรา เราได้ เจ ิม เขาไว้แล้ว
21 เพื่อ ว่า มือ ของเราจะอยู่ กับ เขาเป็ น นิ ตย์ และแขนของเราจะเสริม กําลัง ของเขา 22 ศัตรู จะเรียกอะไรจาก
เขาไม่ ได้ บุ ตรแห่ง ความชัว่ ร้ายจะกดขี่ เขาไม่ ได้ 23 เราจะขยี้ คู่อริของเขาต่อ หน้า เขา และตี ผู้ ที่ เกล ียดเขา
ให้ล้ม ลง 24 ความสัตย์ สุ จร ิต และความเมตตาของเราจะอยู่ กับ เขา และเขาของเขาจะเป็ นที ่ เชิดชู โดยนาม
ของเรา 25 เราจะเอามือ ของเขาวางไว้บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ํา ทัง้ หลาย 26 เขาจะร้องต่อ เรา
ว่า ‘พระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ และเป็น ศิลาแห่ง ความรอดของข้า
พระองค์� 27 และเราจะให้ เขาเป็น บุตรหัวปี ของเราด้วย สูง กว่า บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลก 28 เราจะ
เก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิ ตย์ และพันธสัญญาของเราจะตังม
้ ัน
่ คงอยูเ่ พื่อเขา 29 เราจะสถาปนา
เชื้อสายของเขาไว้เป็นนิ ตย์ ทั ้งบัลลั งก์ของเขาให้ดํารงตราบเท่ากาลของฟ้าสวรรค์ 30 ถ้าลูกหลานของเขา
ทิง้ ราชบัญญัติ ของเรา และไม่ดําเนิ นตามคําตัดสินของเรา 31 ถ้าเขาทัง้ หลายฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ของเรา และ
มิได้รักษาบัญญัติของเรา 32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียว และความชัว่ ช้าของเขาด้วย
การเฆี่ยน 33 แต่ จะไม่ ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา หรือ ไม่ จร ิง ต่อ ความสัตย์ สุ จร ิต ของเรา 34 เรา
จะไม่ ฝ่าฝืน พันธสัญญาของเรา หรือ พลิก แพลงถ้อยคํา ที่ ออกไปจากริม ฝีปากของเรา 35 เราปฏิญาณด้วย
ความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า เราจะไม่มุสาต่อดาวิด 36 เชื้อสายของเขาจะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ บัลลังก์ของ
เขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา 37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิ ตย์ และเหมือนสักขีพยาน
อัน สัตย์ ซ่ ือ ในท้องฟ้า� เซลาห์ 38 แต่ พระองค์ ทรงได้ เหว ี่ ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ ทรงพระพิโรธ
ต่อ ผู้ ที่ เจ ิม ไว้ ของพระองค์ 39 พระองค์ ได้ ทรงบอกเลิก พันธสัญญากับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ พระองค์ ทรง
กระทํา มงกุฎ ของท่านมลทิน โดยเหวีย
่ งลงสู่ พื้น ดิน 40 พระองค์ ได้ พัง รัว้ ต้นไม้ ของท่านทัง้ สิน
้ พระองค์ ทรง
ให้ ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของท่านปรักห ัก พัง ลง 41 คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปก็ ปล้น ท่าน ท่า นก็เป็ นที ่ นินทาของเพื่อน
บ้าน 42 พระองค์ ทรงยกย่องมือขวาของคู่ อริของท่าน พระองค์ ทรงกระทํา ให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของท่านเปรมปรีดิ
์ 43 จร ิงที เดียว พระองค์ ทรงหัน คมดาบของท่าน และพระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ให้ ท่านตั ้งม ั ่นอยู่ ในสงคราม
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44 พระองค์ได้ทรงกระทําให้สง่าของท่านเสื่อมสู ญไป

และทรงเหวีย
่ งบัลลังกข
์ องท่านลงสู่พื้นดิน 45 พระองค์
ทรงตัดวันวัยหนุ่มของท่านให้สัน
้ และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เซลาห์
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้าต่อดาวิด
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะซ่อนองค์ อยู่ นานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระพิโรธของพระองค์ จะไหม้
อยู่ นานเท่าใด 47 ขอทรงระลึ กว่า ช่วงชีวต
ิ ของข้า พระองค์ สัน
้ แค่ ไหน ไฉนพระองค์ ทรงเนรมิต สร้างบรรดา
มนุษย์มาอย่างเปล่าประโยชน์ 48 มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตาย เขาจะช่วยจิตวิญญาณ
ของตนให้พ้นจากมือของแดนผูต
้ ายได้หรือ เซลาห์ 49 ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ความเมตตาในกาลก่อนของ
พระองค์อยู่ที่ไหน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความจริงของพระองค์ 50 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกด่าอย่างไร และข้าพระองค์รบ
ั ความสบประมาทของบรรดาชนชาติที่
มีอํานาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไร 51 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ นั ่นแหละศัตรู ของพระองค์ได้เย้ย
หยัน นั ่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่ เจิมไว้ของพระองค์ 52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็นนิ ตย์ เอเมนและ
เอเมน
46
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เล่ มท ี่ สี ่ ซ่ึง เปรียบกับ หนั ง สื อก ัน ดารวิถี เก ี่ย วกับ อิสราเอลและชนชาติ นั ้น โมเสสกล่าวถึง พระสัญญา
และการทําโทษของพระเจ้า คําอธิษฐานของโมเสส คนของพระเจ้า

1 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระองค์ ทรงเป็ นที ่ อาศัย ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลายตลอดทุก ชัว่ อายุ 2 ก่อนที่ ภู
เขาทัง้ หลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่ พระองค์ ทรงให้กําเนิ ดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าตัง้ แต่
นิ รัน ดร์กาลถึง นิ รัน ดร์กาล 3 พระองค์ ทรงให้ มนุษย์ กล ับ ไปสู่ ความพินาศ และตรัสว ่า “บุ ตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ เอ๋ย จงกลับ เถิด� 4 เพราะพันปี ในสายพระเนตรของพระองค์ เป็น เหมือนวานนี้ ซึ่ง ผ่านไปแล้ว หรือ
เหมือนยามเดียวในเวลากลางคืน 5 พระองค์ ทรงกวาดมนุษย์ ไปเสีย อย่างนํ้า ท่วม เขาเป็น เหมือนการนอน
หลับ เหมือนหญ้า ที่ งอกขึ้น ใหม่ ในเวลาเช้า 6 ในเวลาเช้า มั นก ็ บานออกและใหญ่ ขึ้น ครัน
้ เวลาเย็ นก ็ ถู กตัด
ลงและเหีย
่ วไป 7 เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายถูก ความกริว้ ของพระองค์ ผลาญเสีย ข้า พระองค์ ก็ เดือดร้อน
เพราะพระพิโรธของพระองค์ 8 พระองค์ทรงตัง้ ความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์ ทรงตัง้
บาปลับๆของข้าพระองค์ ไว้ในความสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ 9 วันทัง้ ปวงของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
สิน
้ ไปใต้พระพิโรธของพระองค์ กําหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจ

ความสัน
้ แห่งชีวต
ิ

10 กําหนดปี ของข้าพระองค์ ทัง
้ หลายคือเจ็ดสิบหรือถ้าเป็นเหตุจากมีกําลังก็ถึงแปดสิบ

แต่ช่วงชีวตน
ิ ันม
้
ี แต่ งานและความโศกเศร้า ไม่ ช้า ก็ สูญ ไปและข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ จากไป 11 ผู้ ใดจะทราบถึง ฤทธิ์ความ
กริว้ ของพระองค์ และพระพิโรธของพระองค์ ตามความเกรงกลัวพระองค์ 12 ขอพระองค์ ทรงสอนให้นับวัน
ของข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะตัง้ จิต ตัง้ ใจได้ สติ ปัญญา 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงหัน
มาเถิด พระเจ้า ข้า หรือ ยั งอ ี กนานเท่าใด ขอทรงมี ความสงสารบรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 14 โอ ขอทรงให้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอิม
่ ในเวลาเช้า ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะได้ เปรมปรีดิ ์
และยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ 15 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้
ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั ้น และให้มากปี เท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้าย 16 ขอให้พระราชกิจของ
พระองค์ปรากฏแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และให้สง่าราศีของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา 17 ขอความ
งามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ อยู่เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ ของข้า
พระองค์เหนื อข้าพระองค์ พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
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สภาพอันมีสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า

1 ผูที
้ ่อาศัยอยู่

ณ ที่กําบังขององค์ผูสู
้ งสุดจะอยูใ่ นร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 2 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเย
โฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์
ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจ�
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 จะทรงปกท่านไว้ ด้วยปี ก ของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ ใต้ ปี กของพระองค์ ความจริง ของ
พระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้ ของท่าน
3

การยกย่องคนที่รก
ั พระเจ้า
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5 ท่านจะไม่ กล ัว ความสยดสยองในกลางคืน หรือ กลัว ลูก ธนูที่ ปลิว ไปในกลางวัน 6 หรือ โรคภัย ที่ ไล่ มาใน
ความมืด หรือ ความพินาศที่ เก ิด ความหายนะในเที่ยงวัน 7 พัน คนจะล้ม อยู่ ที่ ข้างๆท่าน หมื่น คนที่ มือขวา
ของท่าน แต่ภัยนั ้นจะไม่มาใกล้ท่าน 8 ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั ้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชัว่ 9 เพราะ
ท่านได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ผูเป็
้ นทีลี
่ ้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผูสู
้ งสุด เป็นทีอยู
่ ของท่
่
าน 10 ไม่มีการร้ายใดๆ
จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ ที่ อาศัยของท่าน 11 เพราะพระองค์ จะรับสัง่ เหล่าทูตสวรรค์ ของพระองค์ใน
เรือ
่ งท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทัง้ ปวงของท่าน 12 เขาทัง้ หลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้า
ของท่านจะกระแทกหิน 13 ท่านจะเหยียบสิงโตและงู พิษ ท่านจะยํ่าสิงโตหนุ่มและมังกร 14 เพราะเขาผูกพั
นก ับ เราด้วยความรัก เราจึง จะช่วยเขาให้ พ้น เราจะตัง้ เขาไว้ในที่ สูง เพราะเขารู จ
้ ัก นามของเรา 15 เขาจะ
ร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลําบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติ เขา 16 เรา
จะให้เขาอิม
ิ ยืนยาว และสําแดงความรอดของเราแก่เขา
่ ใจด้วยชีวต
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การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือบทเพลงสําหรับวันสะบาโต

1 เป็ นการดีที่ จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์

โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ 2 ที่ จะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า และความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ในกลาง
คืน 3 เป็น เสียงก้องไปด้วยพิณ สิบ สายและพิณ ใหญ่ และด้วยเสียงพิณ เขาคู่ 4 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์จะฉลองชัยชนะเนื่ องในพระ
หัตถกิจของพระองค์ 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์ใหญ่หลวงนั ก พระดําริของพระองค์
สุ ดลึกลํ้า 6 คนเขลาจะทราบไม่ได้ คนโฉดเข้าใจเรือ
่ งนี้ ไม่ได้ 7 ว่า ถึงแม้คนชัว่ จะงอกขึ้นอย่างหญ้า และคน
กระทํา 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 ของพระองค์ เพราะดู เถิด ศัตรู ของ
พระองค์ จะพินาศ คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงจะต้องกระจัดกระจายไป 10 แต่ พระองค์ ทรงเชิดชู เขาของ
ข้า พระองค์ อย่างกับ เขาม้า ยู นิ คอน ข้า พระองค์ จะถูก เจิ มด ้วยนํ้ามัน ใหม่ 11 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ จะเห็น
ความปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ นั้น สําเร็จ หู ของข้า พระองค์ จะได้ยน
ิ ถึง ความ
ปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ คนชั ่วท ี่ ลุ กขึ้น สู้ ข้า พระองค์ นั้น สําเร็จ 12 คนชอบธรรมจะงอกขึ้น อย่างต้ นอ ิ
นทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสี ดาร์ในเลบานอน 13 คนที ่ถู กปลูกไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะ
เจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทัง้ หลาย 14 เขาแก่แล้วก็ยังเกิดผล เขาจะมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสด
อยู่ 15 เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความ
อธรรม
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ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

พระองค์ทรงสวมความยิง่ ใหญ่ พระเยโฮวาห์ทรงสวมกําลัง พระองค์ทรง
เอาพระกําลังคาดพระองค์ โลกได้สถาปนาไว้แล้ว มันจะไม่หวัน
่ ไหว 2 พระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล
้ว ตัง้ แต่ กาลดึกดําบรรพ์ พระองค์ ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาล 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กระแสนํ้า ได้ คะนอง
กระแสนํ้าคะนองเสียง กระแสนํ้าคะนองเสียงกึกก้อง 4 พระเยโฮวาห์บนที่สูงนั ้นทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเสียง
ของนํ้า มากหลาย ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า คลื่น ทะเล 5 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ แน่ นอนที เดียว โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ความบริสุทธิเหมาะกั
บพระนิ เวศของพระองค์เป็นนิ ตย์
์

94
การขอร้องเรือ
่ งการปกครองอย่างกดขี่และการขาดความเคารพ
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า เจ้ าแห่ง การแก้ แค้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า เจ้ าแห่ง การแก้ แค้น ขอทรง
สําแดงพระองค์ 2 ข้าแต่ ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น ให้คนโอหังได้ รบ
ั ผลสนองอันสมกับเขา 3 ข้าแต่ พระ
4
เยโฮวาห์ คนชัว่ จะนานเท่าใด คนชัว่ จะลิงโลดอยูน
่ านเท่าใด เขาจะพล่ามและพูดอย่างจองหองนานเท่าใด
คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงจะโอ้อวดนานเท่าใด 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เขาทุบ ประชาชนของพระองค์
เป็นชิน
้ ๆ และทํามรดกของพระองค์ให้ทุกข์ยาก 6 เขาสังหารแม่ม่ายและคนต่างด้าว และกระทําฆาตกรรม
ลูกกําพร้าพ่อ 7 และเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะไม่แลเห็น พระเจ้าของยาโคบจะไม่หยัง่ รู �
้ 8 คนเขลาที่สุด
9
ของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทัง้ หลาย เมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาด พระองค์ผู้ทรงปลู กหู พระองค์จะไม่
ทรงได้ยน
ิ หรือ พระองค์ ผู้ ทรงปั้ นตา พระองค์ จะไม่ ทรงเห็น หรือ 10 พระองค์ ผู้ ทรงตี สอนบรรดาประชาชาติ
1
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พระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือ พระองค์ผู้ทรงสอนความรู ให้
้ มนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงทราบหรือ 11 พระเยโฮ
วาห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์วา่ เป็นเพียงแต่ไร้สาระ
พระพรแห่งความทุกข์ยาก
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คนที ่ พระองค์ ทรงตี สอนนั ้ นก ็ เป็นสุข คือ คนที่ พระองค์ ทรงสอนด้วยพระราช
บัญญัติของพระองค์ 13 เพื่อจะให้เขาพักจากวันลําบากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ไม่ทอดทิง้ ประชาชนของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงสละมรดกของพระองค์ 15 เพราะความยุติธรรมจะกลับ
ไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป 16 ผู้ใดจะลุกขึ้นต่อต้านคนกระทําความ
ชัว่ 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 ของข้า พลาด� โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ ยด
ึ ข้าพระองค์ ไว้ 19 เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์ มี มาก
การเล้าโลมของพระองค์ ก็ หน ุน จิตใจของข้า พระองค์ ให้ ชื่นบาน 20 บัลลังก์ แห่ งความชัว่ ช้า จะร่วมมิตรกับ
พระองค์ได้หรือ คือผูที
้ ่ใช้กฎหมายประกอบการชัว่ ร้าย 21 เขาทัง้ หลายผูกมิตรกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรม
และปรับโทษโลหิตที่ ไร้ความผิด 22 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้า
ของข้าพเจ้า เป็น ศิลาที่ ลี้ ภัย ของข้าพเจ้า 23 พระองค์ จะทรงนํา ความชัว่ ช้า ของเขาเองมาเหนื อ เขา และจะ
ทรงตัดเขาเหล่านั ้นออกเสียเพราะความชัว่ ร้ายของเขาเอง ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัด
เขาออกเสีย
12
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1 โอ

มาเถิด ให้เราทัง้ หลายร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้เรากระทํา เสียงชื่นบานถวายศิลาแห่ง ความ
รอดของพวกเรา 2 ให้เราทัง้ หลายเข้า มาอยู่ เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระองค์ ด้วยโมทนา ให้ เรากระทํา เสียง
ชื่นบานถวายพระองค์ ด้วยบทเพลงสดุ ดี 3 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ และทรงเป็นกษั
ตริย์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ พระทัง้ หลาย 4 ที่ ลึก ของแผ่น ดิน โลกอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ สูง ของภูเขาเป็น ของ
พระองค์ ด้วย 5 ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงปั้ นแผ่น
ดิน แห้ง 6 โอ มาเถิด ให้ เรานมัสการและกราบลง ให้ เราคุกเข่า ลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้าง
พวกเรา 7 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และเราเป็นประชาชนแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ และเป็น
แกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 8 อย่าให้จิตใจของท่าน
แข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวันที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของ
10
ท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ และได้ เห็นกิจการของเรา เราจึงเคืองคนชัว่ อายุนั้นอยู่สี ่สิ บปี และ
ว่า “เขาเป็น ชนชาติ ที่ มี ใจมัก หลงผิด เขาไม่ รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 เพราะฉะนั ้น เราจึง ปฏิญาณด้วย
ความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา�
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1 โอ

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ 2 จงร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสริญ พระนามของพระองค์ จงประกาศความรอดของพระองค์ ทุ กๆวัน 3 จง
เล่า ถึง สง่า ราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดา
ชนชาติ ทัง้ หลาย 4 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิง่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที
่ เกรงกลัว เหนื อ พระทัง้ ปวง 5 เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นร ูป เคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ ทรง
สร้างฟ้า สวรรค์ 6 เกียรติ และความสูง ส่ งม ี อยู่ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ กําลัง และความงามอยู่ในสถาน
บริสุทธิ์ ของพระองค์ 7 โอ ตระกูล ของชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่า ราศี และ
กําลังแด่พระเยโฮวาห์ 8 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ
่ งบูชา
และมายังบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ 9 โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์
ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 10 จงพูด ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ วา่ พระเยโฮ
้ เอ๋ย จงตัว สัน
วาห์ ทรงครอบครอง เออ พิภพจะถูก สถาปนาเพื่ อม ัน จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย พระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ
ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม 11 จงให้ ฟ้า สวรรค์ เปรมปรีดิ ์ และแผ่น ดิน โลกยินดี ให้ ทะเลคํารน กับ สิง่ ทัง้
ปวงที่ อยู่ในนั ้น 12 ให้ทุ่งนาเริงโลด กับสิง่ ทุกอย่างที่ อยู่ในนั ้น แล้วต้นไม้ทัง้ สิน
้ ของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี
13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จ มา ด้วยพระองค์ เสด็จ มาพิพากษาโลก พระองค์ จะ
ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทัง้ หลายด้วยความจริงของพระองค์
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ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง จงให้ แผ่ นดิน โลกเปรมปรีดิ ์ ให้ เกาะเล็กๆมากมายนั ้น ยินดี 2 เมฆและ
ความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ 3 ไฟ
ลุก อยู่ ข้างหน้า พระองค์ และไหม้ ปฏิปักษ์ ของพระองค์ รอบข้างเสีย 4 ฟ้าแลบของพระองค์ กระทํา ให้ พิภพ
สว่าง แผ่ นดิน โลกเห็น แล้ว สัน
่ สะท้าน 5 ภู เขาละลายอย่างขี้ ผ้งึ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ เบื้อง
พระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ 6 ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์ และ
7
ชนชาติ ทัง้ หลายเห็น สง่า ราศี ของพระองค์ ให้ ผู้ ปรนนิ บัติ รู ปเคารพสลัก ทัง้ สิน
้ ได้ อาย คือ ผู้ ที่ อวดในรู ป
เคารพของเขา ให้พระทัง้ สิน
ิ และยินดีและธิดาทัง้ ปวงของยูดาห์เปรมปรี
้ กราบลงต่อพระองค์ 8 ศิ โยนได้ยน
ดิ์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะคําพิพากษาของพระองค์ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์สูงสุดเหนื อ
แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ พระองค์ ทรงสูง เด่น กว่า พระทัง้ ปวงอย่างยิง่ 10 ท่านผู้ ที่ รัก พระเยโฮวาห์ ก็ จงเกลียด
ชัง ความชัว่ พระองค์ ทรงอารักขาชีวต
ิ วิสุทธิชนของพระองค์ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้พ้น จากมือ ของคนชัว่
11 ความสว่างแจ้ง ขึ้น แก่ คนชอบธรรม และความชื่นบานมี ข้น
ึ แก่ คนใจเที่ยงธรรม 12 ท่านผู้ ชอบธรรมเอ๋ย
จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์
1
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โอ จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ ขวา
และพระกรบริสุทธิ ์ ของพระองค์ ได้ นํา ความมี ชย
ั มา 2 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ความรอดของพระองค์
เป็น ที่ รู จ
้ ัก พระองค์ ทรง สําแดง ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ อย่าง เปิด เผย ท่ามกลาง สายตา ของ บรรดา
ประชาชาติ 3 พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตาและความจริงของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล ที่สุดปลาย
แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ได้เห็นความรอดของพระเจ้าของเรา 4 ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่
พระเยโฮวาห์ เปล ่ง เป็น เสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเยโฮ
วาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่ คลอด้วยเสียงเพลงสดุ ดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตรทองเหลืองขนาด
เล็ก จงกระทํา เสียงชื่นบานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือ พระมหากษั ตริย์ 7 ให้ทะเลคํารนกับ สิง่ ทัง้ ปวงที่
อยูในทะเลนั
่
้น พิภพและบรรดาผูอ
้ าศัยอยูใ่ นนั ้น 8 ให้กระแสนํ้าตบมือของมัน ให้บรรดาเนิ นเขาปีติยินดีด้วย
9
กัน เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จ มาพิพากษาโลก พระองค์ จะทรงพิพากษา
โลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทัง้ หลายด้วยความเที่ยงตรง
1
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การนมัสการในศิโยน
พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายตัว สัน
่ พระองค์ ผู้ ประทับ ระหว่างพวกเครู บ ให้ แผ่ น
ดิน โลกหวัน
่ ไหว 2 พระเยโฮวาห์ ใหญ่ ยิง่ อยู่ ในศิ โยน พระองค์ สูง เด่น อยู่ เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ ปวง 3 ให้ เขา
สรรเสริญ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ และน่า คร้ามกลัว ของพระองค์ เพราะพระนามนั ้น บริสุทธิ ์ 4 ฤทธานุ ภาพขอ
งกษั ตริย์ทรงรัก ความยุ ติ ธรรม พระองค์ ทรงสถาปนาความเที่ยงตรง พระองค์ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ 5 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่ แท่นรอง
พระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์ บริสุทธิ์ 6 โมเสสและอาโรนอยู่ ในพวกปุโรหิต ของพระองค์ ซามู เอ
ลอยู่ในพวกที่ ทูล ออกพระนามของพระองค์ ด้วย พวกท่านร้องทูล พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงตอบท่าน
เหล่า นั ้น 7 พระองค์ ตรัส กั บท ่า นที่ ในเสาเมฆ ท่านทัง้ ปวงได้ รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และกฎที่
พระองค์ ประทานแก่ ท่าน 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ทรงตอบท่าน
เหล่า นั ้น พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ ยกโทษท่านเหล่า นั ้น แต่ ทรงเป็น ผู้ สนองการกระทํา ผิด ของท่านเหล่า
นั ้น 9 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่ภูเขาอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราบริสุทธิ์
1

100
จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

1 ชาวโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 2 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ด้วยความ
ยินดี จง เข้า มา เฝ้า พระองค์ ด้วย การ ร้อง เพลง 3 จง รู ้ เถิด ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พระเจ้า คือ พระองค์
เองที่ ทรงสร้างเราทัง้ หลาย เราไม่ ได้ สร้างตัว เองขึ้น เราเป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า
ของพระองค์ 4 จงเข้า ประตู ของพระองค์ ด้วยการโมทนา และเข้า บริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ด้วยการ
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สรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณ พระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระนามของพระองค์ 5 เพราะพระเย
โฮวาห์ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ และความจริงของพระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ

101
ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะร้อง
เพลงถวายพระองค์ 2 ข้าพระองค์จะประพฤติอย่างเฉลียวฉลาดตามมรรคาที่ดีรอบคอบ โอ เมื่อไรพระองค์
จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนิ นด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์จะ
ไม่ตัง้ สิง่ ใดๆที่ ชว
ั ่ ช้าไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ เกลียดกิ จการของผู้ที่ ไม่ ซื่อตรง กิจการนั ้น
จะไม่ติดอยู่กับข้าพระองค์ 4 ข้าพระองค์จะอยู่หา่ งไกลจากคนใจดื้อรัน
้ ข้าพระองค์จะไม่รว่ มรู ค
้ นชัว่ ร้ายเลย
5 บุ คคลใดก็ตามใส่ รา
้ ยเพื่อนบ้านของเขาอย่างลับๆ ข้า พระองค์ จะขจัด เขาออกเสีย คนที ่ มี ตายโสและใจ
ที่ จองหองข้า พระองค์ จะไม่ ยอมทนด้วย 6 นั ยน์ ตาข้า พระองค์ จะมองหาคนที่ ซ่ ือตรงในแผ่น ดิน เพื่อ เขาจะ
อาศัย อยู่ กับ ข้า พระองค์ ผู้ ใดดําเนิ น ในทางที่ ดี รอบคอบ ผู้ นั ้น จะปรนนิ บั ติ ข้า พระองค์ 7 ผู้ ที่ ประพฤติ หลอก
ลวงจะไม่ ได้ อาศัย อยู่ในเรือนของข้า พระองค์ คนใดที่ พู ดเท็จ จะไม่ ยงั ่ ยืน อยู่ต่อ สายตาของข้า พระองค์ 8 ข้า
พระองค์ จะทํา ลายคนชั วท
ั ้ สิน
่ ง
้ ในแผ่น ดิน เสีย แต่ เนิ่ นๆ เพื่อ ว่า ข้า พระองค์ จะได้ ตัด บรรดาผู้ กระทํา ชัว่ ออก
เสียให้หมดจากนครของพระเยโฮวาห์
1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงเรือ
่ งความเมตตาและความยุติธรรม
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การขอร้องอย่างทุกข์ ใจ คํา อธิษฐานของผู้ ถู กข่ม ใจ เมื่อ เขาอ่อนระอาใจ และระบายความนั ้น ต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ คํา อธิษฐาน ของ ข้า พระองค์ ขอ เสียง ร้อง ของ ข้า พระองค์ มา ถึง
พระองค์ 2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้าพระองค์ ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่
พระกรรณสดับข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วในวันทีข
่ ้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ 3 เพราะวัน
ของข้าพระองค์สิ้นไปอย่างควัน และกระดูกของข้าพระองค์ไหม้อย่างเตาไฟ 4 จิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบ
และเหีย
่ วไปเหมือนหญ้า ข้าพระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์ 5 เหตุด้วยเสียงร้องครางของ
ข้า พระองค์ กระดูก ของข้า พระองค์ เกาะติด เนื้ อ ของข้า พระองค์ 6 ข้า พระองค์ เป็น เหมือนนกกระทุง ที่ ในถิน
่
ทุรกันดาร ดุ จนกเค้าแมวแห่งทะเลทราย 7 ข้าพระองค์ เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์ เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบน
หลังคาเรือน 8 ศัตรู ของข้าพระองค์เยาะหยันข้าพระองค์วันยังคํ่า ผู้ที่คลัง่ ใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้าน
ข้า พระองค์ 9 เพราะข้า พระองค์ กิน ขี้ เถ้า ต่างอาหาร และเจือ นํ้าตาเข้า กับ เครือ
่ งดื่ม 10 เหตุ ด้วยความพิโรธ
และความกริว้ ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงชู ข้า พระองค์ ข้น
ึ และโยนข้า พระองค์ ทิง้ ไปเสีย 11 วัน เวลา
ของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็น ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า
จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้ หลายของพระเจ้า
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ จะทรงประทั บอยู่เป็นนิ ตย์ การระลึกถึงพระองค์ ดํารงอยู่ทุกชัว่ อา
ยุ 13 พระองค์ จะทรงลุกขึ้นเมตตาศิ โยน เพราะถึงเวลาที่ จะทรงพระกรุ ณาเธอ เออ เวลากําหนดมาถึงแล้ว
14 เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั ซากก้อนหิน ของเธอนั ก และสงสารผงคลี ของเธอ 15 บรรดาประชาชาติ
จะกลัว พระนามของพระเยโฮวาห์ และบรรดากษั ตริย์ของแผ่น ดิน โลกกลัว สง่า ราศี ของพระองค์ 16 เพราะ
เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิ โยนนั ้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศี ของพระองค์ 17 พระองค์จะสน
พระทัยในคําอธิษฐานของคนสิน
่ งนี้
้ เนื้ อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิน
่ คําอธิษฐานของเขา 18 จงบันทึกเรือ
ไว้ให้ชัว่ อายุที่ จะมีมา เพื่อประชาชนที่ ยงั จะทรงสร้างมานั ้นจะได้ สรรเสริญพระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรลงมาจากที่ สู งอ ัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ จากฟ้า สวรรค์ พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรแผ่น ดิน
โลก 20 เพื่อทรงสดับเสียงร้องครางของเชลย เพื่อทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ 21 เพื่อจะประกาศ
พระนามของพระเยโฮวาห์ในศิ โยน และกล่าวสรรเสริญพระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 22 ขณะเมื่อชนชาติ ทัง้ หลาย
รวบรวมกัน ทัง้ บรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ 23 พระองค์ทรงหักกําลังของข้าพเจ้ากลาง
ทาง พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพเจ้าสัน
้ เข้า 24 ข้าพเจ้าว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
อย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ ไปเสีย ในครึง่ กลางวัน เวลาของข้า พระองค์ พระองค์ ผู้ ปี เดือนดํารงอยู่ ตลอดทุก ชัว่
อายุ� 25 เมื่อ เดิม พระองค์ ทรงวางรากฐานของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระหัตถกิจ ของพระองค์
26 สิ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง
่ งนุ่งห่ม พระองค์
่ เหล่านี้ จะเก่าไปเหมือนเครือ
จะทรงเปลี่ยนสิง่ เหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิง่ เหล่านั ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป 27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่าง
เดิม และปี เดือนของพระองค์ จะไม่ สิน
่ คง และเชื้อ
้ สุด 28 ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ จะอยู่มัน
สายของเขาจะได้รบ
ั การสถาปนาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
12 โอ
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การสรรเสริญพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์ เพลงสดุดีของดาวิด
โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ และทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่
พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ 2 โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ และอย่า ลืม พระรา
ชกิ จอ ั นม ี พระคุณ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 ผู้ ทรงอภัย ความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ ทรงรักษาโรคทัง้ สิน
้ ของ
ท่าน 4 ผู้ ทรงไถ่ ชี วิต ของท่านมาจากปากแดนผู้ ตาย ผู้ ทรงสวมความเมตตาและพระกรุ ณาเป็น มงกุฎ ให้
ท่าน 5 ผู้ทรงให้ปากท่านอิมด
่ ้วยของดี วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี 6 พระเยโฮวาห์
ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุ ติ ธรรมให้ แก่ บรรดาผู้ ที่ ถู กบ ีบ บังคับ 7 พระองค์ ทรงสําแดงวิธีการ
ของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอล 8 พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุ ณาและมี
พระคุณ ทรงกริว้ ช้าและอุดมด้วยความเมตตา 9 พระองค์ จะไม่ทรงปรักปรําเสมอหรือทรงกริว้ อยู่เป็นนิ ตย์
10 พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ต่อ เราตามเรือ
่ งบาปของเรา หรือทรงสนองตามความชัว่ ช้าของเรา 11 เพราะว่า
ฟ้า สวรรค์ สูง เหนื อ แผ่น ดิน เท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่ อบรรดาคนที่ เกรงกลัว พระองค์ ก็ ใหญ่ ยิง่
เท่านั ้น 12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั ้น 13 บิ
ดาสงสารบุตรของตนฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนที่ยาํ เกรงพระองค์ฉั นนั ้น 14 เพราะพระองค์
ทรงทราบโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี 15 ส่วนมนุษย์นั ้น วันเวลาของเขาเหมือน
หญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา 16 เพราะลมพัดผ่านมันไป มันก็สูญเสีย และสถานที่ ของมันไม่รู ้
จักมันอีก 17 แต่ ความเมตตาของพระเยโฮวาห์นั้นดํารงอยู่ตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาลถึงนิ รน
ั ดร์กาลต่อผู้ที่ ยําเกรง
พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ ต่อ หลานเหลน 18 ต่อ บรรดาผู้ ที่ รักษาพันธสัญญาของพระองค์
และระลึก อยู่ ที่ จะกระทํา ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนาบัล ลั งก ์ ของพระองค์
ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครองทุกสิง่ อยู่ 20 ข้าแต่ท่านทัง้ หลาย ผู้เป็นทูตสวรรค์ของ
พระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผูกระทํ
้
าตามพระบัญชาของพระองค์ และ
เชื่อ ฟัง เสียงพระวจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ คือ
บรรดาผู้ รับ ใช้ ที่ กระทํา ตามพระทัย พระองค์ 22 พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ในทุก สถานที่ ที่ พระองค์ ทรง
ครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
1
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โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์
พระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก พระองค์ ทรงเกียรติ และความสูงส่ง เป็น ฉลองพระองค์ 2 ผู้ ทรงคลุม พระองค์ ด้วยแสง
สว่าง ดุ จด ัง ฉลอง พระองค์ ผู้ ทรง ขึง ฟ้า สวรรค์ ออ กดังขึ งม ่าน 3 ผู้ ทรง วาง คาน ของ ที่ ประทับ อัน สูง ของ
พระองค์ ไว้ในนํ้า ผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถ ผู้ทรงดําเนิ นไปบนปีกของลม 4 ผู้ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ ของ
พระองค์ ให้เป็นดุจวิญญาณ และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ ให้เป็นดุจเปลวเพลิง 5 ผู้ทรงวางรากฐาน
ของแผ่นดินโลก เพื่อมให้
ิ มันหวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์ 6 พระองค์ทรงคลุมมันไว้ด้วยนํ้าลึกอย่างกับเครือ
่ งนุ่งห่ม นํ้า
อยูเ่ หนื อภูเขา 7 เมื่อพระองค์ทรงขนาบ นํ้านั ้นก็หนี ไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์ มันก็วงิ่ ไป 8 นํ้านั ้น
ขึ้นไปยังภูเขา แล้วไหลลงไปยังหุบเขา ไปยังที่ซ่ึงพระองค์ทรงกําหนดไว้ให้นํ้านั ้น 9 พระองค์ทรงวางขอบเขต
มิให้มันข้าม เพื่อมให้
ิ มันคลุมแผ่นดินโลกอีก 10 พระองค์ทรงกระทําให้นํ้าพุพลุ่งขึ้นมาในหุบเขา นํ้านั ้นกไ็ หล
ไประหว่างเขา 11 ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ ด่ ืมและให้ลาป่าดับความกระหายของมัน 12 ที่ ริมน้าํ นั ้น นกในอากาศ
จึงได้มีที่อาศัย มันร้องอยู่ท่ามกลางกิง่ ไม้ 13 พระองค์ทรงรดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์ แผ่นดิน
โลกก็ อิมด
่ ้วยผลพระราชกิจของพระองค์ 14 พระองค์ ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง และผักให้มนุษย์ได้
ดูแล เพื่อ เขาจะทําให้ เก ิด อาหารจากแผ่น ดิน 15 และนํ้า องุน
่ ซึ่ง ให้ ใจมนุษย์ ยินดี นํ้ามัน เพื่อ ทําให้ หน ้า ของ
เขาทอแสง และขนมปังซึ่งเสริมกําลังใจมนุษย์ 16 บรรดาต้นไม้ของพระเยโฮวาห์ได้อิม
่ หนํา คือต้นสนสีดาร์
แห่ งเลบานอนซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงปลูก ไว้ 17 นกสร้างรัง ของมัน อยู่ ในนั ้น ส่วนนกกระสาดํา นั ้น ต้นสนสาม
ใบเป็น บ้านของมัน 18 ภู เขาสูง นั ้น เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเลียงผา หิน เป็น ของตัว กระจงผา 19 พระองค์ ทรงจัด ตัง้
ดวงจันทร์ให้กําหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู จั
้ กเวลาตกของมัน 20 พระองค์ ทรงให้เกิดความมืดและเป็นกลางคืน
เป็ นที ่ ซ่ึง บรรดาสัตว์ของป่า ไม้ คลานออกมา 21 สิ งโตหนุ่ม คํารามหาเหยื่อ ของมัน และแสวงหาอาหารของ
มันจากพระเจ้า 22 เมื่อดวงอาทิตย์ข้ึนมันก็รวบรวมกันและไปนอนอยู่ในที่ของมัน 23 มนุษย์ก็ออกไปทํางาน
ของเขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลาเย็น 24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆ
พระองค์ ทรงสร้างการงานนั ้น ทัง้ สิน
้ ด้วยพระปัญญา แผ่ นดิน โลกเต็ม ไปด้วยทรัพย์ สมบัติ ของพระองค์
25 ทะเลอยู่ ข้างโน้ น ทัง
้ ใหญ่ และกว้าง ซึ่ง ในนั ้ นม ี สิ ่ง เคลื่อนไหวนั บ ไม่ ถ้วน คือ สัตว์ที่ มี ชีวิต ทัง้ เล็ก และใหญ่
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และเลวีอาธานที่พระองค์สร้างไว้ให้เล่นนั ้น 27 บรรดาสิง่ เหล่านี้ แหงนหาพระองค์
เพื่อ ให้ พระองค์ ประทานอาหารแก่ มัน ตามเวลา 28 เมื่อ พระองค์ ประทานให้ มั นก ็ เก ็บไป เมื่อ พระองค์ ทรง
ยื่น พระหัตถ์ ออก มั นก ็ อม
ิ่ หนํา ด้วยของดี 29 เมื่อ พระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย มัน ทัง้ หลายก็ ลําบากใจ
เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับเป็นผงคลี 30 เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของ
พระองค์ออกไป มันก็ถูกสร้างขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่ 31 สง่าราศี ของ
พระเยโฮวาห์จะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์จะทรงเปรมปรีดิใ์ นบรรดาพระราชกิจของพระองค์ 32 ผูทรง
้
ทอดพระเนตรโลก มันก็สัน
่ สะท้าน ผู้ทรงแตะต้องภูเขา มันก็มีควันขึ้นมา 33 ข้ามีชีวิตอยูตราบใด
่
ข้าจะร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้า 34 การรําพึงของข้าจะ
เป็น สิง่ ที่ พอพระทัย ข้า จะเปรมปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอคนบาปถูก ผลาญเสีย จากแผ่น ดิน โลก และขอ
อย่าให้มีคนชัวอ
่ ีกเลย โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล ออกพระนามพระองค์ จงให้ บรรดาพระราชกิจ ของ
พระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 2 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การ
มหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ ให้จิ ตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเย
โฮวาห์ เปรมปรีดิ ์ 4 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลัง ของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
เรือ
่ ยไป 5 จงระลึก ถึง การอัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ และคํา พิพากษาแห่ง พระโอษฐ์
ของพระองค์ 6 โอ เชื้อ สายของอับ ราฮัม ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เชื้อ สายของยาโคบ ผู้ เลือกสรรของพระองค์
7 พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คําพิพากษาของพระองค์อยู่ทัว
่ ไปในแผ่นดินโลก 8 พระองค์ทรง
จดจําพันธสัญญาของพระองค์อยูเป็
่ นนิ ตย์ คือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่ งพันชัว่ อายุ
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คือ พันธ สัญญา ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ไว้ กับ อับ รา ฮัม คํา ปฏิญาณ ซึ่ง ทรง กระทํา ไว้ กับ อิส อัค 10 ซึ่ง
พระองค์ ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่ อส
ิ ราเอลให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 11 ว่า
“เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทัง้ หลาย� 12 เมื่อเขายังมีคนจํานวนน้ อย จํานวน
น้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ในนั ้น 13 พเนจรไปจากประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น จากราชอาณาจั
กรน ี้ถึ งอ ี กชนชาติ หนึ่ ง 14 พระองค์ มิได้ ทรงยอมให้ ผู้ ใดบีบ บังคับ เขา พระองค์ ทรงขนาบกษั ตริย์ หลายองค์
ด้วยเห็นแก่ เขา 15 ว่า “อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่ เราเจิมไว้ อย่าทําอันตรายแก่ ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเรา�
16 เมื่อ พระองค์ ทรงเรียกการกันดารอาหารให้ เก ิดขึ้ นที ่ แผ่น ดิน และทรงทําลายอาหารที่ บํารุ ง ชีวต
ิ เสีย สิน
้
17 พระองค์ ทรงใช้ ชายคนหนึ่ ง ไปข้างหน้า เขา คือ โยเซฟ ซึ่ง ถูก ขายไปเป็ น ทาส 18 เท ้า ของเขาเจ็บ ชํ้า ด้วย
ตรวน ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก 19 จนกว่าสิง่ ที่ เขาบอกได้บังเกิดขึ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบ
เขา 20 กษั ตริย์ก็ ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัว เขา ผู้ ปกครองของชนชาติ ทัง้ หลายได้ ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระ 21 กษั ตริย์
ทรงตัง้ เขาให้ เป็น เจ้า นายเหนื อ วัง ของพระองค์ เป็น ผู้ ปกครองกรรมสิทธิ์ทัง้ ปวงของพระองค์ 22 ให้ ผูกมัด
เจ้า นายของพระองค์ ตามชอบใจ และสอนสติ ปัญญาแก่ ผู้ อาว ุโสของพระองค์ 23 แล ้ วอ ิส ราเอลได้ มาที่
อียป
ิ ต์ ยาโคบได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของฮาม 24 และพระเจ้า ทรงกระทํา ให้ประชาชนของพระองค์ มี ลูก ดก
และทรงกระทํา ให้ เขาแข็ง แรงกว่า คู่ อริของเขา 25 พระองค์ ทรงหัน ใจเขาเหล่า นั ้น ให้ เกล ียดประชาชนของ
พระองค์ ให้ ใช้ กลอุบายแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 26 พระองค์ ทรงใช้ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และอาโรนผู้
27
ที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ สองกระทํา หมายสําคัญ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย ทําการมหัศจรรย์ ในแผ่น
ดิน ของฮาม 28 พระองค์ ทรงใช้ ความมืด มา กระทํา ให้ แผ่ นดิ นม ืด เขาทัง้ หลายมิ ได้ กบฏต่อ พระวจนะของ
พระองค์ 29 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น เลื อด และให้ ปลาของเขาตาย 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 แผ่น ดิน ของเขา 33 พระองค์
ทรงนาบเถาองุน
่ และต้นมะเดื่อของเขา และทรงฟาดต้นไม้ ในประเทศของเขาให้หัก 34 พระองค์ ตรัส และ
ตัก
๊ แตนวัยบินก็มา และตัก
๊ แตนวัยคลานมานั บไม่ถ้วน 35 มากินพืชในแผ่นดินของเขาหมด และกินผลแห่
งด ิ นของเขาสิน
้ 36 พระองค์ ทรงสังหารบรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่น ดิน ของเขา คือ ผลแรกแห่ง กําลัง ทัง้ สิน
้ ของ
เขา 37 แล ้ว พระองค์ ทรงนํา อิสราเอลออกไปพร้อมกับ เงิน และทองคํา และไม่ มี สัก คนหนึ่ ง ในตระกูล ของ
พระองค์ ที่ อ่อนแอ 38 เมื่อ เขาพรากจากไป อียป
ิ ต์ ก็ ยินดี เพราะความครันคร
่
้ามต่ ออ ิส ราเอลได้ ตกอยู่ บน
เขา 39 พระองค์ ทรงกางเมฆเป็น เครือ
่ งกําบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน 40 ประชาชนร้องขอ และ
พระองค์ ทรงนํา นกคุ่ม มา และให้ เขาอิม
่ ใจด้วยอาหารจากฟ้า สวรรค์ 41 พระองค์ ทรงเปิด หิน และนํ้า ก็ ไหล
9
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ออกมา มันไหลพุ่งไปเป็นแม่น้ําในที่แห้งแล้ง 42 เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิข
์ องพระองค์
และอับราฮัมผูรั
้ บใช้ของพระองค์ 43 พระองค์จึงทรงนําประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรง
นํา ผู้ ที่ เลือกสรรไว้นั้น ด้วยความเบิก บานใจ 44 และพระองค์ ประทานแผ่น ดิน ของบรรดาประชาชาติ ให้ แก่
เขา และเขาได้ผลงานของชาติทัง้ หลายเป็นกรรมสิทธิ์ 45 เพื่อเขาจะปฏิบติ
ั กฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษา
พระราชบัญญัติของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

106
การกบฏของประชาชนและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 ผู้ ใดจะพรรณนาถึง พระราชกิ จอ ัน ทรงมหิทธิฤทธิของพระเยโฮ
์
วาห์ ผู้ ใดจะแสดงถึง พระเกียรติ ของพระองค์ อย่างครบถ้วนได้ 3 บรรดาผู้ ที่ รักษาความยุ ติ ธรรมก็ เป็นสุข
และผู้ ที่ กระทํา ความชอบธรรมตลอดเวลา 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ ด้วยความ
โปรดปรานซึ่งพระองค์ ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ โอ ขอทรงประทานความรอดของพระองค์ ให้แก่ ข้า
พระองค์ 5 เพื่อข้าพระองค์จะเห็นความเจริญรุ ง่ เรืองของบรรดาผู้เลือกสรรของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะ
เปรมปรีดิ ์ ในความยินดี แห่ งประชาชาติ ของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะอวดได้ รว่ มกับ มรดกของพระองค์
6 ทัง
้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาปแล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา
ความชัว่ ช้า ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําอย่างชัว่ ร้าย 7 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลายเมื่อท่านอยู่ใน
อียป
ิ ต์ ท่านมิ ได้ เข ้า ใจการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่านมิ ได้ ระลึก ถึง ความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์ แต่
ได้ กบฏต่อ พระองค์ ที่ ทะเล ที่ ทะเลแดง 8 ถึง กระนั ้น พระองค์ ยงั ทรงช่วยท่านให้ รอดเพราะเห็น แก่ พระนาม
ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะให้ทราบถึงฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ 9 พระองค์ทรงขนาบทะเลแดง
มั นก็แห้งไป และพระองค์ ทรงนํา ท่านข้ามที่ ลึกอย่างกับ เดิน ข้ามถิน
่ ทุ รกันดาร 10 พระองค์ จึงทรงช่วยท่าน
ให้ พ้ นม ือ ของผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่าน และไถ่ ท่านจากเงื้อมมือ ของศั ตรู 11 และนํ้า ท่วมปฏิ ปักษ์ ของท่าน เขาไม่
เหลือสักคนเดียว 12 แล้วท่านเชื่อพระวจนะของพระองค์ ท่านร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ 13 แต่ไม่ช้าท่าน
ก็ลืมพระราชกิจของพระองค์เสีย ท่านไม่คอยพระดํารัสปรึกษาของพระองค์ 14 แต่ในถิน
่ ทุรกันดารนั ้นท่าน
มี ความอยากอย่างรุ นแรง และได้ ทดลองพระเจ้า ในทะเลทราย 15 พระองค์ ทรงประทานสิง่ ที่ ท่านขอ แต่
ทรงใช้ โรคผอมแห้ง มาท่ามกลางจิตใจท่าน 16 เมื่อ คนในค่ายริษยาโมเสสและอาโรนวิสุทธิชนของพระเย
โฮวาห์ 17 พื้น แผ่นดิ นอ ้า ปากกลืน ดาธานและทับ คณะอาบี รม
ั เสีย 18 ไฟระเบิด ในคณะของท่านและเปลว
เพลิงผลาญคนชัว่ เสีย 19 ท่านได้สร้างลูกวัวในโฮเรบและนมัสการรู ปเคารพหล่อ 20 ท่านจึงเอาสง่าราศีของ
พระเจ้าแลกกับรู ปของวัวที่กินหญ้า 21 ท่านลืมพระเจ้า พระผู้ชว
่ ยให้รอดของท่าน ผู้ได้ ทรงกระทําพระราช
กิจใหญ่โตในอียป
ิ ต์ 22 ทําการมหัศจรรย์ในแผ่นดินของฮามและสิง่ น่าคร้ามกลัวทท
ี่ ะเลแดง 23 เพราะฉะนั ้น
พระองค์ตรัสว่าจะทําลายท่านเสีย ดีแต่โมเสสผูเ้ ลือกสรรของพระองค์ได้มายืนเฝ้าทัดทานพระองค์ เพื่อหัน
พระพิโรธของพระองค์เสียจากการทําลาย 24 แลวท
้ ่านก็ดูถูกแผ่นดินอนร
ั ม
่ รืน
่ นั ้น ท่านไม่เชื่อพระวจนะของ
พระองค์ 25 ท่านบ่นอยู่ในเต็นท์ ของท่าน และไม่ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้นพระองค์
ทรงยกพระหัตถ์ ของพระองค์ ปฏิญาณต่อ ท่าน ว่า จะทําให้ ท่านล้ม ตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 27 และจะกระจาย
เชื้อ สายของท่านไปท่ามกลางประชาชาติ หว่านเขาไปทัว่ ประเทศทัง้ หลาย 28 แล ้ วท ่า นก็ ไปติดพัน อยู่ กับ
พระบาอัลแห่งเมืองเปโอร์ และรับประทานเครือ
่ งสัตวบูชาที่บูชาพระตาย 29 ท่านยัว่ เย้าพระองค์ให้ทรงกริว้
ด้วยการกระทํา ของท่าน และโรคระบาดเกิด ขึ้น ท่ามกลางท่าน 30 แล ้วฟีเนหัส ได้ ยน
ื ขึ้น จัดการลงโทษและ
โรคระบาดนั ้ นก ็ หยุด 31 ที่ เขาทํา นั ้น พระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ เขาตลอดทุก ชัว่ อายุ สืบ ต่อ
ไปเป็น นิ ตย์ 32 ท่านทําให้พระองค์ กร ิ้วท ี่ น้ํา แห่ง การโต้ เถียง เพราะเรือ
่ งของท่านนี้ โมเสสก็ พลอยเสีย หาย
ด้วย 33 เพราะท่านทําให้จิ ตใจโมเสสขมขื่น ดังนั ้ นริมฝีปากของเขาจึงพูดถ้อยคําหุนหัน 34 ท่านมิได้ ทําลาย
ชนชาติ ทัง้ หลายตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาท่านไว้ 35 แต่ ท่านได้ ปะปนกับ ประชาชาติ เหล่า นั ้น และหัด
ทํา อย่างที่ เขาทํา กัน 36 ท่านปรนนิ บั ติ รู ปเคารพของเขาซึ่ง กลายเป็น บ่ วงสํา หรับท ่าน 37 ท่านฆ่า บุตรชาย
และบุตรสาวของท่านถวายเป็นเครือ
่ งสักการบูชาแก่ปีศาจ 38 ท่านเทโลหิตผูไร้
้ ผิดออกมาคือโลหิตบุตรชาย
บุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้ ฆ่าเป็นเครือ
่ งสักการบูชาแก่ รู ปเคารพแห่งคานาอัน แผ่นดิ นก็มลทินไปด้วย
โลหิต 39 ท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วยการกระทําของท่าน และประพฤติเยีย
่ งโสเภณี ในการกระทําของท่าน
40 แล้วความกริว
้ ของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์ และพระองค์ทรงรังเกียจมรดกของ
พระองค์ 41 พระองค์ ทรงมอบท่านไว้ ในมือ ประชาชาติ ต่างๆ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดท่านจึง ปกครองเหนื อ ท่าน
42 ศัตรู ของท่านได้ บีบ บัง คั บท ่านและท่านตกไปอยู่ ใต้ อํานาจของเขา 43 พระองค์ ทรงช่วยท่านให้ พ้น หลาย
ครัง้ แต่ ท่านมัก กบฏในจุด ประสงค์ ของท่าน และถูก เหยียดลงด้วยความชัว่ ช้า ของท่าน 44 ถึง อย่างไร เมื่อ
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พระองค์ สด ับ เสียงร้องทูล ของท่าน พระองค์ ทรงสนพระทัย ในความทุกข์ ใจของท่าน 45 เพื่อ เห็น แก่ ท่าน
พระองค์ ทรงระลึก ถึง พันธสัญญาของพระองค์ และกลับ ทรงกรุ ณาตามความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์
46 พระองค์ ทรงให้ ท่านได้ รบ
ั ความสงสารจากบรรดาผู้ ที่ ได้ ยึด ท่านไปเป็น เชลย 47 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทัง้
หลายจากท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะโมทนาขอบพระคุณ พระนามบริสุทธิ์ ของ
พระองค์ และเริง โลดในการสรรเสริญ พระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล
แต่นิ รน
ั ดร์กาลจนถึงนิ รน
ั ดร์กาล และขอประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

107
เล่มทห
ี่ า้ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ การตักเตือน
ให้สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ

จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็น นิ ตย์ 2 ให้ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ไว้แล ้ วกล่า วดัง นั ้น เถิด คือ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงไถ่ ไว้จากมือ ของปรปั กษ ์
3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทัง
้ หลาย จากตะวันออก และจากตะวันตก จากเหนื อและจากใต้
การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า

4 เขาก็ พเนจรอยู่ในป่ าในที่ แห้งแล้ง

หาไม่พบทางที่ จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้ 5 หิวโหยและกระหาย จิ
ตใจของเขาก็ออ
่ นระอาไปในตัวเขา 6 แล้วในความยากลําบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากความทุกข์ ใจของเขา 7 พระองค์ ทรงนํา เขาไปในทางตรงจนเขามาถึง นครซึ่ง พอจะ
อาศัยได้ 8 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์
ที่ มีต ่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 9 เพราะผู้ ที่ กระหาย พระองค์ ทรงให้ เขาอิม
่ และผู้ ที่ หิว พระองค์ ทรงให้
เขาหนําใจด้วยของดี 10 ผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ในความมืด และเงามัจจุ ราช ถู กขัง อยู่ ด้วยความทุกข์ ยากและติด ตรวน
11 เพราะเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า และหยามคําปรึกษาขององค์ ผู้สู งสุ ด 12 พระองค์ จึงทรงกระทํา
จิตใจของเขาทัง้ หลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนั ก เขาล้ม ลงและไม่ มี ใครช่วย 13 แล ้ว ในความยากลําบากของ
เขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้ เขารอดจากความทุกข์ ใจของเขา 14 พระองค์ ทรงนํา เขา
ออกมาจากความมืดและเงามัจจุราช และทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบัน
้ 15 โอ ให้เขาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห์เพราะความดี ของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ ที่ มีต ่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์
16 เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสัมฤทธิและทรงตั
ดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย 17 เขาเป็นคนโง่เพราะการละเมิด
์
ของเขา และเพราะความชัว่ ช้า ของเขา เขาต้องทนความทุกข์ ยาก 18 จิ ตใจเขารังเกียจอาหารทุก ชนิ ด และ
เข้าไปใกล้ ประตูความตาย 19 แล้วในความยากลําบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้
เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา 20 พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้
พ้นจากสิง่ ต่างๆที่จะทําลายเขา 21 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการ
มหัศจรรย์ของพระองค์ ที่ มีอยู่ต่ อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 22 และให้เขาถวายเครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระ
คุณ และเล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยความชื่นบาน 23 ผูที
้ ่ลงเรือไปในทะเล ทําอาชีพอยูบ
่ นนํ้ากว้างใหญ่
24 เขาได้ เห ็ นพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ และการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในที่ น้ํา ลึก 25 เพราะพระองค์
ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุซ่ึงให้คลื่นทะเลกําเริบ 26 คนเหล่านั ้นถูกซัดขึ้นไปสู่ ท้องฟ้าและลงไปสู่ ที่
ลึก ใจของเขาละลายไปเพราะเหตุ ความยากลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิน
้ ปัญญาลง
28 แล้วในความยากลําบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยนําเขาออกจากความทุกข์
ใจของเขา 29 พระองค์ทรงกระทําให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่ ง 30 แล้วเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบ
และพระองค์ ทรงนํา เขามายัง ท่า ที่ เขาปรารถนา 31 โอ ให้ เขาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะความดี ของ
พระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ มีต่อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ให้เขายอพระเกียรติพระองค์
ในชุมนุมประชาชน และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโส 33 พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ําให้เป็นถิน
่
ทุรกันดาร นํ้าพุให้เป็นดินแห้งผาก 34 แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่แห้งแล้ง เพราะเหตุความโหดร้ายของชาว
เมือง 35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิน
่ ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า แผ่นดินแห้งผากให้เป็นนํ้าพุ 36 และพระองค์ ทรง
ให้ คนหิวโหยอาศัย ที่ นั ่น เพื่อ เขาจะสถาปนานครซึ่ง พอจะอาศัย ได้ 37 เขาหว่านนา และปลูก สวนองุน
่ และ
ได้ ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์ เขาทัง้ หลายทวีผลมากยิง่ และพระองค์ มิได้ ทรงให้ววั ของเขาลด
จํานวนลง 39 เมื่อเขาถูกทําให้น้อยลงและถูกเหยียดให้ต่ําโดยการบีบบังคั บกับความยากลําบากและความ
โศกเศร้า 40 พระองค์ ทรงเทความดู หมิน
่ ลงบนเจ้า นาย ทรงกระทํา ให้ เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารที่ ไม่มี
หนทาง 41 แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทําให้ครอบครัวของเขามากอย่างฝูง
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แพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเห็นและยินดี และความชัว่ ช้าทัง้ ปวงก็จะปิดปากของมัน 43 ผู้ใดฉลาดและจะ
รักษาสิง่ เหล่านี้ ก็จะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์

108

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์มัน
่ คง ข้าพระองค์จะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญด้วยจิตใจ
ของข้า พระองค์ 2 พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เอ๋ย จงตื่น เถิด ข้าพเจ้า จะปลุก อรุ ณ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลาง
ชนชาติทัง้ หลาย 4 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิง่ เหนื อฟ้าสวรรค์ ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ
1 โอ

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชิดชู เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ขอสง่า ราศี ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ทัว่ แผ่น ดิน โลก
6 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์และทรงตอบข้าพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่ พระองค์ทรงรักจะได้
รับการช่วยให้พ้น 7 พระเจ้าได้ตรัสด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม
และแบ่งหุบเขาเมืองสุ คคทออก 8 กิ เลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็ นที ่กันศีรษะของ
เรา ยู ดาห์ เป็น ผู้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ ของเรา 9 โมอับ เป็ นอ ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ งรองเท้า ของเราลง
บนเอโดม เราโห่รอ
้ งด้วยความมี ชย
ั เหนื อ ฟี ลิ ส เตีย� 10 ผู้ ใดจะนํา ข้าพเจ้า เข้าไปในนครที่ มี ป้อม ผู้ ใดจะนํา
ข้าพเจ้า ไปยัง เอโดม 11 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ ข้า แต่
พระเจ้า พระองค์ ไม่ ทรงออกไปกับ กองทัพ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว ละ 12 ขอประทานความช่วยเหลือ
เพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 13 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
จะปฏิบติ
ั อย่างเข้มแข็ง พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทัง้ หลายลง
5

109
ดาวิดบ่นเรือ
่ งพวกศัตรู ที่นิ นทาท่าน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญ ขออย่าทรงนิ่ งเสีย 2 เพราะปากของคนชัว
่ และปากของคน
หลอกลวงอ้า ใส่ ข้า พระองค์ อยู่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรักปรํา ข้า พระองค์ ด้วยลิ้ นม ุสา 3 เขาทัง้ หลายล้อมข้า
พระองค์ ไว้ด้วยถ้อยคํา เกลียดชัง และโจมตี ข้า พระองค์ อย่างไร ้ เหตุ 4 เขาเป็น พวกปฏิ ปักษ์ ต่อ ข้า พระองค์
แทนความรัก ของข้า พระองค์ ส่วนข้า พระองค์ ได้ อธิษฐานเท่านั ้น 5 เขาตอบแทนข้า พระองค์ ด้วยความชัว่
แทนความดี และความเกลียดชัง แทนความรัก ของข้า พระองค์ 6 ขอทรงตัง้ คนชัว่ ให้ อยู่ เหนื อ เขาและให้
ซาตานยืนอยูที
่ ่มือขวาของเขา 7 เมื่อพิจารณาคดี ก็ให้เขาปรากฏว่าเป็นผูก
้ ระทําผิด และให้คําอธิษฐานของ
เขากลายเป็นความบาป 8 ขอให้วันเวลาของเขาน้ อย ขอให้อีกผู้หน่ึงมายึดตําแหน่ งของเขา 9 ขอให้ลูกของ
เขากําพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย 10 ขอให้ลูกของเขาต้องเร่รอ
่ นขอทานเรือ
่ ยไป ขอให้เขาหาอาหาร
จากที่ รกร้างว่างเปล่าของเขา 11 ขอให้เจ้าหนี้ มายึดของทัง้ สิ้นที ่เขามี อยู่ ขอคนต่างถิน
่ มาปล้นผลงานของ
เขาไป 12 ขออย่าให้ผู้ใดเอ็นดูเขา อย่าให้ผูใดสงสารลู
้
กกําพร้าพ่อของเขา 13 ขอให้ทายาทของเขาถูกตัดออก
และในคนชัว่ อายุ ต่อ มาก็ ขอให้ ชื่อ ของเขาถูก ขีด ฆ่า ออกเสีย 14 ขอให้ ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของเขายัง
เป็ นที ่ จํา ได้ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่า ให้ บาปของมารดาเขาลบเลือนไป 15 ขอให้ บาปเหล่า นั ้น อยู่
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอไป เพื่อ พระองค์ จะทรงตัด การระลึก ถึงเขาเหล่า นั ้น เสียจากแผ่นดิน
โลก 16 เพราะเขาไม่จดจําที่ จะแสดงความเอ็นดู แต่ ข่มเหงคนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนที่ เศร้าใจเสีย
17 เขารักที่จะแช่ง ขอให้คําแช่งตกบนเขา เขาไม่ชอบการให้พร ขอพรจงห่างไกลจากเขา 18 เขาเอาการแช่ง
ห่ม ต่างเสื้อผ้า ของเขา ขอให้ซึม เข้าไปในกายของเขาอย่างนํ้า ขอให้ซึม เข้าไปในกระดูก ของเขาอย่างนํ้ามัน
19 ให้ เหมือนเครือ
่ งแต่ง กายที่ คลุม เขาอยู่ เหมือนเข็มขัด ที่ คาดเขาไว้ เสมอ 20 ทัง้ นี้ ขอให้ เป็น บําเหน็ จ จาก
พระเยโฮวาห์แก่ พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์ แก่ ผู้ที่ กล่าวร้ายต่อชีวต
ิ ของข้าพระองค์ 21 โอ ข้าแต่ พระเจ้า
คือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอทรงกระทําเพื่อข้าพระองค์โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพราะว่าความเมตตา
ของพระองค์ นั้น ประเสริฐ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น 22 เพราะข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน และจิตใจ
ของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายใน 23 ข้าพระองค์สิ้นสุดไปแล้วอย่างเงาตอนเย็น ข้าพระองค์ถู กสลัดออก
เหมือนตัก
๊ แตน 24 เข่าของข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยเพราะการอดอาหาร ร่างกายของข้าพระองค์ก็ซูบผอมไป
25 ข้า พระองค์ กลายเป็ นที ่ ตําหนิ ติ เตียนของเขา เมื่อ เขามองดู ข้า พระองค์ เขาก็ สัน
่ ศีรษะ 26 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความเมตตา
ของพระองค์ 27 เพื่อเขาจะทราบว่านี่ เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงกระทํา
การนี้ 28 ให้ เขาแช่ง ไป แต่ ขอพระองค์ ทรงอํานวยพระพร เมื่อ เขาลุก ขึ้น ขอให้ เขาได้ อาย แต่ ขอให้ ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ยินดี 29 ขอให้พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์หม
่ ความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขาอย่าง
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เสื้อ คลุม 30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เป็น อย่างมาก ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ
พระองค์ ท่ามกลางคนมากหลาย 31 เพราะพระองค์ จะทรงประทับขวามือของคนขัดสน เพื่อทรงช่วยเขาให้
พ้นจากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั ้น

110

พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้กษั ตริยมี
์ อํานาจครอบครอง เพลงสดุดีของดาวิด

1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า “จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา จนกว่า เราจะกระทํา
ให้ศัตรู ของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้า� 2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทาทรงฤทธิข
์ องพระองค์ ท่านไปจากศิ
โยน จงครอบครองท่า มกลางศั ตรู ของพระองค์ ท่านเถิด 3 ชนชาติ ของพระองค์ ท่านจะสมัครถวายตัว ของ
เขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิอ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิจ
์ ากครรภ์
์ าํ นาจของพระองค์ท่าน ด้วยเครือ
ของอรุ โณทัย นํ้าค้างแห่ง วัย หนุ่ม เป็น ของพระองค์ ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย
นพระทัยของพระองค์ว่า “เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค� 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ
ข้างขวาหัตถ์ของพระองค์ท่าน พระองค์จะทรงทลายบรรดากษั ตริย์ในวันที่ทรงพระพิโรธ 6 พระองค์จะทรง
กระทําการพิพากษาท่ามกลางประชาชาติให้ซากศพเต็มไปหมด พระองค์จะทรงทลายผูเ้ ป็นประมุขทัว่ แผ่น
ดินโลกอันกว้างขวาง 7 พระองค์ท่านจะทรงดื่มจากลําธารข้างทาง ฉะนั ้นพระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียร
ขึ้น
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จงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระราชกิจยิง่ ใหญ่ของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพเจ้า ในคณะ
ผู้ เที่ยงธรรม ในชุ มนุ มชน 2 บรรดาพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ ใหญ่ ยิง่ เป็ นที ่ ค้นคว้า ของทุก คนที่ พอใจ
3 พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ดํารงอยู่เป็ นนิ ตย์ 4 พระองค์
ได้ ทรงให้ พระราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ เป็ นที ่ จดจํา พระเยโฮวาห์ ทรงมี พระคุณ และเต็ม ไปด้วยพระ
กรุ ณา 5 พระองค์ ประทานอาหารให้ ผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ พระองค์ จะทรงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์
เสมอ 6 พระองค์ ได้ ทรงสําแดงฤทธานุภาพแห่ง พระราชกิจ ของพระองค์ แก่ ประชาชนของพระองค์ เพื่อ จะ
ทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่เขา 7 พระหัตถกิจของพระองค์นั้นสุจริตและยุติธรรม และพระ
บัญญัติทัง้ หลายของพระองค์ก็ไว้ใจได้ 8 สถาปนาอยูเ่ ป็นนิ จกาล และประกอบความจริงกับความเที่ยงธรรม
9 พระองค์ ทรงใช้ การไถ่ ให้ มาย ัง ประชาชนของพระองค์ พระองค์ ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์ เป็ น
นิ ตย์ พระนามของพระองค์บริสุทธิและน่
าคร้ามกลัวจริงๆ
์
1

จงยําเกรงพระเยโฮวาห์

10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็ นที่เริม
่ ต้นของสติปัญญา

ก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

112
พระสัญญาต่างๆสําหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด คนที ่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ ก็ เป็ นสุ ข คือ ผู้ ปี ติ ยินดี เป็ นอ ัน มากในพระ
บัญญัติของพระองค์ 2 เชื้อสายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่นดิน ชัว่ อายุที่เทย
ี่ งธรรมจะรับพระพร 3 ทรัพย์
ศฤงคารและความมัง่ คังม
่ อยู
ี ในเรื
่
อนของเขา และความชอบธรรมของเขาดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 4 ความสว่างจะ
โผล่ ข้น
ึ มาในความมืดให้คนเที่ยงธรรม เขามีความเมตตา เต็มไปด้วยความสงสารและชอบธรรม 5 คนที ่ดี
จะแสดงความเมตตาคุณและให้ยืม เขาจะดําเนิ นการของเขาด้วยความยุติธรรม 6 แน่ นอนเขาจะไม่ถดถอย
เป็น นิ ตย์ คนจะระลึก ถึง คนชอบธรรมอยู่ เป็น นิ ตย์ 7 เขาจะไม่ กล ัว ข่าวร้าย จิ ตใจของเขายึด แน่ น วางใจ
ในพระเยโฮวาห์ 8 จิ ตใจของเขาแน่ว แน่ เขาจะไม่ กล ัว จนกว่า จะเห็น ความประสงค์ ต่อ ศั ตรู ของเขาสําเร็จ
9 เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็ นนิ ตย์ เขาของเขาจะถูกเชิดชูข้น
ึ ด้วย
เกียรติ 10 คนชัว่ จะเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจ เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไป ความปรารถนาของคนชัวน
ั ้ จะ
่ น
สูญเปล่า

113
จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงสรรเสริญ เถิด จงสรรเสริญ
พระนามพระเยโฮวาห์ 2 สาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ 3 ตัง้ แต่ที่ดวง
1

เพลงสดุดี 113:4
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อาทิตย์ ขึ้น จนถึง ที่ ดวงอาทิตย์ ตกพระนามของพระเยโฮวาห์เป็ นที ่ สรรเสริญ 4 พระเยโฮวาห์ ประทั บอย ู่ สูง
เหนื อประชาชาติทัง้ ปวง และสง่าราศีของพระองค์สูงเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา ผู้ประทับบนที่ สูง 6 ผู้ถ่อมพระทัยลงทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
7 พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ้น มาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้น มาจากกองขี้ เถ้า 8 เพื่อ ให้เขานั ่ งก ับ
บรรดาเจ้านาย คือบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์ 9 พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่ เป็นแม่ที่
ชื่นบานมีบุตร จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

114
จงยําเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
คือวงศ์วานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา 2 ยูดาห์กลายเป็นสถาน
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ อิสราเอลเป็น อาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเลมองแล้ว หนี จอร์แดนหัน กลับ 4 ภู เขา
กระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 5 เป็นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้าจึงหนี แม่น้าํ จอร์แดน
เอ๋ย เจ้าจึงหันกลับ 6 ภูเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ 7 แผ่
นดินเอ๋ยสัน
่ เทิม
้ เถิด ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าของยาโคบ 8 ผู้ให้หินเป็น
สระนํ้า หินเหล็กไฟเป็นนํ้าพุ
1 เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียป
ิ ต์

115
จงมัน
่ ใจในพระเจ้า
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ พระเจ้าข้า แต่ขอถวายสง่าราศี
แด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ และความจริงของพระองค์ 2 ทําไมบรรดา
ประชาชาติ จะกล่าวว่า “บัดนี้ พระเจ้า ของเขาทัง้ หลายอยู่ ไหนเล่า� 3 แต่ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายอยู่ ในฟ้า
สวรรค์ สิ ่ง ใดที่ พระองค์ พอพระทัย พระองค์ ก็ ทรงกระทํา 4 รู ปเคารพของคนเหล่า นั ้น เป็น เงิน และทองคํา
เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ 5 รู ปเหล่านั ้ นมีปาก แต่ พู ดไม่ได้ มีตา แต่ดู ไม่ได้ 6 มีหู แต่ ฟังไม่ได้ยน
ิ มีจมูก แต่
ดมไม่ได้ 7 มีมือ แต่คลําไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รู ปเหล่านั ้นทําเสียงในคอไม่ได้ 8 ผู้ที่ทํารู ปเหล่านั ้นจะเป็น
เหมือนรู ปเหล่านั ้น เออ บรรดาผูที
้ ่วางใจในรู ปเหล่านั ้นกเช่
็ นกัน 9 โอ อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์
เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้ หลาย 10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเย
โฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ ของเขาทัง้ หลาย 11 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์เอ๋ย
จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์ และเป็น โล่ ของเขาทัง้ หลาย 12 พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นห่วงเราทัง้ หลาย พระองค์จะทรงอํานวยพระพรเราทัง้ หลาย พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์
วานอิสราเอล พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์วานอาโรน 13 พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดา
14 พระเยโฮวาห์จะทรงให้ท่านเพิม
ผูที
้ ่ยําเกรงพระเยโฮวาห์ทัง้ ผูน
้ ้ อยและผูใหญ่
้
่ พูนขึ้นทัง้ ท่านและลูกหลาน
15
ของท่าน ท่านได้รบ
ั พระพรจากพระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้า
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 17 คนตายไม่
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ หรือผู้ที่ ลงไปสู่ ที่ สงัดก็เช่นนั ้น 18 แต่ เราทัง้ หลายจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่
บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

116
การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น

1 ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ทรงสดับเสียงและคํา วิงวอนของข้าพเจ้า 2 เพราะพระองค์ ทรง

เงีย
่ พระกรรณสดับ ข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะทูล พระองค์ ตราบเท่า ที่ ข้าพเจ้า มี ชี วิตอยู่ 3 ความเศร้า
โศกแห่ง ความตายมาล้อมข้าพเจ้า อยู่ ความเจ็บ ปวดแห่ง นรกจับ ข้าพเจ้า ไว้ ข้าพเจ้า ประสบความทุกข์ ใจ
และความระทม 4 แล ้ว ข้าพเจ้า ร้องทูล ออกพระนามพระเยโฮวาห์ ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วย
ชีวต
ิ ข้า พระองค์ ให้รอด � 5 พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุ ณาและชอบธรรม พระเจ้า ของเราทัง้ หลายกอปรด้วย
พระเมตตา 6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู น
้ ้ อยไว้ เมื่อข้าพเจ้าตกตํ่า พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด 7 โอ จิ
ตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่เจ้าอย่างบริบูรณ์ 8 เพราะ
พระองค์ทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราช ช่วยนั ยน์ ตาข้าพระองค์จากนํ้าตา ช่วยเท้าข้าพระองค์
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 ยิง่ 11 ข้าพเจ้า กล่าวด้วยความเร่ง ร้อน
ว่า “คนเรานี้ เป็นคนโกหกทัง้ นั ้น� 12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ได้ เนื่ องจากบรรดาพระรา
ชกิ จอ ั นม ี พระคุณ ต่อ ข้าพเจ้า 13 ข้าพเจ้า จะยกถ้วยแห่ง ความรอดและร้องทูล ออกพระนามพระเยโฮวาห์
14 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ประชาชนทัง
้ ปวงของพระองค์
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15 มรณกรรมแห่งวิสุ ทธิชนของพระองค์สําคัญในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์
แท้ จร ิง ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น บุตรชาย
ของหญิง คนใช้ ของพระองค์ พระองค์ ทรงแก้ พันธนะของข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ จะถวายเครือ
่ งสักการ
บูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์ และจะร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 18 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะทําตามคํา
ปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 19 ในบริเวณพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ในท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

117
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์
1 โอ ประชาชาติ ทัง
้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์ เถิด
2 เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่อ เรานั ้น ใหญ่ หลวง และความจริง ของพระเยโฮวาห์ ดํารงเป็ น นิ ตย์
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิ ตย์ 2 บัดนี้ จงให้อส
ิ ราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์� 3 บัดนี้ จงให้วงศ์ วานอา
โรนกล่า วว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์� 4 บัดนี้ จงให้บรรดาผู้ที่ ยําเกรงพระเยโฮวาห์กล่าว
ว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์� 5 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ในยามเป็น ทุกข์ พระเยโฮ
วาห์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงตัง้ ข้าพเจ้าให้อยู่ในที่ กว้างขวาง 6 มีพระเยโฮวาห์อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
ไม่กลัว มนุษย์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า 7 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า พร้อมกับผู้อ่ืนที่ชว
่ ยข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า จึง จะเห็น ความปรารถนาของข้าพเจ้า ต่อ คนที่ เกล ียดข้าพเจ้า นั ้น สําเร็จ 8 การวางใจในพระเยโฮ
วาห์ ก็ดี กว่า ที่ จะเชื่อ ใจในมนุษย์ 9 การวางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ดี กว่า ที่ จะเชื่อ ใจในเจ้า นาย 10 ประชาชาติ
ทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 11 เขาทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า
ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 12 เขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนผึ้ง เขาทัง้
หลายดับ เสีย แล้ว เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 13 เจ้ าได้ ผล
ัก ข้าพเจ้า อย่างแรงเพื่อ ให้ข้าพเจ้า ล้ม ลง แต่ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยข้าพเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น กําลัง
และบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า 15 เสียงแห่งความยินดีและความรอด
อยู่ ในพลับพลาของผู้ ชอบธรรมว่า “พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์ หา้ วหาญนั ก 16 พระหัตถ์ ขวาของพระ
เยโฮวาห์เป็ นที ่เชิดชู พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์หา้ วหาญนั ก� 17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ ข้าพเจ้าจะเป็น
อยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ 18 พระเยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนั ก แต่พระองค์ไม่
ทรงมอบข้าพเจ้า ไว้กับ มัจจุ ราช 19 ขอเปิด ประตู ความชอบธรรมให้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะเข้า ประตู นั้น ไปและ
จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ 20 นี่ คือ ประตู ของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ 21 ข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงฟังข้าพระองค์ และมาเป็นความรอดของข้าพระองค์ 22 ศิลาซึ่งช่าง
ก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว 23 การนี้ เป็น มาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์
ประจักษ์ แก่ ตาเรา 24 นี่ เป็ นว ัน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ ์ และยินดี ในวัน นั ้น 25 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดเถิด โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอประทานความจําเริญ
แก่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเถิด 26 ขอให้ท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้ รบ
ั พระพร ข้าพเจ้าทัง้
หลายอวยพรท่านทัง้ หลายจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงประทาน
ความสว่างแก่ เรา จงผูก มัด เครือ
่ งบู ชาด ้วยเชือกไปถึง เชิง งอนของแท่ นบู ชา 28 พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะเชิดชู พระองค์ 29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
1 โอ

119

บรรดาคําอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก�
บรรดา ผู้ ที่ ดี รอบคอบ ใน ทาง ของ เขา ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ตามพ ระ ราช บัญญั ติ ของ พระ เย โฮ วาห์
2 ผู้ ที่ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ก็ เป็ นสุ ข คือ ผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ ด้วยสุ ดใจ 3 ทัง
้ ผู้ ที่ ไม่ กระทํา
ความชัว่ ช้า แต่ เดิน ตามบรรดาพระมรรคาของพระองค์ 4 พระองค์ ได้ ทรงบัญชาให้ เราทัง้ หลายรักษาข้ อบ
ัง คับ ของพระองค์ อย่างเคร่งครัด 5 โอ ขอให้ ทางทัง้ หลายของข้า พระองค์ มัน
่ คงในการรักษากฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ 6 แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอาย เมื่อข้าพระองค์เอาใจใส่พระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 7 ข้า
1
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พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อ ข้า พระองค์ เรียนรู คํ
้ า ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์
8 ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ โอ ขออย่าทรงทอดทิง
้ ข้าพระองค์เสียอย่างสิน
้ เชิงเลย
เบธ (ข�
หน ุ่มๆ จะ รักษา ทาง ของ ตน ให้ บริสุทธิ์ ได้ อย่างไร โดย ระ แวด ระวัง ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์ 10 ข้า
พระองค์ แสวงหาพระองค์ ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ โอ ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ หลงไปจากพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาป
ต่อพระองค์ 12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สาธุการแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
13 ข้า พระองค์ ประกาศด้วยริม ฝีปากของข้า พระองค์ ถึง บรรดาคํา ตัดสิน แห่ง พระโอษฐ์ ของพระองค์ 14 ข้า
พระองค์ปี ติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิน
้ 15 ข้าพระองค์
จะรํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และเอาใจใส่ ทางทัง้ หลายของพระองค์ 16 ข้า พระองค์ จะปี ติ ยินดี ในกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
9

กิเมล (ค�
ขอทรงกระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อย่างบริบูรณ์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะมี ชี วิต และจะรักษาพระวจนะ
ของพระองค์ 18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิง่ มหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์
19 ข้า พระองค์ เป็ น คนพเนจรบนแผ่น ดิน โลก ขออย่า ทรงซ่อนพระบัญญั ติ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ เสีย
20 จิตใจของข้าพระองค์เร่าร้อนเพราะปรารถนาคําตัดสินของพระองค์ตลอดเวลา 21 พระองค์ทรงขนาบคน
ยโสที่ ถู กสาปแช่ง ผู้ หลงไปจากพระบัญญั ติ ของพระองค์ 22 ขอทรงนํา การตําหนิ และการประมาทไปจาก
ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 23 แม้ เจ้ านายนั ่ง ปรึกษากัน ต่อสู้ ข้า
พระองค์ แต่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ รําพึง ถึง กฎเกณฑ์ ของพระองค์ 24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ เป็น
ความปีติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
17

ดาเลธ (ง�
จิ ตใจของข้า พระองค์ ติ ดผงคลี ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 26 ข้า
พระองค์ ได้ ทูล ถึง ทางของข้า พระองค์ และพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์
แก่ข้าพระองค์ 27 ขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์ และข้าพระองค์จะกล่าว
ถึง พระราชกิ จอ ัน มหัศจรรย์ ของพระองค์ 28 จิ ตใจของข้า พระองค์ ละลายไปด้วยความโศก ขอทรงเสริม
กําลัง ข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 29 ขอทรงให้ ทางเทียมเท็จ ไกลจากข้า พระองค์ และขอโปรด
ประทานพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 30 ข้า พระองค์ ได้ เลือกทางแห่ง ความจริง ข้า พระองค์
ตัง้ คําตัดสินของพระองค์ ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31 ข้าพระองค์ ผูกพันอยู่กับบรรดาพระโอวาทของพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ ขายหน้า 32 ข้า พระองค์ จะวิง่ ในทางพระบัญญั ติ ของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์กว้างขวาง
25

ฮี (จ�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษา
ทางนั ้น ไว้จนสุด ปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ไว้ ข้าพระองค์จะปฏิบัติพระราชบัญญัตินั ้นด้วยสุดใจของข้าพระองค์ 35 ขอโปรดให้ข้าพระองค์
ไปในมรรคาแห่งพระบัญญัติของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยินดีในมรรคานั ้น 36 ขอทรงโน้ มใจข้าพระองค์
ในบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และมิใช่ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหันนั ยน์ ตาของข้าพระองค์ ไปจากการ
มองดู สิ ่ งอน ิจ จัง และขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ในพระมรรคาของพระองค์ 38 ขอทรงยืนยัน พระ
วจนะของพระองค์ กับผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้เกรงกลัวพระองค์ 39 ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ ครั ่
นคร ้า มนั ้น ไปเสีย เพราะคํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น ดี 40 ดู เถิด ข้า พระองค์ ปรารถนาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์
โดยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์
33 โอ

เวา (ฉ�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ คือความรอดของพระองค์ตามพ
ระวจนะของพระองค์ 42 แล้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจใน
พระวจนะของพระองค์ 43 ขออย่า ทรงนํา พระวจนะแห่ง ความจริง ออกไปจากปากข้า พระองค์ อย่างสิน
้ เชิง
เพราะความหวัง ของข้า พระองค์ อยู่ ในคํา ตัดสิน ของพระองค์ 44 ข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ สืบๆไปเป็น นิ จ กาล 45 และข้า พระองค์ จะเดิน อย่างเสรีเพราะข้า พระองค์ ได้ แสวงหาข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์ 46 ข้า พระองค์ จะพูด ถึง พระโอวาทของพระองค์ ต่อ เบื้องพระพักตร์บรรดากษั ตริย์ และจะไม่ ขาย
หน้า 47 ข้าพระองค์จะปี ติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก 48 ข้าพระองค์จะยกมือต่อพระ
บัญญัติของพระองค์ซ่ึงข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์จะรําพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์
41 โอ

เซน (ช�
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49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์
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 ข้าพระองค์ ระลึกถึงคําตัดสินของพระองค์ แต่ โบราณกาล โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ รับความ
เล้าโลมใจ 53 ความกริวอ
้ ันเร่าร้อนฉวยข้าพระองค์ไว้ เพราะเหตุคนชัว่ ผู้ละทิง้ พระราชบัญญัติของพระองค์
54 กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้ เป็ นบทเพลงของข้าพระองค์ ในเรือนที่ ข้าพระองค์ อาศัยอยู่นั ้น 55 โอ ข้าแต่ พระ
เยโฮวาห์ ในกลางคืน ข้า พระองค์ ระลึก ถึง พระนามของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว้
56 สิ่งนี้ ได้ตกมายังข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับของพระองค์ไว้

เชธ (ซ�
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ กล่าวว่าข้าพระองค์ จะรักษา
พระวจนะของพระองค์ 58 ข้า พระองค์ วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้า พระองค์
ขอทรงกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของพระองค์ 59 ข้า พระองค์ คิดถึง ทางทัง้ หลายของข้า พระองค์
แล ้ว ข้า พระองค์ หน
ั เท้า ของข้า พระองค์ ไปสู่ บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 60 ข้า พระองค์ เร่งรีบ ไม่ ล่าช้า ที่
จะรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ 61 แม้ หมู่ คนชัว่ ดัก ข้าพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระราชบัญญัติ ของ
พระองค์ 62 พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ จะลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์ เนื่ องด้วยคําตัดสิ นอันชอบธรรมของ
พระองค์ 63 ข้า พระองค์ เป็น เพื่อ นกั บท ุก คนผู้ ยาํ เกรงพระองค์ กับ ผู้ ที่ รักษาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 64 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน โลกเต็ มด ้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์
57 โอ

เทธ (ฌ�
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ดี ต่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์
66 ขอทรงสอนคําตัดสินและความรูแก่
้ ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์ 67 ก่อน
ที่ ข้าพระองค์ ทุกข์ยาก ข้าพระองค์ หลงเจิน
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ไว้ 68 พระองค์
่ แต่ บัดนี้ ข้าพระองค์ รก
ประเสริฐ และทรงกระทําการดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 69 คนโอหังป้ายความเท็จ
ใส่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70 จิตใจของเขาทัง้ หลายตํ่าช้าเหมือน
ไขมัน แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์ 71 ดีแลวท
้ ข
ี่ ้าพระองค์ทุกข์ยากเพื่อข้าพระองค์
จะเรียนรู ้ถึง กฎเกณฑ์ ของพระองค์ 72 สําหรับ ข้า พระองค์ พระราชบัญญัติ แห่ งพระโอษฐ์ ของพระองค์ ก็ดี
กว่าทองคําและเงินพันๆแท่ง
65

โจด (ญ�
พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ สร้างและสถาปนาข้า พระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะเรียนรู พ
้ ระบัญญัติ ของพระองค์ 74 บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ จะเห็นข้าพระองค์ และเปรมปรีดิ ์
เพราะว่าข้าพระองค์ได้หวังในพระวจนะของพระองค์ 75 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบว่าคําตัดสิน
ของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก 76 ขอความ
เมตตาของพระองค์ เป็ นที ่เล้าโลมข้าพระองค์ ตามพระดํารัสของพระองค์ ที่ มีแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 77 ขอ
พระกรุ ณาของพระองค์มายังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญญัติของพระองค์เป็น
ความปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ 78 ขอทรงให้ คนโอหัง ได้ รบ
ั ความอาย เพราะว่า เขาได้ ควํา่ ข้า พระองค์ ด้วย
ความเท็จโดยไม่มีเหตุ แต่ข้าพระองค์จะรําพึงถึงข้อบังคับของพระองค์ 79 ขอให้บรรดาผู้ที่ยําเกรงพระองค์
หันกลับมายังข้าพระองค์ พร้อมกับผู้ที่ ทราบถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 80 ขอให้จิ ตใจข้าพระองค์ไร้
ตําหนิ ในเรือ
่ งกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องขายหน้า
73

คาฟ (ด�
จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ อ่อน ระโหย คอย ความ รอด ของ พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ หวัง ใน พระ วจนะ ของ
พระองค์ 82 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยพระดํารัสของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลถามว่า “เมื่อไร
พระองค์ จะทรงเล้าโลมข้า พระองค์� 83 เพราะว่า ข้า พระองค์ เป็น เหมือนถุง หนั ง ถูก รมควัน แต่ ข้า พระองค์
ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์ 84 ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะอยูน
่ านเท่าไร พระองค์จะทรงกระทําการพิพากษา
บรรดาผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ เมื่อไร 85 คนโอหัง ได้ ขุด หลุม พรางดัก ข้า พระองค์ ซึ่ง ไม่ สอดคล้องกับ พระราช
บัญญัติของพระองค์ 86 พระบัญญัติของพระองค์ทัง้ สิน
้ สัตย์ซื่อ เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรง
ช่วยข้า พระองค์ ด้วย 87 เขาเกือบจะทําให้ข้า พระองค์ ดับชีพ ไปจากแผ่น ดิน โลกแล้ว แต่ ข้า พระองค์ ไม่ ทอด
ทิง้ ข้อบังคับของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ ไว้ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
81
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89 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ ปั ก แน่ น อยู่ ในสวรรค์ เป็ น นิ ตย์ 90 ความซื่อตรง ของ
พระองค์ดํารงอยู่ทุกชัว่ อายุ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตัง้ อยู่ 91 โดยกฎของพระองค์สิ่งเห
ล่านี้ ตังม
้ น
ั ่ อยูทุ
่ กวันนี้ เพราะของทุกสิง่ เป็นผูรั
้ บใช้ของพระองค์ 92 ถ้าพระราชบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นทีปี
่
ติยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คงจะพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ 93 ข้าพระองค์จะไม่ลืม
ข้อบังคับของพระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนัน
้ 94 ข้าพระองค์เป็น
ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์ 95 คนชัว่ ซุ่ม
คอยทําลายข้าพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ 96 ข้าพระองค์ เคยเห็นขอบเขต
ของความสมบูรณ์ทัง้ สิน
้ แล้ว แต่พระบัญญัติของพระองค์กว้างขวางเหลือเกิน

เมม (ถ�
ข้าพระองค์รก
ั พระราชบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคํารําพึงของข้าพระองค์วันยังคํ่า 98 โดยพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ฉลาดกว่า ศั ตรู ของข้า พระองค์ เพราะพระบัญญั ติ
นั ้นอยูก
่ ับข้าพระองค์เสมอ 99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์เป็นคํารําพึงของข้าพระองค์ 100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์
รักษาข้อบังคับของพระองค์ 101 ข้าพระองค์รงั ้ เท้าข้าพระองค์ไว้จากวิถีชวท
ั ่ ุกอย่าง เพื่อรักษาพระวจนะของ
พระองค์ 102 ข้าพระองค์มิได้เลี่ยงจากคําตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ 103 พระ
ดํารัสของพระองค์นั ้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่านํ้าผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ 104 ข้าพระองค์
ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง
97 โอ

นูน (ท�
พระ วจนะ ของ พระองค์ เป็น โคม สําหรับ เท้า ของ ข้า พระองค์ และ เป็น ความ สว่าง แก่ มรรคา ของ ข้า
พระองค์ 106 ข้าพระองค์ ได้ ตัง้ สัตย์ปฏิญาณและจะกระทํา ให้สําเร็จ ว่าจะรักษาคําตัด สิ นอันชอบธรรมของ
พระองค์ 107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่างหนั ก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ตามพ
ระวจนะของพระองค์ 108 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรับคํา สัก การบู ชาด ้วยปากของข้า พระองค์ และ
ขอสอนคําตัดสินของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 109 ชีวิตของข้าพระองค์ อยู่ในมือของข้าพระองค์ เสมอ แต่ ข้า
พระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์ 110 คนชัว่ วางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิน
่ จาก
ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ รบ
ั ไว้เป็น มรดกเป็น นิ ตย์ พระเจ้า ข้า
เป็น ความชื่นบานแก่ ใจข้า พระองค์ 112 ข้า พระองค์ โน ้ม จิตใจข้า พระองค์ ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ ของพระองค์
เป็นนิ ตย์จนอวสาน
105
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ข้า พระองค์ เกล ียด ชัง ความ คิด สอง จิต สองใจ แต่ ข้า พระองค์ รัก พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์
114 พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ซ่อนและเป็ น โล่ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ หวัง ในพระวจนะของพระองค์ 115 แน่ ะ
เจ้ าคนทํา ชัว่ ไปเสีย จากข้า เพื่อ ข้า จะรักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า ของข้า 116 ขอทรงประคองข้า พระองค์
ไว้ตามพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเป็น อยู่ และอย่า ให้ ข้า พระองค์ ขายหน้า ในความหวัง ของ
ข้า พระองค์ 117 ขอทรงชู ข้า พระองค์ ขึ้น เพื่อ ข้า พระองค์ จะปลอดภัย และมี ความนั บถือ กฎเกณฑ์ ของพระ
องค์สืบๆไป 118 พระองค์ทรงตะเพิดบรรดาคนที่หลงเจิน
่ จากกฎเกณฑ์ของพระองค์ พระเจ้าข้า อุบายหลอก
ลวงของเขาคือ ความเท็จ 119 พระองค์ ทรงทิง้ บรรดาคนชัว่ ของแผ่นดิน โลกเหมือนทิง้ ขี้แร่ เพราะฉะนั ้นข้า
พระองค์รก
ั บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 120 เนื้ อหนั งข้าพระองค์สัน
่ เทิม
้ เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้า
พระองค์กลัวคําตัดสินของพระองค์
113
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121 ข้าพระองค์ได้กระทําสิง
้ บบังคับข้าพระองค์
่ ที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม ขออย่าทรงละข้าพระองค์แก่ผูบี

122 ขอทรงเป็ นประกันเพื่อช่วยผู้รับใช้ของพระองค์

ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ 123 นั ยน์ ตา
ของข้าพระองค์ มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดํารัสชอบธรรมของพระองค์ สําเร็จ
124 ขอ ทรง กระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์ ตาม ความ เมตตา ของ พระองค์ และ ขอ ทรง สอน กฎ เกณฑ์ ของ
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 125 ข้าพระองค์ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงประทานความเข้าใจแก่ ข้าพระองค์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะรู ถ
้ ึง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 126 เป็น เวลาที่ พระเยโฮวาห์ ควรทรงจัดการ เพราะ
เขาหักพระราชบัญญัติของพระองค์ 127 เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์รก
ั พระบัญญัติของพระองค์ยงิ่ กว่าทองคํา
ยิง่ กว่า ทองคํา เนื้ อด ี 128 เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ ถือว่า บรรดาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ ถู กต้องในทุก เรือ
่ ง ข้า
พระองค์เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง
บี (บ�
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ประหลาดนั ก เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้า พระองค์ จึง รักษาไว้ 130 การ
คลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทัง้ ให้ความเข้าใจแก่คนรู น้
้ อย 131 ข้าพระองค์หอบจนอ้าปาก
129
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เพราะข้าพระองค์ กระหายพระบัญญัติ ของพระองค์ 132 ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ และมีพระกรุ ณาต่อข้า
พระองค์ ดังที่พระองค์ทรงเคยกระทําต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้ยา่ งเท้าของข้าพระองค์
มัน
่ คงอยู่ในพระดํารัสของพระองค์ ขออย่าทรงให้ความชัว่ ช้าใดๆมีอาํ นาจเหนื อข้าพระองค์ 134 ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ 135 ขอทรงกระทํา
ให้ พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงมาที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 136 ข้าพระองค์น้ําตาไหลพรัง่ พรู เพราะคนไม่รก
ั ษาพระราชบัญญัติของพระองค์
ซาดดี (ป�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ชอบธรรมและคําตัดสินของพระองค์ก็ถูกต้อง 138 บรรดาพระโอวาท
ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ก็ชอบธรรมและสัตย์สุจริตทัง้ สิน
้ 139 ความเร่าร้อนของข้าพระองค์เผาข้าพระองค์
อยู่ เพราะคู่อริของข้าพระองค์ลืมพระวจนะของพระองค์ 140 พระดํารัสของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ เพราะฉะนั ้น
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั พระดํารัสน น
ั ้ 141 ข้า พระองค์ ต่ํา ต้อยและเป็ นที ่ ดูถูก แต่ ข้า พระองค์ ไม่ ลืม ข้ อบ ัง คับ
ของพระองค์ 142 ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิ ตย์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็น
ความจริง 143 ความทุกข์ ยากลําบากและความแสนระทมได้ มาสู่ ข้า พระองค์ แต่ พระบัญญั ติ ของพระองค์
เป็นความปี ติยินดีของข้าพระองค์ 144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิ ตย์ ขอประทานความ
เข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารงชีวต
ิ อยู่
137 โอ

คอฟ (ผ�
ข้า พระองค์ รอ
้ งทู ลด ้วยสิน
้ สุดใจของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 146 ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพื่อ
ข้าพระองค์ จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 147 ข้าพระองค์ ต่ ืนขึ้นก่อนอรุ ณ ทูล ขอความช่วยเหลือ
ข้าพระองค์หวังอยู่ในพระวจนะของพระองค์ 148 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ต่ ืนอยู่ก่อนถึงยามทุกยามในกลาง
คืน เพื่อรําพึงถึงพระดํารัสของพระองค์ 149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ตามคํา ตัดสิน ของพระองค์ 150 ผู้ ติ ดตามการมุ่ง ร้าย
เข้ามาใกล้ ข้าพระองค์ แล้ว เขาอยู่หา่ งไกลจากพระราชบัญญัติ ของพระองค์ 151 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่
พระองค์ ทรงสถิต ใกล้ และพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ก็ จริง 152 ข้า พระองค์ ทราบนานแล้ว จากบรรดา
พระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
145
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153 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์

และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะข้าพระองค์
มิได้ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์ 154 ขอทรงแก้คดีของข้าพระองค์และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขอ
ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของพระองค์ 155 ความรอดนั ้น อยู่ หา่ งไกลจากคนชัว่ เพราะ
เขาไม่ แสวงหากฎเกณฑ์ ของพระองค์ 156 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระกรุ ณาของพระองค์ ใหญ่ หลวงนั ก
ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ตามคํา ตัดสิน ของพระองค์ 157 ผู้ ข่มเหงและปรปั กษ ์ ของข้า พระองค์ มี
มากมาย แต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 158 ข้าพระองค์มองดูคนละเมิดด้วย
ความชิงชัง เพราะเขาไม่รก
ั ษาพระดํารัสของพระองค์ 159 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิเคราะห์ว่าข้าพระ
องค์รก
ั ข้อบังคับของพระองค์มากเท่าใด ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้ตามความเมตตาของพระองค์
160 ตัง
้ แต่ แรกพระวจนะของพระองค์ คือความจริง และคําตัดสิ นอันชอบธรรมของพระองค์ ทุกข้อดํารงอยู่
เป็นนิ ตย์
ชิน (พ�
เจ้ านายได้ ข่มเหงข้า พระองค์ โดยปราศจากเหตุ แต่ จิ ตใจของข้า พระองค์ ตะลึง พรึง เพริด เพราะพระ
วจนะของพระองค์ 162 ข้า พระองค์ เปรมปรีดิ ์ เพราะพระดํารัส ของพระองค์ อย่างผู้ ซ่ึง พบของที่ ถู กร ิบ มา
เป็ นอ ัน มาก 163 ข้า พระองค์ เกล ียดและสะอิดสะเอียนต่อ ความเท็จ แต่ ข้า พระองค์ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 164 ข้า พระองค์ สรรเสริญ พระองค์ วัน ละเจ็ด ครัง้ เหตุ เรือ
่ งข้อ ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์
165 บุ คคลเหล่านั ้ นที ่ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ มี สันติ ภาพใหญ่ ยิง่ ไม่มี สิ ่ง ใดกระทํา ให้ เขาสะดุด ได้
166 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ หวัง ในความรอดของพระองค์ และข้า พระองค์ ทํา ตามพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 167 จิตใจของข้าพระองค์รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รก
ั พระโอวาทนั ้นมากยิง่
168 ข้า พระองค์ รก
ั ษาข้ อบ ัง คับ และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ อยู่ ต่อ
เบื้องพระพักตร์พระองค์
161

เทา (ฟ�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ข้น
ึ มาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอประทาน
ความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 170 ขอคํา วิงวอนของข้า พระองค์ ข้น
ึ มาต่อ เบื้องพระ
169 โอ
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พักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ตามพระดํารัส ของพระองค์ 171 ริม ฝีปากของข้า พระองค์ จะ
เทคํา สรรเสริญ ออกมา ที่ พระองค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 172 ลิน
้ ของข้า พระองค์
จะกล่าวเรือ
่ งพระดํารัส ของพระองค์ เพราะพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ชอบธรรม 173 ขอพระหัตถ์ ของ
พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ เลือกข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 174 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ข้า พระองค์ กระหาย ความ รอด ของ พระองค์ และ พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์ เป็น ความ ปี ติ ยินดี ของ ข้า
พระองค์ 175 ขอทรงโปรดให้จิตใจข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั ้นจะสรรเสริญพระองค์ และให้คําตัดสิน
ของพระองค์ ชว
่ ยข้า พระองค์ 176 ข้า พระองค์ หลงเจิน
่ ดัง แกะที่ หายไป ขอทรงเสาะหาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์

120
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ รอ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า 2 คือทูลว่า “โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสา จากลินที
่
� 3 แน่ ะ ลิน
้ หลอกลวง
้ หลอก
ลวงเอ๋ย จะประทานสิง่ ใดแก่เจ้าและจะเพิม
่ เติมอะไรให้เจ้าอีก 4 ลูกธนูคมของนั กรบกับถ่านไม้จําพวกสนจู
นิ เปอร์ที่ลุกโพลง น่ ะซี 5 วิบัติแก่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอาศั ยกับชนเมเชค ที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคด
าร์ 6 จิตใจข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้ว 7 ข้าพเจ้าชอบสันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด
เขาหนุนสงคราม

121
ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 ข้าพเจ้า จะเงยหน้า ดู ภูเขา ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า มาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า มาจาก
พระเยโฮวาห์ ผูทรงสร้
้
างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 3 พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผูทรง
้
อารักขาท่านจะไม่ เคลิม
้ ไป 4 ดู เถิด พระองค์ ผู้ ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ ทรงหลับ สนิ ท หรือนิ ทรา 5 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังที่ ข้างขวามือของท่าน 6 ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตี
ท่านในเวลากลางวัน หรือ ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์ จะทรงอารักขาท่านให้ พ้น ภยันตราย
ทัง้ สิน
ิ ของท่าน 8 พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตัง้ แต่กาล
้ พระองค์จะทรงอารักขาชีวต
บัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์

122

ดาวิดปีติยินดีเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ให้เราเข้าไปยังพระนิ เวศพระเยโฮวาห์เถิด� 2 โอ เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย เท้าของพวกข้าพเจ้าจะยืนอยู่ภายในประตูกําแพงของเธอ 3 เขาสร้างเยรู ซาเล็มไว้เป็นนครซึ่งประสาน
แน่ นไว้ด้วยกัน 4 เป็ นที ่ที่ บรรดาตระกูลต่างๆขึ้นไป คือบรรดาตระกูลของพระเยโฮวาห์ ไปยังหีบพระโอวาท
ของอิสราเอล ให้ ถวายโมทนาแก่ พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระที่นั่ง สําหรับ การพิพากษาได้ ตัง้ อยู่ ที่ นั่น
คือ พระที่นั่ง ของพระราชวงศ์ ดาวิด 6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้ แก่ เยรู ซาเล็ม ว่า “ขอบรรดาผู้ ที่ รัก เธอจง
จําเริญ 7 ขอสันติภาพจงมีอยูภายในกํ
่
าแพงของเธอ และให้ความเจริญอยูภ
่ ายในวังของเธอ� 8 เพื่อเห็นแก่
9 เพื่อเห็นแก่พระนิ เวศของพระ
พี่น้ องและมิตรสหาย บัดนี้ ข้าพเจ้าจะพูดว่า “สันติภาพจงมีอยูภายในเธอ�
่
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ
1 ข้าพเจ้ายินดี

123

คนที่ตามทางของพระเจ้ามัน
่ ใจในพระองค์ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ 2 ดูเถิด ตาของผู้รับใช้มองดูมือ
นายของตนฉั นใด และตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉั นใด ตาของข้าพเจ้าทัง้ หลายมองดูพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายจนกว่า พระองค์ จะมี พระกรุ ณาต่อ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายฉั น นั ้น 3 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อ พวกข้า พระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อ พวกข้า พระองค์ เถิด พระเจ้า ข้า
เพราะพวกข้า พระองค์ เอ ื อมระอาความหมิน
่ ประมาท 4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเอือมระอาการเยาะ
เย้ยของคนที่อยูสบาย
่
คือการหมิน
่ ประมาทของคนเย่อหยิง่
1 โอ

124
พระพรแห่งการช่วยให้พ้นอย่างอัศจรรย์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 “ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสถิต ฝ่ายพวกเรา� เออ ขอให้ อิสราเอลกล่าวว่า 2 “ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรง
สถิตฝ่ายพวกเรา เมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เรา 3 แล้วเขาจะกลืนเราเสียทัง้ เป็น เมื่อความโกรธของเขาพลุ่งขึ้นต่อ
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เรา 4 แล้วน้าํ ทัง้ หลายจะท่วมพวกเรา กระแสนํ้าจะไหลอยูเ่ หนื อจิตใจเรา 5 แล้วน้าํ ที่กําเริบจะไหลท่วมจิตใจ
เราไป� 6 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ผู้มิได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั ้น 7 จิตใจเรารอดไปอย่างนกจาก
กับ ของพรานนก กั บก ็ หัก และเราได้ หนี รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ ของเราอยู่ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

125

ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น

บรรดาผู้ ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ เหมือนภู เขาศิ โยน ซึ่ง ไม่ หวัน
่ ไหว แต่ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 2 ภู เขาอยู่
รอบเยรู ซาเล็มฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงอยูร่ อบประชาชนของพระองค์ ตัง้ แต่เวลานี้ สืบต่อไปเป็นนิ ตย์ฉั นนั ้น
3 เพราะคทาของคนชัว
่ จะไม่พักอยู่เหนื อแผ่นดิ นที ่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่
นมือออกกระทําความชัว่ ช้า
1

คําอธิษฐาน
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดีต่อผูทํ
้ าดี และต่อผูเท
้ ย
ี่ งธรรมในจิตใจของเขา 5 แต่บรรดา
ผู้ที่หันเข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไปพร้อมกับคนทําความชัว่ ช้า แต่สันติภาพจะมีอยู่
ในอิสราเอล
4 โอ

126

ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ศิ โยนกลับ มาจากการเป็ น เชลย เราก็ เป็ น เหมือนคนที่ ฝัน ไป 2 ปากของเราได้
หัว เราะเต็ มท ี่ และลิน
้ งอย่างชื่นบาน แล ้ว เขาได้ พู ดก ัน ท่ามกลางประชาชาติ ว่า
้ ของเราได้ เปล ่ง เสียงโห่ รอ
“พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬารให้เขา� 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี
4 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ ทัง
้ หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางนํ้าไหลที่ ทางใต้
5 บรรดาผู้ ที่ หว่านด้วยนํ้าตาจะได้ เก ี่ ยวด ้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน 6 ผู้ที่ ร้องไห้ออกไปหอบหิว้ เมล็ดพืชอั
นมีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

127

พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอน

1 ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่ สร้างก็เหนื่ อยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนื อ
นคร คนยามตื่นอยูก็
่ เหนื่ อยเปล่า 2 เป็นการเหนื่ อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกินอาหารแห่ง
ความเศร้าโศก เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบาย

บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า

ดู เถิด บุ ตรทัง้ หลายเป็น มรดกจากพระเยโฮวาห์ ผู้ บังเกิด จากครรภ์ เป็น รางวัล ของพระองค์ 4 บุ ตรทัง้
หลายที่ เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็ เหมือนลูกธนูในมือนั กรบ 5 ชายใดๆที่ มี ลูกธนูเต็มแล่ งก็เป็นสุข เขาจะไม่ ต้อง
ละอาย แต่เขาจะพูดกับศัตรู ของเขาที่ประตูเมือง
3

128
พระพรสําหรับครอบครัวที่สัตย์ซ่ ือ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ทุ กคนที่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ในมรรคาของพระองค์ 2 เพราะท่านจะกิน ผล
นํ้ามือ ของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ ย็น เป็นสุข 3 ภรรยาของท่านจะเป็น อย่างเถาองุน
่ ลูก ดกอยู่
ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่ อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน 4 ดูเถิด คนที่ยาํ เกรงพระเย
โฮวาห์จะได้รบ
ั พระพรดัง่ นี้ แหละ 5 พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรท่านจากศิโยน และท่านจะเห็นความ
เจริญของเยรู ซาเล็มตลอดวันเวลาชีวต
ิ ของท่าน 6 เออ ท่านจะเห็นลูกหลานของท่าน และสันติภาพมีอยู่ใน
อิสราเอล
1
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
“เขาได้ ให้ ข้าพเจ้า ทุกข์ ยากหลายครัง้ ตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา� ให้ อิสราเอลกล่าวเถิด ว่า 2 “เขาได้ ให้ ข้าพเจ้า
ทุกข์ ยากหลายครัง้ ตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา แต่ เขายัง เอาชนะข้าพเจ้า ไม่ ได้ 3 คนที ่ ไถก็ ได้ ไถบนหลัง ข้าพเจ้า เขาทํา
รอยไถของเขาให้ยาว� 4 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม พระองค์ ทรงตัดเครือ
่ งจองจําของคนชัว่ ออก 5 ขอให้
บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ศิ โยนได้ ขายหน้า และต้องถอยกลับ ไป 6 ให้ เขาเป็น เหมือนหญ้า ที่ งอกบนหลังคาเรือน
ซึ่ง เหีย
่ วแห้ง ไปก่อนมัน โตขึ้น 7 ซึ่ง คนเกี่ยวไม่ เก ็บ ใส่ มือ หรือ คนที่ มัด ฟ่อนไม่ เก ็บ ไว้ที่ อกของเขา 8 ทัง้ คนที่
1
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ผ่านไปไม่พูดว่า “ขอพระพรของพระเยโฮวาห์อยู่บนท่านทัง้ หลาย เราอวยพรท่านทัง้ หลายในพระนามพระ
เยโฮวาห์�
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ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ จากที่ ลึก 2 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงสดับ
เสียงของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับเสียงคําวิงวอนของข้าพระองค์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ถ้า
พระองค์ จะทรงหมายความชัว่ ช้าไว้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ผู้ใดจะยืนอยู่ได้ 4 แต่ พระองค์ มี การอภัยเพื่อ
เขาจะยําเกรงพระองค์ 5 ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะ
ของพระองค์ 6 จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิง่ กว่าคนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิง่
กว่า คนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า 7 จงให้อส
ิ ราเอลหวัง ใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์มี ความเมตตา
และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ 8 และพระองค์จะทรงไถ่อส
ิ ราเอลจากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเขา
1

131
ดาวิดถ่อมใจลงและตักเตือนอิสราเอล บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ จิ ตใจของข้าพระองค์ มิได้ เห่อเหิม และนั ยน์ ตาของข้าพระองค์ มิได้ ยโส ข้าพระองค์
มิได้ไปยุงก
่ ับเรือ
่ งใหญ่โต หรือเรือ
่ งมหัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์ 2 แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจ
ของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมมารดาของตนแล้ว จิตใจของข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้ว
3 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
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คําอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงดาวิดและความลําบากยากเข็ญทัง
้ สิน
้ ของท่าน 2 ว่า ท่านได้ปฏิญาณ
ต่อพระเยโฮวาห์อย่างไร และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของยาโคบว่
า 3 “แน่ นอนข้าพระองค์
์
4
จะไม่เข้าตัวบ้านหรือขึ้นไปนอนบนที่นอนของตน ข้าพระองค์ จะไม่ให้นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ หลับ หรือให้
หน ัง ตาเคลิม
้ ไป 5 จนกว่า ข้า พระองค์ จะหาสถานที่ สําหรับ พระเยโฮวาห์ ได้ คือ ที่ ประทับ ของพระเจ้า ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ของยาโคบ� 6 ดู เถิด เราได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ในเอฟราธาห์ เราได้ พบสิง่ นี้ ในนาของป่า ไม้ 7 “เราจะไป
ยัง ที่ ประทับ ของพระองค์ เราจะนมัสการที่ รองพระบาทของพระองค์� 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก
ขึ้นเสด็จไปยังที่พํานั กของพระองค์ ทัง้ พระองค์และหีบแห่งอานุภาพของพระองค์ 9 ขอปุโรหิตของพระองค์
สวมความชอบธรรม และให้วิสุทธิชนของพระองค์ โห่ร้องด้วยความชื่นบาน 10 เพราะเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ ขออย่าทรงเมินพระพักตร์หนี จากผูที
้ ่พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น 11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็น
ความจริงก ับ ดาวิด ซึ่ง พระองค์ จะไม่ ทรงหัน กลับ คือ ว่า “เราจะตัง้ ผลจากตัว ของเจ้า ไว้บนบัล ลั งก ์ ของเจ้า
12 ถ้า บรรดาบุตรของเจ้า รักษาพันธสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซึ่ง เราจะสอนเขา เหล่ า
บุตรของเขาทัง้ หลายด้วยเช่นกันจะนั ่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิ ตย์� 13 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกศิ โยน
พระองค์ มี พระประสงค์ จะให้ เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ 14 ตรัสว ่า “นี่ เป็ นที ่ พํานั ก ของเราเป็น นิ ตย์ เราจะ
อยู่ที่ นี่ เพราะปรารถนาเช่นนั ้น 15 เราจะอํานวยพรอย่างมากมายแก่ เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้คนจนของ
เมืองนี้ อิ่มด ้วยขนมปัง 16 เราจะเอาความรอดห่ม ปุโรหิตของเมืองนั ้น และวิสุทธิชนของเมืองนั ้น จะโห่รอ
้ ง
ด้วยความชื่นบาน 17 ณ ที่นั ้นเราจะกระทําให้มีเขาหนึ่ งงอกขึ้นมาสําหรับดาวิด เราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่ ง
สําหรับผู้รบ
ั เจิมของเรา 18 เราจะเอาความอายห่มศัตรู ของท่าน แต่มงกุฎของท่านจะแวววาวอยูบ
่ นท่าน�
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ความดีงามเมื่อพี่น้องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยูด
่ ้วยกันเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน ก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 2 เหมือน
นํ้ามันประเสริฐอยูบ
่ นศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ
ของท่าน 3 เหมือนนํ้าค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือนนํ้าค้างซึ่ง ตกลงบนเทือกเขาศิ โยน เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั ่น คือชีวต
ิ จําเริญเป็นนิ ตย์
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 มาเถิด มาถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้ รับ ใช้ ทัง
้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ยืน อยู่ ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ในกลางคืน 2 จงยกมือของท่านขึ้นในสถานบริสุทธิ์ และถวายสาธุการแด่ พระเยโฮ
วาห์ 3 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรท่านจากศิโยน คือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด จงสรรเสริญ พระนามของพระเยโฮวาห์ โอ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระเย
โฮวาห์ เอ๋ย จงสรรเสริญ พระองค์ 2 ท่านที่ ยน
ื อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ ในบริเวณพระนิ เวศของ
พระเจ้าของเรา 3 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ เพราะการกระทํานั ้นเพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกยาโคบไว้สําหรับพระองค์เอง
เลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 5 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ และองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราใหญ่ยงิ่ กว่าพระอื่นทัง้ สิน
้ 6 พระเยโฮวาห์พอพระทัยสิง่ ใด พระองค์ก็ทรงกระทําในฟ้าสวรรค์
และบนแผ่น ดิน โลก ในทะเลและที่ นํ้า ลึก ทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เมฆลอยขึ้น มาจากที่สุด ปลาย
แผ่น ดิน โลก พระองค์ ทรงกระทํา ฟ้าแลบให้ แก่ ฝนและทรงนํา ลมออกมาจากคลัง ของพระองค์ 8 พระองค์
คือ ผู้ ทรงสังหารลู กห ัว ปี ของอียป
ิ ต์ ทัง้ ของคนและของสัตว์ 9 โอ อียป
ิ ต์ เอ๋ย ผู้ ทรงให้ หมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์ท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการของท่าน 10 พระองค์คือผู้ทรงตีประชาชาติ
ใหญ่ โต และทรงสังหารกษั ตริย์ผู้ ทรงฤทธิ์ 11 คือ สิ โหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ และโอกกษั ตริย์ของเมือง
บาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอัน 12 และประทานแผ่นดินของเขาทัง้ หลายให้เป็นมรดก เป็น
มรดกแก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระนามของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความระลึก ถึง พระองค์ ดํารงอยู่ ทุ กชั ่วอายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงแก้ แทน
ประชาชนของพระองค์ และทรงกลับพระทัยในเรือ
่ งบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
1

บรรดารู ปเคารพไร้สาระ

รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติ เป็น เงิน และทองคํา เป็น หัตถกรรมของมนุษย์ 16 รู ปเหล่านั ้ นม ี ปาก
แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 17 มีหู แต่ฟังไม่ได้ยน
ิ ทัง้ ไม่มีลมหายใจในปากของรูปนน
ั ้ 18 ผูที
้ ่ทํารูปนัน
้ เหมือน
19
รู ป เหล่า นั ้น เออ บรรดาผู้ ที่ วางใจในรู ปน ั ้นก ็ เช่น กัน โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระ
เยโฮวาห์ โอ วงศ์ วานอาโรนเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 20 โอ วงศ์ วานเลวีเอ๋ย จงถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ ท่านที่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
จากศิโยน พระองค์ผู้ทรงพํานั กอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
15
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คําตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์

1 โอ

จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ เหนื อ พระทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์ 3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ ผูเป็
้ นเจ้าเหนื อเจ้าทัง้ หลาย เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 4 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ยิง่ ใหญ่ แต่ องค์ เดียว เพราะ
ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 5 ถวาย แด่ พระองค์ ผู้ ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ ด้วย พระ สติ ปัญญา
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 6 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกางแผ่น ดิน โลกออกเหนื อ นํ้า
ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 7 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ ๆ
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 8 สร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวัน เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 9 ดวงจันทร์ และดาวทัง้ หลายให้ ครองกลางคืน เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์ 10 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตีอียป
ิ ต์ทางบรรดาลูกหัวปี เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิ ตย์ 11 และทรงนําอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์
12 ด้วยพระหัตถ์ เข ้ม แข็ง และพระกรที่ เหย ียดออก เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็ น นิ ตย์ 13 ถวาย
แด่พระองค์ ผู้ทรงแบ่งทะเลแดงออกจากกัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 14 และทรงให้
อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั ้น เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 15 แต่ ทรงควํา่ ฟาโรห์
และกองทัพ ของท่านเสีย ในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 16 ถวายแด่ พระองค์
ผู้ทรงนําประชาชนของพระองค์ไปในถิน
่ ทุรกันดาร เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 17 ถวาย
แด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี พระมหากษั ตริย์ ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 18 และทรง
สังหารกษัตริย์พระนามอุโฆษ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 19 มีสิโหนกษัตริย์ของคนอาโม
ไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 20 และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 21 และประทานแผ่น ดิน ของเขาให้เป็น มรดก เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารง เป็น นิ ตย์ 22 ให้ เป็น มรดก แก่ อิสราเอล ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 23 คือ พระองค์ นี่ เอง ผู้ ทรงระลึก ถึง เราในฐานะตํ่าต้อยของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 24 และทรงไถ่ เราให้ พ้น จากศั ตรู ของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์
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พระองค์ ผู้ ประทานอาหารแก่ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์
โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
25

26

โอ จง

137
ความมัน
่ คงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย
ณ ริม ฝั่ งแม่น้ํา แห่ง บาบิ โลนเรานั ่ง ลง เมื่อ ได้ ระลึก ถึง ศิ โยนเราก็ รํา่ ไห้ 2 ในท่ามกลางที่ นั่น เราแขวน
พิณ เขาคู่ ของเราไว้ที่ ต้น หลิว 3 เพราะที่ นั่น ผู้ ที่ นํา เราไปเป็น เชลยต้องการให้เราร้องเพลง และผู้ ที่ ปล้น เรา
ต้องการให้สนุกสนาน เขาว่า “จงร้องเพลงศิ โยนสักบทหนึ่ งให้เราฟัง� 4 เราจะร้องเพลงของพระเยโฮวาห์
ได้ อย่างไร ที่ ในแผ่น ดิน ต่างด้าว 5 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ถ้า ข้าพเจ้า ลืม เธอก็ ขอให้ มือขวาของข้าพเจ้า ลืม ฝีมือ
เสีย 6 ขอให้ลิน
้ ของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่ระลึกถึงเธอ ถ้าว่าข้าพเจ้ามิได้
ตัง้ เยรู ซาเล็มไว้เหนื อความชื่นบานอันสูงที่สุดของข้าพเจ้า 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวันแห่งเยรู ซาเล็มขอ
ทรงระลึกถึงคนเอโดม ผู้ที่พูดว่า “จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึงรากฐานของมัน� 8 โอ ธิดาแห่งบา
บิโลนเอ๋ย ซึ่งจะต้องล้างผลาญเสีย ความสุขจงมีแก่ผู้ที่สนองเจ้าให้สมกับที่เจ้าได้กระทํากับเรา 9 ความสุข
จงมีแก่ผูที
้ ่เอาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้าเหวีย
่ งกระแทกลงกับก้อนหิน
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง เพลงสดุดีของดาวิด

1 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญถวาย
พระองค์ต่อหน้าบรรดาพระ 2 ข้าพระองค์กราบลงตรงมายังพระวิหารอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ และสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาและความจริง ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเชิดชู พระวจนะ
ของ พระองค์ เหนื อ พระนาม ทัง้ หลาย ของ พระองค์ 3 ในวั นที ่ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล พระองค์ ได้ ทรง ตอบ ข้า
พระองค์ พระองค์ ทรงเพิม
่ กําลัง จิตใจของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น
ดินโลกจะสรรเสริญพระองค์ เมื่อท่านเหล่านั ้นได้ยน
ิ พระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ 5 และท่านเหล่า
นั ้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่หลวง 6 ถึงแม้พระ
เยโฮวาห์นั้นสูงยิง่ พระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนตํ่าต้อย แต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกล
ความมัน
่ ใจในพระเจ้า

7 แม้ ข้า พระองค์ เดิน อยู่ กลางความลําบากยากเย็น

พระองค์ จะทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้ พระองค์ จะ
ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกต่อ ต้านความพิโรธของศั ตรู ของข้า พระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของ
พระองค์ จะ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ รอด 8 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ให้ สําเร็จ พระ ประสงค์ ของ พระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ ขออย่าทรงละทิง้ พระหัตถกิจของ
พระองค์
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู จ
้ ักข้าพระองค์ 2 เมื่อข้าพระองค์
นั ่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล 3 พระองค์
ทรงค้ นวิถี ของข้า พระองค์ และการนอนของข้า พระองค์ และทรงคุ้น เคยกับ ทางทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ 4 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แม้ ก่อนที่ ลิน
้ ของข้า พระองค์ จะพูด ดู เถิด พระองค์ ก็ ทรงทราบความเสีย หมดแล้ว
5 พระองค์ ทรงล้อมข้า พระองค์ อยู่ ทัง
้ ข้างหลัง และข้างหน้า และทรงวางพระหัตถ์ บนข้า พระองค์ 6 ความรู ้
อย่างนี้ มหัศจรรย์เกินข้าพระองค์ สูงนั ก ข้าพระองค์ เอ้ ือมไม่ถึง 7 ข้าพระองค์ จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณ
ของพระองค์ ได้ หรือข้าพระองค์ จะหนี ไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ 8 ถ้าข้าพระองค์ ข้น
ึ ไปยังสวรรค์
พระองค์ ทรงสถิต ที่ นั ่น ถ้า ข้า พระองค์ จะทํา ที่นอนไว้ในนรก 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 จะนํา ข้า
พระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้ 11 ถ้าข้าพระองค์จะว่า “แน่ นอนความมืดจะบัง
ข้าไว้และความสว่างจะรอบข้าเป็นกลางคืน� 12 สําหรับพระองค์ แม้ความมืดกมิ
็ ได้ซ่อนอะไรไว้จากพระองค์
กลางคื นก ็ แจ ้ งอย่างกลางวัน ความมืด เป็น อย่างความสว่าง 13 เพราะพระองค์ ทรงปั้ นส่วนภายในของข้า
พระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ 14 ข้าพระองค์จะสรรเสริญ
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างแปลกประหลาดและน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์มหัศจรรย์
จิตใจข้าพระองค์ทราบเรือ
่ งนี้ อย่างดี 15 เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ ภายในที่ลึก
แห่ง โลก โครงร่างของข้า พระองค์ ไม่ ปิดบัง ไว้จากพระองค์ 16 พระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น ส่วนประกอบ
ของข้า พระองค์ ในเมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ในวัน ทัง้ หลายที่ กําลัง ประกอบขึ้น เมื่อ ครัง้ ไม่ เกิด ขึ้น อวัยวะทัง้ หลาย
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ของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตํารับของพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระดําริของพระองค์ประเสริฐ
แก่ข้าพระองค์จริงๆ รวมกันเข้าก็ไพศาลนั กหนา 18 ถ้าข้าพระองค์จะนั บกม
็ ากกว่าเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์
ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ก็ยังอยู่กับพระองค์ 19 โอ ข้าแต่พระเจ้า แน่ นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชัว่ เสีย ดังนั ้น
คนกระหายเลือดเอ๋ย จงพรากไปจากข้า พระองค์ 20 เพราะพวกเขากล่าวต่อ ต้านพระองค์ ด้วยมุ่ง ร้าย และ
พวกศั ตรู ของพระองค์ ใช้พระนามของพระองค์ อย่างไร้ประโยชน์ 21 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ มิได้
เกล ียดผู้ ที่ เกล ียดพระองค์ หรือ และข้า พระองค์ มิได้ สะอิดสะเอียนคนเหล่า นั ้น ผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ พระองค์ ดอก
หรือ 22 ข้า พระองค์ เกล ียดเขาด้วยความเกลียดอย่างที่ สุด และนั บ เขาเป็น ศั ตรู ของข้า พระองค์ 23 โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ขอทรงค้น ดู ข้า พระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้า พระองค์ ขอทรงลองข้า พระองค์ และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่ ใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนําข้า
พระองค์ไปในมรรคานิ รน
ั ดร์
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ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้น ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนชัว่ ร้าย ขอทรงสงวนข้า พระองค์ ไว้ จาก
คนทารุ ณ 2 ผู้คิดปองร้ายอยู่ในจิตใจของเขา และก่อกวนต่อเนื่ องกันให้มีสงครามขึ้น 3 เขาทําลิน
้ ของเขาให้
คมเหมือนลิน
ิ ฝีปากของเขามีพิษของงูพิษ เซลาห์ 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้า
้ งู และภายใต้รม
พระองค์ไว้ให้พ้นจากมือของคนชัว่ ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุ ณ ผู้คิดแผนการพลิกเท้าของข้า
พระองค์ 5 คนโอหังได้ซ่อนกับดักข้าพระองค์และวางบ่วงไว้ ที่ ข้างทางเขากางตาข่าย เขาตังบ
้ ่วงแร้วดักข้า
พระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงฟังเสียงทูลวิงวอนของข้าพระองค์ 7 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูทรงเป็
้
นกําลังแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคลุมศีรษะข้าพระองค์ไว้ในยามศึก 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่า
ทรงอนุมติ
ั ตามความปรารถนาของคนชัว่ อย่าให้การคิดปองร้ายของเขาคืบหน้าไป เกลอ
ื กว่าเขาจะยกตัวขึ้น
เซลาห์ 9 ฝ่ายศีรษะของคนที่ล้อมข้าพระองค์ไว้นั ้น ขอให้ความสาระแนแห่งริมฝีปากของเขาท่วมเขา 10 ขอ
ให้ถ่านที่ลุกอยูต
่ กใส่เขา ขอให้เขาถูกทิง้ ในไฟลงไปในบ่อ ไม่ให้ลุกขึ้นมาอีก 11 ขออย่าให้เขาตัง้ คนส่อเสียดไว้
ในแผ่นดิน ขอให้ความร้ายล่าคนทารุ ณจนควํา่ เขาได้� 12 ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําความ
เที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ ทุกข์ยาก และทรงจัดความยุติธรรมให้แก่ คนขัดสน 13 แน่ นอนที เดียว ที่ คนชอบธรรม
จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองค์ คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
1
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ดาวิดทูลขอให้เรือ
่ งของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ขอทรงรีบ ตอบข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับเสียงข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ 2 ขอให้คําอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครือ
่ งหอม
ต่อพระพักตร์พระองค์ และที่ ข้าพระองค์ยกมือขึ้นเป็นดังเครือ
่ งสัตวบูชาเวลาเย็น 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงตัง้ ยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอรักษาประตูรม
ิ ฝีปากของข้าพระองค์ 4 ขออย่าให้จิตใจข้าพระองค์
เอนเอียงไปหาความชัว่ ใดๆ หรือ ให้ ข้า พระองค์ สาละวนอยู่ กับ การชัว่ ร้ายร่วมกับ คนที่ ทําความชัว่ ช้า และ
ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ กิน ของโอชะของเขา 5 ขอให้ คนชอบธรรมตี ข้า พระองค์ จะเป็น ความเมตตาแก่ ข้า
พระองค์ ขอให้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะเป็นนํ้ามันดีเลิศซึ่งจะไม่ให้ศีรษะข้าพระองค์แตก เพราะข้าพระองค์
ยัง อธิษฐานต่อสู้ ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายอยู่ 6 เมื่อ ผู้ พิพากษาทัง้ หลายของเขาถูก โยนลงที่ หน้าผา เขาจะ
ได้ยน
ิ ถ้อยคําของข้าพระองค์ เพราะเป็นถ้อยคําไพเราะ 7 กระดูกของเราทัง้ หลายกระจายที่ ปากแดนผู้ตาย
ฉั นใด เหมือนเมื่อ คนหนึ่ ง ตัด และผ่า ไม้ อยู่ บนแผ่น ดิน ฉั น นั ้น 8 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตา
ของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้จิตใจข้าพระองค์ไร้คุณธรรม 9 ขอ
พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากกับซึ่งเขาวางดักข้าพระองค์ไว้ และจากบ่วงแร้วของผู้กระทําความ
ชัว่ ช้า 10 ขอให้คนชัว่ ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป
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ดาวิดได้รบ
ั ความปลอบโยนเมื่อท่านอธิษฐาน มัสคิลบทหนึ่ งของดาวิด คําอธิษฐานเมื่อท่านอยูใ่ นถํ้า
1 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า วิงวอนต่อ พระเย
โฮวาห์ 2 ข้าพเจ้า หลัง่ คํา ครํา่ ครวญของข้าพเจ้า ออกมาต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ทูล เรือ
่ งความ
ลําบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์ 3 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ออ
่ นระอาภายใน พระองค์ทรงทราบทาง
ของข้าพระองค์ ในวิถีที่ข้าพระองค์เดินไปเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์ 4 ข้าพระองค์มองทางขวามือและมอง
ดู แต่ ไม่มี ใครยอมรู จ
้ ัก ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ไม่มี ที่ หลบภัย ไม่มี ใครเอาใจใส่ จิ ตใจข้า พระองค์ 5 โอ ข้า แต่
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พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ข้า พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ เป็น
ส่วนของข้าพระองค์ ในแผ่นดินของคนเป็น 6 ขอทรงฟัง คําร้องทูล ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ตกตํ่า
มากนั ก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากผู้ข่มเหงข้าพระองค์ เพราะเขาแข็งแรงเกินกําลังข้าพระองค์ 7 ขอ
ทรงพาจิตใจข้า พระองค์ ออกจากคุก เพื่อ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะ
ล้อมข้าพระองค์ไว้เพราะพระองค์จะทรงกระทําแก่ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ �
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา วิงวอน
ของข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตย์สุจริตของพระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์
2 ขออย่า ทรงตัดสิน ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะไม่ มี คนเป็ น คนใดที่ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์
3 เพราะศั ตรู ข่มเหงจิตใจข้า พระองค์ มัน ขยี้ชีวิต ข้า พระองค์ ลงถึ งด ิน มัน ได้ กระทํา ให้ข้า พระองค์ อาศัย ในที่
มืด เหมือนคนที่ตายนานแล้ว 4 เพราะฉะนั ้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ในข้าพระองค์ จิต
ใจภายในข้า พระองค์ ก็ อ้างว้าง 5 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง สมัย เก่า ก่อนได้ ข้า พระองค์ ราํ พึง ถึง ทุก สิง่ ที่ พระองค์
ทรงกระทํา ข้าพระองค์ราํ พึงถึงพระหัตถกิจของพระองค์ 6 ข้าพระองค์เหยียดมือออกไปสู่พระองค์ จิตใจของ
ข้า พระองค์ กระหายหาพระองค์ อย่างแผ่นดิ นที ่ แห้ง ผาก เซลาห์ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรีบ ฟัง ข้า
พระองค์ จิตวิญญาณข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ไว้จากข้าพระองค์ เกรง
ว่า ข้า พระองค์ จะเหมือนคนเหล่านั ้ นที ่ ลงไปยัง ปากแดนผู้ ตาย 8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ถึง ความ
เมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า เพราะข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขอทรงสอนข้า พระองค์ ถึง ทางที่ ควร
ดําเนิ นไป เพราะข้าพระองค์ตัง้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากศั ตรู ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์ 10 ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ ทําตามพระทัย
ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ ขอทรงนํา
ข้าพระองค์เข้าไปยังแผ่นดินแห่งความเที่ยงธรรม 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้
เพราะเห็นแก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงนําจิตใจข้าพระองค์ ออกมาจากความยากลําบากเพราะเห็นแก่
ความชอบธรรมของพระองค์ 12 และขอทรงตัด ศั ตรู ของข้า พระองค์ ออกไปตามความเมตตาของพระองค์
และขอทรงทําลายบรรดาผู้ที่ทรมานจิตใจข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
1
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สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ผู้ ทรงฝึก มือ ของข้า พระองค์ ให้ทํา สงคราม และนิว
้ มือ
ของข้าพระองค์ให้ทําศึก 2 ทรงเป็นความดีและป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่กําบังเข้มแข็ง และเป็นผู้
ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์ เป็นโล่ ของข้าพระองค์ และเป็นผู้ซ่ึงข้าพระองค์วางใจอยู่ ผู้ทรงปราบชนชาติทัง้
หลายไว้ใต้ข้าพระองค์ 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ เขา หรือบุตร
ของมนุษย์ เป็น อะไรซึ่ง พระองค์ ทรงคิดถึง เขา 4 มนุษย์ เหมือนสิง่ ไร้สาระ วัน เวลาของเขาเหมือนเงาที่ ผ่าน
ไป 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ของพระองค์ และขอเสด็จ ลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อ ให้ มั
นมีควันขึ้น 6 ขอทรงพุ่งฟ้าผ่าออกมาและกระจายเขาไป ขอทรงยิงลูกธนูของพระองค์และทรงทําลายพวก
เขา 7 ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์จากที่สูง ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากนํ้า มากหลาย ให้ พ้น จากมือ ของชนต่างด้าว 8 ผู้ ซึ่ง ปากของเขาพูด เรือ
่ งไร้สาระและซึ่ งม ือ ขวาของเขา
เป็นมือขวาแห่งความมุสา 9 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ ข้าพระองค์
จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 10 พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานความรอดแก่
บรรดากษั ตริย์ ผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พ้นจากดาบที่ นํามาซึ่งความเจ็บปวด 11 ขอทรงช่วย
เหลือ ข้า พระองค์ และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากมือ คนต่างด้าว ผู้ ซึ่ง ปากของเขาพูด เรือ
่ งไร้สาระ
และซึ่งมือขวาของเขาเป็ นมือขวาแห่งความมุสา 12 เพื่อบรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทัง้ หลายเมื่อเขายัง
หนุ่มๆอยู่ จะเป็น เหมือนต้นไม้ โตเต็ม ขนาด เพื่อ บรรดาบุตรสาวของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเป็น เหมือนเสา
หัว มุม สลัก ออกมาตามแบบพระราชวัง 13 เพื่อ ยุง้ ฉางของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเต็ม มี ของบรรจุ อยู่ ทุก
อย่าง เพื่อแกะของข้าพระองค์ทัง้ หลายมีลูกตัง้ พันตัง้ หมื่นตามถนนของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 14 เพื่อวัวตัวผู้
ของข้าพระองค์ทัง้ หลายมีกําลังใช้แรงงาน เพื่อไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป เพื่อไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนน
หนทางของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย 15 ชนชาติ ผู้มี พระพรอย่างนี้ หลัง่ ลงมาถึ งก็เป็นสุข ชนชาติ ซึ่งพระเจ้าของ
เขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตาของพระองค์ บทเพลงสรรเสริญของดาวิด
โอ ข้าแต่พระมหากษั ตริย์ ข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ จะถวายสาธุการ
แด่ พระนาม ของ พระองค์ เป็น นิ จ กาล 2 ข้า พระองค์ จะ ถวาย สาธุการ แด่ พระองค์ ทุ กๆ วัน ข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระนามของพระองค์ เป็น นิ จ กาล 3 พระเยโฮวาห์ นั้น ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่
ความใหญ่ยงิ่ ของพระองค์นั้นเหลือจะหยัง่ รู ้ 4 คนชัว่ อายุหน่งึ จะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีก
ชัว่ อายุหน่ง
ึ ฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ 5 ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอันร
ุ่งโรจน์ ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ 6 มนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพ
แห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 7 เขาทัง้ หลาย
จะโฆษณาข่าวเลื่องลือ ให้ ระลึก ถึง คุณ ความดีอั นอ ุ ดมของพระองค์ ออกมา และจะร้องเพลงถึง ความชอบ
ธรรมของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงพระเมตตาและทรงเต็ม ไปด้วยพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และมี ความ
เมตตาอย่างอุ ดม 9 พระเยโฮวาห์ ทรงดี ต่อ ทุก คน และความเมตตาของพระองค์ มี อยู่ เหนื อ พระราชกิจ ทัง้
สิน
้ ของพระองค์ 10 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ และวิสุทธิ
ชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ 11 เขาทัง้ หลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของ
พระองค์ และเล่า ถึง ฤทธานุภาพของพระองค์ 12 เพื่อ ให้กิจการอัน ทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่า ราศี
อันรุ่งโรจน์ แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ แจ้งแก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ราชอาณาจักรของพระองค์
เป็นราชอาณาจักรนิรน
ั ดร์ และอํานาจการปกครองของพระองค์ดํารงอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ 14 พระเยโฮวาห์
ทรงชู ทุกคนที่ กําลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่ โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น 15 นั ยน์ ตาทัง้ ปวงมองดู พระองค์ และ
พระองค์ ประทานอาหารให้ ตามเวลา 16 พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงให้ สิ ่ง สารพัด
ที่ มี ชี วิ ตอ ม
ิ่ ตามความปรารถนา 17 พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรมตามทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และทรงบ
ริสุทธิ ์ ในการกระทํา ทัง้ สิน
้ งทูล พระองค์ ทุ กคนที่
้ ของพระองค์ 18 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ใกล้ ทุ กคนที่ รอ
ร้องทูลพระองค์ ตามความจริง 19 พระองค์ จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ ยําเกรงพระองค์
พระองค์ จะทรงสดับ เสียงร้องทูล ของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้รอด 20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุก คน
ที่รก
ั พระองค์ไว้ แต่บรรดาคนชัว่ พระองค์จะทรงทําลาย 21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาห์
และให้บรรดาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ ถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิ จกาล
1 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์

146
นั กแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิ ตย์
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด 2 ข้าพเจ้าจะสรร
เสริญพระเยโฮวาห์ตราบเท่าที่ ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่
ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ 3 อย่าวางใจในเจ้านายหรือในบุตรของมนุษย์ ซึ่งไม่ มี ความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขา 4 เมื่อ
ลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเป็นดิน ในวันเดียวกันนั ้นความคิดของเขาก็พินาศ 5 คนทีผู
่ ้อุปถัมภ์
ของเขาคือพระเยโฮวาห์ของยาโคบก็เป็นสุข คือผูที
้ ่ความหวังของเขาอยูใ่ นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 6 ผู้
ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและบรรดาสิง่ ของที่อยูในนั
่
้น ผู้รักษาความจริงไว้เป็นนิ ตย์ 7 ผู้
ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนทีถู
่ กบีบบังคับ ผูประทานอาหารแก่
้
คนทีหิ
่ ว พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยผูถู
้
กคุมขังให้เป็นอิสระ 8 พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด พระเยโฮวาห์ทรงยกคนที่ตกตํ่าให้ลุกขึ้น พระ
เยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม 9 พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว พระองค์ทรงชูลูกกําพร้าพ่อและหญิงม
่าย แต่ พระองค์ ทรงพลิก ทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองเป็น นิ ตย์ โอ ศิ โยนเอ๋ย พระเจ้า
ของเธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ อายุ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด เป็ นการดี ที่ จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา เพราะการกระทํา นั ้น
เป็นทีน่
่ ายินดีและการสรรเสริญก็เหมาะสม 2 พระเยโฮวาห์ทรงก่อสร้างเยรู ซาเล็มขึ้น พระองค์ทรงรวบรวม
คนอิสราเอลที่ต้องกระจัดกระจายไป 3 พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกชํ้าระกําใจ และทรงพันผูกบาดแผลของ
เขา 4 พระองค์ ทรงนั บ จํานวนดาว พระองค์ ทรงตัง้ ชื่ อม ัน ทุก ดวง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ และ
ทรงฤทธานุภาพอุดม ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้ 6 พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อมขึ้น พระองค์ทรง
เหวีย
่ งคนชัว่ ลงถึ งดิน 7 จงร้องเพลงโมทนาพระคุณถวายพระเยโฮวาห์ จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของ
เราด้วยพิณ เขาคู่ 8 ผู้ ทรงคลุม ฟ้า สวรรค์ ด้วยเมฆ ผู้ ทรงเตรียมฝนให้แก่ แผ่ นดิน โลก ผู้ ทรงกระทํา ให้หญ้า
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งอกบนภู เขา 9 พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว์และแก่ ลูก กาที่ ร้อง 10 ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ มิได้
อยูที
่ ่กําลังของม้า ความปรีดีของพระองค์มิได้อยูที
่ ่ขาของมนุษย์ 11 แต่พระเยโฮวาห์ทรงปรีดีในคนที่ยาํ เกรง
พระองค์ ในคนที่ ความหวัง ของเขาอยู่ ในความเมตตาของพระองค์ 12 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงสรรเสริญ พระ
เยโฮวาห์ เถิด โอ ศิ โยนเอ๋ย จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า ของเธอ 13 เพราะพระองค์ ทรงเสริม กําลัง ดาล
ประตูของเธอ พระองค์ ทรงอํานวยพระพรบุตรทัง้ หลายที่ อยู่ภายในเธอ 14 พระองค์ ทรงกระทําสันติภาพใน
เขตแดนของเธอ ทรงให้ เธออิ่ มด ้วยข้าวสาลี ที่ ดี ที่สุด 15 พระองค์ ทรงใช้ พระบัญญั ติ ของพระองค์ ออกไป
ยังแผ่น ดิน โลก พระวจนะของพระองค์ ไปเร็ว 16 พระองค์ ประทานหิมะอย่างปุย ขนแกะ พระองค์ ทรงหว่าน
นํ้าค้างแข็งขาวอย่างขีเถ้
้ า 17 พระองค์ทรงโยนนํ้าแข็งของพระองค์เป็นก้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของ
18
พระองค์ได้ พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ออกไป และละลายมันเสีย พระองค์ทรงให้ลมพัด และ
นํ้า ก็ ไหล 19 พระองค์ ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์ แก่ ยาโคบ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แก่
อิสราเอล 20 พระองค์มิได้ทรงประกอบการเช่นนี้ แก่ประชาชาติอื่นใด และสําหรับคําตัดสินของพระองค์นั ้น
พวกเขาไม่รู จั
้ กเลย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์จากฟ้า สวรรค์ จงสรรเสริญ พระองค์ ในที่ สูง
2 ทูตสวรรค์ทัง
้ หลายของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ บรรดาพลโยธาของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์
3 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จงสรรเสริญพระองค์ บรรดาดาวที่ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์ 4 ฟ้าสวรรค์
ที่ สูงสุด จงสรรเสริญ พระองค์ ทัง้ นํ้า ทัง้ หลายเหนื อ ฟ้า สวรรค์ 5 ให้สิ ่ง เหล่า นั ้น สรรเสริญ พระนามพระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั ้ นก็ถูกเนรมิตขึ้นมา 6 และพระองค์ทรงสถาปนามันไว้เป็นนิ จกาล
พระองค์ ทรงกํา หนดเขตซึ่ งม ัน ข้ามไปไม่ ได้ 7 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ จากแผ่น ดิน โลกนะ เจ้ ามังกรทัง้
หลายและที่น้ําลึกทัง้ ปวง 8 ไฟกับลูกเห็บ หิมะกับหมอก ลมพายุ กระทําตามพระวจนะของพระองค์ 9 บรรดา
ภูเขาและเนิ น เขาทัง้ ปวง ต้นไม้ มี ผลและไม้ สนสี ดาร์ทัง้ ปวง 10 สัตว์ป่า และสัตว์ใช้ ทัง้ ปวง สัตว์เลื้อยคลาน
และนกที่ บิ นได้ 11 บรรดากษั ตริ ย์ ของแผ่น ดิน โลกและชนชาติ ทัง้ หลาย เจ้ านายและผู้ พิพากษาทัง้ ปวง
ของแผ่นดินโลก 12 และคนหนุ่มกั บทัง้ สาว คนแก่ และเด็ก 13 ให้ทัง้ หลายเหล่านี้ สรรเสริญพระนามพระเย
โฮวาห์ เพราะพระนามของพระองค์ เท่ านั ้ นที ่ ประเสริฐ สง่า ราศี ของพระองค์ อยู่ เหนื อ แผ่น ดิน โลกและฟ้า
สวรรค์ 14 พระองค์ ทรงยกย่องเขาแห่ง ประชาชนของพระองค์ ผู้ ทรงเป็ นที ่ สรรเสริญ ของบรรดาวิสุทธิ ชน
ของพระองค์ คือชนชาติอิสราเอล ประชาชนที่อยูใกล้
่
พระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด

149
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์ ร้องบทสรรเสริญถวายพระองค์
ในชุ มนุมวิสุทธิชน 2 ให้อิสราเอลยินดีในผู้สร้างของเขา ให้บุตรทัง้ หลายของศิ โยนเปรมปรีดิ์ในกษั ตริย์ของ
เขา 3 ให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยเต้นรํา ให้เขาถวายเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ด้วยรํามะนา
และพิณ เขาคู่ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปรีดี ในประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะทรงประดับ คนใจถ่อม
ด้วยความรอด 5 ให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่าราศี ให้เขาร้องเพลงบนที่นอนของเขา 6 ให้การสรรเสริญอย่างสูง
แด่ พระเจ้า อยู่ ในปากของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ ในมือ ของเขา 7 เพื่อ ทําการแก้ แค้น บรรดาประชาชาติ
และทําการลงโทษชนชาติ ทัง้ หลาย 8 เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษั ตริย์ของเขา และเอาเครือ
่ งเหล็ก จองจํา
ล่ามบรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อจะกระทําแก่เขาตามคําพิพากษาที่ บันทึกไว้แล้ว นี่ เป็นเกียรติแก่บรรดาวิ
สุทธิชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

150
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครือ
่ งดนตรีต่างๆ
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานบริสุ ทธิ์ของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์
ใน พื้น ฟ้า อัน อานุภาพ ของ พระองค์ 2 จง สรรเสริญ พระองค์ เพราะ กิจการ อัน อานุภาพ ของ พระองค์ จง
สรรเสริญ พระองค์ ตาม ความ ยิง่ ใหญ่ อย่าง มาก ของ พระองค์ 3 จง สรรเสริญ พระองค์ ด้วย เสียง แตร จง
สรรเสริญ พระองค์ ด้วย พิณ ใหญ่ และ พิณ เขา คู่ 4 จง สรรเสริญ พระองค์ ด้วย รํามะนา และ การ เต้นรํา จง
สรรเสริญพระองค์ ด้วยเครือ
่ งสายและขลุ่ย 5 จงสรรเสริญพระองค์ ด้วยเสียงฉิ่ ง จงสรรเสริญพระองค์ ด้วย
6
เสียงฉาบ จงให้ทุกสิง่ ที่หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

สุภาษิ ต

หน ังสื อสุ ภาษิ ต เหมือนอย่างทุก เล่ม ในพระคัมภีร ์ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า เล่ มน ี้ เริม
่ ขึ้น ด้วยคํา ว่า
“สุภาษิ ต ของซาโลมอน� ซึ่ง อาจจะหมายความว่า ซาโลมอนรวบรวมสุภาษิ ต หลายข้อ และไม่ ได้ เข ีย นขึ้น
เองทัง้ หมด แต่ ซาโลมอนเป็นผู้ที่ เขียนสุภาษิ ตเหล่านี้ ส่วนใหญ่ที่ เราเห็นในสุ ภาษิ ต 1:1 และ 25:1 และให้
เปรียบกับ 1 พกษ 4:29-32 สองบทสุดท้ายถูกเขียนขึ้นโดยผู้อื่น ตามที่กล่าวไว้ในสองบทนั ้น
“คนของเฮเซคี ยาห์� ได้ รวบรวมสุภาษิ ต ต่างๆในบทที่ 25-29 แต่ ยัง เรียกสุ ภาษิ ตน ั ้ นว ่า “สุภาษิ ต ของ
ซาโลมอน� อากูร เ์ ป็น ผู้ ที่ เข ีย นบทที่ 30 และกษั ตริย์เลมู เอลเป็น ผู้ ที่ เข ีย นบทที่ 31 แต่ ข้อ 10-31 ของบท
สุดท้ายมีหว
ั เรือ
่ งที่ต่างกันกับข้อ 1-9 ของบทนั ้น และผู้เขียนอาจจะตัง้ ใจให้สองหัวเรือ
่ งนี้ อยูคนละบท
่

หน ังสื อสุ ภาษิ ต เป็น “อักษรศาสตร์แห่งสติ ปัญญา � คือ เป็น คํา แนะนํา ที่ รวบรัด มี ค่า มาก และได้ รบ
ั การ
ดลใจจากพระเจ้า ซึ่งสามารถช่วยทุกคนได้ หนังสือสุ ภาษิ ตนี้เป็นสุภาษิ ตตามหลักจรรยาที่ชด
ิ
ั เกี่ยวกับชีวต
ประจําวันของคนทัว่ ไป
อ�มาร ์ทิน ลู เตอร์ เรียกหนั งสือ สุภาษิ ต ว่า “หน ังสือ แห่ง การประพฤติ ดี � อ�คอลริดจ์ เรียกเล่ มน ี้ ว่า “คู่
มือที่ดีที่สุดสําหรับรัฐบุรุษ� อ�ดีน แสตนลี่เรียกหนั งสือนี้ ว่า “ปรัชญาแห่งชีวต
ิ ประจําวัน� อ�อังกัสได้กล่าว
ว่า “หน ังสื อสุ ภาษิ ต เป็น หนั งสือ สําหรับ จรรยาประจํา วัน เหมือนอย่างหนั งสือ สดุ ดี เป็น หนั งสือ สําหรับ การ
สรรเสริญ พระเจ้า� อ�บริด จิส อธิบายว่า “เล่ มอ ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ยกย่องตําแหน่ ง สูง ของเรา และหนั งสือ
สุภาษิ ตสอนว่าเราควรประพฤติอย่างไรในตําแหน่ งนั ้น� อ�โอทินเจอร์ บอกว่า “หนังสือสุภาษิ ตอธิบายชีวต
ิ
ของพระเยซูชด
ั มาก� (จาก Christian Workers Commentary, โดยอ.เจมส์ เกรย์�
คนที่มีสติปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์

1 สุ ภาษิ ตของซาโลมอน

โอรสของดาวิด กษั ตริย์แห่งอิสราเอล 2 เพื่อให้บรรลุปัญญาและคําสัง่ สอน เพื่อ
ให้เข้าใจถ้อยคําแห่งความเข้าใจ 3 เพื่อให้รับคําสัง่ สอนในเรือ
่ งสติ ปัญญา ในเรือ
่ งความเที่ยงธรรม ความยุ
ติ ธรรมและความเที่ยงตรง 4 เพื่อ ให้ ความหยัง่ รู แก่
้ คนเขลา ให้ ความรู และความเฉลี
้
ยวฉลาดแก่ คนหนุ่ม
5 ทัง
้ ปราชญ์จะได้ยน
ิ และเพิม
่ พูนการเรียนรู ้ และคนที่ มีความเข้าใจจะได้ คําปรึกษาที่ ฉลาด 6 เพื่อให้เข้าใจ
สุภาษิ ต และปริศนา ทัง้ ถ้อยคํา ของปราชญ์ และปริศนาที่ ลึ กล ับ ของเขา 7 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็น
บ่อเกิด ของความรู ้ คนโง่ย่อมดู หมิน
่ ปัญญาและคํา สัง่ สอน 8 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง คําสัง่ สอนของพ่อ
เจ้า และอย่า ละทิง้ กฎเกณฑ์ ของแม่ เจ้า 9 เพราะทัง้ สองนั ้น จะเป็น มาลัย งามสวมศีรษะของเจ้า เป็น จี้ หอ
้ ย
คอของเจ้า 10 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ ยอมตาม 11 ถ้าเขาว่า “มากับพวกเราเถิด
ให้เราหมอบคอยเอาเลือดคน ให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิด 12 ให้เรากลืนเขาทัง้ เป็นอย่างแดนผู้ตาย และ
กลืนเขาทัง้ ตัวอย่างคนเหล่านั ้นที่ลงไปสู่ปากแดน 13 เราจะพบของประเสริฐทุกอย่าง เราจะบรรจุเรือนของ
เราให้เต็มด้วยของที่รบ
ิ ได้ 14 จงเข้าส่วนกับพวกเรา เราทุกคนจะมีเงินถุงเดียวกัน� 15 บุตรชายของเราเอ๋ย
อย่าเดินในทางนั ้ นกับเขา จงยับยัง้ เท้าของเจ้าจากวิถีของเขา 16 เพราะว่าเท้าของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ ร้าย
และเขารีบเร่งไปทําให้โลหิตตก 17 เพราะที่ จะขึงข่ายไว้ให้นกเห็น ก็ ไร้ผล 18 แต่ คนเหล่านี้ หมอบคอยโลหิต
ของตนเอง เขาซุ่มดักชีวต
ิ ของเขาเอง 19 ทางของบรรดาผูที
้ ่หากําไรด้วยความทารุ ณโหดร้ายก็อย่างนี้ แหละ
คือมันย่อมคร่าเอาชีวต
ิ ของเจ้าของนั ้นเอง 20 ปัญญาร้องเสียงดังอยูที
่ ่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอตามถนน
21 เธอร้องออกมาที่ ชุ มนุมชนใหญ่ สุ ด ที่ ทางเข้า ประตู เมือง เธอกล่าวถ้อยคํา ของเธออยู่ ในเมืองว่า 22 “คน
เขลาเอ๋ย เจ้าจะรักความเขลาไปนานสักเท่าใด คนมักเยาะเย้ยจะปีติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใด และคน
โง่จะเกลียดความรู น
้ านเท่าใด 23 จงหัน กลับ เพราะคํา ตัก เตือนของเรา ดู เถิด เราจะเทวิญญาณของเราให้
เจ้า เราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่ เจ้า 24 เพราะเราได้ เรียกแล้วและเจ้าปฏิเสธ เราเหยียดมือออกและไม่
มีใครสนใจ 25 เจ้ามิได้รับรู ในบรรดาคํ
้
าแนะนําของเรา และไม่ยอมรับคําตักเตือนของเราเลย 26 ฝ่ายเราจะ
หัวเราะเย้ยความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเมื่อความหวาดกลัวลานมากระทบเจ้า 27 เมื่อความหวาดกลัว
ของเจ้ามาถึงอย่างการรกร้างว่างเปล่า และความพินาศของเจ้ามาถึงอย่างลมหมุน เมื่อความซึมเศร้าและ
ความปวดร้าวมาถึง เจ้า 28 แล ้ว เขาจะทูล เรา แต่ เราจะไม่ ตอบ เขาจะแสวงหาเราอย่างขยัน ขัน แข็ง แต่ จะ
ไม่พบเรา 29 เพราะว่าเขาเกลียดความรู ้ และไม่เลือกเอาความยําเกรงพระเยโฮวาห์ 30 เขาไม่รบ
ั คําแนะนํา
ของเราเลย แต่กลบด
ั ห
ู มิน
่ คําตักเตือนของเราทัง้ สิน
้ 31 เพราะฉะนั ้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขา และอิมด
่
้วยกลวิธข
ี องเขาเอง 32 เพราะการหันกลับของคนโง่จะฆ่าเขา และความเจริญของคนโง่จะทําลายเขา 33 แต่
บุคคลผู้ฟังเราจะอยูอย่
่ างปลอดภัย เขาจะอยูอ
่ ย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรัน
่ พรึงในความชัว่ ร้าย�

สุภาษิ ต 2:1

513

2

สุภาษิ ต 3:31

พระเจ้าทรงประทานสติปัญญา

1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย

ถ้าเจ้ารับคําของเรา และสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้า 2 กระทําหูของเจ้าให้ผ่งึ
เพื่อรับปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ 3 เออ ถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู ้ และเปล่งเสียงของเจ้า
หาความเข้าใจ 4 ถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ 5 นั ่นแหละ
เจ้ าจะเข้าใจความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และพบความรู ้ของพระเจ้า 6 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงประทาน
ปัญญา ความรู และความเข้
้
าใจมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 7 พระองค์ ทรงสะสมสติ ปัญญาไว้ให้คนชอบ
ธรรม พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ให้ แก่ ผู้ ที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม 8 พระองค์ ทรงรักษาระวัง วิถี ของความยุ ติ
ธรรม และทรงสงวนทางของวิสุทธิชนของพระองค์ไว้ 9 แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรม
และความเที่ยงตรง คือวิถีที่ดีทุกสาย 10 เมื่อปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้า และความรู จ
้ ะเป็ นที่รม
่ รืน
่ แก่จิต
ใจของเจ้า 11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ 12 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้น
จากทางแห่งคนชัว่ ร้าย จากคนที่ พู ดตลบตะแลง 13 ผู้ทอดทิง้ วิถีแห่งความเที่ยงธรรม เพื่อเดินในทางแห่ง
ความมืด 14 ผู้ เปรมปรีดิ ์ ในการกระทําความชัว่ ร้าย และปี ติ ยินดี ในการตลบตะแลงของคนชัว่ 15 ผู้ ซึ่ง วิถี ชี
วิต ของเขาล้วนแต่ คดเคี้ยวทัง้ สิน
้ และทางประพฤติ ของเขาตลบตะแลง 16 เพื่อ ช่วยเจ้า ให้พ้น จากหญิง ชัว่
จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ 17 ผูทอดทิ
้
ง้ คู่เคียงที่นางได้มาเมื่อยังสาวๆนั ้นเสีย และลืมพันธสัญญา
แห่งพระเจ้าของตน 18 เพราะเรือนของนางจมลงไปสู่ความมรณา และวิถีของนางไปสู่ชาวเมืองผี 19 ผู้ที่ไป
หานางไม่มีกลับมาสักคนเดียว หรือหามีผู้ใดหันเข้าทางแห่งชีวตอ
ิ ีกได้ไม่ 20 ดังนั ้น เจ้าควรจะดําเนิ นในทาง
ของคนดี และรักษาวิถีของคนชอบธรรม 21 เพราะว่าคนที่เที่ยงธรรมจะได้อยูในแผ่
่
นดิน และคนดีรอบคอบ
จะคงอยู่ในนั ้น 22 แต่คนชัว่ ร้ายจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดินโลก และคนละเมิดจะถูกถอนรากออกไปจาก
แผ่นดินโลกเสีย

3

จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา

1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย

อย่าลืมกฎเกณฑ์ของเรา แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา 2 เพราะสิง่ เหล่านี้
จะเพิม
่ วันเดือนปี ชีวิตยืนยาว และความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า 3 อย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิง้ เจ้า
จงผูก มัน ไว้ที่ คอของเจ้า จงเขียนมัน ไว้ที่ แผ่ นจารึก แห่ง หัวใจของเจ้า 4 ดัง นั ้น เจ้ าจะพบความโปรดปราน
และความเข้าใจอัน ดี ในสายพระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์ 5 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ ด้วยสุดใจ
ของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง 6 จงยอมรับรู พระองค์
้
ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรง
กระทํา ให้ วิถี ของเจ้า ราบรืน
่ 7 อย่า ทําตัว ฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และออก
ไปเสีย จากความชัว่ ร้าย 8 การกระทํา เช่น นี้ จะเป็นสุข ภาพแก่ สะดือ ของเจ้า และเป็น ไขในกระดูก ของตน
9 จงถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์ สิ นของตน และด้วยผลแรกแห่ง ผลิตผลทัง
้ สิน
้ ของเจ้า 10 แล
้ว ยุง้ ของเจ้า จะเต็ มด ้วยความอุ ดม และบ่อ ยํ่า องุน
่ ของเจ้า จะล้น ด้วยนํ้า องุน
่ ใหม่ 11 บุ ตรชายของเราเอ๋ย
อย่าดู หมิน
่ การตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรือเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์ 12 เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงตัก เตือนผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก ดั งบ ิ ดาตัก เตือนบุตรชายผู้ ที่ เขาปี ติ ชื่นชม 13 มนุษย์ ผู้ ประสบปัญญาและ
ผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุ ขจริงหนอ 14 เพราะผลที่ ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ ได้จากเงินและกําไรนั ้นดีกว่า
ทองคําเนื้ อดี 15 เธอประเสริฐกว่าทับทิม และบรรดาสิง่ ที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ได้ 16 ชีวิตยืนยาว
อยู่ ที่ มือขวาของเธอ และที่ มือ ซ้ายของเธอมี ความมัง่ คัง่ และเกียรติ ยศ 17 ทางของเธอเป็น ทางของความ
ร่มรืน
่ และวิถีทัง้ สิน
ิ แก่ผู้ที่ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่
้ ของเธอคือสันติภาพ 18 เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวต
19
นก็เป็นสุข พระเยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ โดยความ
เข้าใจ 20 โดยความรู ข
้ องพระองค์น้ําบาดาลก็ปะทุออกมา และเมฆก็หยาดนํ้าค้างลงมา 21 บุตรชายของเรา
เอ๋ย จงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ อย่าให้ทัง้ สองนี้ หนี ไปจากสายตาของเจ้า 22 ดังนั ้นทัง้ สอง
จะเป็นชีวต
ิ แก่จิตใจของเจ้า จะเป็นความงดงามประดับคอของเจ้า 23 แล้วเจ้าจะดําเนิ นในทางของเจ้าอย่าง
ปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด 24 เมื่อเจ้านอน เจ้ าจะไม่กลัว เออ เจ้ าจะนอนและการนอนหลับของ
เจ้าจะเป็นอย่างผาสุกสดชื่น 25 อย่าเกรงความหวาดกลัวอย่างปัจจุบันทันด่วน และอย่าเกรงเมื่อการรกร้าง
ว่างเปล่าของคนชัว่ มาถึง 26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้า และจะทรงรักษาเท้าของ
เจ้าให้พ้นจากการถูกจับ 27 อย่ายึดความดีไว้จากผูที
้ ่สมควรจะได้รับ ในเมื่อสิง่ นี้ อยูในอํ
่
านาจมือของเจ้าที่จะ
กระทํา ได้ 28 อย่า พู ดก ับ เพื่อนบ้านของเจ้า ว่า “ไปเถอะ แล ้ วกลับ มาอีก พรุ ง่ นี้ ฉั น จะให้� ในเมื่อ เจ้า มี ให้อยู่
แล้ว 29 อย่ากะแผนงานชัว่ ร้ายต่อเพื่อนบ้านของเจ้า ผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า 30 อย่าโต้แย้งกับผู้
ใดอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขามิได้ทําอันตรายอย่างใดแก่เจ้า 31 อย่าอิจฉาคนที่ ทารุ ณ อย่าเลือกทางใดๆของ
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เขาเลย 32 เพราะคนตลบตะแลงเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้อ ลึ กล ับ ของพระองค์ นั้น อยู่
กับคนชอบธรรม 33 คําสาปแช่งของพระเยโฮวาห์อยู่บนเรือนของคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงอํานวยพระพร
แก่ ที่ อาศัย ของคนชอบธรรม 34 แน่ นอนพระองค์ ทรงเยาะเย้ย คนที่ มัก เยาะเย้ย แต่ พระองค์ ทรงประทาน
พระคุณแก่คนที่ใจถ่อม 35 คนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่คนโง่จะได้ความอัปยศเป็นตําแหน่ ง

4
สติปัญญาจากบิดา
จงฟังคําสัง่ สอนของพ่อเจ้า ให้ตัง้ ใจฟังเพื่อเจ้าจะได้รบ
ั ความเข้าใจ 2 เพราะเราให้หลัก
3
คํา สอนที่ ดี แก่ เจ้า อย่า ละทิง้ กฎเกณฑ์ ของเรา เพราะเราเป็น ลูกชายของพ่อ เรา ดู อ่อนโยนและเป็ นที ่ รก
ั
ยิง่ ในสายตาของแม่เรา 4 บิดาสอนเรา และพูดกับเราว่า “ให้ใจของเจ้ายึดคําสอนของเราไว้ให้มัน
่ จงรักษา
บัญญัติของเรา และมีชีวิตอยู่ 5 อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคําแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอา
ความเข้าใจ 6 อย่าทอดทิง้ เธอ และเธอจะรักษาเจ้าไว้ จงรักเธอ และเธอจะระแวดระวังเจ้า 7 ปัญญาเป็นสิง่
สําคัญที่สุด ฉะนั ้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้ 8 จงตีราคาเธอให้สูง และเธอ
จะยกย่องเจ้า ถ้า เจ้า กอดเธอไว้ เธอจะให้ เกียรติ เจ้า 9 เธอจะเอามาลัย งามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้ มงกุฎ
แห่งสง่าราศี แก่ เจ้า� 10 โอ บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฟังและรับถ้อยคําของเรา เพื่อปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของเจ้า
จะมากหลาย 11 เราได้ สอนเจ้า ในเรือ
่ งทางปัญญาแล้ว เราได้ นํา เจ้า ในวิถี ของความเที่ยงธรรม 12 เมื่อ เจ้า
เดิน ย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิง่ เจ้าจะไม่สะดุด 13 จงยึดคําสัง่ สอนไว้ และอย่าปล่อยไป
จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวต
ิ ของเจ้า 14 อย่าเข้าไปในวิถีของคนชัว่ และอย่าเดินในทางของคน
ชัว่ ร้าย 15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั ้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป 16 เพราะถ้าคนชัว่ ร้ายไม่ได้ ทําความ
ผิด เขานอนไม่หลับ ถ้าเขาไม่ได้ทําให้คนใดสะดุด เขาจะหลับไม่ลง 17 เพราะเขารับประทานอาหารของความ
ชัว่ ร้าย และดื่มเหล้าองุน
่ แห่งความทารุ ณ 18 แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซึ่งฉายสุกใสยิง่ ขึ้นๆ
19
จนเต็มวัน ทางของคนชัว่ ร้ายก็เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไร 20 บุตรชายของเราเอ๋ย
จงตัง้ ใจต่อถ้อยคําของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของเรา 21 อย่าให้มันหนี ไปจากสายตาของเจ้า จง
รักษามัน ไว้ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมัน เป็น ชีวต
ิ แก่ ผู้ ที่ ค้น พบ และมัน เป็นสุข ภาพแก่ เนื้ อ หนั ง ของผู้ นั้น
ทัง้ สิน
ิ เริม
้ 23 จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะแหล่งแห่งชีวต
่ ต้นออกมาจากใจ 24 จง
หัน ไปจากปากที่ พู ดคดเคี้ยว และให้ รม
ิ ฝีปากลดเลี้ยวอยู่ หา่ งจากเจ้า 25 ให้ ตาของเจ้า มองตรงไปข้างหน้า
และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะ
มัน
่ คง 27 อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่ ร้าย
1 บุตรทัง
้ หลายเอ๋ย

5

จงระวังผู้หญิงชัว่

1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงตัง
้ ใจต่อ ปัญญาของเรา จงเอียงหู ของเจ้า ฟัง ความเข้าใจของเรา 2 เพื่อ เจ้า จะ
รักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู ้ 3 เพราะริมฝีปากของหญิงชัวน
้
่ ันก
็ หยาดนํ้า ผึ้ง ออกมา และปากของนางก็ ล่ ืน ยิง่ กว่า นํ้ามัน 4 แต่ ในที่สุด นางขมขื่น อย่างบอระเพ็ด และคม
อย่างดาบสองคม 5 เท ้า ของนางก้าวลงไปสู่ ความตาย ย่างเท้า ของนางติดตามวิถี สู่ นรก 6 เกรงว่า เจ้า จะ
สนใจในวิถีแห่งชีวต
ิ ทางของนางวนเวียนไป เพื่อเจ้าจะหารู ไม่
้ 7 ฉะนั ้น โอ บุตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเรา
และอย่าพรากจากถ้อยคําแห่งปากของเรา 8 จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง อย่าไปใกล้ ประตูเรือนของ
นาง 9 เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปี เดือนของเจ้าแก่คนโหดร้าย 10 เกรงว่าแขกแปลก
หน้าจะกินความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าจนอิม
่ และแรงงานของเจ้าตกไปในเรือนของคนต่างด้าว 11 และถึงบ
ัน
้ ปลายชีวต
ิ ของเจ้า เจ้ าครวญคราง เมื่อ เนื้ อ และกายของเจ้า ถู กล ้างผลาญ 12 และเจ้า ว่า “ข้า เคยเกลียด
คําสัง่ สอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดู หมิน
่ การตักเตือน 13 ข้าไม่เคยเชื่อฟังเสียงครู ของข้า หรือเอียงหูให้
แก่ผู้สัง่ สอนของข้า 14 ข้าจวนจะล้มละลายสู่ ความพินาศอยู่รอมร่อ ในหมู่ชุมนุมชนและคนที่ ประชุมกันอยู่
นั ้น� 15 จงดื่มน้าํ จากถังเก็บน้าํ ของเจ้า ดื่มน้าํ ไหลจากบ่อของเจ้าเอง 16 จงให้นํ้าพุของเจ้าไหลกระจายออก
ไปนอกบ้าน และให้ธารนํ้านั ้นไหลไปตามถนน 17 จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว และมิใช่สําหรับคนแปลก
หน้า ด้วย 18 จงให้ นํ้าพุ ของเจ้า ได้ รบ
ั พร และเปรมปรีดิ ์ อยู่ กับ ภรรยาคนที่ เจ้ าได้ เมื่อ หนุ่ มน ัน
้ 19 จงให้ นาง
เหมือนนางกวางที่น่ารัก เลียงผาที่งามสง่า จงให้ถันของภรรยาเจ้าเป็นที่หนําใจเจ้าอยู่ทุกเวลา จงดื่มด่าํ อยู่
กับความรักของนางเสมอ 20 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจะเคลิบเคลิม
่ ับหญิงชัว่ ทําไมเล่า และโอบกอดอก
้ อยูก
ของนางสัญจรอยู่ ทําไม 21 เพราะว่า ทางของคนก็ เบื้องหน้า พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรง
ใคร่ครวญวิถีทัง้ สิน
ู่ ับตาข่ายบาปของ
้ ของเขา 22 ความชัว่ ช้าของคนชัว่ ร้ายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยก
23
เขา เขาจะตายปราศจากคําสัง่ สอน และเพราะความโง่อย่างยิง่ ของเขา เขาจึงจะหลงเจิน
่ ไป
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คําเตือนเรือ
่ งการคํ้าประกัน การเกียจคร้าน ความหยิง่ การเป็นพยานเท็จและการผิดประเวณี
ถ้าเจ้าเป็นผูป
้ ระกันเพื่อนของเจ้า ได้ทําสัญญาให้แก่คนแปลกหน้า 2 เจ้าจึงติดบ่วง
เพราะคํา จากปากของเจ้า และเจ้า ติ ดก ับ เพราะคํา พูด จากปากของเจ้า 3 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงทํา อย่าง
นี้ และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิด เพราะเมื่อเจ้าตกอยู่ในกํามือเพื่อนของเจ้าแล้ว ไป รีบไปวิงวอนเพื่อนของเจ้า
4 อย่า ให้ตาของเจ้า หลับ ลง อย่า ให้หน ัง ตาของเจ้า ปรือ ไป 5 จงปลีก ตัว ของเจ้า จากภัย อย่างละมัง
่ ที่ ปลี กตัว
จากมือ ของพราน อย่างนกจากมือ ของคนจับ นก 6 คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ ดู ทางของมัน
และจงฉลาด 7 โดยปราศจากผู้นําทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง 8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดู แล้ง และสํ่า
สมของกิน ของมัน ในฤดู เกี่ยว 9 โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้ าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไรเจ้า จะลุก ขึ้น จากหลับ
10 หลั บนิด เคลิม
้ หน่ อย กอดมือพักนิ ดหน่ อย 11 ความจนจะมาเหนื อเจ้าอย่างคนจร และความขัดสนอย่าง
คนถืออาวุธ 12 คนเหลวไหล คือคนชัว่ ร้าย ที่เที่ยวไปด้วยปากคดเคี้ยว 13 ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขาก็ขยับ
นิว
่ ยไปด้วยใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าว 15 เพราะฉะนั ้น
้ 14 ประดิษฐ์ความชัว่ ร้ายอยูเ่ รือ
้ ของเขาก็ชีไป
ความหายนะจะมาถึง เขาอย่างปัจจุบัน ทัน ด่ วน ฉั บ พลัน นั ้น เองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ ได้ 16 หกสิง่ เหล่า นี้
พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิง่ เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนสําหรับพระองค์ 17 ตายโส ลิ้นมุสา และมือที่
ทําโลหิตไร้ผิดให้ตก 18 จิตใจที่ คิดแผนงานชัว่ ร้าย เท้าซึ่งรีบวิง่ ไปสู่ ความร้าย 19 พยานเท็จซึ่งพูดมุสา และ
คนผูห
้ ว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพีน้
่ อง 20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้า และอย่า
ละทิง้ กฎเกณฑ์ของแม่เจ้า 21 มัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอ ผูกมันไว้ที่คอของเจ้า 22 เมื่อเจ้าเดิน มันจะนํา
เจ้า เมื่อเจ้านอนลง มันจะเฝ้าเจ้า และเมื่อเจ้าตื่นขึ้น มันจะพูดกับเจ้า 23 เพราะพระบัญญัติเป็นประทีป และ
พระราชบัญญัติเป็นสว่าง และคําตักเตือนแห่งการสัง่ สอนเป็นทางแห่งชีวต
ิ 24 เพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชัว่
ร้าย จากลิน
้ พะเน้าพะนอของหญิงสัญจร 25 อย่าปรารถนาความงามของนางอยูใ่ นใจของเจ้า อย่าให้นางจับ
เจ้าด้วยหนั งตาของนาง 26 เพราะโดยวิธก
ี ารของหญิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่ ขนมปั งก้อนเดียวได้
และหญิง เล่น ชู้ ล่า ชีวต
ิ ประเสริฐ ของชายที เดียว 27 ผู้ ชายจะหอบไฟไว้ที่ อกของเขาโดยไม่ ให้เสื้อผ้า ของเขา
ไหม้ ได้ หรือ 28 หรือ ผู้ ใดจะเดิน บนถ่านที่ ลุ กโพลง โดยไม่ ให้เท ้า ของเขาถูก ไฟลวกได้ หรือ 29 บุ คคลผู้ เข ้า หา
ภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไร้ความผิด 30 ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อ
บรรเทาความอยากเมื่อ เขาหิว คนไม่ ดู หมิน
่ ขโมยนั ้ นม ิ ใช่ หรือ 31 แต่ ถ้า จับ เขาได้ เขาต้องชําระคืน เจ็ด เท่า
32
เขาจะต้องให้สิ่งของทัง้ สิน
้ ในบ้านของเขา แต่ผู้ใดที่ล่วงประเวณี กับผู้หญิงคนหนึ่ งก็ขาดความเข้าใจ ผู้ใด
ที่กระทําอย่างนั ้นกท
็ ําลายจิตใจตนเอง 33 เขาได้รบ
ั บาดแผลและความอัปยศ และจะล้างความขายหน้าของ
ตนหาได้ไม่ 34 เพราะความริษยากระทําให้คนเกรีย
้ วกราด ในวันทีเ่ ขาแก้แค้น เขาจะไม่เพลามือ 35 เขาจะไม่
รับค่าทําขวัญใดๆ ถึงเจ้าจะทวีของกํานั ล เขาก็ไม่ยอมสงบ
1 บุตรชายของเราเอ๋ย

7
จงระวังวิถีทางของหญิงชัว่

บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาถ้อยคํา ของเรา จงสะสมบัญญั ติ ของเราไว้ กับ เจ้า 2 จงรักษาบัญญั ติ
ของเรา และดํารงชีวต
ิ อยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ ของเราอย่างกับ แก้วตาของเจ้า 3 มั ดม ัน ไว้ ที่ นิว
้ มือ ของเจ้า
เข ีย นมัน ไว้ บน แผ่น จารึก แห่ง ใจ ของ เจ้า 4 จงพู ดก ับ ปัญญา ว่า “เธอ เป็น พี่ สาว ของ ฉั น� และ จง เรียก
ความ เข้าใจ ว่า “ญาติ ผู้ หญิง � 5 เพื่อ ปัญญา นี้ จะ พิทั กษ ์ เจ้ าไว้ ให้ พ้น จาก หญิง ชัว่ จาก หญิง สัญจร ที่ พู ด
จาพะเน้าพะนอ 6 เพราะที่ หน ้า ต่างบ้านของเรา เราได้ มองออกไปตามบานเกล็ด 7 เราเห็นว ่า ท่ามกลางคน
เขลาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคราะห์ดูนั ้น ก็มีหนุ่มคนหนึ่ งไร้ความเข้าใจ 8 ผ่านไปตามถนนใกล้ทาง
แยกไปบ้านของนาง เดิน ตามถนนซึ่ง ไปบ้านนาง 9 ในเวลาโพล้ เพล ้ ในเวลาเย็น เวลาคํ่าคืน และความมืด
10 และดู เถิด หญิงคนหนึ่ งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพศยาหัวใจเจ้าเล่ห์ 11 (นางจัดจ้านและดื้ อดึง เท้า
ของนางไม่อยูกั
่ บบ้าน 12 ประเดย
ี ๋ วอยูถนน
่
ประเดย
ี ๋ วอยูต
่ ามถนน และนางหมอบคอยอยูทุ
่ กมุม� 13 นางฉวย
เขาได้และจุบเขา นางพูดกับเขาอย่างไม่มียางอายว่า 14 “ฉั นจําต้องถวายเครือ
่ งสักการบูชา และวันนี้ ฉันได้
ทําตามคําปฏิญาณแล้ว 15 ฉั นจึงออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉั นพบเธอแล้ว 16 ฉั นได้ประดับเตียง
ของฉั นด้วยผ้าคลุม เป็นผ้าลิ นินอียป
ิ ต์ สี ต่างๆ 17 ฉั นได้ อบที่นอนของฉั นด้วยมดยอบ กฤษณา และอบเชย
18 มาเถอะ ให้เรามาอิมด
่ ้วยความรักจนรุ ง่ เช้า ให้เราทําตัวของเราให้ปี ติยินดีด้วยความรัก 19 เพราะผัวของ
ฉั นไม่อยูบ้
่ าน เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ่ ง พอวันเพ็ญเขาจึงกลับมา� 21 นางหว่านล้อมด้วยวาจา
โอ้ โลม นางบังคับ เขาด้วยริม ฝีปากที่ พู ดพะเน้าพะนอ 22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที อย่างวัว ตัวผู้ ไปสู่ การฆ่า
หรืออย่างคนเขลาที่ไปรับโทษที่ขื่อ 23 จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่านี่
มีค่าถึงชีวต
ิ 24 ฉะนั ้น โอ บุตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเราและจงตัง้ ใจต่อถ้อยคําจากปากของเรา 25 อย่าให้
1
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ใจของเจ้าหันไปตามทางของนาง อย่าหลงทางไปในวิถีของนางนั ้น 26 เพราะนางได้ ฟัดเหยื่อลงเสียเป็ นอัน
มาก เออ นางได้ ฆ่าชายที่ แข็งแรงจํานวนมากเสียแล้ว 27 เรือนของนางเป็นทางไปสู่ นรก ลงไปถึงห้วงแห่ง
ความตาย

8
การสรรเสริญสติปัญญา

1 ปั ญญามิ ได้ ร้องเรียกหรือ

ความเข้าใจมิ ได้ เปล ่ง เสียงของเธอหรือ 2 ณ ที่ สูง ที่ ข้างทาง ที่ กลางถนนเธอ
ก็ ยน
ื อยู่
หน้าเมือง ที่ ทางเข้ามุข เธอก็ รอ
้ งเสียงดังว่า 4 “โอ บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า และ
5
เสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์ โอ คนเขลา จงเข้าใจสติปัญญา คนโง่ทัง้ หลาย จงมีใจที่เข้าใจ
6 ฟัง ซี เพราะเราจะพูด ถึง สิง
่ ยอดเยี่ยม เพราะสิง่ ที่ ชอบจะมาจากริม ฝีปากของเรา 7 เพราะปากของเราจะ
กล่าวความจริง ความชัว่ ร้ายเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปากของเรา 8 บรรดาคําปากของเรานั ้นชอบ
ธรรม ในนั ้น ไม่ มี คํา บิด หรือ คํา คด 9 คํา เหล่า นั ้น สําหรับ ผู้ ที่ เข ้า ใจก็ ตรงหมด สําหรับ ผู้ พบความรู ก็
้ ถูก ต้อง
10 จงรับคําสัง
่ สอนของเราแทนเงิน และความรู แ
้ ทนทองคําอย่างดี 11 เพราะปัญญาดี กว่าทั บทิม และสิง่ ที่
เจ้าปรารถนาทัง้ หมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้ 12 เราคือปัญญา อยู่ในความหยัง่ รู ้ และเราพบความรู ้
แห่งความเฉลียวฉลาด 13 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นความเกลียดชังความชัว่ ร้าย เราเกลียดความเย่อ
หยิง่ และความจองหอง และทางของความชัว่ ร้ายกับปากตลบตะแลง 14 เรามีคําหารือและสติปัญญา เรามี
ความเข้าใจ เรามีกําลัง 15 โดยเรานี่ แหละกษั ตริย์จึงปกครอง และผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ ยุติธรรม
16 โดยเรานี่ แหละเจ้านายและขุนนางได้ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก 17 เรารักบรรดา
ผู้ที่รักเรา และบรรดาผู้ที่แสวงหาเราอย่างขยันขันแข็งก็พบเรา 18 ความมัง่ คัง่ และเกียรติอยูกั
่ บเรา เออ ทัง้
ทรัพย์ ศฤงคารที่ ทนทานและความชอบธรรม 19 ผลของเราดี กว่า ทองคํา แม้ ทองคํา เนื้ อด ี และผลได้ ของ
เราดีกว่าเงินเนื้ อบริสุทธิ์ 20 เรานําในทางแห่งความชอบธรรม ในวิถีทัง้ หลายของความยุติธรรม 21 ประสาท
ทรัพย์ศฤงคารแก่บรรดาผูที
้ ่รักเรา บรรจุคลังทรัพย์ทัง้ หลายของเขาให้เต็ม 22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นเจ้าของ
เราในเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
ั การ
่ งานของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจ โบราณของพระองค์ 23 เราได้ รบ
สถาปนาไว้ตัง้ แต่ ดึกดําบรรพ์ มาแล้ว ตัง้ แต่ แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่น ดิน โลก 24 เราถือ กําเนิ ด มาเมื่ อก
่อ นมี มหาสมุทร เมื่อ ไม่ มีน ้าํ พุ ที่ มีน ้าํ มากมาย 25 ก่อนการเนรมิต สร้างภู เขา ก่อนเนิ น เขา เราก็ ถือ กําเนิ ด
มาแล้ว 26 ก่อนที่ พระองค์ ทรงสร้างแผ่น ดิน โลก ทัง้ ไร่นา หรือก ่อนผงคลี แรกของพิ ภพ 27 เมื่อ พระองค์
ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยู่ที่นั ่นแล้ว เมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร 28 เมื่อพระองค์
ทรงสถาปนาฟ้า เบื้องบน เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา นํ้าพุ ของนํ้า บาดาลให้ มัน
่ ไว้ 29 เมื่อ พระองค์ ทรงกําหนด
เขตจํากัด ให้แก่ ทะเล เพื่อ ว่า นํ้า จะไม่ ละเมิด พระบัญชาของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงปัก ผัง รากฐานของพิ
ภพ 30 เราอยู่ข้างพระองค์แล้ว เหมือนผู้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดู เราเป็นความปี ติยินดีประจําวันของพระองค์
เปรมปรีดิอยู
์ ต่
่ อพระพักตร์พระองค์เสมอ 31 เปรมปรีดิใ์ นพิภพที่มีคนอาศัยของพระองค์ และปีติยินดีในบุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ฉะนั ้น โอ บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเรา บรรดาผู้ที่ รักษาทางของเราก็ อยู่สุขสงบ
33 จงฟังคําสัง
่ สอน และจงฉลาด และอย่าเพิกเฉยเสีย 34 ผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุข คือเฝ้าอยูที
่ ่ประตูรัว้ ของเรา
ทุก วัน และคอยอยู่ ข้างประตู บ้านของเรา 35 เพราะผู้ ใดที่ พบเราก็ พบชีวต
ิ และได้ รบ
ั ความพอพระทัย จาก
พระเยโฮวาห์ 36 แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทําจิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รก
ั ความมรณา�
3 ข้างประตู
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ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริม
่ ต้นของสติปัญญา

1 ปั ญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว

เธอได้ตัง้ เสาเจ็ดต้น 2 เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ ได้ประสมนํ้าองุน
่ ของเธอ
ได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วย 3 และได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป ส่งเสียงเรียกจากที่สูงที่สุดในเมืองว่า 4 “ผู้ใดที่
เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่ � เธอพูดกับผู้ที่ไร้ความเข้าใจว่า 5 “มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา
และดื่ มน้าํ องุ ่นที ่ เราได้ ประสม 6 จงทิง้ ความเขลาเสีย และดํารงชีวต
ิ อยู่ ดําเนิ น ในทางของความเข้าใจนั ้น
เถิด� 7 ผูที
้ ่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รบ
ั ความอับอาย และผูที
้ ่ตักเตือนคนชัว่ ร้ายจะได้รบ
ั รอยเปื้ อน 8 อย่า
9
ตักเตือนคนมักเยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญ์ และเขาจะรักเจ้า จงให้คําสัง่ สอนแก่
ปราชญ์และเขาจะฉลาดยิง่ ขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิม
้
้น 10 ความยําเกรงพระ
่ การเรียนรู มากขึ
11
เยโฮวาห์เป็นทีเ่ ริม
้ ักองค์บริสุทธิเป็
่ ต้นของปัญญา และซึ่งรู จ
์ นความเข้าใจ เนื่ องจากเรา วันคืนของเจ้าจะ
เพิม
ิ ของเจ้า จะเพิม
่ ทวีคูณ และปี เดือนแห่ง ชีวต
่ พูน 12 ถ้า เจ้า ฉลาด เจ้ าก็ ฉลาดเพื่อ ตนเอง แต่ ถ้า เจ้า เยาะ
14 เพราะนางนั ่งที่ ประตู เรือน
เย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลําพัง 13 หญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึง นางเซ่อและไม่รู อะไรเลย
้
15
ของนาง และ ณ ที่นั ่งสูงในเมือง พลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่า 16 “ผู้
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ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่ � นางพูดกับเขาผู้ไร้ความเข้าใจว่า 17 “นํ้าที่ขโมยมาหวานดี และขนม
ที่รบ
ั ประทานในที่ลับกอร่
็ อย� 18 แต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยูที
่ ่นั่น และแขกของนางก็อยูในห้
่
วงลึกของนรก
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ความเขลาแห่งความชัว่ ร้ายเปรียบกับสติปัญญาแห่งความชอบธรรม
สุภาษิ ต ของซาโลมอน บุ ตรชายที่ ฉลาดกระทํา ให้ บิ ดาย ินดี แต่ บุ ตรชายที่ โง่เป็น ความโศกของมารดา
เขา 2 คลังทรัพย์ชว
ั ่ ร้ายไม่เป็นกําไร แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความตาย 3 พระเยโฮวาห์จะมิได้ทรง
ปล่อยให้ จิ ตใจคนชอบธรรมหิว แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง้ ทรัพย์ สมบัติ ของคนชัว่ ร้าย 4 มือ ที่ หย่อนเป็น เหตุ
ให้ เก ิด ความยากจน แต่ มือ ที่ ขยัน ขัน แข็ง กระทํา ให้ มัง่ คัง่ 5 ผู้ ที่ สํ่า สมไว้ ในฤดู แล ้ งก ็ เป็น บุตรชายที่ ฉลาด
แต่ ผู้ หลับในฤดู เก ี่ย วก็ เป็น บุตรชายที่ นํา ความอับอายมา 6 พระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม แต่ ความ
ทารุ ณท่วมปากคนชัว่ ร้าย 7 การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพร แต่ชื่อเสียงของคนชัว่ ร้ายจะเน่าเสีย 8 ผู้
ที่ มี ใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรับบัญญัติ แต่ คนที ่พู ดโง่ๆจะล้มลง 9 ผู้ใดที่ ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมก็
ดําเนิ นอย่างมัน
่ คงดี แต่ผูที
้ ่ทําทางของตนให้ชวก
็ ะปรากฏแจ้งแก่คนอื่น 10 ผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความเศร้าโศก
ั่ จ
11
แต่ คนที ่ พู ดโง่ๆ จะล้ม ลง ปากของคนชอบธรรมเป็น บ่อนํ้า แห่ง ชีวต
ิ แต่ ความทารุ ณ ท่วมปากคนชัว่ ร้าย
12 ความเกลียดชัง เร้า ให้ เก ิด ความวิ วาท แต่ ความรัก ครอบงํา บรรดาความผิด บาปเสีย 13 ที่ ริม ฝีปากของ
ผู้ ที่ มี ความเข้าใจจะพบปัญญา แต่ ไม้ เรียวก็ เหมาะสําหรับ หลัง ของผู้ ที่ ขาดความเข้าใจ 14 ปราชญ์ ก็ สํ่า สม
ความรู ไว้
้ แต่ ปากของคนโง่นําความพินาศมาใกล้ 15 ทรัพย์ศฤงคารของคนมัง่ คัง่ คือเมืองเข้มแข็งของเขา
แต่ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขา 16 ผลงานของคนชอบธรรมนําไปถึงชีวต
ิ แต่ผลของคน
ชัว่ ร้ายนํา ไปถึง บาป 17 เขาผู้ รก
ั ษาคํา สัง่ สอนก็ อยู่ ในวิถี แห่ งชีวต
ิ แต่ เขาผู้ ปฏิเสธคํา เตือนสติ ก็ หลงเจิน
่ ไป
18 เขาผู้ ปิดบัง ความเกลียดชั งด ้วยริม ฝีปากมุสา และเขาผู้ ออกปากใส่ รา
้ ยเป็นคนโง่ 19 การพูดมากก็ จะไม่
ขาดความผิดบาป แต่เขาผู้ยบ
ั ยัง้ ริมฝีปากของตนเป็นผู้ที่ฉลาด 20 ลิน
้ ของคนชอบธรรมก็เหมือนเงินเนื้ อบริ
สุทธิ์ ความคิดของคนชัว่ ร้ายมีค่าแต่ น้ อย 21 ริมฝีปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนเป็ นอันมาก แต่ คนโง่ตาย
เพราะขาดสติ ปัญญา 22 พระพรของพระเยโฮวาห์ กระทํา ให้ มัง่ คัง่ และพระองค์ มิได้ แถมความโศกเศร้า ไว้
ด้วย 23 คนโง่กระทําความผิดเหมือนการเล่นสนุก แต่คนที่มีความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24 สิ่งใดที่คนชัว่
ร้ายคิด กลัว มัน จะมาถึง เขา แต่ สิ ่ง ใดที่ คนชอบธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ 25 ลมหมุน ผ่านไปฉั นใด
คนชัวก
่ นนิ ตย์ 26 อย่างนํ้าส้มกับฟัน และควันกับตาเป็น
่ ็ไม่มีอีกฉั นนั ้น แต่คนชอบธรรมเป็นรากฐานที่อยูเป็
ฉั นใด คนเกียจคร้านกับผูที
้ ่ใช้เขาก็เป็นฉั นนั ้น 27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้นยืดชีวต
ิ ให้ยาวไป แต่ปีเดือน
ของคนชัว่ ร้ายนั ้นจะสัน
้ เข้า 28 ความหวังของคนชอบธรรมจะจบลงในความยินดี แต่ความมุ่งหวังของความ
ชัว่ ร้ายก็ จะสูญ เปล่า 29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ทรงเป็น กําลัง แก่ ผู้ เที่ยงธรรม แต่ ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จะ
ถูก ทําลาย 30 ผู้ ชอบธรรมจะไม่ ถู กกํา จัด เลย แต่ คนชัว่ ร้ายจะไม่ ได้ อยู่ในแผ่น ดิน 31 ปากของคนชอบธรรม
นําปัญญาออกมา แต่ลิน
้ ของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออก 32 ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู ว้ า่ อะไรเหมาะสม
แต่ปากของคนชัว่ ร้ายรู ว้ า่ สิง่ ใดตลบตะแลง
1
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ความจริงเปรียบกับความเท็จ
ตราชู เท ี ยมเท็ จน ัน
้ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ลูก ตุ้ม เที่ยงตรงเป็น ความปี ติ ยินดี ของ
พระองค์ 2 เมื่อความเย่อหยิง่ มาถึง ความอับอายก็ มาด้วย แต่ ปัญญาอยู่กับคนใจถ่ อม 3 ความซื่อสัตย์ของ
คนที่เทย
ี่ งธรรมย่อมนําเขา แต่ความคดโกงของคนละเมิดย่อมทําลายเขา 4 ความมัง่ คัง่ ไม่อาํ นวยกําไรในวัน
ทรงพระพิโรธ แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นความมรณา 5 ความชอบธรรมของคนที่ไร้ตําหนิ ย่อมรักษาทาง
ของเขาให้ตรง แต่คนชัว่ ร้ายจะล้มลงด้วยความชัว่ ร้ายของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อม
ช่วยเขาให้พ้น แต่คนละเมิดจะถูกราคะของเขาจับเป็นเชลย 7 เมื่อคนชัว่ ร้ายตาย ความหวังของเขาจะพินาศ
และความมุ่งหวังของคนอธรรมก็ สูญเปล่า 8 คนชอบธรรมรับการช่วยเหลือให้พ้นความลําบาก และคนชัว่
ร้ายเข้าไปแทนที่ 9 คนหน้าซื่อใจคดทําลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมจะได้รบ
ั การช่วยให้
พ้น ด้วยอาศัย ความรู ้ 10 เมื่อ คนชอบธรรมอยูเ่ ย็น เป็นสุข บ้านเมืองก็ เปรมปรีดิ ์ และเมื่อ คนชัว่ ร้ายพินาศ
ก็ มี เสียงโห่ร้อง 11 โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมือ งก็เป็ นที ่ ยกย่อง แต่ ว่า มัน ควํา่ ลงโดยปากของคนชัว่
ร้าย 12 บุ คคลที่ ขาดสติ ปัญญาย่อมเหยียดเพื่อนบ้านของตน แต่ คนที ่ มี ความเข้าใจก็ ยงั นิ่ ง อยู่ 13 บุ คคลที่
เท ี่ยวซุบ ซิ บก ็ เผยความลับ แต่ บุ คคลที่ มี ใจสัตย์ ซ่ ือ ย่อมปิดบัง สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดไว้ได้ 14 ที่ ไหนที่ ไม่มี คํา แนะนํา
ประชาชนก็ ล้ม ลง แต่ ในที่ ซ่ึ งม ี ที่ ปรึกษามากย่อมมี ความปลอดภัย 15 บุ คคลผู้รบ
ั ประกัน คนอื่น จะต้องทน
ทุกข์ แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย 16 สตรีงามสง่าย่อมได้รบ
ั เกียรติ และชายที่มีอํานาจใหญ่
โตย่อมมัง่ คัง่ 17 ชายผู้มี ความเอ็นดู ยอ
่ มให้ประโยชน์ แก่ จิ ตใจตน แต่ ชายที่ ดุ ร้ายย่อมทําให้ตัวเองเจ็บปวด
1
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บุ คคลชัว่ ร้ายได้ ทํางานที่ หลอกลวง แต่ บุ คคลที่ หว่านความชอบธรรมจะได้ บําเหน็ จ ที่ แน่ นอน 19 ความ
ชอบธรรมนํา ไปสู่ ชี วิต ฉั นใด บุ คคลผู้ ติ ดตามความชัว่ ร้ายจะนํา ไปสู่ ความตายของตนเองฉั น นั ้น 20 คนที ่ มี
ใจตลบตะแลงเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ คนที ่ เท ี่ ยงตรงในทางของเขาย่อมเป็น ความปี ติ
ยินดีของพระองค์ 21 ถึงแม้ใครลงมือช่วยก็ตาม ซึ่งคนชัว่ ร้ายจะไม่มีโทษนั ้นหามิได้ แต่บรรดาเชื้อสายของ
คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้น 22 สตรีงามที่ ปราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทองคําที่ จมูก
23
หมู ความปรารถนาของคนชอบธรรมอยู่ในความดี เท่านั ้น ความมุ่ง หวัง ของคนชัว่ ร้ายอยู่ในความพิโรธ
24 บางคนยิง
ั ่ คัง่ บางคนยิง่ ยึดสิง่ ที่ ควรจําหน่ายไว้ยงิ่ ขัดสนก็ มี 25 บุ คคลที่ ใจกว้างขวางย่อม
่ จําหน่ายยิ่งมง
ได้รบ
ั ความมัง่ คัง่ บุคคลที่รดนํ้า เขาเองจะรับการรดนํ้า 26 ประชาชนจะแช่งบุคคลที่กักข้าว แต่พระพรจะอยู่
บนศีรษะของผู้ที่ ขายข้าว 27 บุ คคลผู้แสวงหาความดี ก็ แสวงหาความพอใจ แต่ ความชัว่ ร้ายมาถึงผู้ที่ เสาะ
หามัน 28 บุคคลผู้วางใจในความมัง่ คัง่ ของตนจะล้มละลาย แต่คนชอบธรรมจะรุ ง่ เรืองอย่างใบไม้เขียว 29 บุ
คคลผู้ ทําให้ ครัว เรือนของเขาลําบากจะรับ ลมเป็น มรดก และคนโง่จะเป็น คนใช้ ของคนที่ มี ใจฉลาด 30 ผล
ของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ และผูช
้ นะวิญญาณก็มีสติปัญญา 31 ดูเถิด แม้คนชอบธรรมอาจจะถูก
ทําโทษในแผ่นดินโลก คนชัว่ ร้ายและคนบาปจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด
18

12

ความชอบธรรมเปรียบกับความชัว่ ร้าย
แต่ บุ คคลที่ เกล ีย ดการตัก เตือนก็ เป็น คนโฉด 2 คนดี เป็ นที ่ โปรดปราน
ของพระเยโฮวาห์ แต่คนที่คิดการชัว่ ร้ายพระองค์จะทรงตําหนิ 3 คนจะตัง้ อยู่ด้วยความชัว่ ร้ายไม่ได้ แต่ราก
ของคนชอบธรรมจะไม่ รู จั
้ ก เคลื่อนย้าย 4 ภรรยาดี เป็น มงกุฎ ของสามี ตน แต่ นางผู้ ที่ นํา ความอับอายมาก็
เหมือนความเปื่ อยเน่า ในกระดูก สามี 5 ความคิด ของคนชอบธรรมนั ้น ยุ ติ ธรรม แต่ คํา หารือ ของคนชัว่ ร้าย
นั ้นหลอกลวง 6 ถ้อยคําของคนชัว่ ร้ายหมอบคอยเอาโลหิต แต่ ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้น
7 คนชัว
่ ร้ายควํา่ แล้วและไม่มีอีก แต่เรือนของคนชอบธรรมยังดํารงอยู่ 8 คนจะได้คําชมเชยตามสติปัญญา
ของเขา แต่ คนที ่ ความคิด ตลบตะแลงจะเป็ นที ่ ดู หมิน
่ 9 ผู้ ที่ ถู กสบประมาทและมี คนรับ ใช้ ก็ดี กว่า คนที่
ยกย่องตนเองแต่ ขาดอาหาร 10 คนชอบธรรมย่อมเห็น แก่ ชี วิต สัตว์ของเขา แต่ ความกรุ ณาของคนชัว่ ร้าย
คือ ความดุ ร้าย 11 บุ คคลที่ ไถนาของตนจะมี อาหารอุ ดม แต่ บุ คคลที่ ติ ดตามคนไร้สาระก็ ขาดความเข้าใจ
12 คนชัว
่ ร้ายปรารถนาตาข่ายของคนเลว แต่ รากของคนชอบธรรมย่อมออกผล 13 คนชัว่ ร้ายย่อมติด บ่วง
โดยการละเมิดแห่งริมฝีปากของตน แต่คนชอบธรรมจะหนี พ้นจากความลําบาก 14 จากผลแห่งปากของตน
คนก็ อม
ิ่ ใจในความดี และผลงานแห่งม ือ ของเขาก็ จะกลับ มาหาเขา 15 ทางของคนโง่นั้น ถูก ต้องในสายตา
ของเขาเอง แต่คนที่ยอมฟังคําแนะนําก็ฉลาด 16 จะรู ค
้ วามโกรธของคนโง่ได้ทันที แต่คนที่หยัง่ รู ย่
้ อมปิดบัง
ความอับอาย 17 บุคคลผู้พูดความจริงกล่าวความชอบธรรม แต่พยานเท็จกล่าวคําหลอกลวง 18 มีบางคนที่
คําพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิน
้ ของปราชญ์นําการรักษามาให้ 19 ริมฝีปากที่พูดจริงจะทนอยู่
ได้เป็นนิ ตย์ แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดีย
๋ วเดียว 20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการ
ชัว่ ร้าย แต่ บรรดาผู้ กะแผนงานแห่ง สันติภาพมี ความชื่นบาน 21 ไม่มี ความชัว่ ตกอยู่ กับ คนชอบธรรม แต่
คนชัว่ ร้ายจะเต็ มด ้วยความร้าย 22 ริม ฝีปากที่ พู ดม ุ สาเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ คนทัง้
หลายที่ ประพฤติ อย่างจริงใจเป็น ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 23 คนที ่ หยัง่ รู ้ย่อมเก็บ ความรู ้ไว้ แต่ ใจคนโง่
ป่าวร้องความโง่เขลา 24 มือ ของคนที่ ขยัน ขัน แข็ง จะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถู กบ ัง คับ ให้ทํางาน
โยธา 25 ความกระวนกระวายในใจของมนุษย์ถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคําที่ดีกระทําให้เขาชื่นชม 26 คนชอบธรรม
ประเสริฐกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่ทางของคนชัว่ ร้ายชักจูงพวกเขาให้หลง 27 คนเกียจคร้านจะไม่ปิ้งเหยื่อ
ที่เขาล่ามา แต่ทรัพย์ศฤงคารของคนขยันขันแข็งมีค่า 28 ในวิถีของความชอบธรรมมีชีวต
ิ และในทางนั ้นไม่
มีความมรณา
1 ผู้ ใดที่รก
ั คํา สัง่ สอนก็ รก
ั ความรู ้

13

บุตรชายที่ฉลาด คือพระพรแห่งความชอบธรรม

1 บุ ตรชายที่ ฉลาดฟัง คํา สัง
่ สอนของบิดาตน

แต่ คนมัก เยาะเย้ย ไม่ ฟัง คํา ขนาบ 2 คนจะกิน ของดี จากผล
ปากของตน แต่จิตใจของคนละเมิดจะกินความทารุ ณ 3 บุคคลที่ ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวต
ิ ของ
เขา แต่ บุ คคลที่ เปิด ริม ฝีปากกว้างก็ จะมาถึง ความพินาศ 4 วิญญาณของคนเกียจคร้านยัง อยากอยู่ แต่ ไม่
ได้ อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่ คนชัว่ ร้ายประพฤติ น่า
รังเกียจและน่า อดสู 6 ความชอบธรรมระแวดระวัง ผู้ ที่ ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ ความชัว่ ร้ายควํา่ คนบาป
7 คนที ่ วา
่ ตนมัง่ คัง่ แต่ ไม่มี อะไรเลยก็ มี คนที ่ วา่ ตนเป็น คนจน แต่ มี ทรัพย์ ศฤงคารเป็ นอ ัน มากก็ มี อยู่ 8 ค่า
ไถ่ ชี วิต ของคนคือ ทรัพย์ ศฤงคารของเขา แต่ คนยากจนไม่ ฟัง คํา ติ เตียน 9 สว ่างของคนชอบธรรมก็ เปรม
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ปรีดิ ์ แต่ ประทีป ของคนชัว่ ร้ายจะถู กด ับ 10 เพราะความทะนงตัว เท่านั ้น การวิวาทจึง เกิด ขึ้น แต่ ปัญญาอยู่
กับบรรดาผู้ที่ รับคําแนะนํา 11 ทรัพย์ศฤงคารที่ ได้ มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แต่ บุ คคลที่ ส่ําสมโดยการ
งานจะได้เพิม
่ พูนขึ้น 12 ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทําให้ใจเจ็บชํ้า แต่ความปรารถนาที่สําเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่
งชีวต
ิ 13 บุ คคลผู้ ดู หมิน
ั บําเหน็ จ 14 กฎ
่ พระวจนะจะถูก ทําลาย แต่ บุ คคลผู้ เกรงกลัว พระบัญญั ติ จะได้ รบ
เกณฑ์ ของปราชญ์ เป็น นํ้าพุ แห่ งชีวต
ิ เพื่อ จะออกไปให้ พ้น จากบ่วงของความมรณา 15 ความเข้าใจที่ ดี ก็ได้
รับ ความโปรดปราน แต่ หนทางของคนละเมิ ดก ็ ยากนั ก 16 บรรดาคนที่ หยัง่ รู ้กระทํา ทุก อย่างด้วยความรู ้
แต่ คนโง่ก็ อวดความโง่ของตน 17 ผู้สื่อสารที่ ชว
ั ่ ร้ายหลงไปในความร้าย แต่ ทูตที่ สัตย์ซื่อนําการรักษามาให้
18 ความยากจนและความอดสู มาถึ งบ ุคคลที่ เพิก เฉยต่อ คํา สัง
่ สอน แต่ บุ คคลที่ สนใจคํา ตัก เตือนก็ ได้ รับ
เกียรติ 19 ความปรารถนาที่สัมฤทธิผลเป็
นสิง่ หอมหวานสําหรับจิตวิญญาณ แต่เป็นความสะอิดสะเอียนแก่
์
คนโง่ที่จะละเสียจากความชัว่ ร้าย 20 บุคคลที่เดินกับปราชญ์จะกลายเป็นคนฉลาด แต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะ
ถูกทําลาย 21 ความชัว่ ร้ายตามติดคนบาป แต่คนชอบธรรมจะได้รบ
ั ความดีเป็นบําเหน็ จ 22 คนดีก็ละมรดก
ไว้ให้แก่หลานๆ แต่ทรัพย์ศฤงคารของคนบาปนั ้นสํ่าสมไว้ให้คนชอบธรรม 23 ดินที่คนยากจนไถไว้ก็เกิดผล
อุดม แต่สิ่งของถูกทําลายได้เพราะขาดความยุติธรรม 24 บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่
ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา 25 คนชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชัว่ ร้ายจะหิว

14
คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา คนมัง่ มีเปรียบกับคนยากจน
ผู้ หญิง ทัง้ หลายที่ มี สติ ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้น แต่ ผู้ หญิง ที่ โง่รื้อม ัน ลงด้วยมือ ตนเอง 2 บุ คคลผู้
ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่บุคคลที่ คดเคี้ยวในทางของเขาก็ดูหมิน
่ พระองค์ 3 ใน
4
ปากของคนโง่ มี ไม้ เรียวแห่ง ความโอหัง แต่ ริม ฝีปากของปราชญ์ จะสงวนเขาไว้ ที่ ไหนที่ ไม่มี วัว ผู้ ที่ นั ่น
รางหญ้าสะอาด แต่ พืชผลอุดมได้ มาด้วยแรงวัว 5 พยานที่ สัตย์ซื่อจะไม่มุสา แต่ พยานเท็จจะกล่าวคํามุสา
6 คนมัก เยาะเย้ย แสวงหาปั ญญาเสีย เปล่า แต่ ความรู นั
้ ้ นก ็งา่ ยแก่ คนที ่ มี ความเข้าใจ 7 จงไปให้พ้น หน้า คน
โง่ เมื่อเจ้าไม่พบริมฝีปากแห่งความรู ใ้ นตัวเขา 8 ปัญญาของคนหยัง่ รู ค
้ ือการเข้าใจทางของเขา แต่ความโง่
ของคนโง่เป็ นที ่หลอกลวง 9 คนโง่เขลาเยาะเย้ยเรือ
่ งความผิดบาป แต่ ในท่ามกลางคนชอบธรรมก็ มี ความ
โปรดปราน 10 จิ ตใจรู ค
้ วามขมขื่น ของใจเอง และไม่ มี ใครอื่น มาเข้า ส่วนความชื่นบานของมัน 11 เรือนของ
คนชัว่ ร้ายจะถูกควํา่ แต่เต็นท์ของคนเที่ยงธรรมจะรุ ง่ เรือง 12 มีทางหนึ่ งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิน
้ สุด
ลงที่ทางของความมรณา 13 แม้ใจของคนที่หว
ั เราะก็เศร้า และที่สุดของความชื่นบานนั ้นคือความโศกสลด
14 คนที ่ มี ใจหัน กลับ จะได้ ผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดี ก็ จะได้ ผลดี แห่ งการกระทํา ของเขา 15 คน
เขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยัง่ รู มองดู
้
ว่าเขากําลังไปทางไหน 16 คนมีปัญญาก็เกรงกลัวและหันเสีย
จากความชัว่ ร้าย แต่คนโง่เดือดดาลด้วยความมัน
่ ใจ 17 คนโมโหฉั บพลันประพฤติโง่เขลา และคนวางแผน
ชัว่ ร้ายเป็นทีเกลี
่
ยดชัง 18 คนเขลาได้ความโง่เป็นมรดก แต่คนหยัง่ รูก็
้ มีความรูเป็
้ นมงกุฎ 19 คนชัว่ ร้ายกราบ
คนดี และคนชัว่ ร้ายกราบอยูที
่ ่ประตูเมืองของคนชอบธรรม 20 คนยากจนนั ้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจ
แต่ คนมัง่ คั ่งม ี สหายมากมาย 21 บุ คคลที่ ดู หมิน
่ เพื่อนบ้านของตนก็ ทําบาป แต่ บุ คคลที่ เอ็นดู คนยากจนก็
เป็นสุข 22 คนที ่ คิด การชั ่วน น
ั ้ ไม่ ผิด หรือ บรรดาผู้ ที่ คิด การดี ก็ จะพบความเมตตาและความจริง 23 มี กําไร
อยู่ ในงานทุก อย่าง การเพียงแต่ พู ดแห่ง ริม ฝีปากนั ้น โน้ ม ไปทางความขาดแคลน 24 มงกุฎ ของปราชญ์ คือ
ความมัง่ คัง่ ของตน แต่ความโง่ของคนโง่คือความเขลา 25 พยานซื่อตรงจะช่วยชีวต
ิ ให้รอด แต่พยานหลอก
ลวงจะกล่าวคํามุสา 26 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์ทําให้คนอยู่อย่างมัน
่ ใจมาก ลูกหลานของเขาจะมีที่ ลี้ ภัย
27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็ นนํ้าพุแห่งชีวต
ิ เพื่อผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ 28 ในมวล
ประชาชนก็มีศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์ แต่ไร้ประชาชนเจ้านายก็ถูกทําลาย 29 บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก
แต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่ 30 ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้ อหนั ง แต่ความริษยากระทําให้กระดูกผุ 31 บุ
คคลผูบ
้ ีบบังคับคนยากจน ดูถูกพระผูส
้ ร้างของเขา แต่บุคคลที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ก็เอ็นดูต่อคนขัดสน
32 คนชัว
่ ร้ายก็ถูกไล่ออกตามการกระทําชัว่ ร้ายของเขา แต่คนชอบธรรมมีความหวังในความมรณาของเขา
33 ปั ญญาอาศัยอยูใ่ นใจของคนที่มีความเข้าใจ แต่สิ่งซึ่งอยูท
่ ่ามกลางบรรดาคนโง่ก็ปรากฏตัว 34 ความชอบ
ธรรมเชิดชู ประชาชาติ หน่งึ ๆ แต่ บาปเป็นเหตุ ให้ชนชาติ หน่งึ ๆถูกตําหนิ 35 ข้าราชการที่ เฉลียวฉลาดก็ ได้ รับ
ความโปรดปรานจากกษั ตริย์ แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติน่าละอาย
1
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1 คํา ตอบอ่อนหวานทําให้ ความโกรธเกรีย
้ วหัน ไปเสีย แต่ คํา กักขฬะเร้า โทสะ 2 ลิน
้ ของปราชญ์ ใช้ความรู ้
อย่างถูกต้อง แต่ ปากของคนโง่เทความโง่ออกมา 3 พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดู
คนชัว่ และคนดี 4 ลิ้นที ่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ แต่ ลิน
้ ตลบตะแลงทํานํ้าใจให้แตกสลาย 5 คนโง่ดู 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 ความคิด ของคนโง่
หาเป็นเช่นนั ้นไม่ 8 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่คําอธิษฐาน
ของคนเที่ยงธรรมเป็นความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 9 ทางของคนชัว่ ร้ายเป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮ
วาห์ แต่ พระองค์ ทรงรัก ผู้ ที่ ติ ดตามความชอบธรรม 10 ผู้ ที่ ทอดทิง้ ทางดี นับ ว่าการทําโทษเป็น สิง่ ที่ หนั กใจ
บุคคลผูเกล
้
ียดคําเตือนสติจะตายเปล่า 11 นรกและแดนพินาศก็ประจักษ์ แจง้ อยูเฉพาะพระพั
่
กตร์พระเยโฮ
วาห์ ใจแห่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ ยงิ่ กว่านั ้นสักเท่าใด 12 คนมักเยาะเย้ยไม่รก
ั คน
ที่ ตักเตือนเขา ทัง้ เขาจะไม่ไปหาปราชญ์ 13 ใจที่ รา่ เริงกระทําให้สี หน้าแจ่มใส แต่ โดยความเศร้าในใจดวงจิ
ตก็แหลกสลายไป 14 ใจของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู ้ แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร
15 ทุกๆวันของคนที่ทุกข์ใจก็ร้าย แต่คนทีมี
่ ใจร่าเริงมก
ี ารเลี้ยงต่อเนื่ องกัน 16 มีทรัพย์น้ อยแต่มีความยําเกรง
พระเยโฮวาห์ ดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่ แต่มีความลําบากอยูด้
่ วย 17 กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักกดี
็ กว่า
18
กินเนื้ อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย คนใจร้อนเร้าการวิวาท แต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิ
งดี 19 ทางของคนเกียจคร้านเหมือนรัว้ ต้นไม้หนาม แต่วิถีของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบเสมอ 20 บุตร
ชายที่ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่คนโง่ดูหมิน
่ มารดาของตน 21 ความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มี
สติปัญญา แต่คนทีมี
่ ความเข้าใจจะดําเนิ นในความเที่ยงธรรม 22 ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้ม
เหลว แต่ มี ผู้ แนะนํา มากๆ แผนงานนั ้ นก ็ สําเร็จ 23 คํา ตอบจากปากที่ เหมาะสมก็ เป็น ความชื่นบานแก่ คน
คําเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆ 24 ทางแห่งชีวต
ิ นําคนฉลาดขึ้นไปสู่เบื้องบน เพื่อเขาจะได้หลีกหนี จากนรก
เบื้องล่าง 25 พระเยโฮวาห์จะทรงรือ
้ เรือนของคนเย่อหยิง่ แต่ให้ขอบเขตของหญิงม่ายคงอยู่ 26 ความคิดทัง้
หลายของคนชัว่ ร้ายเป็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ ถ้อยคําของคนบริสุทธิ์เป็นถ้อยคําที่ พอ
พระทัย 27 บุ คคลผู้ตะกละหากําไรก็ กระทําความลําบากแก่ ครัวเรือนของตน แต่ บุ คคลผู้เกลียดสินบนจะมี
ชีวิตอยู่ 28 ใจของคนชอบธรรมรําพึงว่าจะตอบอย่างไร แต่ปากของคนชัว่ ร้ายเทสิง่ ชัว่ ร้ายออก 29 พระเยโฮ
วาห์ทรงอยู่หา่ งไกลจากคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของคนชอบธรรม 30 สว่างของตาทําให้
ใจเปรมปรีดิ ์ และข่าวดี กระทํา ให้กระดูก สดชื่น 31 หู ที่ ฟัง คํา ตัก เตือนที่ ให้ชี วิตจะอยู่ ท่ามกลางปราชญ์ 32 บุ
คคลผู้เพิกเฉยต่อคําสัง่ สอนก็ดูหมิน
่ จิตใจตนเอง แต่บุคคลผู้ฟังคําตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ 33 ความยําเก
รงพระเยโฮวาห์เป็นการสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยูข
่ ้างหน้าเกียรติ
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และคําตอบของลิน
้ มาจากพระเยโฮวาห์ 2 ทางทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ก็สะอาด
ในสายตาของเขาเอง แต่ พระเยโฮวาห์ทรงชัง่ จิตใจ 3 จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเยโฮวาห์ และแผนงาน
ของเจ้าจะได้รบ
ั การสถาปนาไว้ 4 พระเยโฮวาห์ทรงสร้างทุกสิง่ ไว้เพื่อพระองค์เอง แม้คนชัว่ ร้ายก็เพื่อวันชัว่
ร้าย 5 ทุกคนที่ มีความเย่อหยิง่ ในใจก็ เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ ถึงแม้มือประสานมือช่วยกัน
เขาจะพ้นโทษก็หามิได้ 6 ความเมตตาและความจริงได้ลบความชัว่ ช้า และคนหลีกความชัว่ ร้ายได้โดยความ
ยําเกรงพระเยโฮวาห์ 7 เมื่อทางของมนุษย์เป็ นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาห์ แม้ศัตรู ของเขานั ้นพระองค์ก็
ทรงกระทํา ให้คืนดี กับ เขาได้ 8 มี แต่ น้ อยแต่ มี ความชอบธรรมก็ ดี กว่า มี รายได้ มากด้ว ยอยุ ติ ธรรม 9 ใจของ
มนุษย์ กะแผนงานทางของเขา แต่ พระเยโฮวาห์ทรงนํา ย่างเท้า ของเขา 10 คํา ตัด สิ นอ ัน มาจากพระเจ้า อยู่
ที่ ริมฝีพระโอษฐ์ ของกษั ตริย์ พระโอษฐ์ ของพระองค์ ไม่ละเมิดในการพิพากษา 11 ตราชู และตาชัง่ เที่ยงตรง
เป็นของพระเยโฮวาห์ ลูกตุ้มทัง้ สิน
้ ในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์ 12 การกระทําความชัว่ ร้ายเป็นสิง่ น่า
เกลียดน่าชังต่อกษั ตริย์ เพราะว่าบัลลั งก์นั้นถูกสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม 13 ริมฝีปากที่ ชอบธรรมเป็
นที ่ ปี ติ ยินดี แก่ กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงรักบ ุคคลผู้ พู ดสิง่ ที่ ถูก 14 พระพิโรธของกษั ตริย์เป็น ผู้ ส่ ือสารของ
ความมรณา แต่ ปราชญ์ จะระงับ เสีย ได้ 15 ในความผ่องใสจากสี พระพักตร์ของกษั ตริย์ ก็ มี ชว
ิ และความ
ี ต
โปรดปรานของพระองค์ ก็ เหมือนเมฆฝนปลายฤดู 16 ได้ ปัญญาก็ ดี กว่า ได้ ทองคํา สัก เท่าใด ที่ จะได้ ความ
เข้าใจก็ดีกว่าเลือกเอาเงิน 17 ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมหันออกจากความชัว่ ร้าย บุคคลผูร้ ะแวดระวังทาง
ของตนก็ สงวนชีวต
ิ ของเขาไว้ 18 ความเย่อหยิง่ เดินหน้าการถูกทําลาย และจิตใจที่ ยโสนําหน้าการล้ม 19 ที่
จะเป็น คนมี ใจถ่อมอยู่กับ คนยากจนก็ ดี กว่า แบ่ง ของริบ มาได้ กับ คนเย่อ หยิง่ 20 บุ คคลผู้ จัด การธุ รก ิ จอย่าง
เฉลียวฉลาดจะพบของดี และคนที่ วางใจในพระเยโฮวาห์จะเป็นสุข 21 คนใจฉลาดเรียกว่า เป็น คนมี ความ
1 ทัง
้ แผนงานของจิตใจมนุษย์
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พิ นิ จ และความหวานแห่ง ริม ฝีปากเพิม
ิ แก่ ผู้ ที่ มี ความเข้าใจ
่ ความเรียนรู ้ 22 ความเข้าใจเป็น นํ้าพุ แห่งชีวต
แต่ คํา สัง่ สอนของคนโง่เป็น ความโง่เขลา 23 ใจของปราชญ์ กระทํา ให้ปากของเขาสุ ขุม และเพิม
่ การเรียนรู ้
แก่ ริม ฝีปากของเขา 24 ถ้อยคํา แช่ม ชื่น เหมือนรวงผึ้ง เป็น ความหวานแก่ จิต วิญญาณ และเป็น อนามัย แก่
กระดูก 25 มีทางหนึ่ งซึ่งคนเราดู เหมือนถูก แต่ มันสิน
้ สุดลงที่ทางของความมรณา 26 คนที ่ทํางานก็ ทํางาน
เพื่อ ตนเอง เพราะปากของเขากระตุ้น เขาไป 27 คนอธรรมขุด ค้น ความชัว่ และในริม ฝีปากของเขาเหมือน
อย่างไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพร่การวิวาท และผู้ กระซิ บก ็ แยกเพื่อนสนิ ท ออกจากกัน 29 คนทารุ ณ ล่อ
ชวนเพื่อนบ้านของเขา และนําเขาไปในทางที่ไม่ดี 30 เขาขยิบตากะแผนงานที่ตลบตะแลง เขาเม้มริมฝีปาก
ของเขานําความชัว่ ร้ายให้เกิดขึ้น 31 ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี ถ้าพบในทางแห่งความชอบ
ธรรม 32 บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกําลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้
33 สลากนั ้นเขาทอดลงที่ตัก แต่การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห์ทัง
้ สิน
้

17
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความดีกับความชัว่ ร้าย
เสบียงกรัง หน่ อยหนึ่ ง พร้อมกับ ความสงบ ดี กว่า เรือนที่ มี เครือ
่ งสักการบูชาเต็ม พร้อมกับ การวิ วาท
2 ทาสที่ เฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ ประพฤติ ความละอาย และจะได้ ส่วนแบ่ง มรดกเท่ากับ พวกพี่
น้ อง 3 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน และเตาถลุงมีไว้สําหรับทองคํา และพระเยโฮวาห์ทรงทดลองใจ 4 ผู้กระทําความ
ชัว่ ฟัง ริม ฝีปากเท็จ และคนมุสาเงีย
่ หู แก่ ลิน
้ เหลวไหล 5 บุ คคลที่ เย้ ยหยัน คนยากจนก็ ดู ถู กพระผู้ สร้างของ
เขา บุคคลที่ยินดีเมื่อมีความลําบากยากเย็นจะไม่มีโทษหามิได้ 6 หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่ และสง่าราศี
ของบุตรคื อบ ิ ดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่ เหมาะแก่ คนโง่ฉั นใด ริม ฝีปากที่ มุ สาย ง
ิ่ ไม่ เหมาะแก่ เจ้ านาย
ฉั นนั ้น 8 ของกํานั ลก็เป็นเหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ ไม่ว่ามันจะหันไปทางไหนก็เจริญรุ ง่ เรือง
ทางนั ้น 9 บุ คคลผู้ ปิดบัง การละเมิ ดก ็ เสาะหาความรัก แต่ คนกล่าวเรือ
่ งนั ้น ซํ้าซากก็ ทําให้ เพื่อนสนิ ท แยก
จากกัน 10 คําขนาบเข้าไปในคนฉลาดลึกกว่าเฆี่ยนคนโง่สักร้อยที 11 คนชัว่ ร้ายก็แสวงแต่การกบฏ ฉะนั ้นจะ
มีผู้สื่อสารดุรา้ ยไปสู้เขา 12 ให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไป ยังดีกว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขา 13 ถ้า
คนหนึ่ งคนใดทําชัว่ ตอบแทนความดี ความชัว่ จะไม่พรากจากเรือนของคนนั ้น 14 เมื่อเริม
่ ต้นวิวาทก็เหมือน
ปล่อยนํ้า ให้ ไหล ฉะนั ้น จงเลิก เสี ยก ่อนเกิด การวิวาท 15 ผู้ ที่ ช่วยให้ คนชัว่ ร้ายเป็น ฝ่ายถูก และผู้ ที่ ปรับ โทษ
คนชอบธรรม ทัง้ สองก็เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ 16 ทําไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญา
ในเมื่อเขาไม่มีความคิด 17 มิตรสหายก็ มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็ เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก
18 คนที ่ ไม่มี ความเข้าใจก็ ให้คํา ปฏิญาณ และเป็ น ผู้รบ
ั ประกัน ต่อหน้าเพื่อนของตน 19 บุ คคลผู้ รก
ั การละเมิ
ดกร็ ก
ั การวิวาท บุคคลผูทํ
้ าประตูเรือนของเขาให้สูงกแ
็ สวงการทําลาย 20 ผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดมีใจตลบตะแลงก็ไม่พบ
สิง่ ที่ ดี อันใด และผู้ที่ ลิ้นวิปลาสก็ ตกอยู่ในความยากลําบาก 21 บิดาที่ มีบุ ตรโฉดก็ มีความโศก และบิดาของ
คนโง่ไม่มี ความชื่นบาน 22 ใจร่าเริง เป็น ยาอย่างดี แต่ จิ ตใจที่ หมดมานะทําให้ กระดูก แห้ง 23 คนชัว่ ร้ายรับ
สินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติ ธรรม 24 คนที ่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ ปัญญา
แต่ ตาของคนโง่อยู่ ที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 25 บุ ตรชายโง่เป็ นที ่ โศกสลดแก่ บิดา และเป็น ความขมขื่น แก่
สตรีผู้ให้กําเนิ ด 26 ที่จะปรับคนชอบธรรมก็ไม่ดี ที่จะโบยเจ้านายเพราะเหตุความเที่ยงตรงก็ผิด 27 บุคคลที่
ยับยัง้ ถ้อยคําของเขาเป็นคนมีความรู ้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ 28 ถึงคนโง่หากนิ่ ง
เสียก็นับว่าเป็นคนฉลาด คนที่หุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความเข้าใจ
1

18
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความชอบธรรม
จงใจกระทําตามใจตนเอง และค้านคติแห่งสติปัญญาทัง้ หลาย 2 คนโง่ไม่เพล
ิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั ้น 3 เมื่อคนชัว่ ร้ายมาถึง ความ
หมิน
่ ประมาทก็มาด้วย และความอดสู มากับความไร้เกียรติ 4 คําปากของคนเราเป็นนํ้าลึก นํ้าพุแห่งปัญญา
เหมือนลําธารนํ้าเชีย
่ งความยุติธรรมก็ไม่ดี
่ ว 5 ที่จะลําเอียงเข้าข้างคนชัว่ ร้ายเพื่อจะบังคับคนชอบธรรมเรือ
6 ริมฝีปากของคนโง่นําการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย 7 ปากของคนโง่เป็ นสิง
่ ทําลายตัวเขา
เอง และริม ฝีปากของเขาก็ เป็น บ่วงดัก จิตใจตนเอง 8 ถ้อยคํา ของผู้ กระซิ บน ิ นทาก็ เหมือนบาดแผล มัน ลง
ไปยังส่วนข้างในของร่างกาย 9 แล้วบุคคลที่หย่อนยานในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนเจ้าทําลาย 10 พระนาม
ของพระเยโฮวาห์เป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิง่ เข้าไปในนั ้นและปลอดภัย 11 ทรัพย์ศฤงคารของเศรษฐี
เป็นเมืองเข้มแข็งของเขา และเป็นเหมือนกําแพงสูงตามความคิดเห็นของเขา 12 ใจของคนก็จองหองก่อน
ถึงการถูก ทําลาย แต่ ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติ 13 ถ้า คนหนึ่ งคนใดตอบก่อนที่ เขาได้ ยิน ก็ เป็น ความ
1 คนที ่ปลี กตัวไปจากผู้อื่น

สุภาษิ ต 18:14

522

สุภาษิ ต 20:10

โง่และความอับอายของเขา 14 จิ ตใจของคนจะทนต่อ ความเจ็บ ป่วยได้ แต่ จิ ตใจที่ ชอกชํ้า ใครจะทนได้ เล่า
15 ใจของคนหยัง
่ รู ย
้ อ
่ มหาความรู ้ และหูของปราชญ์แสวงความรู ้ 16 ของกํานั ลของผู้หน่งึ ผู้ใดย่อมเปิดทาง
ให้ผู้นั ้น และนําเขามาถึงคนใหญ่คนโต 17 บุคคลผู้แถลงคดีของตนก่อนก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก จนกว่าฝ่าย
ตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา 18 การจับสลากกระทําให้การทะเลาะสิน
้ สุด และตัดสินคู่โต้แย้งที่มีกําลัง 19 การ
คืน ดีกั นก ับ พี่ น้องที่ สะดุ ดก ัน แล้ วก ็ ยากกว่า การชนะเมืองที่ เข้ม แข็ง และการทะเลาะวิวาทของเขาเหมือน
ดาลที่ป้อมปราการ 20 ท้องจะอิม
่ ก็จากผลแห่งปากของเขา เขาจะหนําใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของ
ตน 21 ความตายและความเป็นอยู่ที่ อํานาจของลิน
้ และบรรดาผู้ที่ รักมั นก็จะกินผลของมัน 22 บุ คคลที่ พบ
ภรรยาก็ พบของดี และได้ ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห์ 23 คนยากจนใช้ คํา วิงวอน แต่ คนมัง่ คัง่ ตอบ
เสียงห้วนๆ 24 คนที่มีเพื่อนต้องแสร้งทําเป็นเพื่อน แต่มีมิตรคนหนึ่ งที่ใกล้ชิดยิง่ กว่าพีน้
่ อง

19
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
1 คนยากจนผู้ดําเนิ นในความซื่อสัตย์ของเขา ดีกว่าคนที่มีริมฝีปากตลบตะแลงและเป็ นคนโง่ 2 แล้วการ
ที่ จิ ตใจคนไม่มีความรู ก็
้ ไม่ดี และบุคคลที่ เร่งเท้าหนั กก็มักพลาดผิด 3 ความโง่ของคนใดนําความพินาศมา
ถึงเขา และใจของเขาเกรีย
้ วกราดต่อพระเยโฮวาห์ 4 ทรัพย์ศฤงคารเพิม
่ เพื่อนเป็นอันมาก แต่คนยากจนก็ถู
กเพื่อนของเขาร้างไป 5 พยานเท็จจะไม่ได้รับโทษหามิได้ และบุคคลผู้เปล่งคํามุสาจะหนี ไม่พ้น 6 คนเป็นอัน
มากเอาอกเอาใจของเจ้านาย และทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกํานั ล 7 บรรดาพี่น้องของคนยากจนก็ยงั
เกลียดเขา มิตรของเขาจะยิง่ ไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยายามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟัง 8 บุคคลที่ได้ปัญญา
ก็รก
ั จิตใจตนเอง บุคคลผูร้ ก
ั ษาความเข้าใจไว้จะพบสิง่ ที่ดี 9 พยานเท็จจะไม่รบ
ั โทษหามิได้ และบุคคลที่เปล่ง
คํามุสาจะพินาศ 10 ที่คนโง่จะอยู่อย่างสําราญก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว ที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยงิ่ ไม่เหมาะมา
กกว่านั ้ นอีก 11 สามัญสํานึ กที่ดีกระทําให้คนโกรธช้า และที่มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศี แก่เขา
12 พระพิโรธของกษั ตริย์ เหมือนเสียงคํารามของสิงโต แต่ ความโปรดปรานของพระองค์ เหมือนนํ้าค้างบน
ผักหญ้า 13 บุ ตรชายโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็ เหมือนนํ้า
ฝนย้อยหยดไม่หยุด 14 เรือนและทรัพย์ศฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่ หยัง่ รู ก็
้ มาจากพระเยโฮ
วาห์ 15 ความเกียจคร้านทําให้หลับสนิ ท และคนขี้เกียจจะต้องหิว 16 บุ คคลที่ รก
ั ษาพระบัญญัติ ก็ รักษาชีวต
ิ
ของตน บุ คคลที่ ดู หมิน
่ มรรคาทัง้ หลายของพระองค์ ก็ จะถึง ตาย 17 บุ คคลที่ เอ็นดู คนยากจนก็ ให้ พระเยโฮ
วาห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา 18 จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความ
หวัง อย่า หมดกําลัง ใจเพราะเหตุ การร้องไห้ ของเขา 19 คนที ่ โมโหฉุ นเฉี ยวจะต้องได้ รับ โทษ เพราะถ้า เจ้า
ช่วยเขาให้พ้นแล้ว ก็ต้องช่วยเขาให้พ้นอีก 20 จงฟังคําแนะนําและรับคําสัง่ สอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสําหรับ
อนาคต 21 ในใจของมนุษย์ มี แผนงานเป็ นอ ัน มาก แต่ คํา ปรึกษาของพระเยโฮวาห์นั ่น แหละ จะดํารงอยู่ได้
22 สิ ่งที่ น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตา และคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา 23 ความยําเกรงพระเยโฮ
วาห์นําไปสู่ชีวต
ิ และบุคคลผูได้
้ รับแล้วกห
็ ยุดด้วยความพอใจ เขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยีย
่ มกรายเขา 24 คน
เกียจคร้านฝังมือของตัวไว้ในอกเสื้อ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอีก 25 จงตีคนทีม
่ ักเยาะเย้ย และคน
เขลาจะเรียนความหยัง่ รู เอง
้
จงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู ้ 26 บุคคลผู้ทําทารุ ณแก่
บิดาของเขาและขับไล่มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายผู้ก่อให้เกิดความอับอายและการถูกตําหนิ 27 บุตร
ชายของเราเอ๋ย จงเลิกฟังคําสัง่ สอนที่ทําให้เจ้าหลงไปจากคําแห่งความรู ้ 28 พยานที่อธรรมก็เยาะเย้ยความ
ยุติธรรม และปากของคนชัว่ ร้ายก็กลืนกินแต่ความชัว่ ช้า 29 การปรับโทษมีพร้อมอยู่สําหรับคนมักเยาะเย้ย
และการโบยก็สําหรับหลังของคนโง่
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คําเตือนสติและคําสัง่ สอน
เหล้า องุน
่ ให้ เก ิ ดการเยาะเย้ย และสุ ราก ็ ให้ เก ิด เป็น พาลเกเร ผู้ ใดถูก มัน หลอกลวงก็ ไม่ เป็น คนฉลาด
2 ความครันคร
่
้ามกษั ตริย์ก็เหมือนสิงโตคําราม ผู้ใดยัว่ เย้าพระองค์ให้กริวก
ิ ของตนเอง 3 ที่จะ
้ ็ทําผิดต่อชีวต
4
รักษาตนให้พ้น การวิวาทก ็ เป็น เกียรติ แต่ คนโง่ทุ กคนจะเข้า ยุ่งก ับ ธุระของคนอื่น คนเกียจคร้านไม่ ไถนา
ในหน้า หนาว เขาจึง จะแสวงหาเมื่อ ถึง ฤดู เกี่ยว แต่ ไม่ พบอะไรเลย 5 คํา ปรึกษาในใจของคนเหมือนนํ้า ลึก
แต่ คนที ่มี ความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาได้ 6 คนเป็ นอันมากป่าวร้องความดี ของเขาเอง แต่ ใครจะ
หาคนสัตย์ ซ่ ือ พบเล่า 7 คนชอบธรรมดําเนิ น ในความซื่ อสัตย์ ของตน บุ ตรทัง้ หลายของเขาที่ เก ิด ตามเขา
มาย่อมได้ รบ
ั พร 8 กษั ตริย์ ผู้ ประทับ บนบัล ลั งก ์ พิพากษาย่อมทรงฝัด ความชั ่วท ง
ั ้ หลายออกด้วยพระเนตร
ของพระองค์ 9 ผู้ ใดจะกล่าวได้ ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ใจของข้าพเจ้า ให้สะอาดแล้ว ข้าพเจ้า บริสุทธิ์ พ้น บาป
ของข้าพเจ้า� 10 ลูกตุ้มฉ้ อฉลและเครือ
่ งตวงคดโกง ทัง้ สองสิง่ เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พอๆ
1
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กัน 11 แม้เด็กๆก็ แสดงตัวโดยการประพฤติ ของเขาว่า สิ ่งที่ เขากระทําจะบริสุทธิ์ และถูกต้องหรือไม่ 12 หูที่
ฟังได้และตาที่มองเห็น พระเยโฮวาห์ทรงสร้างมันทัง้ สอง 13 อย่ารักการหลับไหล เกรงว่าเจ้าจะมาถึงความ
ยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้า จะได้ กิน อาหารอิม
่ 14 ผู้ ซื้อ พูด ว่า “เลว เลว � แต่ เมื่อ เขาไปแล้ว เขาจึง
15
อวด มีทองคําและทับทิมมีค่าเป็ นอันมาก แต่ริมฝีปากที่มีความรู ก็
้ เป็นเพชรนิ ลจินดาประเสริฐ 16 จงยึด
เสื้อผ้า ของเขาไว้ เมื่อ เขาเป็น ประกัน ให้ คนอื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ ประกัน หญิง ต่างด้าว 17 อาหาร
ที่ ได้ มาด ้ว ยการหลอกลวงมี รสหวานแก่ ผู้ ได้ มา แต่ ภายหลัง ปากของเขาจะเต็ม ไปด้วยกรวด 18 แผนงาน
ทัง้ สิน
้ ดํารงอยู่ได้ ด้วยการปรึกษาหารือ จงทําสงครามด้วยมีการนําที่ ฉลาด 19 บุ คคลที่ เที่ยวซุบซิบไปก็ เผย
ความลับ ให้กระจาย ฉะนั ้น อย่า เข้า สังคมกับ คนที่ ยกยอด ้วยริม ฝีปากของตน 20 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดแช่ งบ ิ ดา
หรือ มารดาของตน ประทีป ของเขาจะดับ มื ดม ิด 21 เริม
ั มรดกแบบชิง สุ กก ่อนห่าม แต่ ที่ สุด
่ แรกอาจได้ รบ
ปลายจะไม่เป็นพร 22 อย่าพูดว่า “ข้าจะแก้ แค้นความชัว่ � แต่ จงรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงช่วย
เจ้าให้รอด 23 ลูกตุ้มฉ้ อฉลเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ และตราชูเทย
ี มเท็จก็ไม่ดี 24 ย่างเท้าของ
มนุษย์นั้นพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้สัง่ แล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้ อย่างไร 25 ที่ คนจะกินของบริสุทธิ์
และมาสอบถามเมื่อ ปฏิญาณไปแล้ว ทัง้ สองเป็น บ่วงดัก ตนเอง 26 กษั ตริย์ที่ ฉลาดย่อมฝัด คนชัว่ ร้าย แล ้ว
ทรงขับกงจักรทับเขา 27 จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทัง้
สิน
้ 28 ความเมตตาและความจริงสงวนกษั ตริย์ไว้ และความเมตตาก็เชิดชู พระที่นั่งของพระองค์ ไว้ 29 สง่า
ราศี ของคนหนุ่มคือกําลังของเขา แต่ ความงามของคนแก่ คือผมหงอกของเขา 30 ความฟกชํ้าดําเขียวของ
บาดแผลก็ชาํ ระความชัว่ เสีย การโบยตีกระทําให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน
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ทางแห่งสันติภาพและความสําเร็จ
พระทัย กษั ตริย์ เป็น เหมือนธารนํ้า ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จะหัน ไปไหนๆตามแต่
พระองค์ทรงโปรด 2 ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง แต่พระเยโฮวาห์ทรงพินิจดจิ
ู ตใจ 3 ที่
จะกระทํา ความเที่ยงธรรมและความยุ ติ ธรรมก็ เป็ นที ่ โปรดปรานแด่ พระเยโฮวาห์มากกว่า เครือ
่ งสัก การบู
ชา 4 ตายโส ใจเย่อหยิง่ และการไถนาของคนชัว่ ร้ายเป็นบาป 5 แผนงานของคนขยันขันแข็งนําสู่ความอุดม
แน่ นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั ้น 6 การได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสาก็คือความอนิ จจัง
ที่ เคลื่อนไปๆมาๆของคนที่ เสาะหาความตาย 7 ความทารุ ณ ของคนชัว่ ร้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธ
ไม่ ยอมทํา สิง่ ที่ ยุติธรรม 8 ทางของมนุษย์ ตลบตะแลงและมี ความผิด แต่ ความประพฤติ ของผู้ บริสุทธิ์นั ้น
ถูกต้อง 9 อยู่ที่ มุ มบนหลังคาเรือนดี กว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะ 10 วิญญาณของคนชัว่
ร้ายปรารถนาความชัว่ เพื่อนบ้านของเขาไม่เป็นทีช
่ อบใจในสายตาของเขา 11 เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษ
คนเขลาก็ ฉลาดขึ้น เมื่อ ปราชญ์ ได้ รับ การสัง่ สอน เขาก็ ได้ ความรู ้ 12 คนชอบธรรมสังเกตดู เรือนของคนชัว่
ร้าย แต่ พระเจ้า ทรงควํา่ คนชัว่ ร้ายลงเพราะเหตุ ความชัว่ ร้ายของเขา 13 บุ คคลผู้ อุ ดหู ไม่ ฟัง เสียงร้องของ
คนยากจน ตัว เขาเองจะร้อง แต่ ไม่มี ใครได้ ยิน 14 ให้ของกํานั ล ในที่ ลับ ย่อมแปรความโกรธ ให้สิ นบนในอก
ก็ แปรการพิโรธร้าย 15 เมื่อ กระทํา การตัด สิ นก ็ เป็นการชื่นบานแก่ คนชอบธรรม แต่ คนกระทํา ความชัว่ ช้า
จะได้ รบ
ั ความพินาศ 16 ผู้ใดที่ หน
ั เหไปจากทางแห่งความเข้าใจ จะพักอยู่ในที่ ประชุมของคนตาย 17 บุ คคล
ที่รก
ั ความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจน บุ คคลที่รก
ั เหล้าองุน
่ และนํ้ามันจะไม่ มัง่ คัง่ 18 คนชัว่ ร้ายเป็นค่าไถ่
สําหรับคนชอบธรรม และคนละเมิดสําหรับคนเที่ยงธรรม 19 อยูในแผ่
่
นดินทุรกันดารดีกว่าอยูก
่ ับผู้หญิงที่ขี้
ทะเลาะและจู้จี้ขีบ
้ ่น 20 คลังทรัพย์ประเสริฐและนํ้ามันมอยู
ี ในที
่
่อาศัยของคนฉลาด แต่คนโง่กินมันหมด 21 บุ
คคลผู้ตามติดความชอบธรรมและความเอ็นดู จะพบชีวต
ิ และความชอบธรรมกับเกียรติ ยศ 22 ปราชญ์ปี น
เข้าไปในเมืองของคนที่มีกําลัง และพังทลายที่กําบังเข้มแข็งที่เขาไว้วางใจ 23 บุคคลที่รก
ั ษาปากและลิน
้ ของ
ตนก็ รก
ั ษาจิตใจเขาเองให้พ้นความลําบาก 24 “คนเย่อหยิง่ และคนมักเยาะเย้ย� เป็นชื่อของคนที่ ประพฤติ
ตัวด้วยความโกรธเย่อหยิง่ ยโส 25 ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาปฏิเสธ
ไม่ ทํางาน 26 เขาโลภอย่างตะกละอยู่ วัน ยัง คํ่า แต่ คนชอบธรรมให้ และไม่ หน ่ วงเหนี่ ยวไว้ 27 เครือ
่ งสักการ
บูชาของคนชัว่ ร้ายเป็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน เมื่อเขานํามาด้วยใจที่ ชว
ั ่ ร้ายจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 28 พยาน
เท็จจะต้องพินาศ แต่ คนที ่พู ดอย่างซื่ อสัตย์นั ้นฟังได้ 29 คนชัว่ ร้ายทําให้หน้าของตนด้านไป แต่ คนเที่ยงธร
รมพิเคราะห์ดูทางของตน 30 ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี คําปรึกษาก็ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห์ไม่ได้ 31 ม้าก็
เตรียมไว้พร้อมแล้วสําหรับวันสงคราม แต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์
1
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1 ชื่อเสียงดี เป็ นสิง
่ ควรเลือกยิง่ กว่าความมัง่ คัง่ มากมาย และซึ่งเป็ นที ่โปรดปรานก็ยงิ่ กว่ามีเงินหรือทอง
2 คนมัง
่ คัง่ และยากจนประชุมพร้อมกัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างเขาทัง้ สิน
้ ็นอันตรายและซ่อน
้ 3 คนหยัง่ รู เห

ตัว ของเขาเสีย แต่ คนเขลาเดิน เรือ
่ ยไปและรับ โทษ 4 บําเหน็ จ ของความถ่อมใจและความยํา เกรงพระเย
โฮวาห์ คือความมัง่ คัง่ เกียรติ และชีวต
ิ 5 หนามและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลง บุ คคลที่ ระแวดระวัง
จิตใจตนเองจะอยู่ไกลเสียจากสิง่ เหล่านี้ 6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาชราแล้ว เขาจะ
ไม่ พรากจากทางนั ้น 7 คนมัง่ คัง่ ปกครองเหนื อ คนยากจน และคนขอยืม ก็ เป็น ทาสของคนให้ยืม 8 บุ คคลผู้
หว่านความชัว่ ช้าจะเกี่ยวความหายนะ และไม้ถือแห่งความดุเดือดของเขาจะล้มเหลว 9 บุคคลที่มีตาแสดง
ใจกว้างขวางก็ จะรับ พร เพราะเขาแบ่ง ส่วนอาหารของเขาแก่ คนยากจน 10 จงขับ คนมัก เยาะเย้ย ออกไป
เสีย แล้วการวิวาทจะหมดไป เออ การวิวาทและการดูแคลนจะหยุดลง 11 บุ คคลที่รก
ั ใจบริสุทธิ์ เพราะเหตุ
ริม ฝีปากของเขามี กรุ ณาคุณ กษั ตริย์จะได้ เป็ นม ิตรของเขา 12 พระเนตรพระเยโฮวาห์เฝ้า อยู่เหนื อ ความรู ้
แต่ พระองค์ ทรงควํา่ ถ้อยคําของคนละเมิด 13 คนเกียจคร้านกล่าวว่า “มีสิ งโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่าตาม
ถนน� 14 ปากของหญิง ชัว่ เป็น หลุ มล ึก บุ คคลซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธจะตกลงในที่ นั ้น 15 ความโง่ถู
กผูก มั ดอย ู่ ในใจของเด็ก แต่ ไม้ เรียวที่ ตี สอนก็ ขับ มัน ให้หา่ งไปจากเขา 16 บุ คคลผู้ บีบ บังคับ คนยากจนเพื่อ
เพิม
้ ่เพิม
่ ทรัพย์ศฤงคารของตน และผูที
่ ให้แก่คนมัง่ คัง่ จะมาถึงความขัดสนอย่างแน่ นอน 17 เอียงหูของเจ้า
18 เพราะถ้าเจ้ารักษาถ้อยคําและความรู น
และฟังถ้อยคําของปราชญ์ และเอาใจใส่ความรู ของเรา
้
้ ั ้นไว้ในตัว
เจ้า ก็ จะเป็น ความชื่น ใจแก่ เจ้า แล ้ วท ง
ั ้ สองจะมัน
่ คงในริม ฝีปากของเจ้า 19 เพื่อ ความไว้วางใจของเจ้า จะ
อยู่ในพระเยโฮวาห์ เราให้แจ้งประจั กษ์แก่ เจ้ าในวันนี้ แม้แก่ ตัวเจ้าเอง 20 เราได้ เขียนให้เจ้ าถึงสิง่ วิเศษนั ก
ถึงเรือ
่ งการปรึกษาและความรู แล
้ ้วมิใช่หรือ 21 เพื่อให้เจ้าทราบถึงความแน่ นอนของถ้อยคําแห่งความจริง
เพื่อเจ้าจะได้ให้คําตอบที่จริงแก่ผูที
้ ่ใช้เจ้าไป 22 อย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หรือบีบคัน
้ คน
ทุกข์ใจที่ ประตูเมือง 23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงว่าความแทนเขา และริบชีวต
ิ ของผู้ที่ ริบเขา 24 อย่าเป็
นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห 25 เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู ท
้ างของเขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าใน
บ่วง 26 อย่าเป็นพวกที่ เป็นผู้คํ้าประกัน อย่าเป็นพวกผู้เป็นประกันหนี้ สิ น 27 ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชําระเขา ทําไม
จึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า 28 อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้ 29 เจ้า
เห็นคนที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษั ตริย์ เขาจะไม่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าคนตํ่าต้อย
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่ งความตะกละ การสมาคมกับ คนชัว่ การละเลยต่อ การตี สอนบุตร หญิง แพศยาและ
การดื่มสุรา
1 เมื่อ เจ้า นั ่ง ลงรับ ประทานกับ ผู้ ครอบครองบ้านเมือง

จงสังเกตให้ดี ว่า อะไรอยู่ข้างหน้า เจ้า 2 ถ้า เจ้า เป็น
คนตะกละ เจ้าจงจ่อมีดไว้ที่คอของเจ้า
เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง
4 อย่า ทํา งานเพื่ อม ั งม
่ ี จงเลิก พึ่ง สติ ปัญญาของตนเอง 5 เจ้ าจะเพ่ง ตาของเจ้า อยู่ที่ ของอนิ จจัง หรือ เพราะ
ทรัพย์สมบัติ มี ปีก แน่ นอนที เดียวมัน จะบิน ไปในท้องฟ้า เหมือนนกอินทรี 6 อย่า กิน อาหารของคนที่ ตระหนี่
อย่า ปรารถนาของโอชะของเขา 7 เพราะเขาคิด ในใจอย่างไร เขาก็ เป็น อย่างนั ้น เขาพู ดก ับ เจ้า ว่า “จงกิน
และดื่มเถิด� แต่ใจของเขามิได้อยู่กับเจ้า 8 เจ้าจะต้องสํารอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั ้น และเสียถ้อยคํา
แช่ม ชื่น ของเจ้า เสีย เปล่าๆ 9 อย่า พูด ให้ คนโง่ได้ยน
ิ เพราะเขาจะดู หมิน
่ ปัญญาแห่ง ถ้อยคํา ของเจ้า 10 อย่า
โยกย้ายเสาเขตเก่า แก่ หรือ เข้าไปในไร่นาของคนกําพร้า พ่อ 11 เพราะพระผู้ ไถ่ ของเขาแข็ง แรง พระองค์
จะว่าคดี ของเขาต่อสู้ เจ้า 12 จงเอาใจของเจ้า รับคํา สัง่ สอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคําแห่งความรู ้ 13 อย่า
ยับยัง้ การตี สอนเสียจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตี เขาด้วยไม้ เรียว เขาจะไม่ ตาย 14 เจ้ าจะตี เขาด้วยไม้ เรียว แล้ว
เจ้าจะช่วยชีวต
ิ ของเขาให้รอดจากนรก 15 บุ ตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจของเจ้าฉลาด ใจของเราเองก็ จะยินดี
16 เออ วิญญาณของเราจะเปรมปรีดิ ์ เมื่ อริมฝีปากของเจ้า พูด สิง
่ ที่ ถูก ต้อง 17 อย่า ให้ ใจของเจ้า ริษยาคน
บาป แต่ จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ วัน ยัง คํ่า 18 ด้วยว่า จะมี ที่ สิ ้นสุ ดอย ่างแน่ นอนที เดียว และความคาดหวัง
ของเจ้า จะมิ ได้ ถู กตัด ออก 19 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง และจงฉลาดเถิด และนํา ใจของเจ้า ไปในทางนั ้น
20 อย่า อยู่ ท่ามกลางคนดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ ท่ามกลางคนตะกละที่ กิน เนื้ อ 21 เพราะคนขี้ เมาและคนตะกละ
จะมาถึงความยากจน และความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้รวิ้ ห่มคนนั ้น 22 จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กําเนิ ดเจ้า และ
อย่าดู หมิน
่ มารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ 23 จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย จงซื้อปัญญา คํา สัง่ สอน และ
ความเข้าใจ 24 บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์อย่างยิง่ บุคคลผู้ให้กําเนิ ดบุตรที่ฉลาดจะยินดีเพราะเขา
25 บิ ดามารดาของเจ้า จะยินดี และผู้ ที่ คลอดเจ้า ก็ จะเปรมปรีดิ ์ 26 บุ ตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้า ให้เรา
เถอะ และให้ ตาของเจ้า สังเกตดู ทางทัง้ หลายของเรา 27 เพราะหญิง แพศยาเป็น หลุ มล ึก และหญิง สัญจร
เป็นเหมือนบ่อแคบ 28 นางหมอบคอยอยู่เหมือนคอยเหยื่อ และเพิม
่ คนละเมิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์ 29 ใครที่
3 อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน
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ร้องโอย ใครที่รอ
้ งอุย ใครที่มีการวิวาท ใครที่มีการร้องคราง ใครที่มีบาดแผลปราศจากเหตุ ใครที่มีตาแดง
30 คือบรรดาผู้ที่นั ่งแช่อยู่กับเหล้าองุน
่ บรรดาผู้ที่ไปแสวงหาเหล้าประสม 31 อย่ามองดูเหล้าองุน
่ เมื่อมันมีสี
แดง เมื่อเป็นประกายในถ้วย และลงไปคล่องๆ 32 ณ ที่สุ ดมันกัดเหมือนงู และมันฉกเอาเหมือนงูพิษ 33 ตา
ของเจ้าจะมองดูหญิงชัว่ และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง 34 เออ เจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยูก
่ ลางทะเล
อย่างคนที่นอนอยู่บนเสากางใบ 35 เจ้าจะว่า “เขาตีข้า แต่ข้าไม่เจ็บ เขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู ส
้ ึก ข้าจะตื่นเมื่อไร
หนอ ข้าจะแสวงหาการดื่มอีก�
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่ งการริษยาคนชัว่
1 อย่า คิด ริษยาคนชัว
่ หรือ ปรารถนาอยู่ รว่ มกับ เขา 2 เพราะว่า ใจของเขาคิด ประกอบการทําลาย และริม
ฝีปากของเขาพูด การประทุษร้าย 3 เรือนนั ้น เขาสร้างกัน ด้วยปัญญา และสถาปนามัน ไว้ ด้วยความเข้าใจ
4 โดยความรู ้บรรดาห้องก็ เต็ม ไปด้วยความมัง
่ คัง่ ล้วนประเสริฐ และเพลิดเพลิน ทัง้ สิน
้ 5 คนฉลาดมี กําลัง
มาก และคนมี ความรู ้ก็ เพิม
่ กําลัง ขึ้น 6 เพราะว่า โดยการนํา ที่ ฉลาด เจ้ าก็ จะเข้ าสงครามได้ และด้วยมี ที่
ปรึกษามากๆก็ มีความปลอดภัย 7 สําหรับคนโง่นั้นปัญญาสูงเกินไป ที่ ประตู เมืองเขาไม่อา้ ปากพูด 8 บุ คคล
ผู้กะแผนงานทําความชัว่ เขาเรียกกั นว่าคนเจ้าเล่ห์ 9 การคิดในเรือ
่ งที่ โง่เขลาเป็นบาป และคนมักเยาะเย้ย
เป็ นที่น่าเกลียดน่าชังแก่มนุษย์ 10 ถ้าเจ้าท้อใจในวันแห่งความชัว่ ร้าย กําลังของเจ้าก็น้ อย 11 ถ้าเจ้าไม่ชว
่ ย
บรรดาผู้ ที่ ถู กนํา ไปสู่ ความมรณา และไม่ ชว
่ ยบรรดาผู้ ที่ ตุ ปัด ตุ เป๋ ไปเพื่อ ถูก ฆ่า ให้ รอด 12 ถ้า เจ้า จะว่า “ดู
เถิด เราไม่รู เรื
้ อ
่ งนี้ เลย� พระองค์ผู้ทรงชัง่ ใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเห็นหรือ พระองค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยูเ่ หนื อ
เจ้าจะไม่ทราบหรือ และพระองค์ จะไม่ทรงเรียกเอาจากทุกคนตามการกระทําของเขาหรือ 13 บุ ตรชายของ
เราเอ๋ย จงรับ ประทานนํ้า ผึ้ง เพราะเป็น ของดี และรวงผึ้ง ซึ่ งม ี รสหวาน 14 การรู จ
้ ัก ปัญญาก็ เป็น เช่น นั ้น แก่
วิญญาณของเจ้า เมื่อเจ้าพบปัญญาก็จะมีบําเหน็ จ และความคาดหวังของเจ้าจะไม่ถูกตัดออก 15 โอ คนชัว่
ร้ายเอ๋ย อย่าหมอบคอยเพื่อต่อสู้กับทอ
ี่ าศัยของคนชอบธรรม อย่าปล้นเรือนของเขา 16 เพราะคนชอบธรรม
ล้มลงเจ็ดครัง้ แล้วกลุ
็ กขึ้นอีก แต่คนชัว่ ร้ายจะตกอยูใ่ นอาการร้าย 17 อย่าเปรมปรีดิเ์ มื่อศัตรูของเจ้าล้ม และ
อย่า ให้ ใจของเจ้า ยินดี เมื่อ เขาสะดุด 18 เกรงว่า พระเยโฮวาห์ จะทอดพระเนตรและไม่ ทรงพอพระทัย และ
ทรงหันความกริว้ จากเขาเสีย 19 เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนชัว่ และอย่ามีใจริษยาคนชัว่ ร้าย 20 เพราะ
คนชัว่ จะไม่ มี บําเหน็ จ ประทีป ของคนชัว่ ร้ายจะถู กด ับ เสีย 21 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงยําเกรงพระเยโฮวาห์
และกษั ตริย์ อย่าเข้ายุงก
่ ับคนที่หน
ั กลับจากพระองค์ทัง้ สองนั ้น 22 เพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทัง้ สองจะอุบั
ติขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่ จะมาจากพระองค์ทัง้ สอง 23 ข้อความเหล่านี้ เป็นคํากล่าว
ของปราชญ์ ด้วย การเห็น แก่ หน ้า คนใดในการตัดสิน นั ้น ไม่ ดี เลย 24 บุ คคลผู้ กล ่าวแก่ คนชัว่ ร้ายว่า “เจ้ าไร้
ความผิด� จะถูกชนชาติทัง้ หลายแช่งและประชาชาติจะรังเกียจ 25 แต่บรรดาผู้ขนาบเขาจะมีความปีติยินดี
และพรอันดีจะมีอยูกั
่ บเขา 26 ทุกคนจะจุบริมฝีปากของผูให้
้ คําตอบที่ถูก 27 จงเตรียมงานของเจ้าที่ภายนอก
ทําทุกอย่างของเจ้าให้พรอ
้ มที่ในนา และหลังจากนั ้นกจ
็ งสร้างเรือนของเจ้า 28 อย่าเป็นพยานปรักปรําเพื่อน
บ้านของเจ้า อย่างไม่ มี เหตุ และอย่า ล่อลวงด้วยริม ฝีปากของเจ้า 29 อย่า กล่าวว่า “ข้า จะทํา แก่ เขาอย่างที่
เขาได้ ทําแล้วแก่ ข้า ข้าจะทําตอบแก่ เขาอย่างที่ เขาได้ กระทํา� 30 เราผ่านไปที่ ไร่นาของคนเกียจคร้าน ข้าง
สวนองุน
่ ของคนที่ไร้ความเข้าใจ 31 และดูเถิด มีหนามงอกเต็มไปหมด และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยตําแย และ
กําแพงหิน ของมั นก ็ พัง ลง 32 แล ้ว เราได้ เห ็น และพิ เคราะห์ ดู เรามองดู และได้ รบ
ั คํา สัง่ สอน 33 “หลั บน ิด
เคลิม
้ หน่ อย กอดมือพักนิ ดหน่ อย 34 แล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างนั กท่องเที่ยว ความขัดสนอย่างคนถือ
อาวุธ�

25
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ต่อ ไปนี้ เป็น สุภาษิ ต ของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน ซึ่ง คนของเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ คัด ลอก
ไว้ 2 สง่า ราศี ของพระเจ้า คือ การซ่อนสิง่ ต่างๆไว้ แต่ ศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์ คือ การค้น สิง่ ต่างๆให้ปรากฏ 3 ฟ้า
สวรรค์สูงฉั นใด และแผ่นดินโลกลึกฉั นใด พระทัยของกษั ตริย์ก็เหลือจะหยัง่ รู ฉั
้ นนั ้น 4 จงไล่ ขี้ออกจากเงิน
เสีย แล ้ วจะมี วัสดุ สําหรับ ช่างทํา ขัน 5 จงไล่ คนชัว่ ร้ายออกไปเสีย จากพระพักตร์กษั ตริย์ และพระที่นั่ง ของ
พระองค์ จะสถาปนาไว้ ด้วยความชอบธรรม 6 อย่า เอาตัว เจ้า ขึ้น มาข้างหน้า ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ หรือ ยืน
อยู่ ในที่ ของผู้ หลัก ผู้ ใหญ่ 7 เพราะที่ จะให้ เขาว่า “เชิญ ขึ้น มาที่ นี่ � ก็ดี กว่า ถูก ไล่ ลงไปที่ ต่ํา ต่อ หน้า เจ้า นายผู้
ซึ่งตาของเจ้าได้ เห็นแล้ว 8 อย่าด่วนนําเข้ามายังโรงศาล เพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทําให้เจ้ าได้ อายแล้ว
ในที่สุด เจ้า จะทํา อย่างไร 9 จงตกลงเรือ
่ งของเจ้า กับ เพื่อนบ้านของเจ้า และอย่า ทําให้เผยความลับ ของเขา
10 เกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะนําความอายมาสู่เจ้า และชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมองอยูนาน
11 ถ้อยคําที่พูดเหมาะๆ
่
1
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จะเหมือนผลแอบเปิ้ ลทองคําในภาชนะเงิน 12 คนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่เชื่อฟังก็เหมือนแหวนทองคําหรือ
อาภรณ์ ทองคําเนื้ อดี 13 หิมะให้ความเย็นในฤดู เกี่ยวอย่างไร ผู้สื่อสารที่ สัตย์ซื่อย่อมทําให้จิ ตวิญญาณของ
15 ความ
นายผูใช้
้ เขาชุม
่ วดว่าจะให้ของกํานั ลแต่มิได้ให้ ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มฝน
ี
่ ชื่นอย่างนั ้น 14 คนทีอ
พากเพียรจะชักนําผู้ครอบครองได้ และลินที
่ นหวานจะทําให้กระดูกหักได้ 16 เจ้าได้พบนํ้าผึ้งแล้วหรือ จง
้ ่ออ
กินแต่พอดี เกรงว่าเจ้าจะอิม
่ และอาเจียนออกมา 17 อย่าให้เท้าของเจ้าอยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆ
เกรงว่า เขาจะเหน็ ดเหนื่ อยเพราะเจ้า และเกลียดชัง เจ้า 18 คนใดที่ เป็น พยานเท็จ กล่าวโทษเพื่อนบ้านของ
เขา ก็เหมือนกระบองศึก หรือดาบ หรือลูกธนูที่คม 19 การวางใจในคนที่ไม่ซื่อในยามลําบาก ก็เหมือนฟันที่
หักเสียหรือเท้าที่ หลุดจากข้อต่อ 20 บรรดาคนที่ รอ
้ งเพลงให้คนหนั กใจฟัง ก็เหมือนคนถอดเครือ
่ งแต่งกาย
ออกในวันที ่ อากาศหนาว และเหมือนเอานํ้าส้ม มาราดบนดิน ประสิว 21 ถ้า ศั ตรู ของเจ้า หิว จงให้อาหารเขา
รับประทาน และถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาดื่ม 22 เพราะเจ้าจะกองถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา และ
พระเยโฮวาห์จะทรงให้บําเหน็ จแก่เจ้า 23 ลมเหนื อไล่ฝนไปเสียฉั นใด สีหน้าที่โกรธแค้นก็ไล่ลิ้นที่ส่อเสียดไป
เสียฉั นนั ้น 24 อยู่ที่ มุ มบนหลังคาเรือนดี กว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะ 25 ข่าวดี จากเมือง
ไกล ก็ เหมือนนํ้าเย็นที ่ให้แก่ คนกระหาย 26 คนชอบธรรมที่ ยอมแพ้แก่ คนชัว่ ร้าย ก็ เหมือนนํ้าพุ มีโคลนหรือ
เหมือนนํ้าบ่อที่ สกปรก 27 ที่ จะกินนํ้าผึ้งมากก็ไม่ดี ฉะนั ้นจึงเป็นการไร้เกียรติเมื่อใครเสาะหาเกียรติสําหรับ
ตนเอง 28 คนที่ปราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกําแพง
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ทางทัง้ หลายของคนโง่เขลา คนขีเก
้ ียจและคนก่อความยุง่ ยาก

1 เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูรอ
้ นและฝนในฤดูเกี่ยว 2 คําสาปแช่งที่ไร้เหตุผล

ย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่ กําลังโผไปมาและนกนางแอ่นที ่กําลั งบิน 3 แส้ สําหรับม้า บังเหียนสําหรับ
ลา และไม้ เรียวสําหรับ หลัง คนโง่ 4 อย่า ตอบคนโง่ ตามความโง่ ของเขา เกรงว่า เจ้า เองจะเป็น เหมือนเขา
เข้า 5 จงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเขาจะทําตัวฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง 6 บุคคลที่ ส่ง
ข่าวไปด้วยมือ ของคนโง่ก็ ตัด เท้า ของเขาเองออกและดื่ม ความเสีย หาย 7 คํา อุปมาที่ อยู่ ในปากของคนโง่ก็
เหมือนขาของคนพิการที่ไม่เท่ากัน 8 บุคคลผูให้
้ เกียรติแก่คนโง่ก็เหมือนผูที
้ ่มัดก้อนหินไว้กับสลิง 9 คําอุปมา
ที่ อยู่ ในปากของคนโง่ก็ เหมือนหนามเข้า อยู่ ในมือ คนขี้ เมา 10 พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ ผู้ ทรงสร้างสิง่ สารพัด ได้ ทรง
ให้บําเหน็ จแก่ ทัง้ คนโง่และคนละเมิด 11 คนโง่ที่ ทําความโง่ซ้ําแล้วซํ้าอีกก็เหมือนสุนัขที่ กลับไปหาสิง่ ที่ มัน
สํารอกออกมา 12 ท่านเห็น คนที่ คิด ว่า ตัว เองฉลาดหรือ ยั งม ี หวัง ในคนโง่ ได้ มากกว่า ในคนเช่น นั ้น 13 คน
เกียจคร้านพูดว่า “มีสิงโตอยู่ตามหนทาง มีสิงโตอยู่ตามถนน� 14 ประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉั นใด
คนเกียจคร้านก็ทําอย่างนั ้นบนที่นอนของเขา 15 คนเกียจคร้านฝังมือของเขาไว้ในอกเสื้อ เขาเหน็ ดเหนื่ อยที่
จะนํามือกลับมาที่ปากของตน 16 คนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม
17 บุคคลที่ กําลังผ่านไปและเข้ายุง
่ ในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรือ
่ งของเขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัข 18 คน
19
บ้าที่ โยนดุ้นไฟ ลูกธนูและความตายออกไป ก็เหมือนกับคนที่ ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่า “ข้า
ล้อเล่นเท่านั ่นเอง� 20 ที่ไหนที่ไม่มีฟืน ไฟก็ดับ และที่ไหนที่ไม่มีคนซุบซิบ การทะเลาะวิวาทก็หยุดไป 21 ถ่าน
เป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉั นใด คนทีม
่ ักทะเลาะวิวาทกเ็ ป็นเชื้อการวิวาทฉั นนั ้น 22 ถ้อยคําของผูก
้ ระ
ซิบนน
ิ ทาก็เหมือนบาดแผล มันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกาย 23 ริมฝีปากที่รอ
้ นรนกับใจที่ชว
ั ่ ร้ายก็เหมือน
ขี้เงินอยู่บนภาชนะดิน 24 บุคคลที่ เกลียดผู้อ่ืนก็สอพลอด้วยริมฝีปากของตน และเก็บความหลอกลวงไว้ใน
ใจ 25 เมื่อเขาพูดจาไพเราะน่าฟังอย่าเชื่อเขา เพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังเจ็ดอย่างอยู่ในใจของเขา 26 ถึงแม้
เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยความหลอกลวง ความชัว่ ร้ายของเขาจะเผยออกต่อหน้าที่ประชุมท
ัง้ หมด 27 บุคคลที่ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิง้ มา มันจะกลับทับเขาเอง 28 ลินที
่ สา
้ มุ
เกลียดชังผู้ที่มันทําลาย และปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศ
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เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่ งๆจะนําอะไรมาให้บ้าง 2 จงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้า และ
ไม่ ใช่ ปากของเจ้า เอง ให้คนต่างถิน
่ สรรเสริญ ไม่ใช่ ริม ฝีปากของเจ้า เอง 3 หิ นก ็ หนั ก และทรายก็ มีน้าํ หนั ก
แต่ความกริว้ โกรธของคนโง่ก็หนักยิง่ กว่าทัง้ สองอย่างนั ้น 4 ความพิโรธก็ดุรา้ ย ความโกรธก็รุ นแรง แต่ใคร
จะยืน ต่อ หน้า ความริษยาได้ 5 ว่า กัน ต่อ หน้า ดี กว่า รักก ัน ลับๆ 6 บาดแผลที่ มิ ตรทํา ก็ สุจริต แต่ การจุ บของศั
ตรู นั ้นก็หลอกลวง 7 บุคคลที่อม
ิ่ แล้ว รวงผึ้งก็น่าเบื่อ แต่สําหรับผู้ที่หิว ทุกสิง่ ที่ขมก็กลับหวาน 8 คนที่เจน
ิ่ ไป
จากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เจน
ิ่ ไปจากรังของมัน 9 นํ้ามันและนํ้าหอมกระทําให้ใจยินดี และคําเตือนสติอั
นอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็ นที่ให้ชื่นใจ 10 อย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าเอง และมิตรของบิดาเจ้า และอย่าเข้าไป
ในเรือนพี่ น้องของเจ้า ในวันที ่ เจ้ าประสบหายนะ เพราะเพื่อนบ้านสัก คนที่ อยู่ ใกล้ ดี กว่า พี่ น้องคนหนึ่ ง ที่ อยู่
1 อย่าคุยอวดถึงพรุ ง
่ นี้
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ห่างไกล 11 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฉลาดและกระทําใจของเราให้ยินดี เพื่อเราจะตอบบุคคลที่ ตําหนิ เราได้
12 คนหยัง
่ รู เห
้ ็ นอ ัน ตรายและซ่อนตัว ของเขาเสีย แต่ คนเขลาเดิน เรือ
่ ยไปและรับ โทษ 13 จงยึด เสื้อผ้า ของ
เขาไว้ เมื่อ เขาเป็น ประกัน ให้คนอื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ ประกัน หญิง ต่างด้าว 14 บุ คคลที่ ต่ ืน แต่ เช้า
มืด ไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับ จะเห็ นว ่า เป็น คํา สาปแช่ง 15 ฝนย้อยหยดไม่ หยุด ในวันที ่ ฝน
ตกฉั นใด ผู้หญิงที่ ขี้ทะเลาะก็ เหมือนกันฉั นนั ้น 16 ผู้ใดที่ จะยับยัง้ เธอก็ เหมือนยับยัง้ ลมหรือกอบนํ้ามันด้วย
มือขวา 17 เหล็กลับเหล็กให้แหลมคมได้ คนหนึ่ งคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ฉั นนั ้น 18 บุ
คคลที่ ดู แลต้น มะเดื่อ จะได้ กิน ผลของมัน และบุคคลที่ ระแวดระวัง นายของตนจะได้ รบ
ั เกียรติ 19 ในนํ้า คน
เห็น หน้า คนฉั นใด จิ ตใจของคนก็ ส่อ คนฉั น นั ้น 20 นรกและแดนพินาศไม่ รู จั
้ กอ ม
ิ่ ตาของคนเราก็ ไม่รู จั
้ กอ
22 ถึงแม้เจ้าจะ
ิม
ี สําหรับทองคํา คําสรรเสริญของคนจะพิสูจนคน
์
่ เช่นกัน 21 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน เตาถลุงมไว้
เอาคนโง่ใส่ ครกตําด้วยสากพร้อมกับข้าวสาลี ความโง่เขลาของเขาก็ ยงั ไม่พรากจากเขา 23 จงรู ความทุ
้
กข์
สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ ฝูงวัวของเจ้า 24 เพราะความมัง่ คัง่ ไม่ ได้ ทนอยู่ได้ เป็นนิ ตย์
และมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชัว่ อายุหรือ 25 หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผัก
หญ้าต่างๆที่ภูเขากันแล้ว 26 ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็นค่านา 27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็น
อาหารแก่เจ้าเพียงพอ ทัง้ เป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครือ
่ งยังชีพสาวใช้ของเจ้า
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คนชัว่ ร้ายก็ หนี เมื่อ ไม่ มี ใครไล่ ตาม แต่ คนชอบธรรมก็ กล ้า หาญอย่างสิงโต 2 เมื่อ แผ่น ดิน ละเมิ ดก ็ มี ผู้
ครอบครองเพิม
่ ขึ้น แต่ ด้วยคนที่ มี ความเข้าใจและความรู ้ เสถียรภาพของแผ่น ดิน นั ้น จะยัง่ ยืน นาน 3 คน
ยากจนที่ บีบ บังคับ คนยากจนก็ เหมือนฝนที่ ซัด ลงมา แต่ ไม่ ให้ อาหาร 4 บรรดาผู้ ที่ ทอดทิง้ พระราชบัญญั ติ
ย่อมสรรเสริญคนชัว่ ร้าย แต่ บรรดาผู้ ที่ รักษาพระราชบัญญัติ ย่อมคอยต่อสู้ เขา 5 คนชัว่ ร้ายไม่ เข้าใจความ
ยุ ติ ธรรม แต่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเยโฮวาห์ เข ้า ใจสิง่ สารพัด 6 คนยากจนที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม
ของเขา ก็ดี กว่า คนมัง่ คัง่ ที่ คดโกงในทางของตน 7 บุ คคลที่ รก
ั ษาพระราชบัญญั ติ เป็น บุตรชายที่ ฉลาด แต่
เพื่อนของคนตะกละนํา ความอับ อายมาถึ งบ ิ ดาเขา 8 บุ คคลที่ เพิม
่ ทรัพย์ ศฤงคารของตนด้วยดอกเบี้ย และ
เงินเพิม
่ พระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั้นไปจากเขาเพื่อเพิม
่ แก่คนที่จะเอ็นดูคนยากจน 9 ถ้าผู้ใดหันใบหูไปเสีย
จากการฟังพระราชบัญญัติ แม้คําอธิษฐานของเขาก็เป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน 10 บุคคลผู้นําคนชอบธรรม
เข้าไปในทางชัว่ ก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งของอย่างดี 11 คนมัง่ คังก
่ ็ฉลาดตาม
การล่อลวงของเขาเอง แต่ คนยากจนที่ มี ความเข้าใจก็ รู ้จัก เขาอย่างแจ่ม แจ้ง 12 เมื่อ คนชอบธรรมชื่นชม
ยินดี ความรุ ง่ เรืองก็มีมากขึ้น แต่เมื่อคนชัว่ ร้ายทวีอํานาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสีย 13 บุคคลที่ซ่อนความบาป
ของตนจะไม่ จําเริญ แต่ บุ คคลที่ สารภาพและทิง้ ความชัว่ เสีย จะได้ ความกรุ ณา 14 คนที ่ เกรงกลัว อยู่ เสมอ
ก็ เป็นสุข แต่ บุ คคลที่ ทําใจตนให้ กระด้างจะตกในความลําบากยากเย็น 15 ผู้ ครอบครองที่ ชว
ั ่ ร้ายเหนื อ คน
ยากจนก็ เหมือนสิงโตคํารามหรือ หมี ที่ กําลัง เข้า ต่อสู้ 16 ผู้ ครอบครองที่ ขาดความเข้าใจก็ เป็น ผู้ บีบ บัง คั บท ี่
ดุรา้ ย แต่บุคคลที่เกลียดความโลภย่อมยืดปีเดือนของเขาออกไป 17 คนใดที่ทํารุ นแรงเรือ
่ งโลหิตของคนอื่น
คนนั ้ นก็เป็นคนหลบหนี อยู่จนลงไปสู่ ปากแดน อย่าให้ใครจับเขาเลย 18 บุคคลที่ ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม
จะได้รบ
ั การช่วยให้รอด แต่คนที ่มีเล่ห์กะเท่ห์ในทางทัง้ หลายของเขาเองจะตกทั นที 19 บุคคลที่ ไถไร่นาของ
ตนจะได้ อาหารมากมาย แต่ ผู้ที่ ติ ดตามคนไร้ค่าจะยิง่ จนลง 20 คนที ่สัตย์ซื่อจะได้ รบ
ั พรมากมาย แต่ ผู้ที่ รีบ
มัง่ คัง่ จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 21 ซึ่ง จะเห็น แก่ หน ้า คนใดก็ ไม่ ดี คนนั ้น อาจจะละเมิด เพราะอาหารชิน
้ หนึ่ งก ็ เป็น
ได้ 22 คนที่เร่งหาทรัพย์ศฤงคารก็มีนัยน์ ตาชัว่ และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขา 23 บุคคลที่ขนาบคน
หนึ่ ง คนใด ที หลัง เขาจะได้ รบ
ั ความชอบมากกว่า คนที่ ป้อยอด้วยลิน
้ ของตัว 24 บุ คคลที่ ขโมยของของบิดา
หรือมารดาของตน และกล่าวว่า “อย่างนี้ ไม่ละเมิด� เขาก็เป็นเพื่อนของคนทําลาย 25 คนใจเย่อหยิง่ เร้าให้
เกด
ิ การวิวาท แต่ผูที
้ ่วางใจในพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้น 26 บุคคลที่วางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่ แต่บุคคล
ที่ดําเนิ นในปัญญาจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น 27 บุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู จั
้ กการขัดสน แต่บุคคลที่ปิดตา
ของเขาเสียจากการนี้ จะได้ รบ
ั การสาปแช่งมาก 28 เมื่อคนชัว่ ร้ายมี อาํ นาจขึ้น คนก็ ซ่อนตัวเสีย แต่ เมื่อเขา
ทัง้ หลายพินาศไป คนชอบธรรมก็เพิม
่ ขึ้น
1
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คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
บุ คคลที่ ถู กตัก เตือนบ่อยๆ แต่ ยัง แข็ง คอ ประเด ีย
๋ วจะถูก ทําลาย จึง รักษาไม่ ได้ 2 เมื่อ คนชอบธรรมทวี
อํานาจ ประชาชนก็เปรมปรีดิ์ แต่เมื่อคนชัว่ ร้ายครอบครอง ประชาชนก็ครํา่ ครวญ 3 บุคคลผู้รก
ั ปัญญาย่อม
1
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ทําให้บิดาของเขายินดี แต่ผู้ที่คบค้าหญิงแพศยาก็ผลาญทรัพย์สิ่งของของเขา 4 กษั ตริย์ทรงให้เสถียรภาพ
แก่ แผ่ นดิน ด้วยความยุ ติ ธรรม แต่ องค์ ที่ ทรงรับ ของกํานั ลก ็ ทําให้แผ่ นดิน ย่อยยับ 5 คนที ่ ป้อยอเพื่อนบ้าน
ของตนย่อมกางข่ายไว้ดัก เท้า ของเขา 6 คนชัว่ ติ ดก ั บอย ู่ ในการละเมิด ของตน แต่ คนชอบธรรมร้องเพลง
และเปรมปรีดิ ์ 7 คนชอบธรรมรู จ
้ ัก สิทธิของคนยากจน แต่ คนชัว่ ร้ายไม่ เข ้า ใจความรู อย่
้ างนี้ 8 คนมัก เยาะ
เย้ย กระทํา บ้านเมืองให้เข ้าบ่ วง แต่ ปราชญ์ แปรความโกรธเกรีย
้ วไปเสีย 9 ถ้า ปราชญ์ มี เรือ
่ งโต้ เถียงกับ คน
โง่ ไม่ ว่าเขาดุ เดือดหรือหัวเราะ ก็ ไม่มีวันสงบลงได้ 10 คนที ่กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรม แต่ คน
ชอบธรรมแสวงหาชีวต
ิ ของเขา 11 คนโง่ย่อมให้ ความคิด ของเขาพลุ่ง ออกมาเต็ มท ี่ แต่ ปราชญ์ ย่อมยับยัง้
ความคิดไว้จนภายหลัง 12 ถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็พลอยชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ 13 คน
ยากจนและคนหลอกลวงมัก มาประจัญ หน้า กัน เสมอ และพระเยโฮวาห์ ประทานความสว่างแก่ ตาของคน
ทัง้ สอง 14 กษั ตริย์ ที่ พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตย์ ซื่อ พระที่นั่ง ของพระองค์ จะสถาปนาอยู่ เป็น นิ ตย์
15 ไม้เรียวและคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลําพังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน
16 เมื่อ คนชัว
่ ร้ายเพิม
่ พูน การละเมิ ดก ็ ทวีขึ้น แต่ คนชอบธรรมจะมองดู ความล่มจมของเขา 17 จงฝึกสอน
บุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้ าได้ หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปี ติ ยินดี แก่ ใจของเจ้า 18 ที่ ใดๆที่ ไม่มีนิ มิต
ประชาชนก็ พินาศ แต่ คนที ่รก
ั ษาพระราชบัญญัติ จะเป็นสุข 19 สักแต่ ใช้คําพูดเท่านั ้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้
เพราะถึงแม้เขาเข้าใจ แต่เขาก็จะไม่ตอบ 20 เจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือ ยังมห
ี วังในคนโง่มากกว่าเขา 21 บุคคล
ที่ ทะนุถนอมคนใช้ของตนตัง้ แต่ เด็กๆ ที่ สุดจะเห็นว่าเขากลายเป็นบุตรชายของตน 22 คนเจ้าโมโหย่อมเร้า
การวิวาท และคนที่ มัก โกรธก็ เป็น เหตุ ให้ มี การละเมิด มากขึ้น 23 ความเย่อ หยิง่ ของคนนํา เขาให้ ต่ํา ลง แต่
คนที่มีใจถ่อมจะได้รบ
ั เกียรติ 24 ผู้เข้าส่วนกับขโมยก็เกลียดชังชีวต
ิ ของตน เขาได้ยน
ิ คําสาปแช่ง แต่ไม่เปิด
25
เผยอะไรเลย การกลัว คนวางบ่วงไว้ แต่ บุ คคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ก็ จะปลอดภัย 26 คนเป็ นอ ัน มาก
แสวงหาความพอใจจากผูครอบครอง
้
แต่ทุกคนจะได้ความยุติธรรมจากพระเยโฮวาห์ 27 คนไม่ชอบธรรมเป็
นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม แต่คนเที่ยงธรรมในทางของเขากลับเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชัว่ ร้าย
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ถ้อยคําของอากูร ์
1 ถ้อยคําของอากูร ์ บุ ตรชายยาเคห์ คือคําพยากรณ์ ของเขา ชายคนนั ้นพู ดกับอิธเี อล กับอิธเี อลและอูคา
ลว่า 2 แท้ จร ิงข้า ก็ เขลากว่า คนใด ข้า ไม่ มี ความเข้าใจอย่างมนุษย์ 3 ข้า ไม่ เคยเรียนรู ปั
้ ญญา ทัง้ ไม่ มี ความรู ้
ขององค์ ผู้บริสุทธิ์ 4 ใครเล่าได้ ข้น
ึ ไปยังสวรรค์ หรือลงมา ใครเล่าได้ รวบรวมลมไว้ในกํามือของท่าน ใครเล่า
ได้เอาเครือ
่ งแต่งกายห่อห้วงนํ้าไว้ ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ นามของผู้นั้นว่ากระไร
และนามบุตรชายของผูน
้ ั ้นว่ากระไร ถ้าท่านบอกได้ 5 พระวจนะทุกคําของพระเจ้านั ้นกบริ
็ สุทธิ์ พระองค์ทรง
เป็นโล่แก่บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ 6 อย่าเพิม
่ อะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะทรง
ขนาบเจ้า และเขาจะเห็ นว ่า เจ้า เป็น คนมุสา 7 ข้า พระองค์ ขอสองสิง่ จากพระองค์ ขออย่า ทรงปฏิเสธที่ จะ
ให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตาย 8 ขอให้ความไร้สาระและความมุสาไกลจากข้าพระองค์ ขออย่าประทาน
ความยากจนหรือความมัง่ คัง่ แก่ข้าพระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ 9 เกรงว่า
ข้า พระองค์ จะอิม
่ และปฏิเสธพระองค์ แล ้ว พูด ว่า “พระเยโฮวาห์เป็น ผู้ ใดเล่า� หรือ เกรงว่า ข้า พระองค์ จะ
ยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจ้าของข้าพระองค์อย่างไร้ค่า 10 อย่ากล่าวหาคนใช้ให้นายของเขา
ฟัง เกรงว่าเขาจะแช่งเจ้า และเจ้าจะต้องมี ความผิด 11 มี คนชัว่ อายุหน่งึ ที่ แช่งบิดาของตน และไม่ อวยพร
แก่ มารดาของตน 12 มีคนชัว่ อายุหน่ง
ึ ที่ บริสุทธิในสายตาของตนเอง
แต่ ยังมิได้ รับการชําระล้างให้พ้นจาก
์
ความโสโครกของตน 13 มี คนชัว่ อายุ หนึ่ ง โอ ตาของเขาสูง จริง หนอ และหนั ง ตาของเขาสูง ยิง่ 14 มี คนชัว่
อายุหน่งึ ที่ ฟันของเขาเป็นเหมือนดาบ เขี้ยวของเขาเป็นเหมือนมีด เพื่อจะกลื นกินคนยากจนเสียจากแผ่น
ดิน โลก และคนขัดสนเสีย จากท่ามกลางมนุษย์ 15 ปลิ งม ี ลูก ตัว เมีย สองตัว มั นร ้ องว่า “ให้ ให้� แต่ สิ ่ง สาม
สิง่ นี้ ไม่ เคยอิม
่ เออ สี ่ สิ ่ง ไม่ เคยพูด ว่า “พอแล้ว � 16 คือ แดนผู้ ตาย ครรภ์ ของหญิง หมัน แผ่ นดิน โลกที่ ไม่ อิ่
มน้าํ และไฟที่ ไม่เคยพูดว่า “พอแล้ว� 17 นั ยน์ ตาที่ เยาะเย้ยบิดาและดู ถู กไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่งหุบเขา
จิก ออกและนกอินทรีหน ุ่ม จะกิน เสีย 18 มี สามสิง่ ที่ ประหลาดเหลือ สําหรับ ข้า เออ สี ่ สิ ่ง ที่ ข้า ไม่ เข้าใจ 19 คือ
ท่าทีของนกอินทรีในฟ้า ท่าทีของงูบนหิน ท่าทีของเรือในท้องทะเล และท่าทีของชายกับหญิงสาว 20 นี่ เป็น
ทางของหญิงผู้ล่วงประเวณี คือ นางรับประทาน และนางเช็ดปาก และนางพูดว่า “ฉั นไม่ได้ทําผิด� 21 แผ่น
ดินโลกสัน
่ สะเทือนอยู่ใต้ สามสิง่ เออ มันทนอยู่ใต้ สี ่สิ ่งไม่ ได้ 22 คือทาสเมื่อได้ เป็นกษั ตริย์ คนโง่เมื่ อกินอม
ิ่
23 เมื่อ หญิงที่ น่าเกลียดชังได้ สามี และสาวใช้ที่ ได้ เป็ นนายแทนนายหญิงของตน 24 มี สี ่สิ ่งในแผ่นดิน โลกที่
เล็กเหลือเกิน แต่มีปัญญามากเหลือล้น 25 มด เป็นประชาชนที่ไม่แข็งแรง แต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้
ในฤดูแล้ง 26 ตัวกระจงผา เป็นประชาชนที่ไม่มีกําลัง แต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหิน 27 ตัก
๊ แตนไม่มี
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กษั ตริย์ แต่มันยังเดินขบวนเป็นแถว 28 แมงมุมนัน
้ เจ้าเอามือจับได้ แต่มันยังอยูใ่ นพระราชวัง 29 มีสามสิง่
ที่สง่างามมากในท่าเดิน เออ มีสี่สิ่งที่ยา่ งเท้าของมันผ่าเผย 30 คือสิงโต ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกําลังมากที่สุด และ
ไม่ ยอมหัน หลัง กลับ เพราะสิง่ ใดเลย 31 สุนัข ล่า เนื้ อ แพะผู้ และกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง ไม่ มี ใครก่อการกบฏ 32 ถ้า เจ้า
เป็นคนโง่ยกย่องตนเอง หรือคิดแผนการชัว่ ร้าย จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด 33 เพราะเมื่อกวนนํ้านม
ก็ได้เนยเหลว เมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิต และเมื่อกวนโทโสก็ได้การวิวาท

31
ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมูเอล
1 ถ้อยคํา ของกษั ตริย์เลมู เอล คือ คํา พยากรณ์ ที่ พระราชชนนี ได้ สอนไว้แก่ พระองค์ 2 อะไรเล่า ลูก แม่ เอ๋ย
อะไรเล่า ลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งคําปฏิญาณของแม่เอ๋ย 3 อย่าให้กําลังของเจ้าแก่ผู้หญิง อย่า
ให้ ทางของเจ้า แก่ ผู้ ทํา ลายกษั ตริย์ ใดๆ 4 โอ เลมู เอลเอ๋ย ไม่ สมควรที่ กษั ตริย์ ไม่ สมควรที่ กษั ตริย์ จะเสวย
เหล้า องุน
่ หรือ ผู้ ที่ ครอบครองจะดื่ม สุ รา 5 เกรงว่า เขาจะดื่ม และหลงลืม ตัว บทกฎหมายนั ้น เสีย และคํา
วินิจฉั ย ที่ มีต ่อ คนทุกข์ ยากก็ ไขว้ เขวไป 6 จงให้ สุราแก่ ผู้ ที่ กําลัง จะพินาศ และนํ้า องุน
่ แก่ ผู้ ที่ ทุกข์ ใจอย่าง
ขมขื่น 7 จงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขา เพื่อจะจดจําความระทมทุกข์ของเขาไม่ ได้ อีกต่อไป 8 จง
อ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิง้ ร้างอยู่ 9 จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม
รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
ภรรยาที่ดี

10 ใครจะพบภรรยาที่ ดี

เพราะค่าของเธอประเสริฐยิง่ กว่าทั บทิมมากนั ก 11 จิ ตใจของสามีเธอก็ วางใจใน
เธอ และสามี จะไม่ ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดี ให้เขา ไม่ ทําความร้าย ตลอดชีวต
ิ ของเธอ 13 เธอแสวงหา
ขนแกะและป่าน และทํางานด้วยมืออย่างเต็มใจ 14 เธอเป็นเหมือนกําปั่ นของพ่อค้า เธอนําอาหารของเธอ
มาจากที่ที่ไกล 15 เธอลุกขึ้นตัง้ แต่ยงม
ั ืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้
ของเธอ 16 เธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วกซ
็ ้ ือไว้ ด้วยผลแห่งนํ้ามือของเธอ เธอปลูกสวนองุน
่ 17 เธอคาดเอวของ
เธอด้วยกําลัง และกระทํา ให้ แขนของเธอเข้ม แข็ง 18 เธอรู ว
้ า่ สินค้า ของเธอเป็น ของที่ ดี กลางคืน ตะเกียง
ของเธอก็ไม่ดับ 19 เธอยื่นมือออกจับไน และมือของเธอจับเครือ
่ งปั่ น 20 เธอหยิบยื่นให้คนยากจน เออ เธอยื่
นมอ
ื ออกช่วยคนขัดสน 21 เธอไม่กลัวหิมะมาทําอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัว
เรือนของเธอสวมเสื้อสีแดงสด 22 เธอทําผ้าปูสําหรับเธอด้วยสิง่ ทอ เสื้อผ้าของเธอทําด้วยผ้าลินินและผ้าสี
ม่วง 23 สามีของเธอเป็นทีรู่ จั
้ กที่ประตูเมือง เมื่อท่านนั ่งอยูใ่ นหมู่พวกผูใหญ่
้
ของแผ่นดินนั ้น 24 เธอทําเครือ
่ ง
แต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า 25 กําลังและเกียรติยศเป็นเครือ
่ งนุ่งห่มของเธอ
เธอจะปลื้ม ปิ ติ ในอนาคต 26 เธออ้า ปากกล่าวด้วยสติ ปัญญา และกฎเกณฑ์ แห่งความกรุ ณาก็ อยู่ที่ ลิน
้ ของ
เธอ 27 เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่รบ
ั ประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน 28 ลูกๆของเธอ
ตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ 29 ว่า “สตรีเป็นอันมากทําอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่ กว่า
เขาทัง้ หมด� 30 เสน่ หเป็
์ นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียําเกรงพระเยโฮวาห์จะได้
รับการสรรเสริญ 31 จงให้เธอรับผลแห่งนํ้ามือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปัญญาจารย์

ผู้ ที่ เข ียนเล่ มน ี้ คือ กษั ตริย์ ซาโลมอน (1:1, 12) หน ังสือ ปัญญาจารย์ บันทึก การชัก เหตุ ผลของผู้ ที่ มี สติ
ปัญญา ซึ่งการบันทึกนั ้นได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า บางครัง้ พระคัมภีรอ
์ า้ งคําพูดของซาตานและบางครัง้
ได้ อา้ งคํา พูด ของมนุษย์ พระคัมภีร ได้
์ อ้างและบันทึก อย่างถูก ต้องตามคํา พูด นั ้น แต่ ไม่ ได้ สน ับ สนุน ให้ เรา
ประพฤติตามกิรย
ิ าท่าทางและการประพฤติทุกอย่างที่อยูในพระคั
่
มภีรนั
์ ้น
ดร� เจมส์ เอม เกรย์ กล่าวว่า “พระคัมภีรได้
์ รับการดลใจจากพระเจ้าได้อย่างไร? คําตอบคือว่า ไม่ใช่คํา
พูดหรือกิจการของมนุษย์ที่ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่การบันทึกต่างหากที่ ได้รับการดลใจนั ้น ไม่ใช้ว่า
คําพูดทุกคําที่บันทึกไว้ในพระคัมภีรเ์ ป็นความจริง แต่ได้บันทึกคําพูดนั ้นไว้อย่างถูกต้อง อย่างนั ้นแหละจึง
เรียกการบันทึกนั ้นว่าพระวจนะของพระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให้เขียนว่า คนหนึ่ งมีความรู สึ
้ กอย่างไร หรือ
เขาพูด อะไร ซึ่ง การบันทึก ถึง ความรู ส
้ ึก และคํา พูด ของเขานั ้น เป็นการบันทึก โดยพระเจ้า เป็น ผู้ นํา ซึ่ง เป็น
ความหายของการดลใจจากพระเจ้า� (จาก Christian Worker's Commentary, โดย เจมส์ เอม เกรย์�
หน้า 233)
เราไม่ ควรคิด ว่า คํา พูด ทุก คํา ของซาโลมอนจะถูก ต้องเหมือนที่ เราไม่ ควรคิด ว่า คํา พูด ของกามาลิ เอลใน
กิจการ 5:34-39 ถู กต้องหรือ คํา พูด ของหุ ชย
ั ใน 2 ซามู เอล 17:7-15 ถูก ต้อง ถึง แม้ ว่า ทัง้ กามาลิ เอลและหุ
ชัยเป็นผู้ที่ มี สติ ปัญญา พระคัมภีรไม่
์ ได้ สอนว่าคําพูดของเขาได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า แต่ พระคัมภีรน
์ ั ้น
เพียงแต่บันทึกคําพูดของเขาไว้อย่างถูกต้อง
หนังสือปัญญาจารย์นี้ บันทึกการชักเกตุผลของมนุษย์ผู้หน่งึ ที่อยู่ “ใต้ดวงอาทิตย์� (1:3; 2:11, 22; 4:3,
7; 5:13; 6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่ มน ี้ มี “ถ้อยคํา ของปัญญาจารย์� คือ ซาโลมอนได้ กล ่าว
ถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ความคิด ในใจของท่าน และการสรุ ป ของท่าน คํา กล่าวหลายข้อ ประกอบด้วยสติ ปัญญา
จริง แต่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดโดยพึ่งสติปัญญาและความรู ข
้ องตัวเองและไม่พ่ง
ึ การเปิดเผยจากพระเจ้า สามารถ
กล่าวถูกต้องเสมอ ปัญญาจารย์ 1:1 ประกาศว่าคําเหล่านี้ เป็นคําของซาโลมอน
ช่วยอ่านเล่มนี้ทัง้ หมดโดยนึ กถึงสิง่ เหล่านี้ แล้วจะได้รู ว่
้ า กิจการดีที่สุดของมนุษย์ สติปัญญาของมนุษย์
และความดี ของมนุษย์ ทัง้ สิ้ นก ็ อนิ จจัง ถ้า หากว่า เราพึ่ง ในสิง่ เหล่า นั ้น และไม่ พ่งึ ในพระเจ้า เราทุก คนต้อง
ให้ สติ ปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์ นํา ชีวต
ิ ของเรา และเราต้องให้ ความชอบธรรมของพระเยซู คริสต์
ประทานสิง่ สารพัดที่เราต้องการ
ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์
ผู้เป็นบุตรชายของดาวิด กษั ตริย์ในเยรู ซาเล็ม 2 ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิ จจัง
อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง สารพัดอนิจจัง 3 ที่มนุษย์ทํางานตรากตรําภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาได้ประโยชน์ อะไร
จากงานทัง้ สินที
้ ่เขาทํานั ้น
1 ถ้อยคําของปั ญญาจารย์

สิ่งสารพัดที่น่าปรารถนาก็ล่วงไป
ชัว่ อายุ หน่งึ ล่วงไป และอีก ชัว่ อายุ หน่ึ งก ็ มา แต่ แผ่ นดิน โลกคงเดิม อยู่ เป็น นิ ตย์ 5 ดวงอาทิตย์ ขึ้น และ
ดวงอาทิตย์ ตก แล ้ว รีบ ไปถึงที่ ซ่ึง ขึ้น มานั ้น 6 ลมพัด ไปทางใต้ แล ้ว เวียนกลับ ไปทางเหนื อ ลมพัด เวียนไป
เวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7 แม่น้าํ ทัง้ หลายไหลไปสู่ ทะเล แต่ทะเลก็ ไม่เต็ม แม่น้าํ ไหล
ไปสู่ ที่ ใดก็ไหลไปสู่ ที่ นั ่ นอีก 8 สารพัดเหนื่ อยกันหมด คนใดๆก็พูดไม่ออก นั ยน์ ตาก็ดูไม่อิม
่ หรือหูก็ฟังไม่เต็ม
9 สิ ่ง ที่ เป็ น ขึ้น แล้ว คือ สิง
่ ที่ จะเป็น ขึ้ นอ ีก สิ ่ง ที่ ทํา กัน แล้ว คือ สิง่ ที่ จะต้องทํากั นอ ีก และไม่ มี สิ ่ง ใดใหม่ ภายใต้
ดวงอาทิตย์ 10 มี สัก สิง่ หนึ่ ง หรือ ที่ เขาจะพูด ได้ ว่า “ดู ซี สิ ่ง นี้ ใหม่ � สิ ่งนั ้ นม ี อยู่แล ้ว ในสมั ยก ่อนเราทัง้ หลาย
11 ไม่มีการจดจําถึงสมัยก่อนและจะไม่มีการจดจําสิง
้ ่มาภายหลัง
่ หลังๆที่จะเกิดมาในท่ามกลางบรรดาผูที
4

สติปัญญาและความรู ม
้ ากมายนําความเศร้าโศกและความเสียใจมาสู่เรา
ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลในกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 และข้าพเจ้าตัง้ ใจเสาะและ
แสวงหาโดยสติปัญญาถึงสิง่ สารพัดที่ กระทํากันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรือ
่ งยากลําบากซึ่งพระเจ้าประทาน
ให้บุตรของมนุษย์ทํากันอยูนั
่ ้น 14 ข้าพเจ้าเคยเห็นการทัง้ ปวงซึ่งเขากระทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด
สารพัดก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ 15 อะไรที่ คดจะทําให้ตรงไม่ได้ และอะไรที่ ขาดอยู่จะนั บให้
16
ครบไม่ ได้ ข้าพเจ้า รําพึง ในใจของข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ มาถึง ฐานะที่ สูงส่ง และได้ มี สติ ปัญญา
มากกว่าใครๆที่เคยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนข้าพเจ้า เออ ใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู อย่
้ าง
ยิง่ � 17 ข้าพเจ้าก็ ตัง้ ใจรู สติ
้ ปัญญา รู ความบ้
้
าบอ และความเขลา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรือ
่ งนี้ ก็ เป็นแต่ กิน
12 ข้าพเจ้า
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เพราะในสติ ปัญญามากๆก็ มี ความทุกข์ ระทมมาก และบุคคลที่ เพิม
้ เพิม
่ ความรู ก็
่ ความ

2

การสนุกสนานและความเขลาก็อนิ จจัง
1 ข้าพเจ้ารําพึงในใจว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกันดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป� แต่ดูเถิด เรือ
่ งนี้ ก็อนิ จ
จัง เช่ นก ัน 2 ข้าพเจ้า พูด เกี่ยวกับ การหัวเราะว่า “บ้าๆบอๆ � และกล่าวถึง ความสนุกสนานว่า “มี ประโยชน์
อะไร � 3 ข้าพเจ้า ครุ น
่ คิด ในใจว่า จะทํา อย่างไรกายจึง จะคึ กค ั กด ้วยเหล้า องุน
่ และใจยัง คงแนะนํา ข้าพเจ้า
ด้วยสติปัญญา และจะยึดความเขลาไว้อย่างไร จนข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่า อะไรจะดีสําหรับให้บุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์กระทําภายใต้ท้องฟ้าตลอดชีวต
ิ ของเขา
เรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลัง และปลูกสวนองุน
่ หลายแปลง 5 ข้าพเจ้าทํา
สวนหย่อนใจและสวนผลไม้ หลายแห่ง ปลูก ต้นไม้ มี ผลทุก อย่างไว้ในสวนเหล่า นั ้น 6 ข้าพเจ้า สร้างสระนํ้า
หลายสระสําหรับตัวเอง เพื่อจะใช้น้ําในสระนั ้นรดหมู่ไม้ที่กําลังงอกงาม 7 ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงไว้ มีทาส
เกิดขึ้นในบ้าน ข้าพเจ้ายังมีฝูงวัวฝูงแพะแกะเป็นสมบัติ มากกว่าของบรรดาคนที่ อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อน
ข้าพเจ้าด้วย 8 ข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วย และสํ่าสมทรัพย์สมบัติอันควรคู่กับกษั ตริย์และควรคู่กับเมือง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้ามีนักรอ
้ งชายหญิงสําหรับตัว และเครือ
่ งดนตรีทุกอย่าง ซึ่งเป็นสิง่ ชอบใจบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 9 ข้าพเจ้า จึง เป็น ใหญ่ เป็น โตและเพิม
่ พูน มากกว่า บรรดาคนที่ เคยอยู่ มาก ่อ นข้าพเจ้า ในเยรู ซาเล็ม
และสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วย 10 สิ่งใดๆที่นั ยน์ ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่
ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของ
ข้าพเจ้า และนี่ เป็นส่วนของข้าพเจ้าจากการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 11 แล้วข้าพเจ้าหันมาดู บรรดาสิง่ ที่ มือ
ข้าพเจ้า กระทํา และความเหน็ ดเหนื่ อยที่ ข้าพเจ้า ทุ่มเทลงไปและ ดู เถิด ทุ กอย่างก็ เป็น ความว่างเปล่า และ
ความวุน
่ วายใจ และไม่มีประโยชน์ อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์
4 ข้าพเจ้ากระทําการใหญ่โต

การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิ จจัง
ความบ้าบอและความเขลา เพราะคนที่มาภายหลังกษั ตริย์จะทํา
อะไรได้ บ้าง เขาก็ กระทํา สิง่ ที่ เขากระทํา กัน มานานแล้ วน ัน
้ ได้ 13 ข้าพเจ้า เห็ นว ่า สติ ปัญญาวิเศษกว่า ความ
เขลา เหมือนความสว่างวิเศษกว่า ความมืด 14 คนมี สติ ปัญญามี ตาอยู่ ในสมอง แต่ คนเขลาเดิน ในความ
มืด ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังเห็นว่า เหตุการณ์ อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่ เขาทัง้ มวล 15 ข้าพเจ้าจึงรําพึงในใจว่า
“เหตุการณ์ อันใดเกิดแก่คนเขลาฉั นใด ก็จะเกิดกับตัวข้าพเจ้าฉั นนั ้น ถ้ากระนั ้นแล้วข้าพเจ้าจะมีสติปัญญา
มากมายทําไมเล่า� ข้าพเจ้าจึงรําพึงในใจว่า เรือ
่ งนี้ ก็ อนิ จจังเหมือนกัน 16 เพราะตลอดไปไม่มีใครระลึกถึง
คนมีสติปัญญามากกว่าคนเขลา ด้วยเห็นว่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้ว แล้วคนมีสติปัญญาตายอย่างไร
ก็ เหมือนคนเขลา 17 ข้าพเจ้า จึง เกลียดชีวต
ิ เพราะว่าการงานที่ เขาทํา กัน ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ก่อ ความสลด
ใจให้แก่ ข้าพเจ้า เพราะสารพัดก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ 18 เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้
สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ตรากตรํา อยู่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้า จํา ต้องละการนั ้น ไว้ให้ แก่ คนที ่
มาภายหลัง ข้าพเจ้า 19 แล ้ว ใครจะไปทราบว่า เขาคนนั ้น จะเป็น คนมี สติ ปัญญาหรือ คนเขลา กระนั ้น เขาก็
ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ ข้าพเจ้าได้ ตรากตรํามาและที่ ข้าพเจ้าใช้สติ ปัญญากระทําภายใต้
ดวงอาทิตย์ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 20 ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอัน
้ ตันใจนั กถึงเรือ
่ งการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้า
ตรากตรํามาภายใต้ดวงอาทิตย์ 21 ด้วยว่ามีคนทีท
่ ํางานโดยใช้สติปัญญา ความรู ้ และความชํานาญ แต่แล้ว
ก็ ละการนั ้น ให้ เป็น ส่วนของอีก คนหนึ่ ง ที่ หาได้ ออกแรงทํา เพื่อ การนั ้น ไม่ นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วยและสามานย์ ยิง่
22 เพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดาการงานและความเคร่งเครียดในใจที่เขาต้องตรากตรําภายใต้ดวงอาทิตย์
เล่า 23 ด้วยว่า วัน เวลาทัง้ หมดของเขามี แต่ ความเจ็บ ปวด และกิจ ธุระของเขาก่อ ความสลดใจ ถึง กลางคืน
จิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 24 สําหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับการให้จิต
ใจของเขายินดีในผลดีแห่งการงานของเขา นี่ แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า 25 ด้วย
ใครจะกินได้ หรือใครจะมีความชื่นบานได้ มากกว่าข้าพเจ้า 26 เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู ้
และความยินดีให้แก่คนทีพระองค์
่
ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ส่วนคนบาปนั ้นพระองค์
ประทานความเหนื่ อยยากในการรวบรวมและสะสมให้เพิม
่ พูน เพื่อว่าเขาจะได้มอบให้แก่ผู้ที่ พอพระทัยต่อ
พระพักตร์พระเจ้า นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย
12 ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญา
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1 มี ฤดู กาลสํา หรับท ุ กสิ่ ง และมี วาระสําหรับ เรือ
่ งราวทุก อย่างภายใต้ ฟ้า สวรรค์ 2 มี วาระเกิด และวาระ
ตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิง่ ที่ปลูกทิง้ 3 มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรือ
้ ทลายลง และวาระ
ก่อสร้างขึ้น 4 มี วาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มี วาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรํา 5 มี วาระโยนหิน ทิง้ และวาระ
เก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6 มีวาระแสวงหา และวาระทําหาย วาระเก็บ
รักษาไว้ และวาระโยนทิง้ ไป 7 มีวาระฉี กขาด และวาระเย็บ วาระนิ่ งเงียบ และวาระพูด 8 มีวาระรัก และวาระ
เกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ 9 คนงานได้ กําไรอะไรจากการงานของเขา 10 ข้าพเจ้า เห็น เรือ
่ งยาก
ลําบากซึ่งพระเจ้าประทานให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ทํากันอยูนั
่ ้น 11 พระองค์ทรงกระทําให้สรรพสิง่ งดงาม
ตามฤดูกาลของมัน พระองค์ ทรงบรรจุ โลกไว้ในจิตใจของมนุษย์ เพื่ อมนุษย์ จะมองไม่ เห ็ นว ่า พระเจ้า ทรง
กระทํา อะไรไว้ตัง้ แต่ เดิม จนกาลสุด ปลาย 12 ข้าพเจ้า ทราบแล้ วว ่า สําหรับ เขาไม่ มี อะไรที่ จะดี ไปกว่า เปรม
ปรีดิ ์ และกระทํา การดี ตลอดชีวต
ิ 13 และว่า เป็น ของประทานจากพระเจ้า แก่ มนุษย์ ที่ จะให้มนุษย์ ได้ กิน ดื่ม
และเพลิดเพลิน ในผลดี แห่ งบรรดาการงานของเขา 14 ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ สารพัด ที่ พระเจ้า ทรงกระทํา ก็
ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ จะเพิม
่ เติม อะไรเข้าไปอี กก ็ ไม่ ได้ หรือ จะชัก อะไรออกเสี ยก ็ ไม่ ได้ พระเจ้า ทรงกระทํา เช่น
นั ้น เพื่อ ให้ คนทัง้ หลายมี ความยําเกรงต่อ พระพักตร์พระองค์ 15 อะไรๆซึ่ง เป็น อยู่ ในปัจ จุบั นก ็ เป็น อยู่ นาน
มาแล้ว อะไรๆที่ จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงหาอะไรๆที่ ล่วงไปนั ้น 16 ยิง่ กว่านั ้
นอีก ที่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที่ ของความยุติ ธรรมมีความชัว่ ร้ายอยู่ด้วย และในที่ ของความ
ชอบธรรมมีความชัว่ ช้าอยูด้
่ วย 17 ข้าพเจ้ารําพึงในใจของข้าพเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรม
และคนชัว่ ร้าย เพราะมี กาลกําหนดไว้ สํา หรับท ุก เรือ
่ ง และสําหรับ การงานทุก อย่าง� 18 ข้าพเจ้า รําพึง ใน
ใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสภาพของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ว่า “พระเจ้าทรงทดสอบเขาเพื่อจะสําแดงว่าเขา
เป็น เพียงสัตว์� 19 เพราะว่า เหตุ การณ์ ของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ กับ เหตุ การณ์ ของสัตว์ เดียรัจฉานนั ้น
เหมือนกัน คือ เป็น เหตุ การณ์ อัน เดียวกัน ฝ่ายหนึ่ ง ตาย อี กฝ่ายหนึ่ งก ็ ตายเหมือนกัน ทัง้ สองมี ลมหายใจ
อย่างเดียวกัน และมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน เพราะสารพัดก็อนิ จจัง 20 สารพัดไปยังที่เดียวกัน
สารพัดเป็นมาจากผงคลี ดิน และสารพัดกลับเป็นผงคลี ดิ นอีก 21 ใครรู ว้ า่ จิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่ เบื้อง
บนหรือเปล่า และวิญญาณของสัตว์เดียรัจฉานลงไปสู่พิภพโลกหรือเปล่า 22 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีดิ์ในการงานของตน ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนของเขา ใครจะนําเขาให้เห็นว่า
อะไรจะเป็นมาภายหลังเขา

4
บรรดาการข่มเหง ความชัว่ ช้าและการพบอุปสรรคต่างๆก็อนิ จจัง

1 ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการข่มเหงที่ เก ิด ขึ้น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ อีก

และดู เถิด นํ้าตาของผู้ ที่ ถู กข่มเหง
ไม่มีคนเล้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั ้นกุมอํานาจ แต่หามีผู้ใดเล้าโลมเขาไม่ 2 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้ายกย่อง
คนตายที่ ตายไปแล้วมากกว่าคนเป็ นที ่ยงั เป็นอยู่ 3 เออ คนที ่ยงั ไม่เป็นมา ที่ ไม่เห็นการชัวท
่ ี่อุบัติขึ้นภายใต้
ดวงอาทิตย์ ก็ ยิ่งด ี กว่า คนทัง้ สองจําพวกนั ้น 4 แล ้ว ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการงานตรากตรํา และบรรดา
ฝีมือในการงาน เพราะเหตุนี้คนก็ถูกเพื่อนบ้านของตนริษยา นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย
5 คนโง่งอมือ และกินเนื้ อของตนเอง 6 ความสงบสุ ขกํามือหนึ่ งยังดก
ี ว่าการงานตรากตรําสองกํามือและกิน
ลมกินแล้ง 7 แล้วข้าพเจ้าเห็นอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีก 8 คือ คนหนึ่ งอยูต
่ ัวคนเดียว ไม่มคนอื
ี
่น ไม่มบุ
ี ตร
หรือพี่น้ อง แต่เขาทําการงานไม่หยุดหย่อน ตาของเขาไม่เคยอิม
่ ความมัง่ คัง่ เขาไม่เคยคิดว่า “ข้าตรากตรํา
ทํางานและตัว ข้า อดๆอยากๆเพื่อ ผู้ ใด � นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย และเป็น เรือ
่ งสามานย์ 9 สองคนก็ ดี กว่า คนเดียว
เพราะว่าเขาทัง้ สองย่อมได้รบ
ั ผลตอบแทนอย่างดีสําหรับการงานของเขา 10 ด้วยว่าถ้าคนหนึ่ งล้มลง อีกคน
หนึ่ งจะได้ พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่ วิบัติแก่ คนนั ้ นที ่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง เพราะไม่ มีผู้อื่นพะยุง
ยกเขาให้ลุกขึ้น 11 อนึ่ ง ถ้าสองคนนอนอยูด้
่ วยกัน เขาก็อบอุน
่ แต่ถ้านอนคนเดียวจะอุน
่ อย่างไรได้เล่า 12 แม้
คนหนึ่ ง สู้ คนเดียวได้ สองคนจะสู้ เขาได้ แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็ หามิได้ 13 เด็ก ยากจนและมี สติ
ปัญญาก็ดีกว่ากษั ตริย์ชราและโฉดเขลาผู้รบ
ั คําแนะนําอีกไม่ได้แล้ว 14 เพราะท่านออกมาจากเรือนจําแล้ว
ขึ้น ครองราชสมบั ติ ในขณะที่ มี คนเกิด ในราชอาณาจักรของท่านเองกลายเป็น คนจน 15 ข้าพเจ้า พิจารณา
บรรดาคนที่มีชีวิตเดินไปเดินมาอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ ทัง้ เด็กคนที่สองนั ้นที่จะขึ้นไปแทนท่าน 16 ประชาชน
ทัง้ หลายคือ บรรดาผู้ ซ่ึง อยู่ ก่อนนั ้น ไม่ มี ที่ สิน
้ สุด และบรรดาคนที่มาภายหลั งก ็ จะไม่ เปรมปรีดิ ์ ในท่านด้วย
แน่ นอน นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย
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หนั งสือปัญญาจารย์ 5:1

533

หนั งสือปัญญาจารย์ 6:12

1 เจ้ าจงระวัง เท้า ของเจ้า เมื่อ เจ้า ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า เพราะการเข้า ใกล้ ชิ ดเพื่อ จะฟั งก ็ ดี กว่า คน
เขลาถวายสักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู ว่้ าตนกําลังทําชัว่ 2 อย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโพ
ล่งๆต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิต ในสวรรค์ และเจ้า อยู่บนแผ่นดิน โลก เหตุ ฉะนั ้น
เจ้าจงพูดน้ อยคํา 3 ความฝันจะสําเร็จโดยมี งานมาก และจะรู จ
้ ักเสียงคนเขลาได้ เพราะการพูดมาก 4 เมื่อ
เจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่ จะทําตามคําปฏิญาณนั ้นให้สําเร็จ เพราะพระองค์ หาชอบพระทัยใน
คนเขลาไม่ จงทํา ตามที่ เจ้ าปฏิญาณไว้เถิด 5 ที่ เจ้ าจะไม่ ปฏิ ญาณก็ยั งด ี กว่า ที่ เจ้ าปฏิญาณแล้ว ไม่ ทํา ตาม
6 อย่า ให้ปากของเจ้า เป็ น เหตุ นํา ตัว เจ้า ให้กระทํา ผิด ไป และอย่า พูด ต่อ หน้า ทูต สวรรค์ ว่า นี่ แหละเป็ น ความ
พลัง้ เผลอ เหตุ ไฉนจะให้ พระเจ้า ทรงพิโรธเพราะเสียงพูด ของเจ้า แล ้ว เลยทรงทําลายการงานแห่ง นํ้ามือ
ของเจ้า เสีย เล่า 7 เพราะว่า เมื่อ ฝัน มากและคํา พูด มาก ก็ มี อนิ จจัง ต่างๆด้วย แต่ เจ้ าจงยําเกรงพระเจ้า เถิด
8 ถ้า เจ้า เห็น คนจนในเมืองถูก ข่มเหงก็ ดี เห ็น ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมเอาไปเสี ยก ็ ดี เจ้ าอย่า
ประหลาดใจในเรือ
่ งนั ้น ด้วยว่า มี เจ้า หน้าที่ คอยจับตาเจ้า หน้าที่ อยู่ แล ้วยั งม ี ผู้ สูง กว่า อีก ชัน
้ หนึ่ ง จับตาอยู่
เหนื อ พวกเขาทัง้ สิน
้ 9 ยิง่ กว่านั ้ นอ ีก ผลประโยชน์ แห่งแผ่น ดิน โลก ก็ อยู่ที่ เขาเหล่า นั ้น ทัง้ หมด กษั ตริย์เอง
ก็ ได้ รับ การเลี้ยงดู จากไร่นา 10 คนรัก เงิน ย่อมไม่ อม
ิ่ เงิน และคนรัก สมบั ติ ไม่รู จั
้ กอ ิ่ มกํา ไร นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย
11 เมื่อ ของดี เพิม
่ พูน ขึ้น คนกิ นก ็ มี คับคัง่ ขึ้น คนที ่ เป็น เจ้าของทรัพย์ จะได้ ประโยชน์ อะไร นอกจากจะได้ ชม
เล่น เป็น ขวัญตาเท่านั ้น 12 การหลับ ของกรรมกรก็ ผาสุก ไม่ ว่า เขาจะได้ กิน น้ อยหรือ ได้ กิน มาก แต่ ความอิ่
มท ้ องของคนมั ่งม ี ก็ ไม่ ช่วยเขาให้หลับ 13 ยั งม ี สิ ่ง สามานย์ อน
ั น่า สลดใจอีก อย่างหนึ่ ง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภายใต้
ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่ เจ้ าของได้ เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ ตน 14 และทรัพย์สมบัตินั ้นสูญเสียไปโดย
เรือ
่ งยากลําบากอันชัว่ ร้าย และเขาให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง แต่ไม่มีอะไรในมือเขา 15 เขาได้คลอดมาจาก
ครรภ์ มารดาฉั นใด เขาจะกลับ ไปอย่างเปลือยเปล่า เช่น เดีย วกั บท ี่ เขามาฉั น นั ้น และเขาจะเอาอะไรซึ่ง เป็น
ผลจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาติดมือไปไม่ได้เลย 16 นี่ เป็นสิง่ สามานย์อน
ั น่าสลดใจอีก คือเขาได้เกิดมา
อย่างไรเขาก็ ต้องไปอย่างนั ้น เขาจะได้ ประโยชน์ อะไรเล่าที่ เขาได้ ลงแรงเพื่อลมแล้ง 17 อนึ่ งเขารับประทาน
อยู่ในความมืดตลอดปี เดือนของเขา เขามีความทุกข์อย่างสาหัสและมีโทโสพร้อมกับความเจ็บไข้ 18 ดู เถิด
ที่ข้าพเจ้าเห็นดีและสมควร คือให้กินและดื่ม กับปรีดาในผลดีแห่งบรรดากิจการของตนที่ตนกระทําภายใต้
ดวงอาทิตย์ ตลอดปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของตนที่พระเจ้าทรงประทานแก่ตน เพราะการนี้ แหละเป็นส่วนของตน
19 อนึ่ งทุกๆคนที่ พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติและความมัง
่ คัง่ ให้ ก็ได้ ทรงโปรดให้มีอํานาจรับประทาน
ของเหล่า นั ้น ได้ รับ ส่วนของตน และยินดี ปรีดาในการงานของตนได้ นี่ แหละเป็น ของประทานจากพระเจ้า
20 เขาจะได้ไม่ต้องนึ กถึงปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่ ที่ให้ใจเขาปีติยินดี
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1 มี สิ ่งสามานย์อย่างหนึ่ ง ที่ ข้าพเจ้า เห็นภายใต้ ดวงอาทิตย์

และสิง่ นั ้นหนั กแก่ มนุษย์ 2 คื อมนุษย์คนใดที่
พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และยศฐาบรรดาศั กดิให้
์ จนสิง่ ใดๆที่เขาปรารถนาสําหรับตัว
จิตใจเขาก็มีครบไม่ขาดเลย แต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขามีอาํ นาจรับประทานสิง่ นั ้นได้ คนนอกบ้านนอก
เมืองกลับรับประทานสิง่ นั ้น นี่ ก็อนิ จจัง และเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง 3 แม้ว่ามนุษย์คนใดมีบุตรสักร
้อยคน และมี อายุ อยู่หลายปี จนปี เดือนของเขาก็ มากมาย แต่ จิ ตใจของเขาหาได้ อิ่มด้วยของดี ไม่ ยิง่ กว่านั ้
นอีก เขาไม่มีงานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่าบุตรที่เกด
ิ มาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั ้น 4 เพราะเด็กนั ้นเกิดมา
อนิ จจังและตายไปในความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด 5 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ยังไม่ทันเห็นตะวันหรือ
ยังไม่ทันรู้เรือ
่ งราวอะไร เด็กคนนี้ มีความสงบสุขยิง่ กว่าผู้ใหญ่นั ้นเสียอีก 6 เออ แม้ว่าเขามีชีวิตอยูพ
่ ันปีทวีอี
กเท่าตัว แต่ไม่ได้เห็นของดีอะไร ทุกคนมิได้ลงไปที่เดียวกันหมดดอกหรือ 7 บรรดาการงานของมนุษย์ก็เพื่อ
ปากของเขา แต่ ถึง กระนั ้น เขาก็ ไม่รู จั
้ กอ ม
ิ่ 8 ด้วยว่า คนมี สติ ปัญญาได้ เปรียบอะไรกว่า คนเขลาเล่า หรือ คน
ยากจนที่ รู จั
้ กดําเนิ นชีวต
ิ ของตนอยู่ต่อหน้าคนที่ มี ชีวิตก็ได้ เปรียบอะไร 9 เห็นแล้ วกับนัยน์ ตาก็ดี กว่าความ
ปรารถนาที่ ตระเวนไป นี่ ก็ เป็น ความว่างเปล่า และความวุน
่ วายใจด้วย 10 สิ ่ง ใดซึ่ งม ี อยู่ เดีย
๋ วนี้ เขาได้ ใช้ ชื่อ
เรียกสิง่ นั ้นนานมาแล้ว และก็ทราบกันแล้วว่ามนุษย์คืออะไร และเขาไม่อาจโต้เถียงกับพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์
เดชากว่าตนได้ 11 ยิงม
ิจจังมาก แล้วจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่มนุษย์เล่า 12 ใครคนไหนรู ้
่ ีสิ่งของมากก็ยิงอน
่
ว่าสิง่ ใดเป็นสิง่ ที่ดีสําหรับมนุษย์ในชีวตน
ิ ี้ คือในระยะวันเดือนปี ทัง้ หลายแห่งชีวตอ
ิ ันเหลวๆของตนที่ได้เสีย
ไปดุจดังเงาเล่า หรือใครผูใ้ ดอาจบอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้ สิ่งนั ้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์
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1 ชื่อ เสียงดี ก็ ประเสริฐ กว่า นํ้ามัน หอมอย่างวิเศษ และวัน ตายก็ ดี กว่า วัน เกิด 2 ไปยัง เรือนที่ มี การไว้ทุกข์
ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่ มีการเลี้ยงกัน เพราะนั ่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทัง้ ปวง และผู้ที่ ยังมีชีวิตอยู่จะเอา
เหตุ การณ์ นั ้น ใส่ ไว้ในใจ 3 ความโศกเศร้า ก็ ดี กว่า การหัวเราะ เพราะความเศร้า หมองของใบหน้า ก็ ทําให้จิ ต
ใจดี ข้น
ึ ได้ 4 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ปัญญาย่อมอยู่ในเรือนที่ มี ความโศกเศร้า แต่ จิ ตใจของคนเขลาย่อมอยู่ใน
เรือนที่ มี การสนุกสนาน 5 ฟัง คํา ตําหนิ ของคนที่ มี สติ ปัญญายั งด ี กว่า ให้ คนฟัง เพลงของคนเขลา 6 มี เสียง
แตกของเรียวหนามอยู่ ใต้ หม้อ ฉั นใด เสียงหัวเราะของคนเขลาก็ ฉั น นั ้น นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย 7 แท้ จร ิ งการบีบ
บังคับกระทําให้ผู้มีสติปัญญาโง่ไป และสินบนก็กระทําให้ความเข้าใจเสียไป 8 เบื้องปลายแห่งสิง่ ใดๆก็ดีกว่า
เบื้องต้นแห่งสิง่ นั ้นๆ มีใจอดกลันก
้ ดี
็ กว่ามีใจอหังการ 9 อย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธมีประจํา
อยู่ ในทรวงอกของคนเขลา 10 อย่า ว่า “อะไรหนอเป็น เหตุ ให้ กาลก่อนดี กว่า กาลบัดนี้ � เพราะที่ เจ้ าไต่ถาม
นั ้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
่ งป้องกัน ฉั น นั ้น และผลประโยชน์ ของ
ความรู ้ คือสติ ปัญญาย่อมรักษาชีวต
ิ ของผู้ที่ มีสติ ปัญญานั ้น 13 จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า สิ ่งใดๆ
ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้คดอยู่แล้ว ใครจะเหยียดสิง่ นั ้นๆให้ตรงได้ เล่า 14 ในวัน แห่ง ความเจริญ ก็ จงชื่นชม
ยินดี แต่ในวันแห่งความทุกข์ยากก็จงพินิจพิจารณา พระเจ้าทรงบันดาลให้มีทัง้ สองอย่าง เพื่อมนุษย์จะไม่
ค้น ได้ วา่ เมื่อ เขาล่วงไปแล้ว จะมี อะไรมา 15 ข้าพเจ้า เห็น สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ในชี ว ิตอน ิจ จัง ของข้าพเจ้า คือ คน
ชอบธรรมพินาศในความชอบธรรมของตัว และมี คนชัว่ ร้ายมี ชี วิต ยืนยาวในการกระทํา ชัว่ 16 อย่า เป็น คน
ชอบธรรมเกินไป และอย่าฉลาดเกินตัว เหตุใดเจ้าจะทําตัวให้พินาศเสียเล่า 17 อย่าชัว่ มากนั ก หรืออย่าเป็น
คนเขลา ทําไมเจ้า จะไปตายเสี ยก ่อนถึง วาระของเจ้า เล่า 18 ก็ดี อยู่ แล ้ วท ี่ เจ้ าจะยึดถือ สิง่ เหล่า นี้ ไว้ เออ เจ้
าอย่า แบมือ ปล่อยสิง่ นั ้น ให้หลุด ลอยเสียที เดียว เพราะว่า ผู้ ที่ เกรงกลัว พระเจ้า จะพ้น จากบรรดาสิง่ ที่ กล ่าว
มานี้ 19 สติ ปัญญาเป็น กําลัง แก่ คนฉลาดดี กว่า ผู้ มี อํานาจใหญ่ โตสิบ คนที่ อยู่ ในเมือง 20 แน่ ที เดียวไม่ มี คน
ชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระทําบาปเลย 21 อย่าสนใจฟัง
บรรดาถ้อยคําที่ ใครๆกล่าว เกรงว่าเจ้าจะได้ยน
ิ ทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้า 22 ด้วยว่าเจ้าก็แจ้งอยู่กับใจของ
เจ้าเองหลายครัง้ หลายหนแล้ วว่า ตัวเจ้าเองได้ แช่งด่าคนอื่นเหมือนกัน 23 บรรดาข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้า
ได้ ชน
ั สูตรดู ด้วยใช้ สติ ปัญญาแล้ว ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะได้ ปัญญา � แต่ ปัญญานั ้น กลั บอย ู่ หา่ งไกลจาก
ข้าพเจ้า 24 สิ ่ง ที่ อยู่ ไกลและลึ กล้าํ เหลือ เกิน ใครผู้ ใดจะค้น ออกมาได้ 25 ใจข้าพเจ้า หวนกลับ มาเรียนรู แ
้ ละ
เสาะแสวงหาสติ ปัญญา และมูล เหตุ ของสิง่ ต่างๆ เพื่อ ให้รู ความชั
้
ว่ ร้ายแห่ง ความเขลา คือ ความเขลาและ
ความบ้าบอ 26 ข้าพเจ้าได้พบอีกสิง่ หนึ่ งซึ่งขมขื่นยิง่ กว่าความตาย คือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย มือ
ของนางเป็นโซ่ตรวน คนใดเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้า คนนั ้นจะหนี พ้นนาง แต่คนบาปจะถูกผูห
้ ญิงคนนั ้น
จับเอาไป 27 ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดู เถิด ข้าพเจ้า พบดัง ต่อ ไปนี้ โดยเอาเรือ
่ งหนึ่ ง มาประดิษฐ์ ติ ดต่อเข้ากับ
อีกเรือ
่ งหนึ่ ง เพื่อหามูลเหตุ 28 ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกําลังหาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชาย
พันคนจะพบชายจริงสักคนหนึ่ ง แต่จะหาหญิงแท้ สักคนหนึ่ งในจํานวนพันคนก็หาไม่พบ 29 ดูเถิด ข้าพเจ้า
พบแต่ ความนี้ ต่างหาก คือ พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ ให้ เป็น คนเที่ยงธรรม แต่ มนุษย์ ทัง้ หลายได้ ค้นคว้า กล
อุบายต่างๆออกมา
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ดูเหมือนว่าคนชัว่ เจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว
ใครผู้ ใดจะเหมือนนั ก ปราชญ์ หรือ ใครเล่า จะอธิบายอะไรๆก็ ได้ สติ ปัญญาของมนุษย์ กระทํา ให้ ใบหน้า
ของเขาผ่องใส และใบหน้าของเขาที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไป 2 ข้าพเจ้าแนะนําว่า จงถือรักษาพระบัญชาขอ
งกษัตริย์ และที่เกี่ยวข้องกับคําปฏิญาณต่อพระเจ้า 3 อย่ารีบออกไปให้พ้นพระพักตร์กษั ตริย์ อย่ายืนอยูฝ
่ ่าย
ความชัว่ ร้าย เพราะกษั ตริย์ ยอ
่ มทรงกระทํา อะไรๆตามชอบพระทัย พระองค์ 4 ด้วยว่า พระดํารัส ของกษั ตริ
ย์อยู่ที่ไหน อํานาจก็อยู่ที่ นั่น และใครผู้ใดจะกราบทูลถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงกระทําอะไรเช่นนั ้น�
5 ผูที
้ ่รักษาพระบัญชาจะไม่ประสบความชัว่ ร้าย และจิตใจของคนที่มีสติปัญญาก็เข้าใจทัง้ วาระและคําตัดสิน
6 ด้วยว่า ไม่ วา
่ อะไรทัง้ นั ้น ย่อมมี วาระและคํา ตัดสิน ฉะนั ้น ความลําบากของมนุษย์ จึง เป็น ภาระหนั ก แก่ ตัว
เขา 7 ด้วยเขาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยใครจะบอกแก่เขาได้วา่ สิง่ นั ้นจะเกิดขึ้นเวลาใด 8 หามมนุ
ี ษย์คน
ใดมี อาํ นาจเหนื อ จิต วิญญาณที่ จะรัง้ จิต วิญญาณได้ ไม่ หรือ หามี อาํ นาจอัน ใดเหนื อ วัน ตายไม่ การสงคราม
นั ้น ย่อมไม่ มี การปลดปล่อย ความชัว่ ร้ายย่อมไม่ มี การปลดปล่อยผู้ ที่ ถู กมอบให้ ไว้ 9 บรรดาการนี้ ข้าพเจ้า
เห็นหมดแล้ว และข้าพเจ้าสนใจกิจการทุกอย่างที่เขากระทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์ มีวาระซึ่งให้คนหนึ่ งมอ
ี าํ
นาจเหนื ออีกคนหนึ่ งที่จะมาทําอันตรายเขา 10 ข้าพเจ้าได้เห็นเขาฝังคนชัว่ ร้าย ผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริ
สุทธิ์ และมีคนลืมเขาในเมืองที่คนชัว่ ร้ายนั ้นเองกระทําสิง่ เช่นนั ้น นี่ ก็อนิ จจังด้วย 11 เพราะการตัดสินการก
1
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ระทําชัวน
้ เขาไม่ได้ ลงโทษโดยเร็ว เหตุ ฉะนั ้นใจบุตรทัง้ หลายของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่ จะกระทําความชัว่
่ ัน
12 แม้ว ่า คนบาปทํา ชัว
้ ว่า ความดี จะมี แก่
่ ตัง้ ร้อยครัง้ และอายุ เขายังยัง่ ยืนอยู่ได้ ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังรู แน่
เขาทัง้ หลายที่ยาํ เกรงพระเจ้า คือที่มีความยําเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ 13 แต่ว่าจะไม่เป็นการดีแก่คนชัว่
ร้าย อายุ ของเขาที่ เป็น ดัง เงาก็ จะไม่ มี ยืด ยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่ มี ความยําเกรงต่อ พระพักตร์พระเจ้า
14 ยังมีอนิ จจังอีกอย่างหนึ่ งที่กระทํากันบนแผ่นดินโลก คือมีคนชอบธรรมรับเหตุการณ์ อันเป็ นเหตุการณ์ ที่
คนชัว่ ควรรับ และมีคนชัว่ รับเหตุการณ์ อันเป็นเหตุการณ์ ที่คนชอบธรรมควรรับ ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่า นี่ ก็อนิ จ
จั งด ้วย 15 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง สนั บสนุน ให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่า ภายใต้ ดวงอาทิตย์ มนุษย์ ไม่มี อะไรดี ไป
กว่ากินและดื่มกับชื่นชมยินดี ด้วยว่าอาการนี้ คลุกคลีไปในการงานของตนตลอดปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของตน ที่
พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ ตนภายใต้ ดวงอาทิตย์ 16 เมื่อข้าพเจ้าตัง้ ใจจะเข้าใจสติ ปัญญาและทราบธุ รก
ิจที่กระทํากันในโลก (ที่เขาอดหลับอดนอนทํากันตลอดวันตลอดคืน� 17 แล้วข้าพเจ้าจึงเห็นบรรดาพระราช
กิจของพระเจ้าว่า มนุษย์จะค้นหาความเข้าใจในพระราชกิจที่บังเกิดอยภายใต้
ู่
ดวงอาทิตย์หาได้ไม่ เพราะว่า
ถึงแม้มนุษย์จะออกแรงค้นหาสักปานใดก็ยงั จะค้นหาให้พบไม่ได้ เออ ยิง่ กว่านั ้นอีก แม้ว่านั กปราชญ์คนใด
นึ กเอาว่าเขาจะเข้าใจแล้ว เขาก็ยงั ค้นหาไม่พบ

9

หลักการต่างๆสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ
1 ข้าพเจ้าได้นําเรือ
่ งราวเหล่านี้ มาคิด ตรวจพิจารณาให้สิ้นว่า คนชอบธรรมและคนมีสติปัญญารวมทังก
้ ิ
จการของเขาทัง้ หลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู ไ้ ม่ ทุกอย่าง
ก็ อยู่ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 2 สิ ่งสารพัดตกแก่ คนทัง้ ปวงเหมือนกัน หมด คือ เหตุ การณ์ อันเดียวกันตกแก่ คน
ชอบธรรมและคนชัว่ ตกแก่ คนดี ตกแก่ คนสะอาดและคนที่ มี มลทิน ตกแก่ ผู้ ที่ ถวายสัตวบู ชา และแก่ ผู้ ที่
ไม่ถวายสัตวบู ชา ตกแก่ คนดี อย่างไรก็ ตกแก่ คนบาปอย่างนั ้น ตกแก่ คนปฏิญาณอย่างไรก็ ตกแก่ คนไม่ กล
้า ปฏิญาณอย่างนั ้น 3 นี่ แหละเป็น สิง่ สามานย์ ที่ มี อยู่ ในบรรดาการที่ บังเกิด ขึ้น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ คือ ว่า มี
เหตุการณ์ อันเดียวกันที่ตกแก่คนทัง้ ปวง เออ จิตใจของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชัว่ และ
ความบ้าบออยูใ่ นใจของเขาเมื่อมชี
ี วิตและต่อจากนั ้นเขาก็ไปอยูก
่ ับคนตาย 4 ส่วนคนใดที่มัว่ สุมอยูก
่ ับคนทัง้
ปวงที่ มีชว
ิ คนนั ้ นก็มีความหวังใจได้ ด้วยว่าสุนัขที่ เป็นอยู่ก็ ยังดีกว่าสิงโตที่ ตายแล้ว 5 เพราะว่าคนเป็นย่
ี ต
อมรว
ู้ า่ เขาเองจะตาย แต่คนตายแล้วกไม่
็ รูอะไรเลย
้
เขาหาได้รบ
ั รางวัลอีกไม่ ด้วยว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสีย
หมด 6 ทัง้ ความรัก ความชัง และความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวง
อาทิตย์ เขาทัง้ หลายหามี ส่วนร่วมอีก ต่อ ไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรับ ประทานอาหารของเจ้า ด้วยความชื่นชม และ
ไปดื่ มน ้าํ องุน
่ ของเจ้า ด้วยใจร่าเริง เพราะพระเจ้า ทรงเห็น ชอบกับ การงานของเจ้า แล้ว 8 จงให้ เสื้อผ้า ของ
เจ้าขาวอยู่ เสมอ และนํ้า มั นที ่ ศีรษะของเจ้า ก็ อย่า ให้ขาด 9 เจ้ าจงอยู่ กิน ด้วยความชื่นชมยินดี กับ ภรรยาซึ่ง
เจ้ารักตลอดปี เดือนแห่งชีวตอน
ิ
ิจจังของเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอด
ปี เดือนอนิ จจัง ของเจ้า ด้วยว่า นั ่น เป็น ส่วนในชีวต
ิ และในการงานของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ออกแรงกระทํา ภายใต้
ดวงอาทิตย์ 10 มือของเจ้าจับทําการงานอะไร จงกระทําการนั ้นด้วยเต็มกําลังของเจ้า เพราะว่าในแดนคน
ตายที่เจ้าจะไปนั ้นไม่มีการงาน หรือแนวความคิด หรือความรู ้ หรือสติปัญญา 11 ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวง
อาทิตย์ อี กว่า คนเร็ว ไม่ ชนะในการวิง่ แข่ง เสมอไป หรือ ฝ่ายมี กําลัง ไม่ ชนะสงครามเสมอไป หรือ คนฉลาด
ไม่ รบ
ั ประทานเสมอไป หรือ คนมี ความเข้าใจไม่ รา่ํ รวยเสมอไป หรือ ผู้ ที่ เชีย
่ วชาญไม่ ได้ รับ ความโปรดปราน
เสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน 12 เพราะว่ามนุษย์ไม่รูวาระของตน
้
ปลาติดอยู่ในอวนอันร้าย
ฉั นใด และนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแร้วฉั นใด วาระอันร้ายก็มาถึงบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ เขาก็ถูกวาระอันร
้ายนั ้นดักจับติดโดยฉั บพลันเหมือนกันฉั นนั ้น 13 ข้าพเจ้าเห็นเรือ
่ งสติปัญญาภายใต้ดวงอาทิตย์ เห็นว่าเป็น
เรือ
่ งใหญ่โตดังต่อไปนี้ 14 ยังมเี มืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง มีคนอยูใ่ นเมืองนั ้นน้ อยคน แล้วมีมหากษั ตริยมาตี
์
เมือง
นั ้น และล้อมเมืองนั ้น ไว้ และสร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบเมือง 15 แต่ ในเมืองนั ้ นม ี ชายฉลาดแต่ ยากจนอยู่ คน
หนึ่ ง และชายคนนี้ ชว
่ ยเมืองนั ้นไว้ให้พ้นด้วยปัญญาของตน แต่ หามีใครจดจํารําลึกถึง ชายยากจนคนนี้ ไม่
16 แต่ข้าพเจ้าว่า สติปั ญญาก็ดีกว่ากําลังวังชา ถึงสติปัญญาของชายยากจนคนนั ้นถู กดูแคลน และถ้อยคํา
ของเขาไม่ มี ใครฟั งก ็ ตามที 17 ถ้อยคํา ของคนฉลาดซึ่ง ได้ยน
ิ ในที่ สงัด ดี กว่า สิงหนาทของผู้ ครอบครองคน
เขลา 18 สติปัญญาดีกว่าเครือ
่ งอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่คนบาปคนเดียวย่อมบัน
่ รอนความดีเสียเป็นอันมากได้
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ความโง่เขลา ความชัว่ ร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์

แมลงวัน ตายย่อมทําให้ ขี้ ผึ้ง ของคนปรุ ง ยาบูด เหม็น ไป ดัง นั ้น ความโง่เขลานิ ด หน่ อยก็ ทําให้ เขาเสีย ชื่
อด้วยในเรือ
่ งสติ ปัญญาและเกียรติ ยศ 2 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ปัญญาย่อมอยู่ที่ ข้างขวามือ ของตน แต่ จิ ตใจ
1
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ของคนเขลาย่อมอยูที
่ ่ข้างมือซ้ายของตัว 3 แม้เมื่อคนเขลากําลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสํานึ ก และตัวเขา
มักแสดงแก่ ทุกคนว่าตนเป็นคนเขลา 4 ถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่าน อย่าออกเสียจากที่ ของท่าน
เพราะว่า อารมณ์ เย็น ย่อมระงับ ความผิด ใหญ่ หลวงไว้ได้ 5 มี สิ ่ง สามานย์ ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภายใต้ ดวงอาทิตย์
ประหนึ่ ง ว่า เป็น ความผิด ซึ่ง มาจากผู้ มี อาํ นาจ 6 คือ คนเขลาถูก แต่ง ตัง้ ไว้ในตําแหน่ ง สูง ใหญ่ และคนมัง่ คัง่
รับ ตําแหน่ ง ตํ่าต้อย 7 ข้าพเจ้า เห็น ทาสขี่ ม้า และเจ้า นายเดิ นที ่ พ้น
ื แผ่น ดิน อย่างทาส 8 ผู้ ใดขุด บ่อ ไว้ ผู้ นั ้น
จะตกลงในบ่อนั ้น ผู้ใดพังรัว้ ต้นไม้ทะลุ เข้าไป งู จะขบกัดผู้นั ้น 9 ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั ้นจะเจ็บเพราะหินนั ้น ผู้ใด
ผ่า ขอนไม้ ผู้ นั ้น จะประสบอันตรายเพราะขอนไม้ นั้น ได้ 10 ถ้า ขวานทื่อ แล้ว และเขาไม่ ลับ ให้ คม เขาก็ ต้อง
ออกแรงมากกว่า แต่ สติ ปัญญาจะช่วยให้บรรลุ ความสําเร็จ 11 ถ้า งู ขบเสี ยก ่อ นที่ ทําให้มัน เชื่อง หมอง ู ก็ ไม่
เป็น ประโยชน์ อะไรแล้ว 12 ถ้อยคํา จากปากของผู้ มี สติ ปัญญาก็ มี คุณ แต่ ริม ฝีปากของคนเขลาจะกลืน ตัว
เองเสีย 13 ถ้อยคํา จากปากของเขาเป็น ความเขลาตัง้ แต่ เริม
่ ปริปาก ตอนจบถ้อยคํา นั ้ นก ็ เป็น ความบ้า บอ
อย่างร้าย 14 คนเขลาพูดมากซํ้าซาก มนุษย์หารู ไ้ ม่ว่าเหตุอน
ั ใดจะบังเกิดขึ้น ใครเล่าจะบอกเขาได้วา่ มีอะไร
เกิดขึ้นเมื่อเขาล่วงไป 15 การงานของคนเขลากระทําให้เขาทุกคนเหน็ ดเหนื่ อย ด้วยว่าเขาไม่รู จั
้ กทางที่จะเข้
าไปในกรุ ง 16 โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษั ตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทัง้ หลายของเจ้ามีการ
เลี้ยงกัน สนุกสนานแต่ เช้า 17 โอ บ้านเมืองเอ๋ย ความสําราญจะมี แก่ เจ้า เมื่อ กษั ตริย์ ของเจ้า เป็น บุตรชาย
ของขุนนาง และเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะ เพื่อจะมีกําลังวังชา มิใช่จะดื่มให้มึนเมา 18 เพราะ
ความขี้เกียจ หลังคาจึงหักพังลง และเพราะมือเกียจคร้านเรือนจึงรัว่ เฉอะแฉะ 19 เขาจัดงานเลี้ยงไว้เพื่อให้
คนหัวเราะ และนํ้าองุน
่ ทําให้ชื่นบาน และเงินกจ
็ ัดให้ได้ทุกอย่าง 20 อย่าแช่งด่ากษั ตริย์ เออ แม้แต่คิดแช่งด
่าในใจก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมังม
่ ีที่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือ
ตัวที่มีปีกจะเล่าเรือ
่ งนั ้น
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คนธรรมดาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้

จงโยนขนมปัง ของเจ้า ลงบนนํ้า เพราะอีก หลายวัน เจ้า จะพบมัน ได้ 2 จงปัน ส่วนหนึ่ ง ให้ แก่ คนเจ็ด คน
เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิง่ สามานย์อย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน 3 ถ้าบรรดา
เมฆมี ฝนอยู่ เต็ม มั นก ็ จะเททัง้ หมดลงมาบนแผ่น ดิน โลก และถ้า ต้นไม้ ล้ม ลงทางใต้ หรือ ทางเหนื อ มัน ล้ม
ลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั ้น 4 ผู้ใดเฝ้าสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยว 5 เจ้
าไม่ ทราบทางของวิญญาณว่า ไปทางไหน และกระดูก มี ข้น
ึ ในมดลูก ของหญิง ที่ มี ครรภ์ อย่างไรฉั นใด เจ้ าก็
จะไม่ทราบถึ งกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ สารพัดฉั นนั ้น 6 เวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้า และพอ
เวลาเย็ นก ็ อย่า หดมือ ของเจ้า เสีย เพราะเจ้า หาทราบไม่ วา่ การไหนจะเจริญ การนี้ หรือ การนั ้น หรือ การทัง้
สองจะเจริญ ดี เหมือนกัน 7 แสงสว่างเป็ นที ่ ชื่น ใจ และการที่ นั ยน์ ตาเห็น ดวงตะวันก ็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 จงเปรมปรีดิ ์ ในปฐมวัย ของเจ้า และให้จิ
ตใจของเจ้า กระทํา ตัว เจ้า ให้ รา่ เริง ในปี เดือนแห่ง ปฐมวัย ของเจ้า เจ้ าจงดําเนิ น ในทางแห่ง ใจของเจ้า และ
ตามสายตาของเจ้า แต่ จงทราบว่า เนื่ องด้วยกิจการงานทัง้ ปวงเหล่า นี้ พระเจ้า จะทรงนํา เจ้า เข้า มาถึง การ
พิพากษา 10 ฉะนั ้นจงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความชัว่ ร้ายเสียจากเนื้ อหนั งของ
เจ้า เพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง
1
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มาตรฐานที่สมบูรณ์ เมื่ออยูใต้
่ พระราชบัญญัติปราศจากพระคุณ

1 ในปี เดือนแห่ง ปฐมวัย ของเจ้า เจ้ าจงระลึก ถึง พระผู้ เนรมิต สร้างของเจ้า ก่อนที่ ยามทุกข์ รอ
้ นจะมาถึง
และปีเดือนใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั ้นเลย� 2 ก่อนที่ดวงอาทิตย์
แสงสว่าง ดวงจันทร์ และดวงดาวทัง้ หลายอับ แสง และก่อนที่ เมฆกลับ มาเมื่อ หมดฝนแล้ว 3 ในกาลเมื่อ
คนยามเฝ้า เรือนจะตัว สัน
่ และคนแข็ง แรงจะคุดคู้ ไป และหญิง โม่ จะเลิก โม่ เพราะจํานวนลดน้ อยลง และ
บรรดาผู้ ที่ เยีย
่ มหน้า ต่างจะมื ดม ัว 4 และประตู คู่ ที่ เปิด ออกถนนจะปิด เสีย เมื่อ เสียงโม่ ออ
่ ยลง เมื่ อม ี เสียง
นก เขาจะลุกขึ้น และบรรดานั กร้องสตรีจะย่อตัวลง 5 เออ เขาทัง้ หลายจะกลั วที่สูง และสิง่ น่าสยดสยองก็
จะอยู่ ในหนทาง ต้ นอ ั ลม ันด์ จะมี ดอก และตัก
๊ แตนจะเป็น ภาระ ความปรารถนาก็ จะประลาตไปเสีย เพราะ
มนุษย์ กําลัง ไปบ้านอัน ถาวรของเขา ส่วนผู้ ไว้ทุกข์ ก็ เวียนไปมาตามถนน 6 ก่อนที่ สายเงิน จะขาด หรือ ชาม
ทองคําจะบรรลัย หรือเหยือกนํ้าจะแตกเสียที่ นํ้าพุ หรือล้อจะหักเสีย ณ ที่ ขังนํ้า 7 และผงคลี จะกลับไปเป็น
ดินอย่างเดิม และจิตวิญญาณจะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงประทานให้มานัน
้ 8 ปัญญาจารย์ว่า อนิ จจัง อนิ จจัง
9
สารพั ดก ็ อนิ จจัง ยิง่ กว่า นั ้น เพราะปัญญาจารย์ เป็น คนฉลาดแล้ว ท่านยัง สอนความรู ให้
้ ประชาชนอี กด

หนั งสือปัญญาจารย์ 12:10
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้วย เออ ท่า นพิ เคราะห์ ท่านค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิ ต หลายข้อ 10 ปัญญาจารย์ เสาะหาถ้อยคํา ที่
เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคํา แห่ง ความจริง ไว้อย่างเที่ยงตรง 11 ถ้อยคํา ของนั ก ปราชญ์ เป็น ประดุจ ปฏัก
และประดุจ ตะปู ซ่ึง อาจารย์ ผู้ สอนแห่ง การชุ มนุมได้ ตรึง แน่ น ซึ่ง ท่านเมษบาลผู้ หน่ง
ึ ได้ ประทานให้ 12 และ
ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก บุ ตรชายของข้าพเจ้า เอ๋ย จงรับคํา ตัก เตือนเถิด ซึ่ง จะทํา หนั งสือ มากก็ ไม่มี สิน
้ สุด และเรียน
มากก็เหนื่ อยเนื้ อหนั ง 13 ให้เราฟังตอนสรุ ปความกันทัง้ สิน
้ แล้ว คือจงยําเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญั
ติ ของพระองค์ เพราะนี่ แหละเป็น หน้าที่ ทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ 14 ด้วยว่า พระเจ้า จะทรงเอาการงานทุก ประการ
เข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิง่ เร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชัว่
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงซาโลมอน

พอถึงสมัยของเอสรา พวกยิวยอมรับว่าหนั งสือเพลงซาโลมอนเป็นหนั งสือที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
และเป็นส่วนหนึ่ งของพระคัมภีร ์ โจซีฟัสนับว่าเล่มนี้ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่ งของเสพทู
อาจินต์
กษั ตริยซาโลมอนแต่
์
งบทเพลง 1005 บท (1 พกษ 4:32) แต่เพลงเดียวที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและ
ยัง อยู่ คือ “เพลงของซาโลมอน� ซึ่ง อาจจะถูก เขียนขึ้น ในช่วงแรกในชีวต
ิ ของท่าน พระเจ้า ทรงใช้ มนุษย์ ที่
อ่อนกําลังให้สอนบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ ในเล่มนี้กษั ตริย์ซาโลมอนเปรียบกับพระเยซูคริสต์ ซึ่งใหญ่กว่า
ซาโลมอน (มธ 12:42) เล่ มนี้ไม่ได้ เป็นประวัติ ศาสตร์ เรือ
่ งที่ บรรยาย หรือเรือ
่ งจริงจากชีวต
ิ ของซาโลมอน
แต่ เป็นเรือ
่ งเปรียบหลายเรือ
่ ง มัทธิว เฮ็นรี กล่าวว่า “เล่ มนี้เป็นคําอุปมา ซึ่งทําให้คนที ่ไม่ รักพระเจ้าเข้าใจ
เรือ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้าอยากขึ้น แต่สําหรับคนที่รก
ั พระเจ้านั ้นเรือ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้าชัดขึ้นและชื่นใจ�
เพื่อ ให้ มนุษย์ เข ้า ใจถึง เรือ
่ งความรัก และความสามั คค ี ธรรมของพระเจ้า พระองค์ ต้องใช้ เรือ
่ 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 ผูเลี
้ ้ยง และกษั ตริย์
จงอ่านหนั งสือ เพลงซาโลมอนด้วยความอ่อนน้ อม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงช่วยให้ เข้า ใกล้ ชิ ดก ับ
พระองค์ หนังสือสดุดี 45 มีตัวอย่างคล้ายกับเล่มนี้
การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว

1 บทเพลงแห่งบทเพลงทัง
้ หลายซึ่งเป็นของซาโลมอน 2 ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขา

เพราะว่า
ความรัก ของเธอดี กว่า น้าํ องุน
่ 3 เพราะนํ้ามัน เจิม ของเธอนั ้น หอมฟุ้ง นามของเธอจึง หอมเหมือ นนํ้า มั นที ่
เทออกแล้ว เพราะฉะนั ้นพวกหญิงพรหมจารีจึงรักเธอ 4 ขอพาดิฉันไป พวกเราจะวิง่ ตามเธอไป กษั ตริย์ได้
นํา ดิฉัน ไปในห้องโถงของพระองค์ เราจะเต้น โลดและเปรมปรีดิ ์ ในตัว เธอ เราจะพรรณนาถึง ความรัก ของ
เธอให้ ยงิ่ กว่า นํ้า องุน
่ บรรดาคนเที่ยงธรรมรัก เธอ 5 โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ผิว ดําๆ แต่ ว่า ดํา
ขํา ดังเต็นท์ของพวกเคดาร์ ดังวิสูตรของซาโลมอน 6 อย่ามองค่อนขอดดิฉั น เพราะดิฉันผิวคลํ้า เนื่ องด้วย
แสงแดดแผดเผาดิ ฉั น พวกบุตรแห่ง มารดาของดิฉัน ได้ ข้ง
ึ โกรธดิ ฉั น เขาทัง้ หลายใช้ ดิ ฉั น ให้ เป็น คนดูแล
สวนองุน
่ แต่ สวนองุน
่ ของดิฉัน เอง ดิ ฉั น ไม่ ได้ ดูแล 7 โอ เธอผู้ ที่ จิ ตใจดิฉั นร ัก ขอบอกดิฉั นว ่า เธอเลี้ยงฝูง
สัตว์อยู่ที่ ไหนในเวลาเที่ยงวัน เธอให้มันนอนพักที่ ไหน เพราะเหตุ ใดเล่าดิฉันจะต้องหันไปตามฝูงสัตว์ของ
พวกเพื่อนเธอ 8 โอ แม่งามเลิศในท่ามกลางหญิงทัง้ หลาย ถ้าเธอไม่รู จงเดิ
้
นไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แล
้วจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นท์ของเมษบาลเถิด 9 โอ ที่รักของฉั นเอ๋ย ฉั นขอเปรียบเธอประหนึ่ ง
อาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ 10 แก้ มท ง
ั ้ สองของเธองามด้วยอาภรณ์ ประดับ เพชรพลอย ลํา คอของเธอก็
สวยมีสร้อยทองคํา 11 พวกฉั นจะทําเครือ
่ งประดับทองคํามีลูกปัดเงินประกอบ 12 ขณะเมื่อกษัตริย์กําลังประ
ทั บท ี่ โต ๊ะ อยู่ นํ้ามัน แฝกหอมของดิฉั นก ็ ส่ง กลิน
่ ฟุ้ง ไป 13 ที่ รัก ของดิฉัน เป็น เหมือนห่อ มดยอบสํา หรับด ิ ฉั น
ห้อยอยู่ ตลอดคืน ระหว่างสองถัน ของดิ ฉั น 14 ที่ รัก ของดิ ฉั น นั ้น สํา หรับด ิ ฉัน เธอเป็น เหมือนช่อ ดอกเทียน
ขาว อยู่ในสวนองุน
่ เอนเกดี 15 ดูเถิด ที่รักของฉั น ดูช่างสวยงาม ดูเถิด เธอสวยงาม ดวงตาทัง้ สองของเธอ
ดังนกเขา 16 ดู เถิด ที่ รักของฉั น เธอเป็นคนสวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจริงๆ ที่ นอนของเราเขียว
สด 17 ขื่อเรือนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์ และแปของเรานั ้นทําด้วยไม้สนสามใบ

2

การไตร่ตรองของเจ้าสาว
1 ดิ ฉั นเหมือนดอกกุหลาบในทุ่งชาโรน เหมือนดอกบัวในหุบเขา 2 ดอกบัวท่ามกลางต้นหนามนั ้นอย่างไร
ที่ รัก ของฉั นก ็ อยู่ เด่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้น แอบเปิ้ ลขึ้น อยู่ กลางต้นไม้ ป่า อย่างไร ที่ รัก ของดิฉั นก ็ อยู่
ท่ามกลางชายหนุ่ มอ ่น
ื ๆอย่างนั ้น ดิ ฉั น ได้ นั่ง อยู่ ใต้ ร่ม ของเขาด้วยความยินดี เป็น อัน มาก และผลของเขา
ดิฉันได้ลิม
้ รสหวาน 4 เขาได้พาดิฉันให้เข้าในเรือนสําหรับงานเลี้ยง และธงสําคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนื อดิ
ฉั นนั ้นคือความรัก 5 จงชูกําลังของดิฉันด้วยขนมองุน
่ แห้ง ขอทําให้ดิฉั นชื่นใจด้วยผลแอบเปิ้ ล เพราะดิฉัน
ป่วยเป็น โรครัก 6 มือ ซ้ายของเขาช้อนใต้ ศีรษะของดิฉัน ไว้ และมือขวาของเขาสอดกอดดิฉัน ไว้ 7 โอ เหล่ า
บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณต่อละมัง่ หรือกวางตัวเมียในทุ่งว่า เธอทัง้ หลาย
จะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ ืนกระตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว 8 แน่ ะ เสียงที่รก
ั ของดิฉั น ดูเถิด
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เขามาแล้ว กําลังเต้นโลดอยู่บนภูเขา กําลังกระโดดอยู่บนเนิ นเขา 9 ที่รักของดิฉันเป็นดุจดังละมัง่ หรือดุจด
ัง กวางหนุ่ม ดู เถิด เขากําลัง ยืน อยู่ ที่ ข้างหลัง กําแพงของเรา เขาชะโงกหน้าต่างเข้า มา เขาสอดมองดู ทาง
ตาข่าย 10 ที่ รักของดิฉันได้ เอ่ยปากพู ดกับดิฉันว่า “ที่ รักของฉั นเอ๋ย เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉั น
เอ๋ย จงมาเถิด 11 ด้วยว่า ดู เถิด ฤดู หนาวล่วงไปแล้ว และฝนก็ วายแล้ว 12 ดอกไม้ ต่างๆนานากําลัง ปรากฏ
บนพื้น แผ่น ดิน เวลาสําหรับ วิหคร้องเพลงมาถึง แล้ว และเสียงคู ของนกเขาก็ ได้ ยิน อยู่ ในแผ่น ดิน ของเรา
13 ต้นมะเดื่อกําลั งบ่มผลดิบให้สุ ก และเถาองุ นม
่ ีดอกบานอยู่มันส่งกลิน
่ หอมฟุ้ง ที่รักของฉั นเอ๋ย จงลุกขึ้น
เถอะ คนสวยงามของฉั นเอ๋ย จงมาเถิด 14 โอ แม่นกเขาของฉั นเอ๋ย แม่นกเขาตัวที่อยู่ในซอกผาในช่องลับ
แห่งเขาชัน ขอให้ฉั นได้ชมรู ปโฉมของเธอหน่ อยเถอะ ขอให้ฉั นได้ยน
ิ สําเนี ยงของเธอหน่ อย ด้วยว่านํ้าเสียง
ของเธอก็หวาน และรู ปโฉมของเธอก็งามวิไล 15 จงจับสุนัขจิง้ จอกมาให้เรา คือสุนัขจิง้ จอกตัวเล็กที่ทําลาย
สวนองุน
่ เพราะว่า สวนองุน
่ ของเรากําลั งม ี ดอกช่อ แล้ว� 16 ที่ รัก ของดิฉัน เป็น กรรมสิทธิข
์ องดิ ฉั น และตัว
ดิฉันกเ็ ป็นของเขา เขากําลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ดอกบัว 17 ที่รักของดิฉันจ๋า จนเวลาเย็น และ
เงาหมดไปแล้ว ขอเธอเป็นดัง่ ละมัง่ หรือกวางหนุ่มที่เทือกเขาเบเธอร์เถิด

3
เจ้าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว

1 ยามราตรีกาลเมื่อดิฉันนอนอยู่ดิ ฉั นมองหาเขาผู้นั้นที ่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิ ฉั นมองหาเขา

แต่หาได้
พบไม่ 2 “บัดนี้ ดิฉั นจะลุกขึ้น แลว
้ จะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดไป ตามถนนและลานเมือง ดิฉั นจะแสวงหาเขา
ผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่� ดิฉั นมองหาเขา แต่หาได้พบไม่ 3 พวกพลตระเวนที่ลาดตระเวนในเมืองนั ้น
ได้พบดิฉั น แล้วดิฉันถามเขาว่า “ท่านเห็นเขาผูน
้ ั ้นทีด
่ วงใจของดิฉันรักใคร่ไหม� 4 พอดิฉันผ่านพลตระเวน
พ้นมาหน่ อยเดียว ดิ ฉั นก็พบเขาผู้นั้นที ่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิฉั นจับตัวเขากุมไว้แน่ น และไม่ยอมปล่อย
ให้เขาหลุด ไปเลย จนดิฉัน พาเขาให้เข ้า มาในเรือนของมารดาดิ ฉั น และให้เข ้า มาในห้องของผู้ ที่ ให้ดิ ฉั น ได้
ปฏิสนธิ 5 โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณต่อละมัง่ หรือกวางตัวเมียใน
ทุ่งว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ ืนกระตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
การยกย่องเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ

6 ผู้ใดหนอที่ กําลังขึ้นมาจากถิน
่ ทุรกันดารดูประดุจเสาควัน

หอมไปด้วยกลิน
่ มดยอบและกํายาน ทําด้วย
บรรดาเครือ
่ งหอมของพ่อค้า 7 ดูเถิด เป็นพระวอของซาโลมอน ห้อมล้อมมาด้วยทแกล้วทหารหกสิบคน เป็น
ทแกล้ว ทหารคนอิสราเอล 8 เขาทัง้ หลายถือ ดาบและเป็น ผู้ ชาํ นาญศึก เขาทุก คนเหน็ บ ดาบไว้ที่ ต้น ขาของ
ตน เพราะเกรงภัย ในราตรีกาล 9 กษั ตริย์ ซาโลมอนสร้างพระวอสําหรับ พระองค์ ด้วยไม้ มาจากเลบานอน
10 พระองค์ ทรงทําเสาพระวอนั ้นด้วยเงิน แท่นประทับทําด้วยทองคํา และยี่ภู ่ลาดด้วยผ้าสี ม่วง ข้างในพระ
วอนั ้นบุไว้ด้วยความรักโดยบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็ม 11 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยนเอ๋ย จงออกไป ไปดูกษั ตริย์ซา
โลมอนเถิด ทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนี ได้ สวมให้ ในวันที ่พระองค์ ได้ ทรงอภิเษกสมรสนั ้น ในวันเมื่อพระทัย
ของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่

4
เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว
ดูเถิด เธอช่างสวยงาม ดูซี เธอสวยงาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยูใ่ นผ้าคลุม ผมของ
เธอดุจฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเนิ นลาดภูเขากิเลอาด 2 ซี่ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียที่กําลังจะตัดขน เพิง่
ขึ้น มาจากการชําระล้าง มี ลูก แฝดติด มาทุก ตัว และหามี ตัว ใดเป็น หมัน ไม่ 3 ริม ฝีปากของเธอแดงดุ จด ้าย
สี ครัง่ และคํา พูด ของเธอก็ งดงาม ขม ับ ของเธอเหมือ นผลทั บท ิม ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า คลุม 4 ลํา คอของเธอดุจ
ป้อมของดาวิด ที่ ได้ ก่อสร้างไว้เพื่อ เก็บ เครือ
่ งอาวุธ มีด ัง้ พัน หนึ่ ง แขวนไว้ ทัง้ หมดเป็น โล่ ของทแกล้ว ทหาร
5 ถันทัง
้ สองของเธอเหมือนลูกละมัง่ สองตัวซึ่งเป็นละมัง่ ฝาแฝดที่กําลังหากินในท่ามกลางหมู่ดอกบัว 6 จน
เวลาเย็นและเงาหมดไปแล้ว ฉั นจะไปยังภูเขามดยอบและยังเนิ นเขากํายาน 7 ที่รักของฉั นเอ๋ย เธอช่างงาม
สะพรัง่ ไปทัง้ นั ้น ในตัว เธอจะหาตําหนิ สัก นิ ดก ็ ไม่มี 8 จงจากเลบานอนไปกับ ฉั น เถิด เจ้ าสาวของฉั น จ๋า จง
จากเลบานอนไปกับ ฉั น นะ ให้ มองลงจากยอดเขาอามานา จากยอดเขาเสนี ร ์ และยอดเขาเฮอร์โมน จาก
ถํ้าราชสีห์ จากเขาเสือดาว 9 น้ องสาวของฉั นจ๋า น้ องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วละ เจ้าสาวของฉั น
เอ๋ย เจ้ าได้ ปล้นเอาดวงใจของฉั นไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่านั ้น ด้วยสร้อยคอสายเดียวของเจ้า
10 น้ องสาวของฉั น จ๊ะ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ความรัก ของเธอช่างหวานเสีย นี่ กระไร ความรัก ของเธอนั ้น ช่าง
หวานกว่านํ้าองุน
่ และกลิน
่ งเทศทัง้ หลาย 11 โอ เจ้าสาวของฉั นจ๋า ริมฝีปาก
่ นํ้ามันของเธอช่างหอมกว่าเครือ
ของเธอเสมือนนํ้าผึ้งกําลังจะหยดย้อย นํ้าผึ้งและนํ้านมอยู่ใต้ ลิน
ิ่ เสื้อผ้าของเธอหอมดุจกลิน
้ ของเธอ กลน
่
มาจากเลบานอน 12 เจ้ าสาวของฉั น เอ๋ย น้ องสาวของฉั น เปรียบประดุจ สวนสงวน ดุ จอ ุ ทยานที่ หวงห้ามไว้
1 ที่รักของฉั นเอ๋ย
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และดุ จน้าํ พุ ที่ ถู กประทับตราไว้ 13 ผลิ ตผลของเธอดุจสวนต้นทั บทิม อีกทัง้ ผลไม้อน
ั โอชาอย่างอื่นๆ อีกทัง้
เทียนขาวและแฝกหอม 14 ต้น แฝกหอมและต้น ฝรัน
่ ต้น ตะไคร้และอบเชย อี กทัง้ บรรดาต้นไม้ สําหรับ ทํา
กํายานคือต้นมดยอบและต้นกฤษณา อีกทัง้ เครือ
่ งหอมชัน
่ มทัง้ สิน
้ เยีย
้ 15 ตัวเธอประดุ จดังนํ้าพุ ในอุทยาน
ประดุจบ่อนํ้าแห่งชีวต
ิ และประดุจลําธารไหลจากเลบานอน
การขอร้องของเจ้าสาว
ลมเหนื อ เอ๋ย จงตื่น ขึ้น เถิด ลมใต้ เอ๋ย จงพัด มาเถิด จงพัด โชยสวนของดิ ฉั น เพื่อ ของหอมในสวน
นั ้นจะหอมฟุ้งออกไป ขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา และรับประทานผลไม้อน
ั โอชาเถิด
16 โอ

5
คําตอบของเจ้าบ่าว
1 น้ องสาวของฉั น จ๊ะ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ฉั น เข้า มาในสวนของฉั น แล้ว นะ ฉั น มาเก็บ เอามดยอบของฉั น
พร้อมกับไม้สีเสียดของฉั นแล้ว ฉั นรับประทานรวงผึ้งกับน้าํ ผึ้งของฉั นแล้ว ฉั นดื่มน้าํ องุนก
่ ับน้าํ นมของฉั น
แล้ว โอ สหายทัง้ หลาย จงรับประทานและจงดื่มเถิด โอ ท่านผู้เป็นที่รก
ั เอ๋ย จงดื่มให้อม
ิ่ หนําเถิด
เจ้าสาวได้ยน
ิ คําตอบของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
แต่ ใจของดิฉัน ยัง ตื่น อยู่ คื อม ี เสียงเคาะของที่รก
ั ของดิฉัน พูด ว่า “น้ องสาวจ๋า ที่ รัก ของ
ฉั นจ๋า เปิดประตู ให้ฉั นซิจ๊ะ แม่นกเขาของฉั นจ๊ะ แม่คนงามหมดจดของฉั นจ๋า เพราะศีรษะของฉั นก็ถู กนํ้า
ค้างชื้น และเส้นผมของฉั นก็ชุ่มด้วยละอองนํ้าฟ้าแห่งราตรีกาล� 3 ดิ ฉั นเปลื้องเสื้อของดิฉันออกเสียแล้ว
ดิฉั นจะสวมกลับเข้าไปอีกอย่างไรได้ ดิฉั นล้างเท้าของดิฉันแล้ว ทําไมจะให้เท้าของดิฉันกลับเปื้ อนไปอีกเล่า
4 ที่ รักของดิฉันสอดมือของเขาเข้ามาทางรู ประตู และใจดิฉันก็กระสันถึงเขา 5 ดิฉั นลุกขึ้นไปเปิ ดประตูให้ที่
รักของดิฉั น และมือของดิฉันทําให้มดยอบหยด และนิว
้ ของดิฉันทําให้น้ํามดยอบย้อยบนลูกสลักกลอน
2 ดิ ฉั น หลับ แล้ว

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว

6 ดิ ฉั นเปิ ด ประตู ให้ที่ รักของดิ ฉั น

แต่ ที่ รักของดิฉันกลับไปเสียแล้ว เมื่อเขาพูด จิ ตใจดิฉันมัวตกตะลึง ดิ
ฉั นแสวงหาเขา แต่ดิฉั นหาเขาไม่พบ ดิฉั นร้องเรียกเขา แต่เขามิได้ขานตอบ 7 พลตระเวนที่ลาดตระเวนใน
เมืองได้ พบดิ ฉั น เขาตี ดิฉัน เขาทําให้ดิ ฉั นบาดเจ็บ พลตระเวนรักษากําแพงเมืองฉกชิงเอาผ้าคลุมตัวจาก
ดิฉัน ไป 8 โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ขอให้พวกเธอปฏิญาณว่า ถ้า เธอคนใดได้ พบที่รก
ั ของดิ ฉั น
เธอจะรับปากบอกเขาว่า ดิ ฉั นป่วยเป็นโรครัก 9 โอ แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆ คู่ รักของเธอนั ้
นวิเศษอะไรไปกว่าคู่รก
ั ของใครๆ คู่รักของเธอนั ้ นวิเศษอะไรไปกว่าคู่รก
ั ของใครอื่นหรือ เธอจึงได้มาให้พวก
ฉั นปฏิญาณให้เช่นนั ้น
เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว

10 ที่ รักของดิฉันผิวเปล่งปลัง
่ อมเลือด เขาเป็นเอกในท่ามกลางหมื่นคน 11 ศีรษะของเขาดังทองคําเนื้ อดี
ผมของเขาหยิก และดํา เหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรียบเหมือนตานกเขาที่ รม
ิ ห้วยอาบนํ้านม และจั บอย
ู่ ที่ ริม กระแสนํ้า เต็ม ฝั่ ง 13 แก้ มของเขาเหมือนอย่างลานปลูก ไม้ สี เสียด ส่ง กลิน
่ หอมหวน ริม ฝีปากของเขา

เหมือนดอกบัวหยดนํ้ามดยอบ 14 มือของเขาดุจวงแหวนทองคําอันประดับด้วยพลอยเขียว ท้องของเขาดุจ
เสางาช้างและประดับด้วยไพทูรย์ 15 ขาของเขาดุจเสาหินอ่อนตัง้ บนฐานเสียบทองคําเนื้ อดี สีหน้าของเขา
ดุจเลบานอนประเสริฐอย่างไม้ สนสี ดาร์ 16 ปากของเขาอ่อนหวานที่ สุด ทั ่วทัง้ สรรพางค์ ของเขาล้วนแต่ น่า
รักน่าใคร่ โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มจ๋า นี่ คือที่รก
ั ของดิฉั น และนี่ คือเพื่อนยากของดิฉั น

6
คําพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มและเจ้าสาว
1 โอ แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รก
ั ของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอกลับไปไหนเสียแล้วเล่า
เพื่อพวกเราจะไปสืบหากับเธอ 2 ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานปลูกไม้สีเสียด และเพื่อ
จะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว 3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น และที่รกก
ั เ็ ป็นขอ
์ องที่รก
งดิฉั น เขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยูท่
่ ามกลางหมู่ดอกบัว
ความงามและความดีของเจ้าสาว
ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย แม่ ช่างสวยงามประหนึ่ ง เมืองทีร ซาห์และงามเย็นตาดัง เยรู ซาเล็ม แม่ เป็น สง่า น่า
คร้ามเกรงดัง กองทัพ มี ธงประจํา 5 ขอเบือนเนตรไปจากฉั น เถอะ เพราะว่า ฉั น แพ้ นั ยน์ ตาของเธอแล้ว ผม
ของน้ องดุจ ฝูง แพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ น ลาดภู เขากิ เลอาด 6 ซี่ ฟัน ของเธอดัง ฝูง แกะตัว เมีย เพิง่ ขึ้น มาจาก
การชําระล้าง มี ลูก แฝดติด มาทุก ตัว และหามี ตัว ใดเป็น หมัน ไม่ 7 ขม ับ ของเธอเหมือ นผลทั บท ิม ผ่า ซีก อยู่
ในผ้า คลุม 8 มี มเหสี หกสิบ องค์ และนางห้ามแปดสิบ คน พวกหญิง พรหมจารีอี กมากเหลือ จะคณนา 9 แม่
นกเขาของฉั น แม่คนงามหมดจดของฉั น เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัวรักหัวใคร่ของผู้
4 โอ
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ให้กําเนิ ด สาวๆทัง้ หลายเห็นเธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก ทัง้ เหล่ามเหสีและเหล่านางห้ามก็สรรเสริญเยินยอ
เธอว่า 10 “แม่สาวคนนี้ เป็นผู้ใดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุ โณทัย แจ่มจรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุ ร ิ
ยัน สง่า น่า เกรงขามดัง กองทัพ มี ธงประจํา� 11 ดิ ฉั น ลงไปในสวนผลนั ท เพื่อ จะดู หมู่ ไม้ เข ียวตามหุบเขาว่า
เถาองุนม
่ ด
ี อกตูมออกหรือเปล่า และเพื่อจะดูวา่ ผลทับทิมมีดอกแล้วหรือยัง 12 เมื่อดฉ
ิ ั นยังไม่ทันรตั
ู้ ว จิตใจ
ของดิฉันได้กระทําให้ดิฉั นเหมือนรถม้าแห่งอามินาดิบ 13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด โอ แม่ชาวชู เลมจ๋า กล
ับมาเถิด กลับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้ เธอไว้ชมเชย นี่ กระไรนะ เธอทัง้ หลายจงมองตัวแม่ ชาวชู เลม
ดังกองทัพสองพวก
1 โอ
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แม่ธิดาของจ้าว เท้าสวมรองเท้าผูกของเธอนั ้นนวยนาดนี่ กระไร ตะโพกของเธอกลมดิกราวกับเม็ด
เพชรที่ มือช่างผู้ชาํ นาญได้เจียระไนไว้ 2 สะดือของเธอดุ จอ่างกลมที่ มิได้ ขาดเหล้าองุน
่ ประสม ท้องของเธอ
ดังกองข้าวสาลี ที่ มีดอกบัวปักไว้ล้อมรอบ 3 ถันทัง้ สองของเธอเหมือนลูกละมัง่ สองตัวซึ่งเป็นละมัง่ ฝาแฝด
4 ลําคอของเธอประหนึ่ งหอคอยสร้างด้วยงาช้าง เนตรทัง
้ สองของเธอดุจสระในเมืองเฮชโบนที่รม
ิ ประตูเมือ
งบัทรับบิม จมูกของเธอเหมือนหอแห่งเลบานอนซึ่งมองลงเห็นเมืองดามัสกัส 5 ศีรษะของเธอดังยอดภูเขา
คารเมล ผมของเธอดุจด้ายสีม่วง กษั ตริย์ก็ต้องมนต์เสน่ หด้
์ วยเส้นผมนั ้น 6 โอ แม่ช่างน่ารัก แม่ช่างชื่นชม
เธอนี่ ชา่ งสวยงามต้องตาจริง 7 เธองามระหงดุจ ต้ นอ ิ นทผลัม และถัน ทัง้ สองของเธอดัง พวงองุน
่ 8 ฉั น จึง
คิด ว่า ฉั น จะปี นขึ้นต้ นอ ิ นทผลั มน ัน
้ ฉั น จะจับ พวงเหนี่ ยวไว้ ขอให้ถัน ทัง้ สองของเธองามดัง พวงองุน
่ เถอะ
และขอให้ลมหายใจของเธอหอมดังผลแอบเปิ้ ลเถิด 9 และขอให้เพดานปากของเธอดุจน้าํ องุน
่ อย่างดียงิ่ สํา
หรับที่รก
ั ของฉั น ดื่มคล่องคอจริงๆ ทําให้ริมฝีปากของคนที่หลับอยู่พูดได้
เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่าว

10 ตัวดิฉันเป็ นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น
์ องที่รก

และความปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัวดิฉั น 11 ที่รักของ
ดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ ให้เราพากันออกไปในทุ่ง นา ให้เราพักอยู่ตามหมู่ บ้าน 12 ให้เราตื่น แต่ เช้าตรู ไปยั
่
งสวน
องุน
่ ให้เราดูวา่ เถาองุนม
่ ด
ี อกตูมออกหรือเปล่า หรือว่ามีดอกบานแล้ว ให้เราดูวา่ ต้นทับทิมมีดอกหรือยัง ณ
ที่นั ่นแหละดิฉันจะมอบความรักของดิฉันให้แก่เธอ 13 โอ ที่รักของดิฉันจ๋า ผลมะเขือดด
ู าอิมส่งกลิน
่ หอมฟุ้ง
ไป แล้วที่ประตู บ้านของพวกดิฉันมีผลไม้ อร่อยนานาชนิ ด มี ทัง้ ผลใหม่ และผลเก่าที่ ดิ ฉั นได้ เก็บรวบรวมไว้
สําหรับเธอ
1 โอ
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ถ้าเธอได้เป็นเหมือนพีช
่ ายของดิฉั น ผูได้
้ ดูดนมจากอกมารดาของดิฉันกจ
็ ะดี เพราะเมื่อดฉ
ิ ั นพบเธอ
นอกบ้าน ดิฉั นจะได้จุบเธอได้ แล้วคนทัง้ หลายจะได้ไม่ดูถู กดูหมิน
่ ดิฉั น 2 แล้วดิฉันจะได้เดินนําเธอพาเธอ
ให้เข้ามาในเรือนมารดาของดิ ฉั น ผู้ซึ่ง จะสอนดิ ฉั น ดิ ฉั น จะได้ ให้เธอดื่ มน้าํ องุน
่ ใส่ เครือ
่ งเทศ และดื่ มน้าํ ทั
บทิมของดิฉั น 3 แล้วมือซ้ายของเขาจะช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาจะสอดกอดดิฉันไว้ 4 โอ
บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ขอให้ เธอทัง้ หลายปฏิญาณว่า เธอทัง้ หลายจะไม่ เร้า หรือ จะไม่ ปลุก ที่รก
ั
ของดิฉันให้ต่ ืนกระตือขึ้น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก

5 แม่คนนี้ ที่ขึ้นมาจากถิน
่ ทุรกันดารอิงแอบแนบมากับคู่รัก

คือใครที่ไหนหนอ ดิฉั นได้ปลุกเธอเมื่อเธออยู่
ใต้ ต้น แอบเปิ้ ล ที่ นั ่น แหละที่ มารดาของเธอได้ ให้ กําเนิ ด เธอ ที่ ตรงนั ้น แหละผู้ ที่ คลอดเธอได้ ให้ กําเนิ ด เธอ
6 จงแนบดิฉัน ไว้ดุ จดวงตราแขวนอยู่ ที่ ใจของเธอ ประดุจ ดวงตราบนแขนของเธอ เพราะความรัก นั ้น เข้ม
แข็งอย่างความตาย ความริษยาก็ดุเดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแห่งความริษยานั ้นกค
็ ือประกาย
เพลิง คือประกายเพลิงที่แสนรุ นแรง 7 นํ้ามากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้ หรืออท
ุ กธารทัง้ หลาย
ไม่ อาจท่วมความรักให้สําลักตายเสียได้ แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในเหย้าเรือนของตนทัง้ สิน
้ มาแลก
กับความรักนั ้น คนนั ้นจะได้รบ
ั ความหมิน
่ ประมาทจากคนทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่
เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ
่ งน้ องสาวคนหนึ่ ง
เราจะทําอย่างไรกับน้องสาวของเรา เมื่อถึงวันที ่เขามาสู่ ขอน้
องของเรา 9 ถ้าหากน้ องสาวนั ้นเป็นกําแพง พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงินไว้หลังหนึ่ ง และถ้าหากน้ องเป็น
ประตู พวกเราจะโอบล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์
8 เรามีน้องสาวคนหนึ่ งและเธอยังไม่มีถัน

เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
ถันทัง้ สองของดิฉันเหมือนดังหอคอย เพราะฉะนั ้นในสายตาของเขาดิฉันจึงเป็นดัง
ผู้ที่ ได้รับความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมีสวนองุน
่ อยู่แปลงหนึ่ งที่ เมืองบาอัลฮาโมน พระองค์ทรงมอบ
สวนองุน
่ นั ้น ให้แก่ ผู้ รักษาสวนเช่า ทุ กคนต้องส่ง เงิน คนละพัน แผ่น เป็น ค่า ผลไม้ 12 สวนองุน
่ ของดิ ฉั น ซึ่ง
เป็นของดิฉันเอง อยู่ต่อหน้าดิฉั น โอ ข้าแต่ซาโลมอน พันนั ้นพระองค์เอาไปเถิด และผู้ดูแลผลไม้ในสวนนั ้
10 ดิ ฉั นเป็ นกําแพง

เพลงซาโลมอน 8:13
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เพลงซาโลมอน 8:14

นก ็ เอาไปคนละสองร้อยเถิด 13 โอ เธอ ผู้ อยู่ในสวน พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟัง เสียงของเธออยู่ ขอให้ฉั น
ได้ยน
ิ เสียงเธอ 14 ที่รักของดิฉันจ๋า เร็วๆเข้าเถอะจ๊ะ ขอให้เธอเป็นดังละมัง่ หรือกวางหนุ่มบนภูเขาต้นสีเสียด
เถิด

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:1

543

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:15

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออิสยาห์

อิส ยาห์เป็น บุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2) พระเจ้า ซึ่ง เลือกเขาไว้ก่อนที่ เขาเกิด ได้
ทําให้เขาเป็น “ลูกศรขัดมัน� (49:2) เขารับใช้พระเจ้าในรัชกาลของกษั ตริย์อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮ
เซคียาห์
อิส ยาห์ ได้ ประกาศพระคํา ของพระเจ้า และได้ เตือนยู ดาห์ ว่า พระเจ้า จะทรงทําลายเขาเพราะเหตุ ความ
บาปของเขา พระคัมภีร ์ใหม่ ได้ อ้างถึง หนั ง สื ออ ิส ยาห์ ประมาณ 20 ครัง้ หน ังสื ออ ิส ยาห์ ยาวกว่า หน ังสือ
พยากรณ์ อื่นๆ และมี คํา พยากรณ์ ถึง พระเยซู สมบูรณ์ กว่า เล่ มอ ่น
ื ๆหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ได้ พยากรณ์ ถึง “ความ
ทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และถึง สง่า ราศี ที่ จะมาภายหลัง� (1 ปต 1:11) หน ังสื ออ ิส ยาห์ มี คํา สอนเรือ
่ ง
ความรอดและการไถ่บาปมากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม
การใช้ภาษาในหนั งสืออิสยาห์ไพเราะกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ และบางส่วนของเพลง Messiah ของจอ
รจ์ เฟรเดอร์รก
ิ แฮนดัล มาจากเล่มนี้โดยตรง
อาจารย์ บางคนที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า อ้างว่า อิส ยาห์ เข ีย นบทที่ 1-40 แต่ มี อีก 1 หรือ 2 คนที ่ ได้ เข ีย นบทที่
41-66 ความคิดนี้ ไม่ได้มาจากหนั งสืออิสยาห์หรือจากข้อมูลใดๆแห่งประวัติศาสตร์ พระคัมภีรใหม่
์
ได้อ้างถึง
ข้อความจากบทที่ 41-66 เป็นเวลา 8 ครัง้ และทุกครัง้ ได้ ใช้คําว่า “ตามที่ อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าว
ไว้� “อิสยาห์ได้กล่าวอีกว่า� หรือ “อิสยาห์กล้ากล่าวว่า� เมื่อพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกนี้ พระองค์ได้รับรอง
ว่าหนั งสื ออิสยาห์ทัง้ เล่มเป็นพระคําของพระเจ้า พระเยซู ได้ อ้างข้อความจากบทที่ 61 ข้อ 1-2 แล้วตรัสว่า
อิสยาห์เป็นผู้เขียนไม่ใช่คนหนึ่ งในสมัยพวกมัคคาปี หรือหลังสมัยนั ้น หลังจากพระเยซู ทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย พวกอัครสาวกได้ อา้ งข้อความต่างๆจากเล่ มน ี้ เมื่อ เขาประกาศ ซึ่ง แสดงว่า หนั ง สื ออ ิส ยาห์ เป็น
พระคําของพระเยโฮวาห์ ถ้าผู้ใดจะเชื่อว่าอีก 1 หรือ 2 คนได้ ชว
่ ยกันเขียนหนั งสื ออิสยาห์ เขาจะต้องกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าไม่เชื่อพระคัมภีร ์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจะหาวิธอ
ี า้ งว่าพระคัมภีรไม่
์ เป็นพระวจนะของพระเจ้า�
พระเยซู ตรัสว ่า “โอ คนเขลา และมี ใจเฉื่ อยในการเชื่อ บรรดาคํา ซึ่ง พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้นั ้น �
(ลก 24:25) คริสเตียนไม่ควรให้เกียรติคนใดที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นคนเขลา
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าการรับใช้ของอิสยาห์ได้ใช้เวลา 41 ปี
พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวกเขา

นิ มิ ตของอิส ยาห์บุ ตรชายของอามอส ซึ่ง ท่านได้ เห ็น เกี่ยวกับ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ในรัชกาลของอุส ซี
ยาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ 2 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงฟัง โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงเงีย
่ หู
เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว ่า “เราได้ เลี้ยงดู บุ ตรและให้เติบโตขึ้น แต่ เขาทัง้ หลายได้ กบฏต่อ เรา 3 วัว รู จ
้ ัก
เจ้าของของมัน และลาก็ รู ้จัก รางหญ้า ของนายมัน แต่ อิสราเอลไม่ รู จ
้ ัก ชนชาติ ของเราไม่ พิจารณาเลย�
4 เออ ประชาชาติ บาปหนา ชนชาติ ซึ่งหนั กด้วยความชัว
่ ช้า เชื้อสายของผู้กระทําความชัว่ ร้าย บรรดาบุตรที่
ทําความเสีย หาย เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ เขาได้ ยว
ั ่ องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอลให้ทรงพระพิโรธ
์
เขาทัง้ หลายหันหลังให้เสีย 5 ยังจะให้เฆี่ยนเจ้าตรงไหนอีกที่เจ้ากบฏอยูเรื
่ อ
่ ยไป ศีรษะก็เจ็บหมด จิตใจก็ออ
่ น
เปลี้ยไปสิน
้ 6 ตัง้ แต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติในนั ้นเลย มีแต่บาดแผลและฟกชํ้าและเป็นแผลเลือด
ไหล ไม่ เห ็ นบี บออกหรือ พัน ไว้ หรือ ทําให้ออ
่ นลงด้วยนํ้ามัน 7 ประเทศของเจ้า ก็ รกร้างและหัว เมืองของเจ้า
ก็ ถู กไฟเผา ส่วนแผ่น ดิน ของเจ้า คนต่างด้าวก็ ทําลายเสีย ต่อ หน้า เจ้า มั นก ็ รกร้างไป เหมือนอย่างถูก พลิก
ควํา่ เสียโดยคนต่างด้าวนั ้น 8 ส่วนธิดาแห่งศิ โยนก็ ถู กทิง้ ไว้เหมือนอย่างเพิงที่ ในสวนองุน
่ เหมือนเพิงในไร่
แตงกวา เหมือนเมืองที่ถูกล้อม 9 ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธามิได้เหลือคนไว้ให้เราบ้างเล็กน้ อยแล้ว เราก็จะ
ได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์
1

การขอร้องให้กลับใจเสียใหม่

10 ดู ก่อนท่านผู้ ปกครองเมืองโสโดม

จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ดู ก่อนท่านประชาชนเมืองโกโม
ราห์ จงเงีย
่ หู ฟัง พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเรา 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เครือ
่ งบูชาอัน มากมายของ
เจ้า นั ้น จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ เรา เราเอือมแกะตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และไขมัน ของสัตว์ ที่ ขุน ไว้
นั ้น แล้ว เรามิ ได้ ปี ติ ยินดี ในเลือดของวัว ผู้ หรือ ลูก แกะหรือ แพะผู้ 12 เมื่อ เจ้า เข้า มาเฝ้า เรา ผู้ ใดขอให้ เจ้ า
ทํา 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 ข้างขึ้น ของเจ้า และ
วันเทศกาลตามกําหนดของเจ้า มันกลายเป็นภาระแก่เรา เราแบกเหน็ ดเหนื่ อยเสียแล้ว 15 เมื่อเจ้ากางมือ
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ของเจ้าออกเราจะซ่อนตาของเราเสียจากเจ้า แม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราจะไม่ฟัง มือของเจ้าเปรอะ
ไปด้วยโลหิต 16 จงชําระตัว จงทําตัว ให้สะอาด จงเอาการกระทํา ที่ ชว
ั ่ ของเจ้า ออกไปให้พ้น จากสายตาของ
เรา จงเลิก กระทํา ชัว่ 17 จงฝึก กระทํา ดี จงแสวงหาความยุ ติ ธรรม จงบรรเทาผู้ ถู กบ ีบ บังคับ จงป้องกัน ให้
ลูกกําพร้าพ่อ จงสู้ ความเพื่อหญิงม่าย� 18 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ ความกัน ถึงบาปของเจ้า
เหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ 19 ถ้าเจ้าเต็มใจ
และเชื่อ ฟัง เจ้ าจะได้ กิน ผลดี แห่งแผ่น ดิน 20 แต่ ถ้า เจ้า ปฏิเสธและกบฏ เจ้ าจะถูก ทําลายเสีย ด้วยคมดาบ
เพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้ว� 21 เมืองที่สัตย์ซื่อกลายเป็นแพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอ
ที่เคยเปี่ ยมด้วยความยุติธรรม ความชอบธรรมเคยพํานั กอยู่ในเธอ แต่เดีย
๋ วนี้ พวกฆาตกรพํานั กอยู่ 22 เงิน
ของเจ้าได้กลายเป็นขี้เงินไปแล้ว นํ้าองุน
่ ของเจ้าปนนํ้าแล้ว 23 เจ้านายของเจ้าเป็นพวกกบฏและเป็นเพื่อน
ของโจร ทุกคนรักสินบนและวิง่ ตามของกํานั ล เขามิได้ป้องกันให้ลูกกําพร้าพ่อ และคดีของหญิงม่ายก็ไม่มา
ถึงเขา 24 ฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอลตรัสว่า “ดูเถิด
์
เราจะระบายความโกรธของเราเหนื อศัตรู ของเรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง
ในอนาคตอิสราเอลจะกลับไปสู่แผ่นดินของเขาอีก

25 เราจะหันม ือ ของเรามาสู้ เจ้ าและจะถลุง ไล่ ขี้ แร่ของเจ้า ออกเสีย อย่างกับ ล้างด้วยนํ้า ด่าง

และเอาของ
เจือปนของเจ้าออกให้หมด 26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้ดังเดิม และคืนที่ปรึกษาของเจ้าอย่างกับ
ตอนแรก ภายหลัง เขาจะเรียกเจ้า ว่า ‘นครแห่ง ความชอบธรรม นครสัตย์ ซื่อ � ” 27 ศิ โยนจะรับ การไถ่ ด้วย
ความยุติธรรม และบรรดาคนในนครที่ กลับใจจะรับการไถ่ ด้วยความชอบธรรม 28 แต่พวกละเมิดและพวก
คนบาปจะถูกทําลายด้วยกัน และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ละทิง้ พระเยโฮวาห์จะถู กล้างผลาญ 29 เพราะเจ้าจะ
ละอายเรือ
่ งต้น โอ๊ก ที่ เจ้ าปรารถนานั ้น และเจ้า จะอับอายเรือ
่ งสวนซึ่ง เจ้า เลื อก 30 เพราะเจ้า จะเป็น เหมือน
ต้นโอ๊กที่ ใบเหีย
่ วแห้ง และเหมือนสวนที่ ขาดนํ้า 31 และผู้ที่ แข็งแรงจะกลายเป็นใยป่าน และผู้ประกอบมัน
ขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ และทัง้ สองจะไหม้เสียด้วยกัน ไม่มีผู้ใดดับได้
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ถ้อยคํา ซึ่ งอ ิส ยาห์ บุ ตรชายของอามอสเห็น เกี่ยวกับ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 2 ในยุค หลัง จะเป็น ดังนี้ คือ
ภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวกภูเขาทัง้ หลาย และจะถูกยกขึ้น
ให้เหนื อบรรดาเนิ นเขา และประชาชาติทัง้ สิน
้ จะหลัง่ ไหลเข้ามาหา 3 และชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากจะมา
กล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยังพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะ
ทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์� เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 4 พระองค์ จะทรงวินิจฉั ย ระหว่าง
บรรดาประชาชาติ และจะทรงตําหนิ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และเขาทัง้ หลายจะตี ดาบของเขาให้เป็น
ผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีก
ต่อไป 5 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราทัง้ หลายดําเนิ นในสว่างของพระเยโฮวาห์
1

ต้องให้การลงโทษสําเร็จก่อนรับพระพรได้

6 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงละทิง
้ ชนชาติ ของพระองค์ เสีย

คือวงศ์ วานของยาโคบ เพราะว่าเขาอุดมด้วย
หมอดู จากตะวัน ออกอย่างคนฟี ลิ ส เตีย และเขาตี สน ิ ทกับ คนต่างชาติ 7 แผ่ นดิน ของเขาเต็ มด ้วยเงิน และ
ทองคํา ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีสิน
้ สุด แผ่นดินของเขาเต็มด้วยม้า รถรบของเขาไม่มีสิน
้ สุด 8 แผ่นดินของ
เขาเต็มด้วยรู ปเคารพ เขากราบไหว้ผลงานแห่งมือของเขา ต่อสิง่ ซึ่งนิว
้ มือของเขาได้กระทํา 9 คนตํ่าต้อยจึง
10
กราบลงและคนใหญ่โตก็ ถ่อมตัวลง ฉะนั ้นอย่าอภัยเขาเลย จงหลบเข้าไปในหินและซ่อนอยู่ในผงคลี ให้
พ้น จากความน่า เกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ 11 และ
ท่าอันผยองของมนุษย์จะตกตํ่าลง และความจองหองของคนจะถูกปราบลง พระเยโฮวาห์องค์เดียวจะเป็น
ผู้เทิดทูนในวันนั ้น 12 เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะสู้สารพัดที่เย่อหยิง่ และสูงส่ง สู้สารพัดที่ถู
กยกขึ้นและพวกเขาจะถูกปราบลง 13 สู้ต้นสนสีดาร์ทัง้ สิน
้ ของเลบานอนที่สูงและที่ถูกยกขึ้น และสู้ต้นโอ๊ก
ทัง้ สิน
้ ของบาชาน 14 สู้ภูเขาสูงทัง้ สิน
้ และสู้เนิ นเขาทัง้ ปวงที่ถูกยกขึ้น 15 สู้หอคอยสูงทุกแห่ง และสู้กําแพง
ที่ เข ้ม แข็ง ทุก แห่ง 16 สู้ กําปั่ นทัง้ สิน
้ ของทารชิช และสู้ รู ปภาพงดงามทัง้ สิน
้ 17 และความผยองของมนุษย์
จะต้องถูกปราบลง และความจองหองของคนจะตกตํ่าลง ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์องค์เดียวจะเป็ นที ่เทิดทูน
18 และรู ป เคารพทัง
้ หลายพระองค์ จะทรงทําลายอย่างเต็ มท ี่ 19 และคนจะเข้าไปในถํ้า หิน และในโพรงดิน
ให้พ้น จากความน่า เกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่า ราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อ
พระองค์ ทรงลุก ขึ้น กระทํา ให้ โลกสัน
่ สะท้าน 20 ในวัน นั ้น คนจะเหวีย
่ งรู ป เคารพของตนออกไปอัน ทํา ด้วย
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เงิน และรู ปเคารพของตนที่ ทําด้วยทองคํา ซึ่งเขาทําไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว
21 เพื่อเขาจะเข้าถํ้าหินและเข้าซอกผา ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศี แห่
งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงลุกขึ้นกระทําให้โลกสัน
่ สะท้าน 22 จงตัดขาดจากมนุษย์
เสียเถิด ซึ่งในจมูกของเขามีลมหายใจ เพราะเขามีคุณค่าอะไรเล่า
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พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์

เพราะดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงนํา ออกไปเสีย จากเยรู ซาเล็ม และจาก
ยู ดาห์ ซึ่ง เครือ
่ งคํ้า และเครือ
่ งจุน เครือ
่ งคํ้า อัน เป็น อาหารทัง้ หมด และเครือ
่ งคํ้า อัน เป็น นํ้า ทัง้ หมด 2 พวก
ทแกล้วและพวกทหาร ผู้ วินิจฉั ยและผู้ พยากรณ์ ผู้เฉลียวฉลาดและพวกผู้ ใหญ่ 3 นายห้าสิบและผู้ มี ยศ ที่
ปรึกษาและคนเล่นกลที่ มี ฝีมือ และนั ก พูด ที่ วาทะโวหารดี 4 และเราจะกระทํา ให้เด็กๆเป็น เจ้า นายของเขา
และทารกจะปกครองเขา 5 และประชาชนจะถูกบีบบังคับ ทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนของตน และทุกคนจะบีบ
บังคับเพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะลึ่งต่อผู้ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้มีเกียรติ 6 เมื่อใครคนหนึ่ งไปยึดตัวพี่
น้ องของเขาในเรือนของบิดาของเขา กล่าวว่า “เจ้ามีเสื้อคลุมอยู่แล้ว เจ้าจงเป็นผู้นําของเรา และซากที่อยู่
นี้ จะอยู่ ใต้ กํา มือ ของเจ้า� 7 ในวัน นั ้น เขาจะคัดค้านว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ ยอมเป็น ผู้ สมาน เพราะในเรือนของ
ข้าพเจ้า ไม่ มี ทัง้ อาหารและเสื้อ คลุม ท่านจะตัง้ ข้าพเจ้า ให้เป็น ผู้นํา ของประชาชนไม่ ได้ � 8 เพราะเยรู ซาเล็ม
ก็ ล่มจมและยู ดาห์ ก็ ล้ม ควํา่ เพราะว่า ลิน
้ ของเขาและการกระทํา ของเขาก็ ต่อสู้ พระเยโฮวาห์ กบฏต่อ พระ
เนตรอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ 9 สีหน้าของเขาเป็นพยานปรักปรําเขาทัง้ หลาย เขาป่าวร้องความผิดของเขา
อย่างโสโดม เขามิ ได้ ปิดบัง ไว้ วิบัติ แก่ จิ ตใจเขา เพราะว่า เขาได้ นํา ความชัว่ ร้ายมาเป็น บําเหน็ จ แก่ ตัว เขา
เอง 10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขาทัง้ หลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะได้รบ
ั ประทานผลแห่งการกระทําของเขา
11 วิบัติ แก่ คนชัว
่ ความร้ายจะตกแก่ เขา เพราะว่า สิง่ ใดที่ มือ เขาได้ กระทํา เขาจะถูก กระทํา เช่นก ัน 12 ส่วน
ชนชาติ ของเรา เด็กๆเป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครองเหนื อเขา โอ ชนชาติ ของเราเอ๋ย ผู้นําของเจ้า
ทําเจ้าให้ผิด และทําลายแนวทางทัง้ หลายของเจ้า 13 พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับสู้ ความ พระองค์ ประทับ
ยืน พิพากษาชนชาติ ของพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ จะทรงเข้า พิพากษาพวกผู้ ใหญ่ และเจ้า นายชนชาติ ของ
พระองค์ “เจ้าทัง้ หลายนี่ แหละซึ่งได้กลืนกินสวนองุน
่ เสีย ของที่รบ
ิ มาจากคนจนก็อยู่ในเรือนของเจ้า 15 ซึ่ง
เจ้า ได้ ทุ บชนชาติ ของเราเป็น ชิน
้ ๆ และได้ บดบี้ หน ้า ของคนจนนั ้น เจ้า หมายความว่า กระไร� องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
1

พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทัง้ หลายของศิโยน
“เพราะธิดาทัง้ หลายของศิ โยนนั ้ นก ็ ผยอง และเดิน คอยืด คอยาว ตาของเขา
ชม้อยชม้าย เดินกระตุ้งกระติง้ ขยับเท้าให้เสียงกรุ ง๋ กริ ๋ง 17 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นชันนะตุที่ ศีรษะ
ของบรรดาธิดาของศิ โยน และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ที่ ส่วนลับของเขาทัง้ หลายโล้นไป 18 ในวันนั ้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนําเอาเครือ
่ งวิจิตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหร็จ ตุ้มวงเดือน 19 จี้ กําไล
20
มือ ผ้าแถบ ผ้ามาลา กําไลเท้า ผ้าคาดศีรษะ หีบเครือ
่ งนํ้าอบ ตะกรุดพิสมร 21 แหวนตรา และแหวนจมูก
22 เสื้องาน และเสื้อคลุม ผ้าคลุม และกระเป๋ าถือ 23 กระจก เสื้อผ้าลินิน ผ้าโพกศีรษะ และผ้าคลุมตัว 24 ต่อ
มาแทนนํ้าอบจะมีแต่ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะมีเชือก แทนผมดัดจะมีแต่ศีรษะล้าน แทนเสื้องามลํ้าค่า
จะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอยไหม้ 25 พวกผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ และ
ทแกล้วทหารของเจ้าจะล้มในสงคราม 26 ประตู ทัง้ หลายของเธอจะครํา่ ครวญและโศกเศร้า เธอผู้อยู่อย่าง
โดดเดี่ยวจะนั ่งบนพื้นดิน�
16 พระเยโฮวาห์ตรัส อี กว่า

4
อาณาจักรของพระคริสต์ คือพระอังกูร
ในวัน นั ้น หญิง เจ็ด คนจะยึด ชายคนหนึ่ ง ไว้ กล่าวว่า “เราจะหากิน ของเรา หานุ่ง หาห่ม ของเราเอง ขอ
เพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสูของเราเสีย� 2 ในวันนั ้นองก
ั ูรของพระเยโฮวาห์จะ
งดงามและรุ ง่ โรจน์ และพืชผลของแผ่นดินนั ้นจะเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติของผู้ที่หลีกเลี่ยงหลบหนี
แห่งอิสราเอล 3 และต่อมาคนที่เหลืออยูในศิ
่
โยนและค้างอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เขาจะเรียกว่าบริสุทธิ์ คือทุกคนผู้
มีชื่อในทะเบียนชีวต
ิ ในเยรู ซาเล็ม 4 ในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงล้างความโสโครกของธิดาทัง้ หลายของ
ศิ โยน และชําระรอยโลหิต ของเยรู ซาเล็ม จากท่ามกลางเมืองนั ้น ด้วยอานุภาพแห่ง การพิพากษาและด้วย
อานุภาพของการเผา 5 และพระเยโฮวาห์ จะทรงสร้างเมฆและควัน เพื่อ กลางวัน และแสงแห่ง เปลวเพลิง
1

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 4:6

546

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 5:29

เพื่อกลางคืนเหนื อที่อยู่อาศัยทัง้ สิน
้ ของภูเขาศิโยน และเหนื อประชุมชนเมืองนั ้น เพราะจะมีการป้องกันอยู่
เหนื อสง่าราศีทัว่ สิน
้ 6 จะมีพลับพลาทําร่มกลางวันบังแดด และเป็นที่ลี้ภัยและที่กําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุนที
่ ่ไร้ผล

1 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถึงที่ รก
ั ของข้าพเจ้า

เป็นเพลงของที่รก
ั ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุน
่ ของท่าน
ที่ รัก ของข้าพเจ้า มี สวนองุน
่ แปลงหนึ่ ง อยู่ บนเนิ น เขาอั นอ ุ ดมยิง่ 2 ท่านทํา รัว้ ไว้รอบแล้ว เก็ บก ้อนหิน ออก
หมดและปลูก เถาองุน
่ อย่างดี ไว้ ท่านสร้างหอเฝ้า ไว้ท่ามกลาง และสกัด บ่อ ยํ่า องุน
่ ไว้ในสวนนั ้น ด้วย ท่าน
มุ่ง หวัง ว่า มัน จะบัง เกิ ดล ู กอง ุ่น แต่ มัน บัง เกิ ดล ูก เถาเปรีย
้ ว 3 บัดนี้ โอ ชาวเยรู ซาเล็ม และคนยู ดาห์เอ๋ย ขอ
ตัดสินระหว่างเราและสวนองุน
่ ของเรา 4 มีอะไรอีกที่จะทําได้เพื่อสวนองุน
่ ของเรา ซึ่งเรายังไม่ได้ทําให้ ก็เมื่อ
เรามุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น ไฉนมันจึงเกิดลูกเถาเปรีย
้ ว 5 บัดนี้ เราจะบอกเจ้าทัง้ หลายให้วา่ เราจะทํา
อะไรกับสวนองุน
่ ของเรา เราจะรือ
้ รัว้ ต้นไม้ของมันเสีย แล้วมันก็จะถูกเผา เราจะพังกําแพงของมันลง มันก็
จะถูกเหยียบยํ่าลง 6 เราจะกระทํามันให้เป็ นที ่ร้าง จะไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่
ก็ จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆไม่ ให้ โปรยฝนรดมัน 7 เพราะว่า สวนองุน
่ ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธาคือ
วงศ์วานอิสราเอล และคนยูดาห์เป็นหมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่นพระทัย และพระองค์ทรงมุ่งหวังความยุติธรรม
แต่ดูเถิด มีแต่การนองเลือด หวังความชอบธรรม แต่ ดูเถิด เสียงร้องให้ช่วย
วิบัติหกอย่างแก่คนอิสราเอล

8 วิบัติแก่ผู้เหล่ านั ้ นที ่เสริมบ้านหลังหนึ่ งเข้ากับอีกหลังหนึ่ ง

และเสริมนาเข้ากับนา จนไม่มีที่อีกแล้ว 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 สวน
องุน
่ ยี่ สิ บห้า ไร่จะได้ ผลแต่ เพียงบัท เดียว และเมล็ด พืช หนึ่ ง โฮเมอร์จะให้ ผลแต่ เอฟาห์ เดียว � 11 วิบัติ แก่
คนเหล่านั ้ นที ่ ลุ กขึ้น แต่ เช้า มืด เพื่อ วิง่ ไปตามเมรัย ผู้ เฉ่อ
ื ยแฉะอยู่จนดึก จนเหล้า องุน
่ ทําให้เขาเมาหยําเป
12 เขามีพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รํามะนา ปี่ และเหล้าองุน
่ ณ งานเลี้ยงของเขา แต่เขาทัง้ หลายมิได้เอาใจใส่
ในพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ หรือ พิจารณาพระหัตถกิจ ของพระองค์ 13 เพราะฉะนั ้น ชนชาติ ของเราจึง
ตกไปเป็นเชลย เพราะขาดความรู ้ ผู้มีเกียรติของเขาก็หว
ิ แย่ และมวลชนของเขาก็แห้งผากไปเพราะความ
กระหาย 14 เพราะฉะนั ้น นรกก็ ขยายที่ ของมัน ออก และอ้า ปากเสีย โดยไม่ จํากัด และสง่า ราศี ของเขา และ
มวลชนของเขา และเสียงอึงคะนึ งของเขา และผู้ลิงโลดอยู่ ก็ จะลงไป 15 คนตํ่าต้อยจึงจะกราบลง และคน
เข้มแข็งก็ถ่อมตัวลง และนั ยน์ ตาของผู้ผยองก็ ถู กลดตํ่า 16 แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะได้ รบ
ั การเทิดทูน
ไว้โดยความยุติธรรม และพระเจ้าองค์บริสุทธิจะได้
ทรงสําแดงความบริสุทธิโ์ ดยความชอบธรรม 17 แล้วลูก
์
แกะจะเที่ยวหากิ นที ่ นั่น ตามลักษณะท่าทางของมัน คนแปลกหน้า จะหากิน ในที่ ปรักห ัก พัง ของสัตว์ที่ อ้วน
18 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ลากความชัว
่ ช้า ด้วยสายของความไร้สาระ ผู้ ลากบาปอย่างกับ ใช้ เชือกโยงเกวียน
19 ผูกล่
้ าวว่า “ให้พระองค์รีบร้อน ให้พระองค์เร่งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้เห็น ให้พระประสงค์ขององค์
ผู้ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอลเสด็จ มาใกล้ ขอให้ มาเพื่อ เราจะได้ รู ้� 20 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ เรียกความชัว่ ร้าย
ว่าความดี และความดีวา่ ความชัว่ ร้าย ผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่าง และความสว่างเป็นความมืด ผู้
ถือเอาว่าความขมเป็นความหวาน และความหวานเป็นความขม 21 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่ฉลาดตามสายตา
ของตนเอง และสุขุม รอบคอบในสายตาของตนเอง 22 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่เป็ นว ีร ชนในการดื่ม เหล้า องุน
่
และเป็น คนแกล้ว กล้า ในการประสมเมรัย 23 ผู้ ปล่อยตัว คนทํา ผิด เพราะเขารับ สินบน และเอาความชอบ
ธรรมไปจากผู้ ชอบธรรม 24 ดัง นั ้น เปลวเพลิง กลืน ตอข้าวฉั นใด และเพลิง เผาผลาญหญ้า แห้ง ฉั นใด ราก
ของเขาก็ จะเป็น เหมือนความเปื่ อยเน่า และดอกบานของเขาจะฟุ้ง ไปเหมือนผงคลี ฉั น นั ้น เพราะเขาทัง้
หลายทอดทิง้ พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา และได้ ดู หมิน
่ พระวจนะขององค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส
ราเอล 25 เหตุฉะนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์ และพระองค์ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ออกสู้เขาและตีเขา และภูเขาทัง้ หลายก็สัน
่ สะเทือน และซากศพของเขาทัง้ หลายถูก
ฉี กขาดกลางถนน ถึงกระนั ้นก็ดี พระพิโรธของพระองค์ก็มิได้หันกลับ แต่พระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียด
ออกอยู่ 26 พระองค์จะทรงยกอาณั ติสัญญาณให้แก่ประชาชาติที่ห่างไกล และจะทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเขา
มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก และดูเถิด เขาจะมาอย่างเร็วและรีบเร่ง 27 ไม่มีผู้ใดในพวกเขาจะอ่อนเปลี้ย
ไม่มีผู้ใดจะสะดุด ไม่มีผู้ใดจะหลับสนิ ทหรือนิ ทรา ผ้าคาดเอวสักผืนหนึ่ งก็จะไม่หลุดลุ่ย สายรัดรองเท้าก็จะ
ไม่ขาดสักสายหนึ่ ง 28 ลูกธนูของเขาก็แหลม บรรดาคันธนูของเขาก็ก่งไว้ กีบม้าทัง้ หลายของเขาจะเหมือน
กับหินเหล็กไฟ และล้อของเขาทัง้ หลายเหมือนลมหมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือนสิงโต เหมือนสิงโต
หนุ่ม เขาเหล่านั ้นจะคําราม เขาจะคํารนและตะครุ บเหยื่อของเขา และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม่มีผูใดช่
้
วย
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เหยื่อนั ้นให้พ้นไปได้ 30 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายจะคํารนเหนื อเหยื่อนั ้นเหมือนเสียงคะนองของทะเล และถ้ามี
ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดมองที่แผ่นดิน ดูเถิด ความมืดและความทุกข์ใจ และสว่างแห่งฟ้าสวรรค์ก็มืดลง

6
นิ มิตของอิสยาห์
ในปี ที่ กษั ตริย์ อุ สซี ยาห์ สิน
้ พระชนม์ ข้าพเจ้า เห็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ณ พระที่นั่ง สูง และเทิดทูน
ขึ้น และชายฉลองพระองค์ ของพระองค์ เต็ม พระวิหาร 2 เหนื อ พระองค์ มี เสราฟิม ยืน อยู่ แต่ ละตนมี ปี กหก
ปีก ใช้ สองปี กบ ัง หน้า และสองปีก คลุม เท้า และด้วยสองปี กบ ินไป 3 ต่างก็ รอ
้ งต่ อก ัน และกั นว ่า “บริสุทธิ์
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ เต็ มด ้วยสง่า ราศี ของพระองค์� 4 และรากฐาน
ของธรณี ประตูทัง้ หลายก็สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิ เวศก็มีควันเต็มไปหมด
1

อิสยาห์รู สึ
้ กสํานึ กถึงความบาปของตน
และข้าพเจ้า ว่า “วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า พินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้า เป็น คนริม ฝีปากไม่ สะอาด
และข้าพเจ้าอาศัยอยูใ่ นหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนั ยน์ ตาของข้าพเจ้าได้เหน
็ กษั ตริย์ คือพระเย
โฮวาห์จอมโยธา� 6 แล้วตนหนึ่ งในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิง ซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่
นบูชา 7 และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว ความชัว่ ช้าของ
เจ้าก็ถู กยกเสีย และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป� 8 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา� แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์ นี่ พระเจ้าข้า ขอทรง
ใช้ข้าพระองค์ไปเถิด�
5

การมอบหมายหน้าที่แก่อิสยาห์
“ไปเถอะ และกล่าวแก่ ชนชาติ นี้ ว่า ‘ฟังแล้วฟังเล่า แต่ อย่าเข้าใจ ดูแล้วดู เล่า แต่
อย่า มองเห็น� 10 จงกระทํา ให้ จิ ตใจของชนชาติ นี้ มึนงง และให้ หู ทัง้ หลายของเขาหนั ก และปิด ตาของเขา
ทัง้ หลายเสีย เกรงว่า เขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และ
หันกลับมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย� 11 แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า นานสักเท่าใด� และ
พระองค์ ตรัส ตอบว่า “จนหัว เมืองทัง้ หลายถูก ทิง้ ร้างไม่ มี ชาวเมือง และบ้านเรือนไม่ มี คน และแผ่นดิ นก ็
รกร้างอย่างสิน
้ เชิง 12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ที่ทอดทิ้งก็มีมากอยู่ท่ามกลางแผ่น
13
ดิน นั ้น และแม้วา่ มี เหลือ อยู่ ในนั ้น สัก หนึ่ ง ในสิบ ก็ จะกลับ มาและถูก เผาไฟ เหมือนต้นนํ้า มัน สนหรือ ต้น
โอ๊กซึ่งเหลืออยูแต่
่ ตอเมื่อถูกโค่น� ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์
9 และพระองค์ ตรัสว ่า

7
ซีเรียร่วมกับเอฟราอิมไปสู้รบกับเยรู ซาเล็ม
1 ต่อมาในรัชกาลของอาหัสโอรสของโยธาม โอรสของอุสซียาห์ กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ เรซีนกษัตริย์แห่งซีเรีย
และเปคาห์ โอรสของเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ข้น
ึ มายัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ กระทํา สงครามกับ เมือง
นั ้น แต่รบไม่ชนะ 2 เมื่อเขาไปบอกที่ราชสํานั กของดาวิดว่า “ซีเรียเป็นพันธมิตรกับเอฟราอิมแล้ว� พระทัย
ของพระองค์และจิตใจของประชาชนของพระองค์ก็สัน
่ เหมือนต้นไม้ในป่าสัน
่ อยูหน
่ ้าลม 3 และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับอิสยาห์ว่า “จงออกไปพบอาหัส ทัง้ เจ้าและเชอารยาชูบบุตรชายของเจ้า ณ ที่ ปลายท่อนํ้าสระบนที่
ถนนลานซักฟอก 4 และจงกล่าวแก่ เขาว่า ‘จงระวัง และสงบใจ อย่า กลัว อย่า ให้พระทัย ของพระองค์ ขลาด
ด้วยเหตุ เศษดุ้น ฟื นที ่ จวนมอดทัง้ สองนี้ เพราะความกริวอ
้ ั นร ้ายแรงของเรซีน และซีเรีย และโอรสของเร
มาลิยาห์ 5 เพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟราอิมและโอรสของเรมาลิยาห์ได้คิดการชัว่ ร้ายต่อพระองค์ กล่าวว่า
6 “ให้เราทัง
้ หลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาห์และทําให้มันคร้ามกลัว และให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเอง
และตังบ
้ ุตรของทาเบเอลให้เป็นกษั ตริย์ท่ามกลางเมืองนั ้น� 7 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า มันจะ
ไม่เป็นไป และจะไม่ เกิดขึ้น 8 เพราะเศียรของซีเรียคือดามัสกัส และเศียรของดามัสกัสคือเรซีน ภายในหก
สิบห้าปี เอฟราอิมจะแตกเป็นชิน
้ ๆ กระทัง่ ไม่เป็นชนชาติอีกแล้ว 9 และเศียรของเอฟราอิมคือสะมาเรีย และ
เศียรของสะมาเรียคือโอรสของเรมาลิยาห์ ถ้าเจ้าจะไม่มัน
่ ใจ แน่ ละ ก็จะตังม
้ น
ั ่ เจ้าไว้ไม่ได้� ”
พระสัญญายิง่ ใหญ่ว่า อิมมานูเอลจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง

10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหัสอีกว่า 11 “จงขอหมายสําคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

จงขอในที่ลึก
หรือที่สูงเบื้องบนก็ได้� 12 แต่อาหัสตอบว่า “เราจะไม่ทูลขอ และเราจะไม่ทดลองพระเยโฮวาห์� 13 และท่าน
กล่าวว่า “โอ ข้าแต่ ข้าราชสํานั กของดาวิด ขอจงฟัง การที่ จะให้มนุษย์อ่อนใจนั ้นเล็กน้ อยอยู่หรือ และท่าน
ยัง ให้ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อ่อนพระทัย ด้วย 14 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะประทานหมายสําคัญ เอง
ดู เถิด หญิง พรหมจารีคนหนึ่ ง จะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม
มานูเอล 15 ท่านจะรับประทานนมข้นและนํ้าผึ้ง เพื่อท่านจะรูที
้ ่จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดี 16 เพราะ
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ก่อนที่เด็กนั ้นจะรู ที
้ ่จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดีนั ้น แผ่นดินซึ่งท่านเกลียดชังนั ้น มันจะขาดกษั ตริย์
ทัง้ สององค์
การบุกรุ กและความหายนะของยูดาห์ในอนาคต (2 พศด 28:1-20)

17 พระเยโฮวาห์จะทรงนําวันนั ้นมาเหนื อพระองค์

เหนื อชนชาติของพระองค์และเหนื อวงศ์ วานแห่งบิดา
ของพระองค์ คือ วัน อย่างที่ ไม่ เคยพบเห็น ตัง้ แต่ วัน ที่ เอฟราอิม ได้ พรากจากยู ดาห์ คือ กษั ตริย์ของอัสซีเรีย
18 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงผิว พระโอษฐ์ เรียกเหลือบซึ่ง อยู่ทางต้น กําเนิ ด แม่น้ํา แห่งอ ียป
ิ ต์ และ
เรียกผึ้งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรีย 19 และมันจะมากันและทัง้ หมดก็จะหยุดพักตามหุบเขาที่ร้าง และในซอก
หิน และบนต้นหนามทัง้ สิน
้ และบนพุ่มไม้ทัง้ สิน
้ 20 ในวันนั ้นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงโกนทัง้ ศีรษะและขนที่
เท้าเสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือโดยกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนัน
้ เอง และจะผลาญเครา
ด้วย 21 ต่อ มาในวัน นั ้น ชายคนหนึ่ ง จะเลี้ยงแม่ ววั สาวไว้ตัว หนึ่ ง และแกะสองตัว 22 และต่อ มาเพราะมัน ให้
นมมากมาย เขาจะรับประทานนมข้น เพราะว่าทุกคนที่ เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทานนมข้นและนํ้าผึ้ง
23 ต่อ มาในวัน นั ้น ทุก แห่ง ที่ เคยมี เถาองุน
่ หนึ่ ง พัน เถา มี ค่า เงิน หนึ่ ง พัน เชเขล ก็ จะกลายเป็นต้น หนามย่อย
และหนามใหญ่ 24 คนจะมาที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนู เพราะว่าแผ่นดินทัง้ สิน
้ นั ้นจะกลายเป็นที่หนาม
ย่อยและหนามใหญ่ 25 ส่วนเนิ นเขาทัง้ สิ้นที่เขาเคยขุดด้วยจอบ การกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่จะไม่มา
ที่นั ่น แต่เนิ นเขาเหล่านั ้นจะกลายเป็นที่ซ่ึงเขาปล่อยฝูงวัวและที่ซ่ึงฝูงแกะจะเหยียบยํ่า�

8
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบุกรุ กโดยชาวอัสซีเรีย

1 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จงเอาแผ่น จารึก ใหญ่ มาแผ่น หนึ่ ง และจงเขียนด้วยปากกา
ของมนุษย์เรือ
่ ง ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส� ” 2 และข้าพเจ้าได้พยานที่เชื่อถือได้ คือ อุรีอาห์ปุโรหิต และเศคาริ
ยาห์บุ ตรชายของเยเบเรคี ยาห์ให้บันทึกไว้เพื่อข้าพเจ้า 3 และข้าพเจ้าได้ เข้าไปหาหญิงผู้พยากรณ์ และเธอ
ก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเรียกชื่อบุตรนั ้ นว่า มาเฮอร์
ชาลาลหัช บัส 4 เพราะก่อนที่ เด็ก จะรู ้ที่ จะร้องเรียก ‘พ่อ แม่ � ได้ ทรัพย์ สมบัติ ของดามัสกัส และของที่ รบ
ิ
ได้ จากสะมาเรีย จะถูก ขนเอาไปต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ อัส ซีเรีย� 5 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า
6 “เพราะว่าชนชาตินี้ ได้ปฏิเสธนํ้าแห่งชิโลอาห์ซ่ึงไหลเอื่อยๆ และปี ติยินดีต่อเรซีนและโอรสของเรมาลิ ยาห์
7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดู เถิด องค์ พระผู้เป็ นเจ้าทรงนํานํ้าแห่งแม่น้ํามาสู้ เขาทัง
้ หลาย ที่มีกําลังและมากหลาย
คือ กษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย และสง่า ราศี ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และนํ้า นั ้น จะไหลล้น ห้วยทัง้ สิน
้ ของมัน และท่วม
ฝั่ งทัง้ สิน
้ ของมัน 8 และจะกวาดต่อ ไปเข้า ในยู ดาห์ และจะไหลท่วมและผ่านไปแม้ จนถึง คอ และปี กอ ัน แผ่
กว้างของมันจะเต็มแผ่นดินของท่านนะ โอ ท่านอิมมานูเอล� 9 โอ ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงเข้าร่วมกัน และ
เจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
่ หู จงคาดเอวเจ้าไว้และเจ้าจะถูก
้ ๆ บรรดาประเทศไกลๆทัง้ หมด เจ้าเอ๋ยจงเงีย
ทําให้ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ จงคาดเอวเจ้า ไว้ และเจ้า จะถูก ทําให้ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ 10 จงปรึกษากัน เถิด แต่ ก็ จะไร้
ผล จงพู ดก ัน เถิด แต่ ก็ จะไม่ สําเร็จ ผล เพราะว่า พระเจ้า ทรงสถิ ตก ับ เรา 11 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง
ต่อ ไปนี้ กับ ข้าพเจ้า พร้อมด้วยพระหัตถ์ อน
ั เข้ม แข็ง และทรงสัง่ สอนข้าพเจ้า มิ ให้ ดําเนิ น ในทางของชนชาติ
นี้ พระองค์ ตรัสว ่า 12 “สิ ่ง ที่ ชนชาติ นี้ เรียกว่า การร่วมคิด กบฏ เจ้ าอย่า เรียกว่า การร่วมคิด กบฏ เสีย หมด
อย่ากลัวสิง่ ที่เขากลัว หรืออย่าครันคร
่
้าม 13 แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธานั ้นแหละ เจ้าต้องว่าพระองค์บริสุทธิ์
จงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้ายําเกรง จงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้าครันคร
่
้าม 14 แล้วพระองค์จะเป็นสถาน
บริสุทธิ์ แต่ เป็นศิลาที่ ทําให้สะดุด และเป็ นก้อนหินที ่ทําให้ขัดเคืองใจของวงศ์ วานทัง้ คู่ ของอิสราเอล เป็ นก
ับ และเป็น บ่วงดัก ชาวเยรู ซาเล็ม 15 และคนเป็ นอ ัน มากในพวกเขาจะสะดุด หิน นั ้น เขาทัง้ หลายจะล้ม ลง
และแตกหัก เขาจะติด บ่วงและถูก จับ ไป� 16 จงมัด ถ้อยคํา พยานเก็บ ไว้เสีย และจงตี ตราพระราชบัญญั ติ
ไว้ในหมู่ พวกสาวกของข้าพเจ้า เสีย 17 ข้าพเจ้า จะรอคอยพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์
จากวงศ์ วานของยาโคบ และข้าพเจ้า จะคอยท่า พระองค์ 18 ดู เถิด ข้าพเจ้า และบุตรผู้ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรง
ประทานแก่ข้าพเจ้า เป็นหมายสําคัญและเป็นการมหัศจรรย์ต่างๆในอิสราเอล จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ผู้ทรงประทับบนภู เขาศิ โยน 19 และเมื่อเขาทัง้ หลายจะกล่าวแก่ พวกท่านว่า “จงปรึกษากับคนทรงและพ่อ
มดแม่มดผู้ รอ
้ งเสียงจ๊อกแจ๊ก และเสียงพึมพํา� ไม่ ควรที่ ประชาชนจะปรึกษากับ พระเจ้า ของเขาหรือ ควร
เขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อ คนเป็น หรือ 20 ไปค้น พระราชบัญญั ติ และถ้อยคํา พยาน ถ้า เขาไม่ พู ดตามคํา
เหล่า นี้ ก็ เพราะในตัว เขาไม่ มี แสงสว่างเสีย เลย 21 เขาทัง้ หลายจะผ่านแผ่น ดิน ไปด้วยความระทมใจอัน ยิง่
ใหญ่และด้วยความหิว และต่อมาเมื่อเขาหิว เขาจะเกรีย
้ วกราดและแช่งด่ากษั ตริย์ของเขาและพระเจ้าของ
เขา และจะแหงนหน้าขึ้นข้างบน 22 และจะมองดู ที่ แผ่นดินโลก และจะมองเห็นความทุกข์ใจและความมืด
ความกลุ้มแห่งความแสนระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งการประสูติของพระเยซูคริสต์
แต่ กระนั ้น แผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง อยู่ ในความแสนระทมจะไม่ กลัดกลุ้ม ในกาลก่อนพระองค์ ทรงนํา แคว้น เศบู
ลุ นและแคว้นนั ฟทาลี มาสู่ ความดู หมิน
่ แต่ ในกาลภายหลังพระองค์ จะทรงกระทําให้หนทางข้างทะเล แคว
้น ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาล ิลี แห่ งบรรดาประชาชาติ ให้ เจ ็บ ปวดทรมานอย่างมาก 2 ชนชาติ ที่
ดําเนิ น ในความมืด ได้ เห ็น ความสว่างยิง่ ใหญ่ แล้ว บรรดาผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน แห่ง เงามัจจุ ราช สว ่างได้
ส่องมาบนเขา 3 พระองค์ ได้ ทรงทวีชนในประชาชาติ นั้นขึ้น พระองค์ มิได้ ทรงเพิม
่ ความชื่นบานของเขา เขา
ทัง้ หลายเปรมปรีดิ ์ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ดั ่งด ้วยความชื่นบานเมื่อ ฤดู เก ี่ยวเก็บ ดัง่ คนเปรมปรีดิ ์ เมื่อ เขา
แบ่ง ของริบ มานั ้น แก่ กัน 4 เพราะว่า แอกอัน เป็น ภาระของเขาก็ ดี ไม้ พลองที่ ตีบ ่า เขาก็ ดี ไม้ ตะบองของผู้
บีบ บังคับ เขาก็ ดี พระองค์ จะทรงหัก เสีย อย่างในวัน ของคนมี เดีย น 5 เพราะการรบทัง้ สิน
้ ของนั กรบมี เสียง
วุน
่ วาย และเสื้อคลุมที่เกลือกอยู่ในโลหิต แต่การรบครัง้ นี้ จะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟ 6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่ ง
เกิดมาเพื่อเรา มีบุ ตรชายคนหนึ่ งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่ บ่าของท่าน และท่านจะเรียก
นามของท่านว่า “ผู้ที่ มหัศจรรย์ ที่ ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรน
ั ดร์ องค์ สันติ ราช� 7 เพื่อ
การปกครองของท่านจะเพิม
่ พูนยิง่ ขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนื อพระที่นั่งของดาวิด และเหนื อราช
อาณาจักรของพระองค์ ที่ จะสถาปนาไว้ และเชิดชู ไว้ ด้วยความยุ ติ ธรรมและด้วยความเที่ยงธรรม ตัง้ แต่
บัดนี้ เป็นต้นไปจนนิ รน
ั ดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้
1

อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป

8 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงใช้พระวจนะไปต่อสู้ยาโคบ

และจะตกอยูเ่ หนื ออิสราเอล 9 และประชาชนทัง้ สิน
้ จะ
รู เรื
้ อ
่ ง คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรีย ผู้กล่าวด้วยความเย่อหยิง่ และด้วยจิตใจจองหอง 10 ว่า “ก้อนอิฐพัง
ลงแล้ว แต่เราจะสร้างด้วยศิลาสลัก ต้นมะเดื่อถูกโค่นลง แต่เราจะใส่ต้นสีดาร์เข้าแทนไว้ในที่นั ้น� 11 พระ
เยโฮวาห์จึง ทรงหนุน ปฏิ ปักษ์ ของเรซีน มาสู้ เขา และทรงกระตุ้นศั ตรู ของเขาให้ร่วมกัน 12 คือ คนซีเรีย ทาง
ข้างหน้า และคนฟี ลิ ส เตีย ทางข้างหลัง และเขาจะอ้า ปากออกกลื นอ ิส ราเอลเสีย ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธ
ของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่ 13 เพราะประชาชนมิได้หันมาหา
พระองค์ ผู้ ทรงตี เขา มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา 14 พระเยโฮวาห์จึง จะทรงตัด หัว ตัด หางออกเสีย
จากอิสราเอล ทั ้งกิ่งก้านและต้นกกในวันเดียว 15 ผู้ใหญ่และคนมี เกียรติ คือหัว และผู้พยากรณ์ ผู้สอนเท็จ
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 ถึงกระนั ้นกดี
็ พระพิโรธของพระองค์ก็ยังมได้
ิ หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
18 เพราะความชั ่วก ็ ไหม้ เหมือนไฟไหม้ มัน จะผลาญทัง
้ หนามย่อยและหนามใหญ่ มัน จะจุด ไฟเข้า ที่ ป่า ทึบ
และป่า ทึ บก ็ จะม้วนขึ้น ข้างบนเหมือนควัน เป็น ลูกๆ 19 แผ่ นดิน นั ้ นก ็ มืด ไปโดยเหตุ พระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา ประชาชนก็ จะเหมือนเชื้อ เพลิง ไม่มี คนใดจะไว้ชี วิต พี่ น้องของตน 20 เขาจะฉวยได้ ทางขวา
แต่ยังหิวอยู่ เขาจะกินทางซ้าย แต่ก็ยังไม่อิม
่ ต่างก็จะกินเนื้ อแขนของตนเอง 21 มนัสเสห์กินเอฟราอิม เอฟ
ราอิมกินมนั สเสห์ และทัง้ คู่ก็สู้กับยูดาห์ ถึงกระนั ้นกดี
็ พระพิโรธของพระองค์ก็ยังมได้
ิ หันกลับ และพระหัตถ์
ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่

10

วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ออกกฎหมายอธรรม และแก่ ผู้ เข ีย นที่ เข ียนแต่ การบีบ คัน
้ เรือ
่ ยไป 2 เพื่อ หัน คน
ขัดสนไปจากความยุติ ธรรม และปล้นสิทธิของคนจนแห่งชนชาติของเราเสีย เพื่อว่าหญิงม่ายจะเป็นเหยื่อ
ของเขา และเพื่อ เขาจะปล้น คนกําพร้า พ่อ เสีย 3 พวกเจ้า จะกระทํา อย่างไรในวัน แห่ง การลงอาญา และใน
การกวาดล้างซึ่งจะมาจากที่ไกล เจ้าจะหนี ไปพึ่งใคร และเจ้าจะฝากสง่าราศีของเจ้าไว้ที่ไหน 4 ปราศจากเรา
พวกเขาจะกราบลงอยู่กับนักโทษ เขาจะล้มลงในหมู่พวกคนที่ถูกฆ่า ถึงกระนั ้ นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็
ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
1

พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอัสซีเรีย
ชาวอัสซีเรียเอ๋ย ผูเป็
้ นตะบองแห่งความกริว้ ของเรา และไม้พลองในมือของเขาคือความเกรีย
้ วกราด
ของเรา 6 เราจะใช้ เขาไปสู้ ประชาชาติ อัน หน้า ซื่อ ใจคด เราจะบัญชาเขาให้ไปสู้ ชนชาติ ที่ เรากริว้ ไปเอาของ
ริบ และฉวยเหยื่อ และให้เหย ียบยํ่า ลงเหมือนเหยียบเลนในถนน 7 แต่ เขามิ ได้ ตัง้ ใจอย่างนั ้น และจิตใจของ
เขาก็ มิได้ คิ ดอย่างนั ้น แต่ ในใจของเขาคิดจะทําลาย และตัดประชาชาติ เสียมิใช่น้ อย 8 เพราะเขาพูดว่า “ผู้
บังคับบัญชาของข้าเป็นกษั ตริย์หมดมิ ใช่หรือ 9 เมืองคาลโนก็ เหมือนเมืองคารเคมิ ชมิใช่หรือ เมืองฮามัทก็
เหมือนเมืองอารปัดมใช่
ิ หรือ เมืองสะมาเรียกเ็ หมือนเมืองดามัสกัสมใช่
ิ หรือ 10 เหมือนอย่างมือของเราไปถึง
5 โอ
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บรรดาราชอาณาจักรของรู ปเคารพ ซึ่งรู ปเคารพแกะสลักของเขานั ้นใหญ่กว่าของเยรู ซาเล็มและสะมาเรีย
11 เราก็ จะไม่ ทํา แก่ เยรู ซาเล็ม กับ รู ป เคารพของเขาดอกหรือ ดัง ที่ เราได้ ทํา แก่ สะมาเรีย และรู ป เคารพของ
เขา� 12 ต่อมาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสําเร็จพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ที่ภูเขาศิโยนและที่เยรู ซาเล็ม
แล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์ แก่ ผลแห่ง จิตใจจองหองของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย และสง่า ราศี แห่ งตายโสของ
เขา 13 เพราะเขาว่า “ข้า ได้ กระทํา การนี้ ด้วยกําลั งม ือ ของข้า และด้วยสติ ปัญญาของข้า เพราะข้า มี ความ
เข้าใจ ข้าได้รอ
้ื เขตแดนของชนชาติทัง้ หลาย และได้ปล้นทรัพย์สมบัติของเขา ข้าได้โยนบรรดาชาวเมืองลง
มาอย่างคนกล้าหาญ 14 มือของข้าได้ฉวยทรัพย์สมบัติของชนชาติทัง้ หลายเหมือนฉวยรังนก และอย่างคน
เก็บไข่ซ่ึงละทิง้ ไว้ ข้าก็ รวบรวมแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ดังนั ้นแหละ และไม่ มี ผู้ใดขยับปีกมาปก หรืออ้าปากหรือ
ร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก� 15 ขวานจะคุยข่มคนที่ใช้มันสกัดนั ้นหรือ หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนื อผู้ที่ใช้มันเลื่อยนั ้น
หรือ เหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้ซ่ึงถือมันขึ้นตี หรืออย่างไม้พลองจะยกตัวขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่ทําด้วยไม้
16 ฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็ นเจ้า องค์ พระผู้เป็ นเจ้าจอมโยธาจะทรงให้โรคผอมแห้งมาในหมู่พวกคนอ้วนพีของ
เขา ภายใต้ เกียรติ ของเขาจะมี การไหม้ ใหญ่ โตเหมือนอย่างไฟไหม้ 17 ความสว่างแห่ งอ ิส ราเอลจะเป็น ไฟ
และองค์ บริสุทธิของท่
านจะกลายเป็นเปลวเพลิง และจะเผาและกินหนามใหญ่และหนามย่อยของเขาเสีย
์
ในวันเดียว 18 พระองค์จะทรงผลาญสง่าราศีแห่งป่าของเขาและแห่งสวนผลไม้ของเขา ทัง้ จิตวิญญาณและ
ร่างกาย และจะเป็นเหมือนเวลาผูถ
้ ือธงอ่อนเปลี้ยลงไป 19 ต้นไม้แห่งป่าของเขาจะเหลือน้ อยเต็มที จนเด็กๆ
จะเขียนลงได้
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในสมั
่
ยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่

20 ต่อมาในวันนั ้น

คนอิสราเอลที่ เหลืออยู่ และคนที่ รอดหนี ไปแห่งวงศ์ วานของยาโคบ จะไม่พิงผู้ที่ ตีเขา
อีก แต่จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล โดยความจริง 21 ส่วนคนที่เหลืออยู่จะกลับมายัง
พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือ คนที่ เหลือ อยู่ ของยาโคบ 22 อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้วา่ ชนชาติ ของเจ้า จะเป็น
ดัง่ เม็ด ทรายในทะเล คนที ่ เหลือ อยู่ เท่ านั ้น จะกลับ มา การเผาผลาญซึ่ง กําหนดไว้แล ้ วจะล้นหลามไปด้วย
ความชอบธรรม 23 เพราะว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทําให้การเผาผลาญนั ้นสิน
้ สุด
ลงตามที่ กําหนดไว้แล ้ว ในท่ามกลางแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ 24 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง
นี้ ว่า “โอ ชนชาติ ของเราเอ๋ย ผู้อยู่ในศิ โยน อย่ากลัวคนอัสซีเรีย เขาจะตี เจ้ าด้วยตะบองและจะยกไม้พลอง
ของเขาขึ้นสู้เจ้าอย่างที่ในอียป
ิ ต์ 25 เพราะอีกสักหน่ อยเท่านั ้น แล้วความกริวน
ั ้ จะสิน
้ น
้ สุด และความโกรธข
องเราจะมุ่งตรงที่การทําลายเขา 26 และพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเหวีย
่ งแส้มาสู้เขา ดังที่พระองค์ทรง
โจมตีคนมีเดียน ณ ศิลาโอเรบ และไม้พลองของพระองค์ที่เคยอยู่เหนื อทะเล พระองค์จะทรงยกขึ้นอย่างที่
ในอียป
ิ ต์ 27 และต่อมาในวันนั ้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทําลายเสีย
จากคอของเจ้า และแอกนั ้นจะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม�
กองทัพทัง้ หลายของปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์มาสู้รบที่อารมาเกดโดน (วว 16:14; 19:11)

28 เขาได้มาถึงอัยยาทแล้ว

เขาได้ข้ามมิโกรน เขาเก็บสัมภาระของเขาไว้ที่มิคมาช 29 เขาเหล่านั ้นผ่านช่อง
หว่างเขามาแล้ว เกบาเป็นทีเ่ ขาค้างคืน รามาห์สะทกสะท้าน กิเบอาห์ของซาอูลหนี ไปแล้ว 30 โอ ธิดาของกัล
ลิ ม เอ๋ย ส่ง เสียงร้องซี ให้เขายิน ได้ ในไลชาห์เถิด โอ อานาโธทเอ๋ย น่า สงสารจริง 31 มัด เมนาห์กําลัง หนี อยู่
คนเกบิ ม หนี ให้ พ้น ภัย 32 ในวัน นั ้น เอง เขาจะยับยัง้ อยู่ ที่ เมืองโนบ เขาจะส่ายมือ ของเขาต่อ ต้านภูเขาแห่ง
ธิดาของศิ โยน เนิ นเขาของเยรู ซาเล็ม 33 ดู เถิด องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา จะทรงตั ดกง
ิ่ ไม้
ด้วยกําลังอันน่าคร้ามกลัว ต้นที่สูงยิง่ จะถูกโค่นลงมา และต้นที่สูงจะต้องตํ่าลง 34 พระองค์จะทรงใช้ขวาน
เหล็กฟันป่าทึบ และเลบานอนจะล้มลงโดยคนมีอาํ นาจใหญ่โต

11
พระเยซูคริสต์ คือพระอังกูร จะทรงประทับนง
ั ่ บนพระที่นั่งของดาวิด

1 จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี จะมีกิง
่ งอกออกมาจากรากทัง้ หลายของเขา 2 และพระวิญญาณ

ของพระเยโฮวาห์จะอยู่บนท่านนั ้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉั ยและ
อานุ ภาพ วิญญาณแห่ง ความรู ้และความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ 3 ความพึงใจของท่านก็ ในความยํา เกรง
พระเยโฮวาห์ ท่านจะไม่พิพากษาตามซึ่งตาท่านเห็น หรือตัดสินตามซึ่งหูท่านได้ ยิน 4 แต่ ท่านจะพิพากษา
คนจนด้วยความชอบธรรม และตัดสิน เผื่อ ผู้ มี ใจถ่อมแห่ง แผ่น ดิน โลกด้วยความเที่ยงตรง ท่านจะตี โลก
ด้วยตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว่ ด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่าน 5 ความชอบธรรมจะ
เป็นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตย์สุจริตจะเป็นผ้าคาดบัน
้ เอวของท่าน
บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้ จะอยูเ่ ย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 11:6

551

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 13:11

6 สุ นัขป่ าจะอยูก
่ ับลูกแกะ และเสือดาวจะนอนอยูก
่ ับลูกแพะ ลูกวัวกับสิงโตหนุ่มกับสัตว์อว
้ นพีจะอยูด้
่ วย
กัน และเด็ก เล็กๆจะนํา มัน ไป 7 แม่ วัวกับหมี จะกินด้วยกัน ลูก ของมั นก็จะนอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกิน
ฟางเหมือนวัวผู้ 8 และทารกกินนมจะเล่นอยูที
่ ่ปากรูงูเห่า และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทาง
9 สัตว์เหล่ านั ้นจะไม่ทําให้เจ็บหรือจะทําลายทัว
่ ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วย
ความรู เ้ รือ
่ งของพระเยโฮวาห์ ดัง่ นํ้าปกคลุมทะเลอยูนั
่ ้น

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมกันอีกของอิสราเอล
ในวัน นั ้น รากแห่ง เจสซี ซึ่ง ตัง้ ขึ้น เป็น ธงแก่ ชนชาติ ทัง้ หลายจะเป็ นที ่ แสวงหาของบรรดาประชาชาติ
และที่ พํานั กของท่านจะรุ ง่ โรจน์ 11 อยู่มาในวันนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ ของพระองค์ ออก
ไปเป็ นครัง้ ที่ สอง เพื่อจะได้ ส่วนชนชาติ ของพระองค์ ที่ เหลืออยู่คืนมา เป็นคนเหลือจากอัสซีเรีย จากอียป
ิ ต์
จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม จากชินาร์ จากฮามัท และจากเกาะต่างๆแห่งทะเล 12 พระองค์จะทรง
ยกอาณั ติสัญญาณนั ้นขึ้นให้แก่บรรดาประชาชาติ และจะชุมนุมอิสราเอลที่พลัดพราก และรวบรวมยูดาห์ที่
กระจัดกระจายจากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลก 13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะพรากไปด้วย และบรรดาคู่อริของ
ยูดาห์จะถูกตัดออกไป เอฟราอิมจะไม่ อจ
ิ ฉายูดาห์ และยูดาห์จะไม่รบกวนเอฟราอิม 14 แต่ เขาทัง้ หลายจะ
โฉบลงเหนื อไหล่เขาของคนฟีลิสเตียทางตะวันตก และเขาจะร่วมกันปล้นประชาชนทางตะวันออก เขาจะยื่
นมือออกต่อสู้เอโดมและโมอับ และคนอัมโมนจะเชื่อฟังเขาทัง้ หลาย 15 และพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายลิน
้
ของทะเลแห่งอียป
ิ ต์ อย่างสิน
้ เชิง และจะทรงโบกพระหัตถ์ เหนื อแม่น้ํานั ้น ด้วยลมอันแรงกล้าของพระองค์
และจะตีมันให้แตกเป็นธารนํ้าเจ็ดสาย และให้คนเดินข้ามไปได้โดยที่เท้าไม่เปียกนํ้า 16 และจะมีถนนหลวง
จากอัสซีเรียสําหรับคนที่ เหลืออยู่จากชนชาติ ของพระองค์ ดัง่ ที่ มีอยู่สําหรับอิสราเอลในวันที ่เขาขึ้นมาจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์
10

12

คนอิสราเอลทุกคนจะได้รบ
ั ความรอด

ท่านจะกล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะแม้พระองค์
ทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์ ความกริว้ ของพระองค์ก็หันกลับไป และพระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 2 ดู
เถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว เพราะพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮ
วาห์ทรงเป็น กําลัง และบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงเป็น ความรอดของข้าพเจ้า แล้ว 3 เจ้ าจะโพง
นํ้า ด้วยความชื่นบานจากบ่อ แห่ง ความรอด 4 และในวัน นั ้น เจ้า จะกล่าวว่า “จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ จง
ร้องทูลออกพระนามของพระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย จง
ป่าวร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นทีเชิ
่ ดชู� 5 จงร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระ
ทํากิ จอ ันดี เลิศ ให้ เรือ
่ งนี้ รู กั
้ น ทัว่ ไปในแผ่น ดิน โลก 6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จงโห่ รอ
้ งและร้องเสียงดัง เพราะองค์
บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลนั ้นก็ใหญ่ยิง่ อยูใ่ นหมู่พวกเจ้า
1 ในวันนั ้น

13
การทําลายกรุ งบาบิโลน และปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ในวันแห่งพระเยโฮวาห์

1 ภาระเกี่ยวกับบาบิโลน ตามซึ่ งอิสยาห์บุ ตรชายของอามอสได้ เห็น 2 จงชู ธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาสู ง จง
เปล่ง เสียงร้องเรียกเขาทัง้ หลาย จงโบกมือ ให้ เขาเข้าไปในประตู เมืองของขุนนาง 3 ตัว เราเองได้ บัญชาแก่
ผู้ ที่ เราชําระให้บริสุทธิแล้
์ ว เราได้ เรียกชายฉกรรจ์ ของเราให้จัดการตามความโกรธของเรา คือ ผู้ ที่ ยินดี ใน
ความสูงส่ง ของเรา 4 เสียงอึงอลบนภูเขาดัง่ เสียงมวลชนมหึมา เสียงอึง คะนึ ง ของราชอาณาจักรทัง้ หลาย
ของบรรดาประชาชาติ ที่ รวมเข้าด้วยกัน พระเยโฮวาห์จอมโยธากําลังระดมพลเพื่อสงคราม 5 เขาทัง้ หลาย
มาจากแผ่นดิ นอันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์และอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์ เพื่อจะ
ทําลายแผ่นดินทัง้ สิน
้ 6 จงพิลาปรํา่ ไห้ซิ เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว วันนั ้นจะมา เป็นการทําลาย
จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 7 เพราะฉะนั ้น ทุ กๆมื อก ็ จะอ่อนเปลี้ย และจิตใจของทุก คนก็ จะละลายไป 8 และ
เขาทัง้ หลายจะตกใจกลัว ความเจ็บและความปวดจะเกาะเขา เขาจะทุรนทุรายดัง่ หญิงกําลังคลอดบุตร เขา
จะมองตากัน อย่างตกตะลึง หน ้า ของเขาแดงเป็น แสงไฟ 9 ดู เถิด วัน แห่งพระเยโฮวาห์จะมา โหดร้ายด้วย
พระพิโรธและความโกรธอันเกรีย
้ วกราด ที่จะกระทําให้แผ่นดินเป็นทีรกร้
่
าง และพระองค์จะทรงทําลายคน
บาปของแผ่นดินเสียจากแผ่นดินนั ้น 10 เพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์ และหมู่ดาวในนั ้น จะไม่ทอแสงของ
มัน ดวงอาทิตย์ก็ จะมืด เมื่อ เวลาขึ้น และดวงจันทร์จะไม่ ส่องแสงของมัน 11 เราจะลงโทษโลกเพราะความ
ชัว่ ร้าย และคนชัว่ เพราะความชัว่ ช้าของเขา เราจะกระทําให้ความเย่อหยิง่ ของคนจองหองสิน
้ สุด และปราบ
ความยโสของคนโหดร้าย

สมัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยงิ่ และคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
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12 เราจะกระทํา ให้ คนมี ค่า มากกว่า ทองคํา เนื้ อด ี และมนุษย์ มี ค่า มากกว่า ทองคํา แห่ง โอฟีร ์ 13 เพราะ
ฉะนั ้น เราจะกระทํา ให้ฟ้า สวรรค์ สัน
่ สะเทือน และแผ่น ดิน โลกจะสะท้านพลัด จากที่ ของมัน โดยพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ในวัน แห่ง ความโกรธอัน เกรีย
้ วกราดของพระองค์ 14 คนทุก คนจะหัน เข้า สู่
ชนชาติ ของตนเอง และคนทุก คนจะหนี ไปยัง แผ่น ดิน ของตนเอง ดัง่ ละมัง่ ที่ ถู กล ่า หรือ เหมือนแกะที่ ไม่มี ผู้
รวมฝูง 15 ทุ กคนที่ เขาพบเข้าก็ จะถูกแทงทะลุ และทุกคนที่ รวมเข้าด้วยกั นกับพวกเขาก็ จะล้มลงด้วยดาบ
16 เด็ก เล็กๆของเขาจะถูก ฟาดลงเป็ น ชิน
้ ๆต่อ หน้า ต่อตาเขา เรือนของเขาจะถูก ปล้น และภรรยาของเขาจะ
ถูกขืนใจ

การทําลายกรุ งบาบิโลน
เราจะรบเร้า ให้ชาวมีเดีย มาสู้ เขา ผู้ ซึ่ง ไม่ เอาใจใส่ ในเรือ
่ งเงิน และไม่ ไยดี ในเรือ
่ งทองคํา 18 คัน
ธนู ของเขาจะฟาดชายหนุ่ม ลงเป็น ชิน
้ ๆ เขาจะไม่ ปรานี ต่อ ผู้ บังเกิด จากครรภ์ นั ยน์ ตาของเขาจะไม่ สงสาร
เด็ก 19 และบาบิโลน ซึ่งโอ่อา่ ในบรรดาราชอาณาจักร เมืองที่สง่าและเป็นทีภู
่ มิใจของชาวเคลเดีย จะเป็นดัง
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เมื่อพระเจ้าทรงควํา่ มันเสียนั ้น 20 จะไม่มีใครเข้าอยู่ในบาบิโลน หรืออาศัย
อยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ คนอาระเบียจะไม่กางเต็นท์ ของเขาที่ นั ่น ไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่ จะให้แกะของเขานอนลงที่
นั ่น 21 แต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั ่น และบ้านเรือนในนั ้นจะเต็มไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะอาศัยที่นั ่น เมษ
ปิศาจจะเต้นรําอยู่ที่นั่น 22 หมาจิง้ จอกจะเห่าหอนอยู่ในที่อาศั ยอันรกร้าง และมังกรจะร้องอยู่ในวังแสนสุข
ของมัน เวลาของเมืองนั ้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว และวันเวลาของมันจะไม่ยด
ื ให้ยาวไป
17 ดู เถิด

14

การรวบรวมคนอิสราเอลในอนาคต
1 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมี พระเมตตาต่อ ยาโคบ และจะทรงเลือกอิสราเอลอีก และจะทรงตัง
้ เขาทัง้
หลายไว้ ในแผ่น ดิน ของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับ เขา และติดพัน อยู่ กับ วงศ์ วานของยาโคบ 2 และ
ชนชาติ ทัง้ หลายจะรับ เขาและนํา เขาทัง้ หลายมายัง ที่ ของเขา และวงศ์ วานของอิสราเอลจะมี กรรมสิทธิ์
ในเขา เป็น ทาสชายหญิง ในแผ่น ดิน ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ที่ จับ เขาเป็น เชลยจะถูก เขาจับ เป็น เชลย และจะ
ปกครองผู้ ที่ เคยบีบ บังคับ เขา 3 และต่อ มาในวันที ่ พระเยโฮวาห์จะทรงประทานให้เจ้ าได้ หยุด พัก จากความ
เศร้าโศกของเจ้า และจากความกลัว และจากงานหนั กซึ่งเจ้าถู กบังคับให้กระทํา 4 เจ้ าจะยกคําภาษิ ตนี้กล
่าวต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลนว่า “เออ ผูบี
้ บบังคับกส
็ งบไปแล้วหนอ เมืองทองคําก็สงบไปด้วยซิ 5 พระเยโฮวาห์
ทรงหักไม้พลองของคนชัว่ คทาของผู้ครอบครอง 6 ผู้ซึ่งตีชนชาติทัง้ หลายด้วยความพิโรธ ด้วยการตีอย่าง
ไม่หยุดยัง้ ผู้ซึ่งได้ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธ ได้ถูกข่มเหงโดยไม่มีผู้ใดยับยัง้
ความสงบสุขทัว่ โลก
โลกทัง้ สิ้ นก ็ พัก และสงบอยู่ เขาทัง้ หลายร้องเพลงโพล่ง ออกมา 8 ต้นสนสามใบเปรมปรีดิ ์ เพราะเจ้า
ต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนด้วย และกล่าวว่า ‘ตัง้ แต่เจ้าตกตํ่า ก็ไม่มีผู้โค่นขึ้นมาต่อสู้เราแล้ว�
7

ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ถูกทิง้ ลงในนรก (ดนล 7:8; วว 19:20)
มันปลุกให้ชาวแดนคนตายมาต้อนรับเจ้า คือบรรดาผู้
ซึ่งเคยเป็นผู้นําของโลก มันทําให้บรรดาผู้ที่เคยเป็นกษั ตริย์แห่งประชาชาติทัง้ หลายลุกขึ้นมาจากพระที่นั่ง
ของเขา 10 ทุกตนจะพูด และกล่าวแก่เจ้าว่า ‘เจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอย่างเราด้วยหรือ เจ้ากลายเป็นอย่างพวกเรา
หรือ� 11 ความโอ่อา่ ของเจ้าถูกนําลงมาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณใหญ่ของเจ้า ตัวหนอนจะเป็ นที ่นอน
อยูใต้
่ ตัวเจ้า และตัวหนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า
9 นรกเบื้องล่างก็ต่ ืนเต้นเพื่อต้อนรับเจ้าเมื่อเจ้ามา

การล้มลงของพญามารซาตาน
ลูซีเฟอร์เอ๋ย โอรสแห่งรุ ง่ อรุ ณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไร
หนอ เจ้าผู้กระทําให้บรรดาประชาชาติตกตํ่าน่ ะ 13 เจ้ารําพึงในใจของเจ้าว่า ‘ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ ข้าจะ
ตัง้ พระที่นั่งของข้า ณ เหนื อดวงดาวทัง้ หลายของพระเจ้า ข้าจะนั ่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้านทิศเหนื อ
14 ข้าจะขึ้นไปเหนื อความสู งของเมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สู งสุ ด� 15 แต่เจ้าจะถูกนําลงมาสู่
นรก ยังที่ ลึก ของปากแดน 16 บรรดาผู้ ที่ เห ็น เจ้า จะเพ่ งด ู เจ้า และจะพิจารณาเจ้า ว่า ‘ชายคนนี้ หรือ ที่ ทําให้
โลกสัน
่ สะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทัง้ หลาย 17 ผู้ที่ได้กระทําให้โลกเป็นเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร และควํา่ หัว
เมืองของโลกเสีย ผูไม่
้ ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา�
12 โอ

การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอัสซีเรีย (วว 18:1-24)
กษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาติ นอนอยู่ อย่างมี เกียรติ ต่างก็ อยู่ ในอุโมงค์ ของตน 19 แต่ เจ้ าถูก
เหวีย
่ งออกไปจากหลุมศพของเจ้า เหมือนกิง่ ที่พึงรังเกียจ เหมือนเสื้อผ้าของผูที
้ ่ถูกสังหาร คือที่ถูกแทงด้วย
18
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ดาบ ผู้ซึ่งลงไปยังกองหินของหลุมศพ เหมือนซากศพที่ ถู กเหยียบยํ่าอยู่ใต้ ฝ่าเท้า 20 เจ้ าจะไม่ ได้ รับการฝัง
ศพร่วมกับ เขา เพราะเจ้า ได้ ทําลายแผ่น ดิน ของเจ้า เจ้ าได้ สังหารประชาชนของเจ้า ‘ขออย่า ให้ ใครเอ่ย ถึง
ชื่อ ของเชื้อ สายแห่ง ผู้ กระทํา ความชัวอ
่ ีก เลย 21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะความชัว่ ช้า แห่งบ ิ
ดาของเขา เกรงว่า เขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น เป็น เจ้าของแผ่น ดิน และกระทํา ให้พ้น
ื โลกเต็ม ไปด้วยหัว เมือง� ”
22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “เพราะเราจะลุกขึ้นสู้ กับเขา และจะตัดชื่อกับคนที่ เหลืออยู่และลูกหลาน
ออกจากบาบิ โลน � พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 23 “และเราจะกระทํา ให้เป็น กรรมสิทธิข
์ องอีกาบ ้าน และ
เป็น สระนํ้า และจะกวาดด้วยไม้กวาดแห่ง การทําลาย� พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 24 พระเย
โฮวาห์ จอมโยธาได้ ทรงปฏิญาณว่า “เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็ จะเป็น ไปอย่างนั ้น และเราได้ มุ ่ง หมายไว้
อย่างไร ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั ้น 25 คือว่าเราจะตีคนอัสซีเรียในแผ่นดินของเราให้ยอ
่ ยยับไป และบนภูเขาของ
เราเหยียบยํ่า เขาไว้ และแอกของเขานั ้น จะพรากไปจากเขาทัง้ หลาย และภาระของเขานั ้น จากบ่า ของเขา
ทัง้ หลาย� 26 นี่ เป็น ความมุ่ง หมายที่ มุ ่ง หมายไว้เก ี่ย วกับ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ และนี่ เป็น พระหัตถ์ ซ่ึง เหยียด
ออกเหนื อบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ 27 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงมุ่งไว้แล้ว ผู้ใดเล่าจะลบล้างเสียได้
พระหัตถ์ของพระองค์ทรงเหยียดออก และผู้ใดจะหันให้กลับได้
การบีบบังคับและปัญหาต่างๆที่จะมาสู่อิสราเอล

ภาระนี้ มี มาว่า 29 “ประเทศฟี ลิสเตียเอ๋ย เจ้ าทุกคนอย่าเปรมปรีดิ ์ไป
เลย เพราะว่าตะบองซึ่งตี เจ้ านั ้นหักเสียแล้ว เพราะงู ทับทางจะออกมาจากรากเง่าของงู และผลของมันจะ
เป็นงู แมวเซา 30 และลู กหัวปี ของคนยากจนจะมีอาหารกิน และคนขัดสนจะนอนลงอย่างปลอดภัย แต่เรา
จะฆ่า รากเง่า ของเจ้า ด้วยการกันดารอาหาร และคนที่ เหลือ อยู่ ของเจ้า จะถูก สังหารเสีย 31 โอ ประตู เมือง
เอ๋ย พิลาปรํา่ ไห้ ซิ โอ กรุ งเอ๋ย จงร้องไห้ ประเทศฟี ลิ ส เตีย เอ๋ย เจ้ าทุก คนจงละลายเสีย เพราะควัน จะออก
มาจากทิศเหนื อ และจะไม่มีคนล้าหลังในแถวของเขาเลย� 32 จะตอบทูตของประชาชาตินั้นว่าอย่างไร ก็ว่า
“พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถาปนาศิโยน และคนยากจนในชนชาติของพระองค์จะได้วางใจในที่นั ้น�
28 ในปี ที่ กษั ตริย์อาหัสส ิ้นพระชนม์
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เพราะนครอาร์แห่งโมอับถูกทําลายร้างในคืนเดียวและได้ถึงหายนะ เพราะนครคีร ์
แห่ งโมอับ ถูก ทําลายร้างในคืน เดียวและได้ ถึง หายนะ 2 เขาได้ ข้น
ึ ไปยัง บายิ ท และดี โบน ไปยัง ปู ชน ีย สถาน
สูง เพื่อ จะรํา่ ไห้ โมอับ จะครํา่ ครวญถึง เนโบและถึง เมเดบา ศีรษะทุก ศีรษะจะโล้น และหนวดเคราทุก คน
ก็ ถู กโกนออกเสีย 3 เขาจะคาดผ้า กระสอบอยู่ ในถนนหนทาง ทุ กคนจะรํา่ ไห้ เป็น นั กหนาที่ บนหลังคาเรือน
และตามถนน 4 เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์จะส่งเสียงร้อง เสียงของเขาจะได้ยน
ิ ไปถึงเมืองยาฮาส เพราะ
ฉะนั ้นทหารที่ถืออาวุธของโมอับจึงจะร้องเสียงดัง ชีวิตของเขาจะเป็นทีเ่ ศร้าโศกแก่เขา 5 จิตใจของข้าพเจ้า
จะร้องออกมาเพื่อ โมอับ ผู้ หลบภัย ของโมอั บน น
ั ้ จะหนี ไปยัง โศอาร์ เหมือนยัง วัว สาวที่ มีอายุ สามปี เพราะ
ตามทางขึ้น ไปเมืองลู ฮี ท เขาจะขึ้น ไปครํา่ ครวญ ตามถนนสู่ เมืองโฮโรนาอิม เขาจะเปล่ง เสียงร้องถึง การ
ทําลาย 6 เพราะธารนํ้าที่นิมริมก็จะถูกทิง้ ร้าง ฟางก็เหีย
่ วแห้ง หญ้าก็ไม่งอก พืชที่เขียวชอุม
่ ไม่มีเลย 7 เพราะ
8
ฉะนั ้น ทรัพย์ สิ นซึ่ง เขาเก็บ ได้ และที่ เขาสะสมไว้ เขาจะขนเอาไปข้ามลําธารต้น หลิว เพราะเสียงร้องได้
กระจายไปทัว่ ชายแดนโมอับ เสียงครํา่ ครวญไปถึงเอกลาอิม เสียงครํา่ ครวญไปถึงเบเออร์เอลิม 9 เพราะนํ้า
ของเมืองดีโมนจะมีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระนั ้นเรายังจะเพิม
่ ภัยแก่ดีโมนอีก คือให้สิงโตสําหรับชาวโมอับที่
หนี ไป และสําหรับคนที่เหลืออยูในแผ่
่
นดิน

16
ธิดาของโมอับมุ่งคอยอาณาจักรของพระคริสต์

เจ้ าจงส่ง ลูก แกะไปยัง ผู้ ปกครองแผ่น ดิน จากเส-ลาตามทางถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ไปยัง ภูเขาแห่ง ธิดาของศิ
โยน 2 เหมือนนกที่กําลังบินหนี อย่างลูกนกที่พลัดรัง ธิดาของโมอับจะเป็นอย่างนั ้นตรงท่าลุยข้ามแม่น้ําอาร
โนน 3 “จงให้คําปรึกษา จงอํานวยความยุติธรรม จงทําร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลาเที่ยงวัน จง
ช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่ อย่าหักหลังผู้ลี้ภัย 4 โมอับเอ๋ย จงให้ผู้ถูกขับไล่ของเราอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน จงเป็ นที
่กําบังภัยแก่เขาให้พ้นจากหน้าผู้ทําลาย เพราะผู้บีบบังคับได้ สิ ้นสุดแล้ว ผู้ทําลายได้หยุดยัง้ แล้ว และผู้เหย
ียบยํ่าได้ถูกเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดินแล้ว 5 พระที่นั่งก็จะได้รบ
ั การสถาปนาด้วยความเมตตา บนนั ้นจะ
มีผู้หน่งึ นั ่งอยู่ด้วยความจริงในเต็นท์ของดาวิด คือท่านผู้พิพากษาและแสวงหาความยุติธรรม และรวดเร็ว
ในการกระทําความชอบธรรม�
1

การทําลายความเย่อหยิง่ ของโมอับ
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6 เราได้ยน
ิ ถึง ความเย่อ หยิง่ ของโมอับ ว่า เขาหยิง่ เสีย จริงๆ ถึง ความจองหองของเขา ความเย่อ หยิง่ ของ
เขา และความโกรธของเขา แต่ คําโกหกของเขาจะไม่สําเร็จ 7 เพราะฉะนั ้นโมอับจะครํา่ ครวญเพื่อโมอับ ทุ
กคนจะครํา่ ครวญ เจ้ าทัง้ หลายจะโอดครวญเนื่ องด้วยรากฐานของเมืองคีร ์หะเรเชท เพราะมัน จะถูก ทุบ
แน่ นอน 8 เพราะทุ่ง นาแห่ง เมืองเฮชโบนอ่อ นระทวย ทัง้ เถาองุน
่ ของสิบ มาห์ เจ้ านายทัง้ หลายแห่ง บรรดา
ประชาชาติ ได้ ตี กิง่ ของมัน ลง ซึ่ง ไปถึง เมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร หน ่อ ของมั นก ็ แตก
กว้างออกไปและผ่านข้ามทะเลไป 9 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้กับคนร้องไห้ของเมืองยาเซอร์ เนื่ องด้วย
เถาองุน
่ ของสิบมาห์ โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์เอ๋ย ข้าพเจ้าจะราดเจ้าด้วยนํ้าตาของข้าพเจ้า เพราะเสียง
โห่ รอ
้ งเนื่ องด้วยผลฤดู รอ
้ นของเจ้า และเนื่ องด้วยข้าวที่ เก ี่ยวเก็บ ของเจ้า ได้ สงบลงแล้ว 10 เขาเอาความ
ชื่นบานและความยินดี ไปเสีย จากที่ สวนผลไม้ เขาไม่ รอ
้ งเพลงกัน ตามสวนองุน
่ ไม่มี ใครโห่ร้อง ตามบ่อ ยํ่า
องุน
่ ไม่มีคนยํ่าให้น้ําองุน
่ ออก ข้าพเจ้าทําให้เสียงเห่ย่าํ องุน
่ เงียบเสียแล้ว 11 ฉะนั ้นจิตของข้าพเจ้าจึงจะรํา่ ไห้
เหมือนพิณเขาคู่เพื่อโมอับ และใจของข้าพเจ้ารํา่ ไห้เพื่อคีรเ์ ฮเรส 12 และต่อมาเมื่อเห็นว่าโมอับเหน็ ดเหนื่ อย
อยูที
่ ่ปูชนียสถานสูงนั ้น และเมื่อเขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเขาเพื่อจะอธิษฐาน เขาก็จะไม่ได้รับผล

คําพยากรณ์ เรือ
่ งประเทศโมอับ
นี่ เป็น พระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ โมอับ ในอดีต 14 แต่ บัดนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ภายใน
สามปี ตามปีจ้างลูกจ้าง สง่าราศีของโมอับจะถูกเหยียดหยาม แม้มวลชนมหึมาของเขาทัง้ สินก
้ ็ดี และคนที่
เหลืออยูนั
่ ้นก็จะน้ อยและกะปลกกะเปลี้ย�
13
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ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส
1 ภาระเกี่ยวกับ เมืองดามัสกัส ดู เถิด ดาม ัสกัส จะหยุด ไม่ เป็ น เมือง และจะกลายเป็ นกองสิง
่ ปรักห ัก พัง
2 เมืองต่างๆของอาโรเออร์จะเริศร้างเป็ นนิ ตย์ จะเป็ นทีส
่ ําหรับฝูงแพะแกะ ซึ่งมันจะนอนลงและไม่มีผู้ใดจะ
ให้มันกลัว 3 ป้อมปราการจะสูญหายไปจากเอฟราอิม และราชอาณาจักรจะสูญหายไปจากดามัสกัสและคน
ที่เหลืออยู่ของซีเรีย พวกเขาจะเป็นเหมือนสง่าราศีของคนอิสราเอล พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
4 และต่อ มาในวัน นั ้น สง่า ราศี ของยาโคบจะตกตํ่า และความอ้วนที่ เนื้ อ ของเขาจะซูบ ผอมลง 5 และจะเป็ น
เหมือนเมื่อ คนเกี่ยวข้าวเก็บ เกี่ยวพืช ข้าวที่ ตัง้ อยู่ และแขนของเขาจะเกี่ยวรวงข้าว และจะเป็น เหมือนเมื่อ
คนหนึ่ งเก็บรวงข้าวในที่หุบเขาเรฟาอิม 6 จะมีผลองุน
่ เหลืออยู่บ้างในนั ้น เหมือนอย่างเมื่อตีต้นมะกอกเทศ
ให้ ลูก หล่น จะมี เหลือ อยู่ ที่ ยอดสูง ที่สุด สองสามลูก หรือ ที่ เหลือ บนกิง่ ไม้ ผลสี่ หา้ ลูก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ แหละ 7 ในวัน นั ้น คนจะมองดู พระผู้ สร้างตน และนั ยน์ ตาเขาจะเอาใจใส่ ในองค์
บริสุทธิ์ของอิสราเอล 8 เขาจะไม่ มองแท่ นบู ชา ผลงานแห่ งม ือ ของเขา และเขาจะไม่ เอาใจใส่ สิ ่ง ที่ นิว
้ ของ
เขาเองได้ กระทํา ขึ้น ไม่ ว่า จะเป็น เสารู ป เคารพ หรือ รู ป เคารพทัง้ หลาย 9 ในวัน นั ้น เมืองเข้ม แข็ง ของเขาจะ
เป็นเหมือนกิง่ ไม้ ที่ ถู กทอดทิง้ และกิ่งก้านที่ อยู่บนยอดสูงที่สุดซึ่งเขาได้ ละทิง้ เพราะคนอิสราเอล และจะมี
การรกร้างว่างเปล่า เกิด ขึ้น 10 เพราะเจ้า ได้ หลงลืม พระเจ้า แห่ง ความรอดของเจ้า เสีย และมิ ได้ จดจํา ศิลา
เข้ม แข็ง ของเจ้า ฉะนั ้น เจ้า จะปลูก ต้น อภิ รมย์ และจะปลู กก ง
ิ่ ไม้ ต่างชาติ ลง 11 เจ้ าจะทําให้ มัน งอกในวันที ่
เจ้าปลูกมัน และจะทําให้มันออกดอกในเช้าของวันที ่เจ้ าหว่าน ถึงกระนั ้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนี ไป ในวัน
แห่ง ความกลัดกลุ้ม และความทุกข์ ใจอย่างเหลือ เกิน 12 วิบัติ แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก ซึ่ง ทํา เสีย งกึ
กก ้ องเหมือนทะเลก้องกึก และแก่ เสียงครืนๆของชนชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง ครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของนํ้า ที่ มี
กําลัง มาก 13 ชนชาติ ทัง้ หลายครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของนํ้า เป็ นอ ัน มาก แต่ พระเจ้า จะทรงขนาบไว้ และ
มัน จะหนี ไปไกลเสีย จะถูก ไล่ ไปเหมือนแกลบต้องลมบนภู เขา เหมือนพืช แห้ง ปลิว ไปต่อ หน้า ลมหมุน 14 ดู
เถิด พอเวลาเย็น ก็ความสยดสยอง ก่อนรุ ง่ เช้า ก็ไม่มีเขาทัง้ หลายแล้ว นี่ เป็นส่วนของบรรดาผูที
้ ่ริบของของ
เรา และเป็นส่วนของผูที
้ ่ปล้นเรา

18
ประเทศเอธิโอเปียในสมัยที่อส
ิ ราเอลถูกรวบรวมกันอีก

1 วิบัติ แก่ แผ่ นดิน แห่ง ปี ก ที่ กระหึ่ม ซึ่ง อยู่ เลยแม่น้ํา ทัง
้ หลายแห่ง เอธิโอเปีย 2 ซึ่ง ส่ง ทูต ไปโดยทางทะเล
โดยเรือ ต้น กกบนนํ้า กล่าวว่า “เจ้ าผู้ ส่ ือสารที่ รวดเร็ว เอ๋ย จงไปยัง ประชาชาติ ที่ ถู กกระจัด กระจายและถูก
ปอกเปลือก ยังชนชาติที่เขากลัวตัง้ แต่แรก ยังประชาชาติที่เข้มแข็งและมักชนะ ซึ่งแผ่นดินของเขามีแม่น้าํ
แบ่ง� 3 ท่านทัง้ ปวงผูเ้ ป็นชาวพิภพ ท่านอาศัยอยูบ
่ นแผ่นดินโลก เมื่อเขายกอาณั ติสัญญาณขึ้นบนภูเขา จง
มองดู เมื่อเขาเป่าแตร จงฟัง 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “เราจะพักผ่อนและจะพิจารณา
จากที่ อาศัย ของเรา เหมือนความร้อนที่ กระจ่างอยู่ บนผัก หญ้า เหมือนอย่างเมฆแห่ง นํ้าค้างในความร้อน
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ของฤดูเกี่ยว� 5 เพราะก่อนถึงฤดูเกี่ยว ดอกตูมเบ่งบานเต็มที่แล้ว และผลองุน
่ เปรีย
้ วกําลังสุกอยูใ่ นช่อของ
มัน พระองค์ จะทรงตัด แขนงออกด้วยขอลิด แขนงและนํา ออกไป และจะทรงตั ดก ิ่ งก ้านนั ้น ลงเสีย 6 และ
เขาทัง้ หลายจะถูกทิง้ ไว้ทัง้ หมดให้แก่เหยี่ยวที่อยู่บนภูเขา และแก่สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และนกกินเหยื่อจะ
กิน เสีย ในฤดู ร้อน และบรรดาสัตว์ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน โลกจะกิน เสีย ในฤดู หนาว 7 ในครัง้ นั ้น เขาจะนํา ของ
กํานั ลมาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติที่ถูกกระจัดกระจายและถูกปอกเปลือก จากชนชาติที่
เขากลัว ตัง้ แต่ แรก จากประชาชาติ ที่ เข ้ม แข็ง และมัก ชนะ ซึ่ง แผ่น ดิน ของเขามี แม่น้าํ แบ่ง ยัง สถานที่ แห่ง
พระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา คือภูเขาศิโยน

19
ภาระเกี่ยวกับอียป
ิ ต์
1 ภาระเกี่ยวกับ อียป
ิ ต์ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ ทรงเมฆอัน รวดเร็ว และจะเสด็จ มายั งอ ียป
ิ ต์ ต่อ พระพักตร์
พระองค์ รู ปเคารพแห่ งอ ียป
ิ ต์ จะสัน
่ สะเทือน และใจของคนอียป
ิ ต์ จะละลายไปภายในตัว เขา 2 และเราจะ
กวนให้คนอียป
ิ ต์ต่อสู้ กับคนอียป
ิ ต์ และเขาจะสู้ รบกัน ทุกคนรบพี่น้องของตน และทุกคนรบเพื่อนบ้านของ
ตน เมืองรบกับ เมือง ราชอาณาจักรรบกับ ราชอาณาจั กร 3 และในสมัย นั ้น คนอียป
ิ ต์ ก็ จะจนใจ และเราจะ
กระทําให้แผนงานของเขายุง่ เหยิง และเขาจะปรึกษารู ปเคารพและพวกหมอดู และคนทรง และพ่อมดแม่
มด 4 และเราจะมอบคนอียป
ิ ต์ ไว้ในมือ ของนายที่ แข็ง กระด้าง และกษั ตริย์ ดุ ร้ายคนหนึ่ ง จะปกครองเหนื อ
เขา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 5 และนํ้า จะแห้ง ไปจากทะเลและแม่น้ํา จะ
แห้ง ผาก 6 และแม่น้ํา ของมัน จะเน่า เหม็น และแม่น้ํา แห่ง การป้องกัน จะน้ อยลงและแห้ง ไป ต้ นอ ้อ และกอ
ปรือจะเหีย
่ วแห้ง 7 กอแขมที่ แม่น้ํา ที่ ริมฝั่ งแม่นํ้า และทัง้ สิ้นที ่หว่านลงข้างแม่น้ํานั ้นจะแห้งไป จะถูกไล่ ไป
เสียและไม่มีอีก 8 ชาวประมงจะร้องทุกข์ คือบรรดาผูที
้ ่ตกเบ็ดในแม่น้ําจะไว้ทุกข์ และผูที
้ ่ทอดแหลงในนํ้าจะ
อ่อนระทวย 9 คนงานที่ หวีป่านจะอับอาย ทัง้ คนที่ ทอฝ้ายขาวด้วย 10 บรรดาผู้ที่ ทําเขื่อนและสระนํ้าสําหรับ
ปลา เป้ าหมายของเขาจะถู กบ ีบ คัน
้ 11 พวกเจ้า นายแห่ง โศอัน โง่เขลาที เดียว ที่ ปรึกษาที่ ฉลาดของฟาโรห์
ให้คําปรึกษาอย่างโง่เขลา พวกเจ้าจะพู ดกับฟาโรห์ได้ อย่างไรว่า “ข้าพระองค์ เป็นบุตรของนั กปราชญ์ เป็น
เชื้อสายของกษั ตริย์โบราณ� 12 พวกท่านอยู่ที่ไหน นั กปราชญ์ของท่านอยู่ที่ไหน ให้เขาบอกท่านและให้เขา
ทําให้ แจ ้งซิ ว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธามี พระประสงค์ อะไรกับ อียป
ิ ต์ 13 เจ้ านายแห่ง โศอัน กลายเป็น คนโง่
และเจ้านายแห่งโนฟถูกหลอกลวงแล้ว บรรดาผูที
้ ่เป็นศิลามุมเอกของตระกูลของอียป
ิ ต์ ได้นําอียป
ิ ต์ให้หลง
ไป 14 พระเยโฮวาห์ทรงปนดวงจิตแห่งความยุง่ เหยิงไว้ในอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายได้กระทําให้อียป
ิ ต์แชเชือน
ในการกระทําทัง้ สิน
ิ ต์
้ ของมัน ดัง่ คนเมาโซเซอยู่บนสิง่ ที่เขาอาเจียน 15 ไม่มีอะไรที่จะกระทําได้เพื่อช่วยอียป
ซึ่งหัวก็ดี หางก็ดี หรือกิงก
ิ ต์จะเป็นเหมือนผู้หญิง จะเกรง
่ ้านก็ดี ต้นกกก็ดี ไม่อาจจะทําได้ 16 ในวันนั ้ นอียป
กลัวและหวาดกลัวต่อพระหัตถ์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงกวัดแกว่งเหนื อเขา 17 และแผ่นดินยูดาห์จะ
เป็ นที ่ หวาดกลัว แก่ คนอียป
ิ ต์ เมื่อ กล่าวชื่อ ให้ คนหนึ่ ง คนใดเขาก็ จะกลัว เพราะพระประสงค์ ของพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา ซึ่งทรงประสงค์ต่อเขาทัง้ หลาย 18 ในวันนั ้นจะมีหา้ หัวเมืองในแผ่นดินอียป
ิ ต์ซ่ึงพูดภาษาของ
คานาอัน และปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์จอมโยธา เมืองหนึ่ งเขาจะเรียกว่า เมืองแห่งการรือ
้ ทําลาย 19 ในวัน
นั ้นจะมีแท่นบูชาแท่นหนึ่ งแด่พระเยโฮวาห์ในท่ามกลางแผ่นดินอียป
ิ ต์ และมีเสาสําคัญแด่พระเยโฮวาห์ที่
พรมแดน 20 จะเป็น หมายสําคัญ และเป็น พยานในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ถึง พระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะเมื่อ เขา
ทัง้ หลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เหตุด้วยผู้บีบบังคับเขา พระองค์ จะทรงส่งผู้ชว
่ ยผู้ยิง่ ใหญ่มาให้เขา และผู้
นั ้นจะทรงช่วยเขาให้พ้น 21 และพระเยโฮวาห์จะสําแดงพระองค์ให้เป็ นที่รู จั
้ กแก่คนอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์จะ
รู จ
้ ักพระเยโฮวาห์ในวันนั ้น และจะถวายเครือ
่ งสักการบูชาและเครือ
่ งถวาย และเขาทัง้ หลายจะปฏิญาณต่อ
พระเยโฮวาห์และปฏิบัติตาม 22 และพระเยโฮวาห์จะโจมตีอียป
ิ ต์ ทรงโจมตีพลาง ทรงรักษาพลาง และเขา
ทัง้ หลายจะหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงฟังคําวิงวอนของเขา และทรงรักษาเขา 23 ในวัน
นั ้น จะมี ทางหลวงจากอียป
ิ ต์ถึ งอ ัส ซีเรีย และคนอัส ซีเรีย จะเข้า มายั งอ ียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์ ยั งอ ัส ซีเรีย และ
คนอียป
ิ ต์จะปรนนิ บติ
ั พรอ
้ มกับคนอัสซีเรีย 24 ในวันนั ้นอิสราเอลจะเป็นทีส
่ ามกับอียป
ิ ต์และกับอัสซีเรีย เป็น
พรท่ามกลางแผ่นดินนั ้น 25 เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงอํานวยพระพรว่า “อียป
ิ ต์ชนชาติของเรา
จงได้รบ
ั พร และอัสซีเรียผลงานแห่งมือของเรา และอิสราเอลมรดกของเรา�
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อัสซีเรียจะทําลายอียป
ิ ต์และเอธิโอเปีย
ในปี ที่ ทารทาน (ผู้ ซึ่ง ซาร์กอนกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ทรงใช้ มาน ัน
้ � ได้ มาถึง เมือ งอัช โดดและได้ ต่อสู้
ยึด เมือ งอัช โดดนั ้น ได้ 2 ในครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส โดยอิส ยาห์ บุ ตรชายอามอสว่า “จงไปแก้ ผ้า กระสอบ
ออกจากบัน
้ เอวของเจ้า และเอารองเท้า ออกจากเท้า ของเจ้า� และท่านก็ กระทํา ตาม เดิน เปลือยกายและ
เท้าเปล่า 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อิสยาห์ผู้รบ
ั ใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าสามปี เป็นหมาย
1

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 20:4

556

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 22:13

สําคัญ และเป็น มหัศจรรย์ แก่ อียป
ิ ต์ และแก่ เอธิโอเปีย ฉั นใด 4 กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จะนํา คนอียป
ิ ต์ ไปเป็น
เชลย และจะกวาดคนเอธิโอเปีย ไปเป็น เชลย ทัง้ คนหนุ่ม สาวและคนแก่ เปล ือ ยกายและเท้า เปล่า เปิ ดก
้น เป็ นที ่ ละอายแก่ อียป
ิ ต์ 5 แล ้ว เขาทัง้ หลายจะกลัว และอับอายด้วยเหตุ เอธิโอเปีย ความหวัง ของเขา และ
อียป
ิ ต์ความโอ้อวดของเขา 6 และชาวเกาะนี้ จะกล่าวในวันนั ้นว่า “ดูเถิด นี่ แหละผู้ซ่ึงเราหวังใจ และผู้ซ่ึงเรา
หนี ไปหาความช่วยให้พ้นจากกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และเราจะหนี ให้พ้นได้อย่างไร�
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ภาระเกี่ยวกับถิน
่ ทุรกันดารเมื่อกษั ตริย์เซนนาเคอริบจะบุกรุ ก
1 ภาระเกี่ยวกับ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารของทะเล เหมือนลมหมุน ในภาคใต้ พัด เกลี้ยงไป มัน มาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
จากแผ่นดินอันน่าคร้ามกลัว 2 เขาบอกนิ มิตที่เหี้ยมหาญแก่ข้าพเจ้า ว่าผู้ปล้นเข้าปล้น ผู้ทําลายเข้าทําลาย
โอ เอลามเอ๋ย จงขึ้น ไป โอ มี เดีย เอ๋ย จงเข้า ล้อมซึ่ งม ัน ให้ เก ิ ดการถอนหายใจทัง้ สิน
้ เราได้ กระทํา ให้ สิ ้น
ไปแล้ว 3 เพราะฉะนั ้น บัน
้ เอวของข้าพเจ้า จึง เต็ มด ้วยความแสนระทม ความเจ็บ ปวดฉวยข้าพเจ้า ไว้อย่าง
ความเจ็บปวดที่หญิงกําลังคลอดบุตร ข้าพเจ้าจนใจเพราะสิง่ ที่ได้ยน
ิ ข้าพเจ้าท้อถอยเพราะสิง่ ที่ได้เห็น 4 จิ
ตใจของข้าพเจ้า ฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียวกระทําให้ข้าพเจ้า ครันคร
่
้าม แสงโพล้ เพล้ซ่ึง ข้าพเจ้า หวังกลับ
ทําให้ ข้าพเจ้า สัน
่ สะเทือน 5 จงเตรียมสํารับ ไว้ จงเฝ้า อยู่ บนหอคอย จงกิน จงดื่ม เจ้ านายทัง้ หลายเอ๋ย จง
ลุก ขึ้น ชโลมโล่ ไว้ด้วยนํ้ามัน 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงไป ตัง้ ยามให้ เขาไปร้อง
ประกาศสิง่ ที่ เขาเห็น� 7 เขาได้ เห็นรถรบพร้อมกับพลม้าเป็นคู่ ๆ รถเทียมลาเป็นคู่ๆและรถเทียมอูฐเป็นคู่ ๆ
เขาได้ฟังอย่างพินิจพิเคราะห์ อย่างพินิจพิเคราะห์ทีเดียว 8 แล้วผู้เห็นได้รอ
้ งว่า “พวกเขามาดุจสิงโต ข้าแต่
องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยน
ื อยูบ
่ นหอคอยตลอดไปในกลางวัน ข้าพระองค์ประจําอยูที
่ ่ตําแหน่ งของข้า
พระองค์ ตลอดหลายคืน 9 และ ดู เถิด รถรบพร้อมพลรบกับ พลม้า เป็น คู่ๆ กําลัง มา� และเขาตอบว่า “บาบิ
โลนล่มแล้ว ล่มแล้ว บรรดารู ปเคารพสลักทัง้ สิน
้ แห่งพระของเขา พระองค์ ทรงทําลายลงถึงพื้นดิน� 10 โอ
ท่านผู้ถู กนวดและผู้ถู กฝัดของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าได้ยน
ิ อะไรจากพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิส
ราเอล ข้าพเจ้าก็รอ
้ งประกาศแก่ท่านอย่างนั ้น
ภาระเกี่ยวกับดูมาห์
ภาระเกี่ยวกั บด ู มาห์ มี คนหนึ่ ง เรียกข้าพเจ้า จากเสอีร ว่
์ า “คนยามเอ๋ย ดึก เท่าไรแล้ว คนยามเอ๋ย ดึก
เท่าไรแล้ว� 12 คนยามตอบว่า “เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม ก็ถามเถิด จงกลับมาอีก�
11

ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย

13 ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย

โอ กระบวนพ่อค้าของคนเดดานเอ๋ย เจ้าจะพักอยู่ในดงทึบในอาระเบีย 14 ชาว
แผ่นดินเทมาได้เอานํ้ามาให้คนกระหาย เขาเอาขนมปังมาต้อนรับคนลี้ภัย 15 เพราะเขาได้หนี จากดาบ จาก
ดาบที่ชก
ั ออก จากธนูที่โก่งอยู่ และจากสงครามซึ่งทําให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก 16 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “สง่าราศี ทัง้ สิน
้ ของเคดาร์จะถึงที่ สุดภายในปี เดียวตามปี จ้างลูกจ้าง 17 และนั ก
ธนู ที่ เหลือ อยู่ ของทแกล้ว ทหารแห่ง ชาวเคดาร์จะเหลือ น้ อย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลได้
ตรัสแล้ว�
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ภาระเกี่ยวกับที่ลุ่มแห่งนิ มิต
1 ภาระเกี่ยวกับทลุ
ี่ ่มแห่งนิ มิต ที่เจ้าได้ขึ้นไป เจ้าทุกคน ที่บนหลังคาเรือนนั ้น เป็นเรือ
่ งอะไรกัน 2 เจ้าผูเ้ ป็น
เมืองที่เต็มด้วยการโห่ร้อง เมืองที่อึกทึกครึกโครม นครที่เต้นโลด ผูที
้ ่ถูกฆ่าของเจ้ามิได้ถูกฆ่าด้วยดาบ หรือ
ตายในสงคราม 3 ผู้ ครองเมืองของเจ้า ทัง้ หมดหนี กัน ไปแล้ว เขาถูก จับ ได้ โดยนายธนู ชายฉกรรจ์ ของเจ้า
ทุกคนถูกจับแม้วา่ เขาได้หนี ไปไกลแล้ว 4 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงว่า “อย่ามองข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าหลัง่ นํ้าตา
อย่างขมขื่น อย่าอุตส่าห์เล้าโลมข้าพเจ้าเลย เหตุด้วยการทําลายธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้า� 5 เพราะองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงมีวันหนึ่ ง เป็นวาระจลาจล วาระเหยียบยํ่า และวาระยุง่ เหยิงในที่ลุ่มแห่ง
นิ มิ ต คือ การพัง กําแพงลงและโห่รอ
้ งให้แก่ ภูเขา 6 เอลามหยิบ แล่ง ธนู กับ เหล่า รถรบพร้อมพลรบและพล
7
ม้าและคีรก็
์ เผยโล่ ต่อมาที่ ลุ ่มที่ดี ที่ สุดของท่านจะเต็มไปด้วยรถรบ และพลม้าจะเข้าประจําที่ ประตู เมือง
8 พระองค์ ทรงเอาสิง
่ ปิดบัง ยู ดาห์ไปเสีย แล้ว ในวัน นั ้น ท่านได้ มองที่ อาว ุธ แห่ง เรือนพนา 9 ท่านได้ เห ็น ช่อง
โหว่แห่งนครดาวิดว่ามีหลายแห่ง แลวท
้ ่านทัง้ หลายก็เกบน
็ ้าํ ในบ่อล่าง 10 และท่านก็นับเรือนของเยรู ซาเล็ม
และท่านก็ พังเรือนมาเสริมกําแพงเมือง 11 ท่านทําที่ ขับน้าํ ไว้ระหว่างกําแพงทัง้ สองเพื่อรับน้าํ ของสระเก่า
แต่ ท่านมิ ได้ มองดู ผู้ ที่ ได้ ทรงบันดาลเหตุ และมิ ได้ เอาใจใส่ ผู้ ทรงวางแผนงานนี้ ไว้นานมาแล้ว 12 ในวัน นั ้น
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาทรงเรียกให้ รํา่ ไห้ และครํา่ ครวญ ให้ มี ศีรษะโล้น และให้ คาดตัว ด้วยผ้า
กระสอบ 13 และ ดูเถิด มีความชื่นบานและความยินดี มีการฆ่าวัวและฆ่าแกะ มีการกินเนื้ อและดื่มน้าํ องุน
่
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“ให้เรากินและดื่มเถิด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะตาย� 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงสําแดงในหูของข้าพเจ้า
ว่า “แน่ ทีเดียวที่จะไม่ลบความชัว่ ช้าอันนี้ ให้เจ้า จนกว่าเจ้าจะตาย� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรั
สดังนี้
การพิพากษาต่อเชบนาห์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “ไปเถิด ไปหาผู้ รก
ั ษาทรัพย์ สมบัติ คนนี้ คือ ไปยัง เช
บนาห์ ผู้ ดู แลราชสํานั ก และจงพู ดก ับ เขาว่า 16 เจ้ ามี สิทธิอะไรที
่ นี่ และเจ้า มี ใครอยู่ที่ นี่ เจ้ าจึง สกัด อุโมงค์
์
ที่ นี่เพื่อตัวเจ้าเอง ดุ จคนสกัดอุโมงค์ ในที่ สูง และสลักที่ อยู่สําหรับตนเองในศิ ลา 17 ดู เถิด พระเยโฮวาห์จะ
ทรงเหวีย
่ งเจ้าออกไปให้เป็นเชลยอย่างแรง พระองค์จะทรงฉวยเจ้าให้แน่ น 18 และม้วนเจ้า และขว้างเจ้าไป
อย่างลูกบอลล์ยงั แผ่นดินกว้างเจ้าจะตายที่นั ่น และที่นั่นจะมีรถรบอันตระการของเจ้า เจ้าผู้เป็ นที่อดสู แก่
เรือนนายของเจ้า 19 เราจะผลัก เจ้า ออกไปจากตําแหน่ ง ของเจ้า และเจ้า จะถู กด ึง ลงมาจากหน้าที่ ของเจ้า
20 อยู่มาในวันนั ้นเราจะเรียกผู้รับใช้ของเรา คือเอลี ยาคิม บุตรชายฮิลคียาห์ 21 เราจะเอาเสื้อยศของเจ้ามา
สวมให้ เขา และจะเอาผ้า คาดของเจ้า คาดเขาไว้ และจะมอบอํานาจปกครองของเจ้า ไว้ในมือ ของเขา และ
เขาจะเป็นดังบิดาแก่ชาวเยรู ซาเล็มและแก่วงศ์วานยูดาห์ 22 และเราจะวางลูกกุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่า
ของเขา เขาจะเปิดและไม่มีผูใดปิ
้
ด เขาจะปิดและไม่มีผูใดเปิ
้
ด 23 และเราจะตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่
24
มัน
่ คง และเขาจะเป็ นที่นั่งมีเกียรติแก่วงศ์วานบิดาของเขา และเขาทัง้ หลายจะแขวนไว้บนตัวเขาซึ่งสง่า
ราศี ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานบิดาของเขา ลูก หลานผู้ สืบสาย ภาชนะเล็กๆทุก ชิน
้
้ ตัง้ แต่ ถ้วยจนถึง เหยือกทัง้ สิน
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้น หมุด ที่ ปัก แน่ น อยู่ในที่ มัน
่ จะหลุด มันจะถูกโค่นลงและตกลงมา
และภาระที่อยูบนนั
่
้นจะถูกขจัดออก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว�
15
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ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน
ภาระเกี่ยวกับ เมืองไทระ บรรดากําปั่ นแห่ง ทารชิ ช เอ๋ย จงครํา่ ครวญ เพราะว่า เมืองนั ้น ถูก ทําลายร้าง
เสียแล้ว ไม่มีเรือนหรือท่าจอดเรือ เผยให้เขาทัง้ หลายประจักษ์ ณ แผ่นดินคิทธิม 2 ชาวเกาะเอ๋ย จงนิ่ งเสีย
เจ้ าซึ่ง พ่อค้าแห่งเมืองไซดอนที่ ผู้ ผ่านข้ามทะเลไป ได้ ทําให้เจ้ าเต็มบริบูรณ์ 3 และข้ามนํ้ามากหลายรายได้
ของเมืองนั ้น คือ ข้าวเมืองชิ โหร ์ เป็น ผลเกี่ยวเก็บ ของแม่ นํ้า เมืองนั ้น เป็น พ่อค้า ของบรรดาประชาชาติ 4 โอ
ไซดอนเอ๋ย จงอับอายเถิด เพราะทะเลได้พูดแล้ว ที่กําบังเข้มแข็งของทะเลพูดว่า “ข้ามได้
ิ ปวดครรภ์ หรือข้า
มิ ได้ คลอดบุตร ข้าม ิ ได้ เลี้ยงดู คนหนุ่ม หรือ บํารุ ง เลี้ยงหญิง พรหมจารี� 5 เขาทัง้ หลายรับ เรือ
่ งราวเกี่ยวกับ
อียป
ิ ต์อย่างไร เขาจะแสนระทมอยู่ด้วยเรือ
่ งราวเมืองไทระอย่างนั ้น 6 จงข้ามไปยังทารชิชเถิด ชาวเกาะเอ๋ย
จงครํา่ ครวญ 7 นี่ เป็นเมืองที่สนุกสนานของเจ้าทัง้ หลายหรือ ซึ่งกําเนิ ดมาแต่กาลโบราณ ซึ่งเท้าได้พามันไป
ตัง้ อยู่ไกล 8 ผู้ ใดได้ มุ ่ง หมายไว้เช่น นี้ ต่อ เมืองไทระ คือ เมืองที่ ให้มงกุฎ ซึ่ง บรรดาพ่อค้า ของมัน เป็น เจ้า นาย
ซึ่งพวกพาณิ ชของมันเป็นคนมีเกียรติของโลก 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงมุ่งหมายไว้เพื่อจะหลู่ความเย่อ
หยิง่ ของสง่า ราศี ทัง้ สิน
้ เพื่อ หลู่ เกียรติ ของผู้ มี เกียรติ ทัง้ สิน
้ ในแผ่น ดิน โลก 10 โอ ธิดาแห่ง ทารชิ ช เอ๋ย จง
ผ่านแผ่นดินของเจ้าข้ามไปเหมือนแม่นํ้า มันไม่มีกําลังอีกเลย 11 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์
เหนื อทะเล พระองค์ ทรงบันดาลให้บรรดาราชอาณาจักรสัน
่ สะเทือน พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับเรือ
่ ง
เมืองแห่งพาณิ ชย์ เพื่อจะทําลายที่กําบังเข้มแข็งของมันเสีย 12 และพระองค์ตรัสว่า “โอ ธิดาพรหมจารีผู้ถู
กบีบบังคับแห่งไซดอนเอ๋ย เจ้ าจะไม่ลิงโลดต่อไปอีก จงลุกขึ้นข้ามไปคิ ทธิมเถิด แม้ที่ นั ่นเจ้าก็ จะไม่มีความ
สงบ� 13 จงดูแผ่นดินแห่งคนเคลเดียเถิด ชนชาตินี้ ยังไม่มีขึ้นมา จนกว่าคนอัสซีเรียสถาปนาแผ่นดินนั ้นไว้
สําหรับคนที่อาศัยอยู่ตามถิน
่ ทุรกันดาร พวกเขาได้ก่อเชิงเทินของเขาขึ้น พวกเขาก่อวังทัง้ หลายของเขาขึ้น
แต่ ท่านกระทํา ให้ มัน เป็ นที ่ ปรัก หัก พัง 14 บรรดากําปั่ นแห่ง ทารชิ ช เอ๋ย จงครํา่ ครวญเถิด เพราะว่าที่ กําบัง
เข้มแข็งของเจ้าถูกทิง้ ร้างเสียแล้ว 15 ต่อมาในวันนั ้น เขาจะลืมเมืองไทระเจ็ดสิบปี อย่างกับอายุของกษั ตริย์
องค์เดียว พอสิน
้ เจ็ดสิบปี ไทระจะร้องเพลงอย่างหญิงแพศยาว่า 16 “หญิงแพศยาที่เขาลืมแล้วเอ๋ย จงหยิบ
พิณเขาคู่เดินไปทัว่ เมือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ ร้องเพลงหลายๆบท เพื่อเขาจะระลึกเจ้าได้� 17 ต่อมาเมื่อ
สิน
่ มเยียนเมืองไทระ และเมืองนั ้นจะกลับไปรับจ้างใหม่ และจะเล่นชู้กับ
้ เจ็ดสิบปี พระเยโฮวาห์จะทรงเยีย
บรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ บนพื้นโลก 18 สินค้าของมันและสินจ้างของมันจะเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ จะไม่ สะสมไว้หรือ เก็ บน ง
ิ่ ไว้ แต่ สิ นค้า ของมัน จะอํานวยอาหารอุดมและเสื้อผ้า งามแก่ บรรดาผู้ ที่
อยูต่
่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1

24
พอสมัยความทุกข์ต่างๆผ่านไปแล้วก็จะเกิดยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
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1 ดู เถิด พระเยโฮวาห์ จะทรงทิง
้ โลกให้ร้าง และทรงกระทํา ให้รา้ งเปล่า และพระองค์ จะทรงควํา่ แผ่น ดิน
โลกและกระจายผู้ อาศัย ของมัน 2 และจะเป็น อย่างนั ้น ต่อ ปุโรหิต อย่างเป็ นก ับ ประชาชน ต่อ นายของเขา
อย่างเป็ นกับทาส ต่อนายผู้หญิงของเขา อย่างเป็ นกับสาวใช้ ต่อผู้ขาย อย่างเป็ นกับผู้ซื้อ ต่อผู้ยืม อย่างเป็
นกับผู้ให้ยม
ื ต่อผู้ให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย อย่างผู้ยม
ื โดยคิดดอกเบี้ย 3 แผ่นดินนั ้นจะถูกทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง
และถูกปล้นหมดสิน
่ วแห้งไป พิภพก็ออ
่ น
้ เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสพระวจนะนี้ แล้ว 4 โลกก็ไว้ทุกข์และเหีย
ระทวยและเหีย
่ วแห้ง คนสูง ศั กด ิ์ของโลกก็ ออ
่ นระทวยไป 5 โลกนี้ มี ราคี เพราะผู้ อาศัย ในนั ้น เพราะเขาทัง้
หลายละเมิดต่อพระราชบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎ ได้หักพันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น 6 เพราะฉะนั ้นคําสาปก็กลืนโลก
และผู้ ที่ อาศัย ในนั ้ นก ็ โดดเดี่ยว เพราะฉะนั ้น ผู้ อาศัย ในแผ่น ดิน โลกจึง ถูก เผาผลาญ มี คนเหลือ น้ อย 7 นํ้า
องุน
่ ใหม่ ก็ ไว้ทุกข์ เถาองุ ่นก ็ อ่อนระทวย จิ ตใจที่ รน
่ื เริง ทัง้ ปวงก็ ถอนหายใจ 8 เสียงสนุกสนานของรํามะนา
ก็ เงียบ เสียงของผู้ เบิก บานก็ หยุด เสีย เสียงสนุกสนานของพิณ เขาคู่ ก็ เงียบ 9 เขาจะไม่ ด่ ืม เหล้า องุน
่ พร้อม
กับ การร้องเพลงอีก เมรัยก ็ จะเป็น ของขมแก่ ผู้ ที่ ดื่ม 10 เมืองที่ จลาจลแตกหัก เสีย แล้ว บ้านทุก หลั งก ็ ปิด
หมด ไม่ ให้ใครเข้าไป 11 มี เสียงร้องที่ กลางถนนด้วยเรือ
่ งเหล้า องุน
่ ความชื่นบานทัง้ สิ้ นก ็ เยือกเย็น ลงแล้ว
ความยินดี ของแผ่นดิ นก ็ หายสูญ ไป 12 มี การรกร้างว่างเปล่า ทิง้ ไว้ในเมือง ประตู เมืองก็ ถู กทุบ ทําลายเสีย
13 เพราะจะเป็ นเช่นนี้ อยูท่
่ ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย อย่างกับเมื่อต้นมะกอกเทศถูกเขย่า
อย่างเมื่อ การเก็บ เล็ม ตามเถาองุน
่ สิน
้ ลง 14 เขาทัง้ หลายจะเปล่ง เสียงของเขาขึ้น เขาจะร้องเพลงฉลอง
ความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ เขาจะโห่รอ
้ งจากทะเล 15 เพราะฉะนั ้นในรุ ง่ อรุ ณจงถวายสง่าราศี แด่
พระเยโฮวาห์ ในเกาะทัง้ หลายแห่งทะเลจงถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล

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 คน
ทรยศประพฤติ อย่างทรยศยิง่ � 17 โอ ชาวแผ่น ดิน โลกเอ๋ย ความสยดสยองและหลุม พรางและกั บก ็ มาทัน
เจ้าแล้ว 18 ต่อมาผูใ้ ดหนี เมื่อได้ยน
ิ เสียงความสยดสยองนั ้น จะตกในหลุมพราง และผูที
้ ่ปีนออกมาจากหลุม
พรางก็ จะติ ดก ับ เพราะว่า หน้าต่างของฟ้า สวรรค์ ก็ ถู กเปิด และรากฐานของแผ่น ดิน โลกก็ หวัน
่ ไหว 19 โลก
20
แตกสลายสิน
้ เชิงแล้ว โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ โลกถูกเขย่าอย่างรุ นแรง โลกก็ จะซวนเซไปอย่างคนเมา มัน
จะแกว่งไปอย่างเพิง การละเมิดของโลกจะหนั กอยู่บนมัน และมันจะล้มและจะไม่ลุ กอีก 21 ต่อมาในวันนั ้น
พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษบริวารของฟ้า สวรรค์ ในฟ้า สวรรค์ และบรรดากษั ตริย์ของแผ่น ดิน โลกในแผ่น
ดินโลก
16

การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้ แรก

22 เขาทัง
้ หลายจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน

ดัง่ นั กโทษในคุกมืด เขาทัง้ หลายจะถู กกักขังไว้ในคุก และต่อมา
หลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษ 23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์จะอับอาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะทรงราชย์บนภูเขาศิโยนและในเยรู ซาเล็ม และสง่าราศีจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของพระองค์

25
การมีชย
ั ในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติ พระองค์
ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เพราะ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์ แผน งาน ที่
พระองค์ทรงดําริไว้นานมาแล้วก็สัตย์ซื่อและเป็นความจริง 2 เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําให้เมืองเป็นกอง
ขยะ เมืองมีป้อมเป็ นที ่ปรักหักพัง วังของชนต่างด้าวไม่เป็นเมืองต่อไปอีก จะไม่ก่อสร้างขึ้นอีกเลย 3 เพราะ
ฉะนั ้น ประชาชาติ ที่ แข ็ง แรงจะถวายสง่า ราศี แด่ พระองค์ หัว เมืองของบรรดาประชาชาติ ที่ ทารุ ณ จะเกรง
กลัว พระองค์ 4 เพราะพระองค์ ได้ ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของคนยากจน ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของคน
ขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ ทรงเป็ นที่ลี้ภัยจากพายุ และเป็ นร่มกันความร้อน เมื่อลมของผู้ที่ทารุ ณก็เหมือนพายุ
พัดกําแพง 5 เหมือนความร้อนในที่ แห้ง พระองค์ จะทรงระงับเสียงของคนต่างด้าว ร่มเมฆระงับความร้อน
ฉั นใด กิง่ ของผู้ ทารุ ณ ก็ จะถูก ตัด ลงฉั น นั ้น 6 บนภูเขานี้ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสําหรับ
บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพี เป็นการเลี้ยงด้วยนํ้า องุ ่นที ่ ตกตะกอนแล้ว ด้วยของ
อ้วนพี มี ไขมัน ในกระดูก เต็ม ด้วยนํ้า องุน
่ ตกตะกอนที่ กรองแล้ว 7 และบนภูเขานี้ พระองค์ จะทรงทําลายผ้า
คลุมหน้าซึ่งคลุมหน้าบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย และม่านซึ่งกางอยู่เหนื อบรรดาประชาชาติ 8 พระองค์ จะทรง
กลืนความตายด้วยการมี ชัย และองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาจากหน้าทัง้ ปวง และพระองค์
จะทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติ ของพระองค์ ไปเสีย จากทัว่ แผ่น ดิน โลก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แล้ว 9 ใน
วัน นั ้น เขาจะกล่าวกั นว ่า “ดู เถิด นี่ คือ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย เราได้ รอคอยพระองค์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะ
1 โอ

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 25:10

559

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 27:5

ทรงช่วยเราให้ รอด นี่ คือ พระเยโฮวาห์ เราได้ รอคอยพระองค์ ให้ เรายินดี และเปรมปรีดิ ์ ในความรอดของ
พระองค์� 10 เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ จะพัก อยู่ บนภูเขานี้ และโมอับ จะถูก เหยียบยํ่า ลงภายใต้
พระองค์ เหมือนเหยียบฟางลงในหลุม มูล สัตว์ 11 และพระองค์ จะทรงกางพระหัตถ์ ของพระองค์ ท่ามกลาง
พวกเขา ดัง่ คนว่ายนํ้า กางมือ ว่ายนํ้า และพระองค์ จะทรงให้ ความเย่อ หยิง่ ของเขาตํ่า ลงพร้อมกับ ฝีมือ
ชํานาญของเขา 12 ป้อมสูง ของกําแพงเมืองของเจ้า นั ้น พระองค์ จะทรงให้ต่ํา ลง ทรงเหยียดลง และเหวี่ยง
ลงถึงดิน แม้กระทัง่ ถึงผงคลี

26

เพลงของผู้ที่รอดแล้วในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
1 ในวันนั ้นเขาจะร้องเพลงนี้ ในแผ่นดินยูดาห์ “เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ ง พระเจ้าจะทรงตัง
้ ความรอด
ไว้เป็น กําแพงและป้อมปราการ 2 จงเปิด ประตู เมืองเถิด เพื่อ ประชาชาติ ที่ ชอบธรรมซึ่ง รักษาความจริง ไว้
จะได้ เข้า มา 3 ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ นั ้น พระองค์ ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอัน สมบู รณ ์ เพราะเขาวางใจใน
พระองค์ 4 จงวางใจในพระเยโฮวาห์เป็น นิ ตย์ เพราะพระเยโฮวาห์คือ พระเยโฮวาห์ทรงเป็น พระกําลัง นิ รน
ั
ดร์ 5 เพราะพระองค์ทรงให้ชาวเมืองที่สูงส่งนั ้น คือเมืองที่สูงส่งนั ้นตํ่าลง พระองค์ทรงให้มันตํ่าลง พระองค์
ทรงให้มัน ตํ่า ลง ตํ่า ลงถึ งด ิน พระองค์ ทรงให้มัน ลงที่ ผงคลี 6 เท ้า เหยียบมัน คือ เท้า ของคนยากจน คือ ย่าง
เท้า ของคนขัดสน� 7 หนทางของคนชอบธรรมก็ ราบเรียบ พระองค์ ผู้ เท ี่ ยงธรรมทรงกระทํา ให้ วิถี ของคน
ชอบธรรมราบรืน
่ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายรอคอยพระองค์อยู่ ในวิถีแห่งคําตัดสินของ
พระองค์ พระนามอันเป็ นที ่ ระลึก ของพระองค์ เป็ นที ่ จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์ ปรารถนา 9 จิ ตใจของข้า
พระองค์ อยากได้ พระองค์ ในกลางคืน จิ ตวิญญาณภายในข้าพระองค์ แสวงหาพระองค์ อย่างร้อนรน เพราะ
เมื่อคําตัดสินของพระองค์อยู่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้เรียนรู ถึ
้ งความชอบธรรม 10 ถ้าสําแดงพระคุณ
แก่ คนชัว่ เขาก็ จะไม่ เรียนรู ความชอบธรรม
้
เขาจะประพฤติ อย่า งอยุ ติ ธรรมในแผ่นดิ นที ่ เที่ยงธรรม และ
จะมองไม่ เห ็น ความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ 11 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ พระหัตถ์ ของพระองค์ ชู ข้น
ึ
เขาก็ จะมองไม่ เห็น แต่ เขาจะมองเห็น และจะได้ อับอาย เพราะเขามี ความอิจฉาต่อ ชนชาติ ของพระองค์
เอย ไฟแห่ง ส่วนปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ จะเผาผลาญเขาเสีย 12 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะสถาปนา
สันติภาพเพื่อข้าพระองค์ ทัง้ หลาย เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําบรรดากิจการของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
เช่นเดียวกัน 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ เจ้านายอื่นนอกเหนื อพระองค์ได้ครอบครอง
พวกข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระนามของพระองค์เท่านั ้น 14 เขาทัง้ หลายตายแล้ว เขาจะไม่มี
ชีวิตอีก เขาเป็นชาวแดนคนตาย เขาจะไม่เป็นขึ้นอีก เพราะฉะนั ้นพระองค์ได้ทรงเยีย
่ มเยียนและทรงทําลาย
เขา และทรงกวาดความระลึกถึงเขาทัง้ สิน
้ เสีย 15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงเพิม
่ ประชาชนขึ้น
พระองค์ ทรงเพิม
่ ประชาชนขึ้น พระองค์ ได้ ทรงรับ สง่า ราศี พระองค์ ทรงขยายเขตแดนของแผ่น ดิน ไกลไป
ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ ใจเขาได้ แสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายหลัง่
คําอธิษฐานออกมาในเมื่อการตีสอนอยู่เหนื อเขาทัง้ หลาย 17 ดัง่ หญิงมีครรภ์ เมื่อใกล้ถึงกําหนดเวลาคลอด
ก็ เจ ็บ ปวดและร้องออกมาด้วยความเจ็บ ปวดรวดร้าวอย่างฉั บ พลัน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายก็ เป็น เช่น นั ้น ในสายพระเนตรของพระองค์ 18 ข้า พระองค์ มี ครรภ์ ข้า พระองค์ บิ ดตัว เป็น เหมือนข้า
พระองค์คลอดลม ข้าพระองค์มิได้ทําการช่วยให้พ้นในแผ่นดินโลก และชาวพิภพมิได้ล้มลง 19 คนตายของ
พระองค์จะมีชีวต
ิ ศพของเขาทัง้ หลายจะลุกขึ้นพร้อมกับศพของข้าพระองค์ ผู้อาศัยอยู่ในผงคลีเอ๋ย จงตื่น
เถิด และร้องเพลง เพราะนํ้าค้างของเจ้า เป็น เหมือนนํ้าค้างบนผัก และแผ่น ดิน โลกจะให้ ชาวแดนคนตาย
เป็นขึ้น
อิสราเอลพบที่ลี้ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (วว 12:14)
มาเถิด ชนชาติ ของข้าพเจ้า เอ๋ย จงเข้า ในห้องของเจ้า และปิด ประตู เสีย จงซ่อนตัว เจ้า อยู่ สัก พัก หนึ่ ง
จนกว่า พระพิโรธจะผ่านไป 21 เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์กําลัง เสด็จ ออกมาจากสถานที่ ของพระองค์ เพื่อ
ลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย และแผ่นดินโลกจะเปิดเผยโลหิตซึ่งหลัง่ อยู่บน
มัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก
20

27
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก
1 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษด้วยพระแสงอั นร ้า ยกาจ ยิง
่ ใหญ่ และแข็งแกร่งของพระองค์ ต่อ
เลวีอาธาน ซึ่งเป็นพญานาคที่ฉกกัด คือเลวีอาธานพญานาคที่ขด และพระองค์จะทรงประหารมังกรที่อยูใน
่
ทะเล 2 ในวันนั ้น จงร้องเพลงถึงเธอว่า “สวนองุน
่ แห่งนํ้าองุน
่ สีแดง 3 เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้รก
ั ษาดูแล
มัน เราจะรดนํ้ามันอยู่ทุกขณะ เกรงว่าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดจะทําอันตรายมัน เราจะรักษามันไว้ทัง้ กลางวันกลางคืน
4 เราไม่ มี ความพิโรธ ใครเล่า จะให้มี หนามย่อยหนามใหญ่ ข้น
ึ มาสู้ รบกับเรา เราจะออกรบกับมัน เราจะเผา
มันเสียด้วยกัน 5 หรือให้เขาเกาะอยู่กับกําลังของเราเพื่อ ให้เขาทําสันติภาพกับเรา แล้วเขาจะทํา สันติภาพ
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กับ เรา� 6 พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ คนที ่ ออกมาจากยาโคบหยัง่ ราก อิสราเอลจะผลิ ดอกและแตกหน่ อ
กระทําให้พ้น
ื พิภพทัง้ สินม
ี ลเต็ม 7 พระองค์ทรงโบยตีเขาอย่างที่พระองค์โบยตีเขาทัง้ หลายที่โบยตีเขาหรือ
้ ผ
หรือ เขาถูก ฆ่า อย่างคนทัง้ หลายที่ ถู กเขาฆ่า แล้ว 8 ด้วยการขับ ไล่ ด้วยการกวาดไปเป็น เชลย พระองค์ ทรง
ต่อสู้แย้งกับเขาพระองค์ ทรงกวาดเขาไปด้วยลมดุเดือดของพระองค์ในวันแห่งลมตะวันออก 9 เพราะฉะนั ้น
จะลบความชัว่ ช้า ของยาโคบอย่างนี้ แหละ และนี่ เป็น ผลเต็ม ขนาดในการปลดบาปของเขา คือ เมื่อ เขาทํา
ศิลาทัง้ สิน
้ ของแท่น บูชาให้เป็น เหมือนหิน ดินสอพองที่ ถู กบดเป็น ชิน
้ ๆ จะไม่ มี เสารู ป เคารพ หรือ รู ป เคารพ
ตัง้ อยู่ได้ 10 เพราะเมืองหน้าด่านก็ จะรกร้าง ที่ อาศั ยก็ถู กละทิง้ และทอดทิง้ อย่างกับถิน
่ ทุรกันดาร ลูกวัวจะ
หากิน อยู่ ที่ นั่น มัน จะนอนลงที่ นั่น และกิ นก ง
ิ่ ไม้ ในที่ นั ้น 11 เมื่ อก ง
ิ่ นั ้น แห้ง มั นก ็ จะถู กห ัก พวกผู้ หญิ งก ็ มา
เอามันไปก่อไฟ เพราะนี่ เป็นชนชาติที่ไร้ความเข้าใจ เพราะฉะนั ้นผู้ที่ทรงสร้างเขาก็จะไม่สงสารเขา ผู้ที่ทรง
ปั้นเขาจะไม่ ทรงสําแดงพระคุณ แก่ เขา 12 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงนวดเอาข้าวตัง้ แต่ แม่น้าํ ไป
จนถึงลําธารอียป
ิ ต์ โอ ประชาชนอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะถูกเก็บรวมเข้ามาทีละคนๆ 13 และอยู่มาในวันนั ้นเขา
จะเป่าแตรใหญ่ และบรรดาผูที
้ ่กําลังพินาศอยูใ่ นแผ่นดินอัสซีเรีย และบรรดาผูถู
้ กขับไล่ออกไปยังแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บนภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรู ซาเล็ม
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เอฟราอิมจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)

1 วิบัติแก่มงกุฎอันโอ่อ่า แก่คนขี้เมาแห่งเอฟราอิม ซึ่งความงามอันรุ่งเรืองของเขาเหมือนดอกไม้ที่กําลัง
ร่วงโรย ซึ่ง อยู่บนยอดเขาในที่ ลุ ่ มอ ั นอ ุ ดมของบรรดาผู้ ที่ เหล้า องุ ่นม ี ชัย 2 ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงมี ผู้
หน่งึ ที่ มีกําลังและแข็งแรง เหมือนพายุลูกเห็บ อันเป็นพายุทําลาย เหมือนพายุน้ําที่ กําลังไหลท่วม ซึ่งจะเห
วีย
่ งลงถึ งดินด้วยพระหัตถ์ 3 มงกุฎอันโอ่อ่า คือคนขี้เมาแห่งเอฟราอิม จะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้า 4 และความ
งามอั นร ุ่ง โรจน์ ของเขา ซึ่ง อยู่ บนยอดเขาในที่ ลุ ่ มอ ั นอ ุ ดม จะเป็น ดอกไม้ ที่ กําลัง ร่วงโรย จะเป็น เหมือนผล
ที่ แรกสุ กก ่อนฤดู ร้อน เมื่อ คนเห็น เข้า ก็กิ นม ัน เสีย พอถึ งม ือ เขาเท่านั ้น 5 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา
จะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี และเป็นมงกุฎแห่งความงาม แก่คนทีเหลื
่
ออยูแห่
่ งชนชาติของพระองค์ 6 และเป็
นวิญญาณแห่งความยุติธรรมแก่เขาผู้นั่งพิพากษา และเป็นกําลังของผู้เหล่านั ้นผู้หน
ั การสงครามกลับเสีย
ที่ประตูเมือง 7 เขาเหล่านี้ ซมซานไปด้วยเหล้าองุน
่ เหมือนกัน และโซเซไปด้วยเมรัย ปุโรหิตและผู้พยากรณ์
ก็ ซมซานไปด้วยเมรัย เขาทัง้ หลายถูก กลืน ไปหมดด้วยเหล้า องุน
่ เขาโซเซไปด้วยเมรัย เขาเห็น ผิด ไป เขา
สะดุด ในการให้ คํา พิพากษา 8 เพราะสํารับท ุก สํารับก ็ มี อาเจียนและความโสโครกเต็ม ไม่มี ที่ ใดที่ สะอาด
9 เขาจะสอนความรู ให้
้ แก่ใคร เขาจะให้ผู้ใดเข้าใจหลักคําสอน ให้แก่คนเหล่านั ้นที่หย่านมหรือ หรือให้แก่คน
เอามาจากอก 10 เพราะเป็นข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อน
บรรทัด ที่นี่นิ ด ที่นั ่นหน่ อย 11 เปล่า แต่พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้ โดยต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคน
ต่างด้าว 12 คือแก่บรรดาผูที
้ ่พระองค์ตรัสว่า “นี่ คือการหยุดพัก จงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ ดเหนื่ อย และนี่
คือการพักผ่อน� ถึงกระนั ้นเขาก็จะไม่ฟัง 13 เพราะฉะนั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงเป็นอย่างนี้ แก่เขา
เป็น ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ เป็น บรรทัด ซ้อนบรรทัด บรรทัด ซ้อนบรรทัด ที่ นี่ นิ ด ที่
นั ่นหน่ อย เพื่อเขาจะไปและถอยหลัง และจะแตก และจะติดบ่วงและจะถูกจับไป

ความหายนะของเอฟราอิมได้ตักเตือนยูดาห์

เพราะฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายคนมัก เยาะเย้ย เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือ เจ้า ผู้ ปกครอง
ชนชาตินี้ ในเยรู ซาเล็ม 15 เพราะเจ้าทัง้ หลายได้กล่าวแล้วว่า “เราได้กระทําพันธสัญญาไว้กับความตาย และ
เราทําความตกลงไว้กับนรก เมื่อภัยพิบติ
ั อันท่วมท้นผ่านไป จะไม่มาถึงเรา เพราะเราทําให้ความเท็จเป็นทีลี
่ ้
ภัยของเรา และเราได้กําบังอยู่ในความมุสา� 16 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด
เราวางศิลาไว้ในศิโยนเพื่อเป็นรากฐาน คือศิลาที่ทดสอบแล้ว เป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ เป็นรากฐานอั
นมน
ั ่ คง เขาผู้นั้นที่เชื่อจะไม่รีบร้อน 17 และเราจะกระทําความยุติธรรมให้เป็นเชือกวัด และความชอบธรรม
ให้เป็นลูกดง
ิ่ และลูกเห็บจะกวาดเอาความเท็จอันเป็นทีลี
่ ้ภัยไปเสีย และนํ้าจะท่วมท้นทีกํ
่ าบัง� 18 แล้วพันธ
สัญญาของเจ้า กับ ความตายจะเป็น โมฆะ และข้อ ตกลงของเจ้า กับ นรกจะไม่ ดํารง เมื่อ ภัย พิบั ติ อัน ท่วมท้น
ผ่านไป เจ้ าจะถูก เหยียบยํ่า ลงด้วยโทษนั ้น 19 มัน ผ่านไปบ่อยเท่าใด มั นก ็ จะเอาตัว เจ้า เพราะมัน จะผ่าน
ไปเช้า แล้ว เช้า เล่า ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เมื่อ เข้าใจข่าว ก็ จะเกิด แต่ ความสยดสยองเท่านั ้น 20 เพราะ
ที่นอนนั ้น สัน
้ เกิ นที ่ คนหนึ่ ง คนใดจะเหยียดอยู่บนนั ้น และผ้าห่ม ก็ แคบไม่ พอคลุม ตัว 21 เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์จะทรงลุกขึ้นอย่างที่บนภูเขาเปริซิม พระองค์จะพระพิโรธอย่างที่ในหุบเขากิเบโอน เพื่อกระทําพระราช
กิจของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์นั้นประหลาด และเพื่อกระทํางานของพระองค์ งานของพระองค์ก็
แปลก 22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ อย่าเป็นคนเยาะเย้ย เกลือกว่าพันธะของเจ้าจะเข้มงวดขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ยน
ิ
กฤษฎีกากําหนดการทําลายเหนื อแผ่นดินทัง้ สิน
่ หูลงซิ
้ แล้ว จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา 23 เงีย
14
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และฟัง เสียงข้าพเจ้า สด ับซี และฟัง คํา พูด ของข้าพเจ้า 24 เขาผู้ ไถนาเพื่อ หว่าน ไถอยู่ เสมอหรือ เขาเบิ กด
ินและคราดอยู่เป็นนิ ตย์หรือ 25 เมื่อเขาปราบผิวลงแล้ว เขาไม่หว่านเทียนแดงและยีห
่ ร่า เขาไม่ใส่ ข้าวสาลี
เป็นแถว และข้าวบาร์เลย์ในที่ อน
ั เหมาะของมัน และหว่านข้าวไรไว้เป็นคันแดนหรือ 26 เพราะพระเจ้าของ
เขาทรงสัง่ สอนเขาถูกต้อง พระองค์ได้สอนเขา 27 เขาไม่นวดเทียนแดงด้วยเลื่อนนวดข้าว และเขาไม่เอาล้อ
เกวียนกลิง้ ทับ ยีห
่ ร่า แต่ เขาเอาไม้ พลองตี เท ียนแดงให้หลุด ออก และเอาตะบองตี ยี่ห ร่า 28 คนใดบดข้าวที่
ทํา ขนมปัง หรือ เปล ่า เลย เขาไม่ นวดมัน เป็น นิ ตย์ เมื่อ เขาขับ ล้อ เกวียนเทียมม้า ทับ มัน แล้ว เขามิ ได้ บดมัน
ด้วยคนขีม้
่ า 29 เรือ
่ งนี้ มาจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาด้วย พระองค์มหัศจรรย์นั กในการปรึกษา และวิเศษใน
เรือ
่ งการกระทํา
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วิบัติ แก่ อารีเอล อารีเอล นครซึ่ง ดาวิด ทรงตัง้ ค่าย จงเพิม
่ งบูชา
่ ปี เข ้า กับ ปี จงให้ มี เทศกาลถวายเครือ
ตามรอบของมัน 2 เรายัง จะให้ อารีเอลทุกข์ ใจ จะมี การร้องครํา่ ครวญและร้องทุกข์ และเมืองนั ้น จะเป็น
เหมือนอารีเอลแก่ เรา 3 และเราจะตัง้ ค่ายอยู่ รอบเจ้า และเราจะล้อมเจ้า กับ บรรดาหอรบ และเราจะยก
เชิง เทิน ขึ้น สู้ เจ้า 4 และเจ้า จะถูก เหยียบลง เจ้ าจะพูด มาจากที่ ลึก ของแผ่น ดิน โลก คํา ของเจ้า จะมาจากที่
ตํ่าลงในผงคลี เสียงของเจ้าจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผี และคําพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลี
5 แต่ มวลชาวต่างประเทศของเจ้า จะเหมือนผงคลี ละเอียด และผู้ น่า กลั วท ั ง
้ มวลจะเหมือนแกลบที่ ฟุ ้ง หาย
ไป เออ ชัว่ ประเดีย
๋ วเดียวและในทั นที ทันใด 6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเยีย
่ มเยียนเจ้าด้วยฟ้าร้องและ
ด้วยแผ่นดินไหว และด้วยเสียงกัมปนาท ด้วยพายุและพายุแรงกล้า ด้วยเปลวแห่งเพลิงเผาผลาญ 7 และ
มวลประชาชาติ ทัง้ สิ้นที ่ต่อสู้ กับอารีเอล ทัง้ หมดที่ ต่อสู้ กับเขาและกั บที่กําบังเข้มแข็งของเขาและทําให้เขา
ทุกข์ใจ จะเป็นเหมือนความฝันคือนิ มิตในกลางคืน 8 อย่างเมื่อคนหิวฝันว่า ดูเถิด เขากําลังกินอยู่ และตื่นขึ้
นก็ยงั หิวอยู่ จิ ตใจเขาไม่ อิม
่ หรือเหมือนเมื่อคนกระหายฝั นว่า ดู เถิด เขากําลั งด่ืมอยู่ แล้วตื่นขึ้นมา ดู เถิด
อ่อนเปลี้ย จิตใจของเขายังแห้งผาก มวลประชาชาติทัง้ สินที
้ ่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเช่นนั ้น
1

พิธการต่
ี
างๆทางศาสนาทําให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้
จงรัง้ รอและงงงวย จงร้องเรียกและร้องไห้ เขามึนเมา แต่ ไม่ใช่ ด้วยเหล้า องุน
่ เขาโซเซ แต่ ไม่ใช่ ด้วย
เมรัย 10 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเทวิญญาณแห่ง ความหลับ สนิ ท ลงเหนื อ เจ้า และปิด ตาของเจ้า และ
พระองค์ทรงคลุมตาของพวกผู้พยากรณ์ พวกเจ้านายและพวกผู้ทํานายของเจ้า 11 และแก่ท่านทัง้ หลาย นิ
มิตนี้ทัง้ สิน
้ ได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคําในหนั งสือที่ประทับตรา เมื่อคนให้แก่คนหนึ่ งที่อา่ นได้ กล่าวว่า “อ่าน
นี่ 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 เข้ามาใกล้เราด้วยปาก
ของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขายําเกรงเราเพียง
แต่เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่สอนกันมา 14 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําสิง่ มหัศจรรย์กับชนชาติ
นี้ อีกทัง้ การประหลาดและอัศจรรย์ สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป และความเข้าใจของคน
ที่ เข้าใจจะถูกปิดบังไว้� 15 วิบัติแก่ผู้ที่ พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งการกระทํา
ของเขาอยูใ่ นความมืด ผู้ซึ่งกล่าวว่า “ใครเห็นเรา ใครจําเราได้� 16 แน่ นอนความวิปริตของเจ้าจะถือว่าช่าง
ปั้ นเท่า กั บด ิน เหนี ยว และสิง่ ที่ ถู กสร้างจะพูด เรือ
่ งผู้ สร้างมั นว ่า “เขาไม่ ได้ สร้างข้า� หรือ สิง่ ที่ ถู กปั้ นขึ้น จะ
พูดเรือ
่ งผู้ปั้นมันว่า “เขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลย� อย่างนี้ หรือ
9

อิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอนาคต
ไม่ใช่ อี กนิ ด หน่ อยเท่านั ้น หรือ ที่ เลบานอนจะถูก เปลี่ยนให้ เป็น สวนผลไม้ และสวนผลไม้ จะถือว่า เป็น
ป่า 18 ในวันนั ้นคนหูหนวกจะได้ยน
ิ ถ้อยคําของหนั งสือ และตาของคนตาบอดจะเห็นออกมาจากความคลุ้ม
และความมืด ของเขา 19 คนใจอ่อนสุภาพจะได้ ความชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห์เพิม
่ ขึ้น และคนยากจน
ท่ามกลางมนุษย์จะลิงโลดในองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 20 เพราะว่าผู้น่ากลัวจะสูญไป และผู้เยาะเย้ยจะถูก
ผลาญไป และคนทัง้ ปวงที่ เฝ้า รอคอยที่ จะกระทํา การอัน ชัว่ ช้า จะถูก ตัดขาด 21 คือ ผู้ ที่ ใส่ ความคนอื่น ด้วย
ถ้อยคําของเขา และวางบ่วงไว้ดักเขาผู้กล่าวคําขนาบที่ประตูเมือง และด้วยถ้อยคําที่ไม่เป็นแก่นสาร เขากี
ดกันคนชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ผู้ทรงไถ่ อับราฮัม ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับวงศ์ วานของยาโค
บว่า “ยาโคบจะไม่ ต้องอับอายอีก หน ้า ของเขาจะไม่ ซี ดลงอีก ต่อ ไป 23 เพราะเมื่อ เขาเห็น ลูก หลานของเขา
ซึ่งเป็นผลงานแห่งมือของเราในหมู่พวกเขา เขาทัง้ หลายจะถือว่านามของเราบริสุทธิ์ เขาทัง้ หลายจะถือว่า
องค์บริสุทธิของยาโคบบริ
สุทธิ์ และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล 24 และบรรดาผู้ที่ผิดฝ่ายจิตใจจะมา
์
ถึงความเข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่นพึมพําจะยอมเรียนรู หลั
้ กคําสอน�
17

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 30:1
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หนั งสืออส
ิ ยาห์ 30:31

การกระทําสนธิสัญญากับอียป
ิ ต์เป็นความบาป

“วิบัติแก่ลูกหลานที่ดื้อดึง ผู้กระทําแผนงาน แต่ไม่ใช่ของเรา ผู้ปกคลุมด้วยเครือ
่ ง
ปกปิด แต่ ไม่ใช่ตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิม
ิ ต์ โดยไม่ ขอคํา ปรึกษาจาก
่ บาปซ้อนบาป 2 ผู้ ออกเดิน ลงไปยังอ ียป
ปากของเรา เพื่อ จะเข้ม แข็ง ในการลี้ ภั ยก ับ ฟาโรห์ เพื่อ จะวางใจในร่ม เงาของอียป
ิ ต์ 3 เพราะฉะนั ้น การลี้ ภั
ยก ับ ฟาโรห์จะกลับ เป็น ความอับอายของเจ้า และการวางใจในร่ม เงาของอียป
ิ ต์ จะกลับ เป็ นที ่ ขายหน้า ของ
เจ้า 4 เพราะแม้วา่ ข้าราชการของเขาอยูที
่ ่โศอัน และทูตของเขาไปถึงฮาเนส 5 ทุกคนได้รบ
ั ความอับอายโดย
ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง ช่วยเขาไม่ ได้ ซึ่ งม ิ ได้ นํา ความช่วยเหลือ หรือ ประโยชน์ มาให้ ได้ แต่ ความอับอายและความ
ขายหน้า� 6 ภาระเรือ
่ งสัตว์ป่า แห่ง ภาคใต้ เขาทัง้ หลายบรรทุก ทรัพย์ สมบัติ ของเขาบนหลัง ลาและบรรทุก
ทรัพย์สิ นของเขาบนโหนกอูฐ ไปตลอดแผ่น ดิน แห่ง ความยากลําบากแสนระทม ที่ ซึ่ง สิงโตหนุ่ม และสิงโต
แก่ งู ร้าย และงู แมวเซาออกมา ไปยังชนชาติหน่ง
ึ ซึ่งจะช่วยเขาไม่ได้ 7 เพราะความช่วยเหลือของอียป
ิ ต์นั้น
ไร้ค่า และเปล่า ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น เราจึง เรียกเขาว่า “ความเข้ม แข็ง ของเขาคือ ให้นั่ง เฉยเมย� 8 บัดนี้
ไปเถอะ เข ียนลงไว้บนแผ่น จารึก ต่อ หน้า เขา และจดไว้ในหนั งสือ เพื่อ ในเวลาที่ จะมาถึง จะเป็น สักขี พยาน
เป็นนิ ตย์ 9 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นชนชาติดื้อดึง เป็นลูกขี้ปด เป็นหลานที่ไม่ยอมฟังพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์ 10 ซึ่งกล่าวแก่พวกผู้ทํานายว่า “อย่าเห็นเลย� และแก่ผู้พยากรณ์ ว่า “อย่าพยากรณ์ สิ่งที่ถูก
ต้องแก่เราเลย จงพูดสิง่ ราบรืน
่ แก่เรา จงพยากรณ์ มายา 11 ออกจากทางเสีย หันเสียจากวิถี ให้องค์บริสุทธิ์
ของอิสราเอลพ้นหน้าพ้นตาของเราเสีย� 12 เพราะฉะนั ้นองค์บริสุทธิของอิ
สราเอลตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้า
์
ดูหมิน
่ ถ้อยคํานี้ และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริต และพึ่งอาศัยสิง่ เหล่านั ้น 13 เพราะฉะนั ้นความชัว่
ช้านี้ จะเป็นแก่ เจ้ าเหมือนกําแพงสูงแยกออกโผล่ ออกไปกําลังจะพัง ซึ่งจะพังอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบ
ตาเดียว 14 พระองค์จะทรงกระทําให้แตกเหมือนภาชนะของช่างหม้อแตก ซึ่งแตกเป็นชิน
้ ๆอย่างไม่ปรานี ชิ้
นที่แตกนั ้นไม่พบชิน
้ ดีพอที่จะตักไฟออกจากเตา หรือใช้ตักนํ้าออกจากบ่อเก็บน้าํ �
1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

คนอิสราเอลต้องกลับใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า “ในการกลับ และหยุด พัก เจ้
าทัง้ หลายจะรอด กําลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจ� และเจ้าก็ ไม่ ยอมทําตาม 16 แต่ เจ้ า
ทัง้ หลายว่า “อย่าเลย เราจะขี่ม้าหนี ไป� เพราะฉะนั ้นเจ้าก็ จะหนี ไป และ “เราจะขี่ม้าเร็วจัด� เพราะฉะนั ้น
ผู้ ไล่ ตามเจ้า ทัง้ หลายจะเร็ว จัด 17 คนพัน หนึ่ ง จะหนี เพราะคํา ขู่ เข ็ญ ของคนคนเดียว เจ้ าทัง้ หลายจะหนี
เพราะคําขู่เข็ญของคนห้าคน จนจะเหลือแต่เจ้าเหมือนเสาธงบนยอดภูเขา เหมือนอาณั ติสัญญาณบนเนิ น
18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุ ณาเจ้า ทัง
้ หลาย เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงเป็ นที ่
ยกย่องเพื่อจะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม บรรดาผู้ที่คอยท่าพระองค์จะ
ได้รบ
ั พระพร 19 เพราะประชาชนจะอาศัยในศิโยน ณ เยรู ซาเล็ม เจ้าจะไม่ร้องไห้อีกต่อไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงเจ้า
ร้องทูล พระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้า เมื่อพระองค์ทรงได้ยิน พระองค์จะทรงตอบเจ้า 20 และถึงแม้องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ประทานอาหารแห่ง ความยากลําบาก และนํ้า แห่ง ความทุกข์ ใจให้ แก่ เจ้า ถึง กระนั ้ นคร ู ทัง้ หลาย
ของเจ้า จะไม่ ซ่อนตัว ในมุ มอ ีก เลย แต่ ตาของเจ้า จะเห็ นคร ู ของเจ้า 21 และเมื่อ เจ้า หัน ไปทางขวาหรือ หัน
ไปทางซ้าย หู ของเจ้า จะได้ยน
ิ วจนะข้างหลัง เจ้า ว่า “นี่ เป็น หนทาง จงเดิน ในทางนี้ � 22 แล ้ว เจ้า จะทําลาย
รู ป เคารพสลัก อาบเงิน ของเจ้า และรู ป เคารพหล่อ ชุบ ทองคํา ของเจ้า เจ้ าจะกระจายมัน ไปอย่างผ้า อนามัย
และเจ้า จะกล่าวแก่ มั นว ่า “ไปให้ พ้น � 23 และพระองค์ จะประทานฝนให้ แก่ เมล็ด พืช ซึ่ง เจ้า หว่านลงที่ ดิน
และประทานข้าวซึ่ง เป็น ผลิตผลของดิน และข้าวจะอุดมและสมบู รณ ์ ในวันนั ้ นวัว ของเจ้า จะกิน อยู่ในลาน
หญ้า ใหญ่ 24 และวัวก ับ ลาที่ ใช้ ทํา นาจะกิน ข้าวใส่ เกลือ ซึ่ง ใช้ พล ว
ั ่ และส้อมซัด 25 และบนภูเขาสูง ทุก แห่ง
และบนเนิ น สูง ทุก แห่ง จะมี แม่น้าํ ลําธารที่ มีน้าํ ไหลในวันที ่ มี การประหัต ประหารอย่างยิง่ ใหญ่ เมื่อ หอคอย
พังลง 26 ยิง่ กว่านั ้นอีก แสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ และแสงสว่างของดวง
อาทิตย์ จะเป็น เจ็ด เท่า และเป็น อย่างแสงสว่างของเจ็ด วัน ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงพัน รอยบาดเจ็บ แห่ง
ชนชาติของพระองค์ และรักษาบาดแผลซึ่งเขาถูกพระองค์ทรงตีนั ้น 27 ดูเถิด พระนามของพระเยโฮวาห์มา
จากที่ ไกล ร้อนด้วยความกริว้ ของพระองค์ ภาระนั ้ นก ็ หนั ก หนา ริม พระโอษฐ์ ของพระองค์ เต็ มด ้วยความ
กริว้ และพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ 28 พระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลําธารท่วมท้น ที่
ท่วมถึง กลางคอ เพื่อ จะร่อนบรรดาประชาชาติ ด้วยตะแกรงแห่ง ความไร้สาระ และจะมี บังเหียนซึ่ง พาให้
หลงไปที่ ขากรรไกรของชนชาติ ทัง้ หลาย 29 เจ้ าจะมี บทเพลงอย่างคื นที ่ มี เทศกาลศั กด ิ์สิทธิ์ และมี ใจยินดี
อย่างคนที่ ออกเดิน ตามเสียงปี่ เพื่อ ไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ถึง ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอล 30 และ
์
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้พระสุรเสียงกัมปนาทของพระองค์เป็ นที่ได้ยน
ิ และจะทรงให้เห็นพระกรฟาด
ลงของพระองค์ ด้วยความกริว้ อย่างเกรีย
้ วกราด และเปลวแห่งเพลิงเผาผลาญ พร้อมกับฝนกระหนํ่าและ
พายุ และลูกเห็บ 31 คนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงโบยตีด้วยพระ
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คทาของพระองค์ 32 และจังหวะไม้ เรียวลงโทษทุก จังหวะซึ่ง พระเยโฮวาห์ โบยลงเหนื อ เขาจะเข้า กับ เสียง
รํามะนาและพิณ เขาคู่ พระองค์ จะทรงต่อสู้ เขาด้วยสงครามฟาดฟัน 33 เพราะโทเฟทก็ จัด ไว้นานแล้ว เออ
เตรียมไว้สําหรับกษั ตริย์ เชิงตะกอนก็ลึกและกว้าง พรอ
้ มไฟและฟืนมากมาย คือพระปัสสาสะของพระเยโฮ
วาห์เหมือนธารกํามะถันมาจุดให้ลุก

31
พระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันเยรู ซาเล็ม

วิบัติ แก่ คนเหล่า นั ้น ผู้ ลงไปที่ อียป
ิ ต์ เพื่อ ขอความช่วยเหลือ และหมายพึ่ งม ้า ผู้ ที่ วางใจในรถรบเพราะ
มี มาก และวางใจในพลม้า เพราะเขาทัง้ หลายแข็งแรงนั ก แต่ มิได้ หมายพึ่งองค์ บริสุทธิของอิ
สราเอล หรือ
์
แสวงหาพระเยโฮวาห์ 2 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์ ยัง ทรงเฉลียวฉลาดและจะนํา ภัย พิบั ติ มาให้ พระองค์ จะมิ
ได้ ทรงเรียกพระวจนะของพระองค์ คืน มา แต่ จะทรงลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ วงศ์ วานผู้ กระทํา ความผิด และต่อสู้ กับ
ผู้ชว
ิ ต์เป็นคน และไม่ใช่พระเจ้า และม้าทัง้ หลายของ
่ ยเหลือของคนเหล่านั ้ นที ่กระทําความชัว่ ช้า 3 คนอียป
เขาเป็น เนื้ อ หนั ง และไม่ ใช่ วิญญาณ เมื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออก ทัง้ ผู้ ชว
่ ย
เหลือก็จะสะดุด และผู้ที่รับการช่วยเหลือก็จะล้ม และเขาทัง้ หลายจะล้มเหลวด้วยกัน 4 เพราะพระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “ดังสิงโตหรือสิงโตหนุ่มคํารามอยู่เหนื อเหยื่อของมัน และเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยงแกะ
หมู่หน่ึงมาสู้มัน มันจะไม่คร้ามกลัวต่อเสียงของเขาทัง้ หลาย หรือย่อย่นต่อเสียงอึงคะนึ งของเขา ดัง่ นั ้นแห
ละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะเสด็จลงมาเพื่อสู้ รบเพื่อ ภู เขาศิ โยนและเพื่อเนิ นเขาของมัน 5 เหมือนนกบินร
่อนอยู่ ดัง่ นั ้นแหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงป้องกันเยรู ซาเล็ม พระองค์จะทรงป้องกันและช่วยให้พ้น
พระองค์ จะทรงเว้น เสีย และสงวนชีวต
ิ ไว้ 6 จงกลับ มาหาพระองค์ ผู้ ที่ ประชาชนอิสราเอลได้ กบฏอย่างร้าย
7 เพราะในวัน นั ้น ทุ กคนจะทิง
้ รู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยเงิน และรู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยทองคํา ซึ่ งม
ือของเจ้าได้ ทําขึ้นอย่างบาปหนาสําหรับตัวเจ้า 8 และคนอัสซีเรียจะล้มลงด้วยดาบซึ่งไม่ ใช่ของชายฉกรรจ์
และดาบซึ่งไม่ ใช่ของคนตํ่าต้อยจะกินเขาเสีย และเขาจะหนี จากดาบและคนหนุ่มของเขาจะพ่ายแพ้อย่าง
สิน
้ เชิง 9 เขาจะข้ามที่ กําบัง ของเขาไปเพราะความหวาดกลัว และพวกเจ้า นายของเขาจะเกรงกลัว ธงนั ้น�
พระเยโฮวาห์ผูที
้ ่ไฟของพระองค์อยูในศิ
่
โยน และผู้ที่เตาหลอมของพระองค์อยูในเยรู
่
ซาเล็ม ตรัสดังนี้ แหละ
1

32
อาณาจักรของพระคริสต์ในอนาคต คือความหวังของอิสราเอล
ดู เถิด กษั ตริย์ องค์ หน ่งึ จะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้า นายจะครอบครองด้วยความยุ ติ
ธรรม 2 และผู้หน่ง
ึ จะเหมือนที่ กําบังจากลม เป็ นที ่คุ้มให้พ้นจากพายุฝน เหมือนธารนํ้าในที่ แห้ง เหมือนร่ม
เงาศิลามหึมาในแผ่นดิ นที ่ อ่อนเปลี้ย 3 แล ้ว ตาของคนที่ เห ็น จะมิ ได้ หลับ และหู ของคนที่ ฟัง จะได้ ยิน 4 จิ ต
ใจของคนที่ หุนหัน จะเข้าใจความรู ้ และลิน
้ ของคนติด อ่างจะพูด ฉะฉานอย่างทัน ควัน 5 เขาจะไม่ เรียกคน
เลวทรามว่า คนใจกว้างอีก หรือ คนถ่อยว่า เป็น คนอารี 6 เพราะคนเลวทรามจะพู ดอย ่างเลวทราม และใจ
ของเขาก็ ปองความชัว่ ช้า เพื่อประกอบความหน้าซื่อใจคด เพื่อออกปากพูดความผิดเกี่ยวกับพระเยโฮวาห์
เพื่อ ทํา จิตใจของคนหิว ให้ อดอยากและจะไม่ ให้ คนกระหายได้ ดื่ม 7 อุ บายของคนถ่อยก็ ชัว่ ร้าย เขาคิด ขึ้น
แต่ กิจการชัว่ เพื่อ ทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคํา เท็จ แม้ว ่า เมื่อ คําร้องของคนขัดสนนั ้น ถูก ต้อง 8 แต่ คนใจ
กว้างก็ แนะนํา แต่ สิ ่ง ที่ ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู่ ด้วยสิง่ ที่ ประเสริฐ 9 หญิง ทัง้ หลายที่ อยู่ อย่างสบายเอ๋ย จง
ลุก ขึ้น เถิด และฟัง เสียงของข้าพเจ้า ท่านบุตรสาวที่ ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง คํา พูด ของข้าพเจ้า 10 อี
กสัก ปี กว่าๆ หญิง ที่ ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย ท่านจะสะดุ้ง ตัว สัน
่ เพราะไร่องุ ่นก ็ จะไร้ผล ฤดู เก ็บ ผลไม้ ก็ จะไม่ มา
ถึง 11 หญิง ที่ อยู่ สบายเอ๋ย จงตัว สัน
่ เถิด ท่านผู้ ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย จงสะดุ้ง ตัว สัน
่ เถิด จงแก้ ผ้า ปล่อยตัว
ล่อนจ้อน และเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ 12 เขาจะทุ บอก ด้วยเรือ
่ งไร่นาที ่ แสนสุข ด้วยเรือ
่ งเถาองุน
่ ผลดก
13 ด้วยเรือ
่ งแผ่น ดิน ของชนชาติ ของเราซึ่ง งอกแต่ หนามใหญ่ และหนามย่อย ด้วยเรือ
่ งบ้านเรือนที่ ช่น
ื บาน
ในนครที่ สนุกสนาน 14 เพราะว่า พระราชวัง จะถูก ทอดทิง้ เมืองที่ มี คนหนาแน่ น จะถูก ทิง้ ร้าง ป้อมปราการ
และหอคอยจะกลายเป็นถํ้าเป็นนิ ตย์ เป็ นที่ช่น
ื บานของลาป่า เป็นลานหญ้าของฝูงแพะแกะ 15 จนกว่าพระ
วิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิน
่ ทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้นั้นจะถือว่า
เป็นป่า 16 แล้วความยุติ ธรรมจะอาศัยอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร และความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้ 17 และ
ผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิ ตย์
18 ชนชาติ ของเราจะอาศัยอยู่ในที่ อยู่อย่างสันติ ในที่ อาศั ยอันปลอดภัย ในที่ พักอันสงบ 19 เมื่อป่ าพังทลาย
ลูกเห็บจะตกและเมืองจะยุบลงทีเดียว 20 ท่านที่หว่านอยู่ข้างห้วงนํ้าทัง้ ปวงก็เป็นสุข ผู้ที่ปล่อยให้ตีนวัวและ
ตีนลาเที่ยวอยูอ
่ ย่างอิสระ
1
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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 หลาย
จะทรยศต่อ เจ้า 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
รอคอยพระองค์ ขอทรงเป็น แขนของเขาทัง้ หลายทุก เช้า เป็น ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลายในยาม
ทุกข์ ลําบากด้วย 3 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงกัมปนาท ชนชาติ ทัง้ หลายหนี ไป พระองค์ ทรงลุก ขึ้น บรรดาประชาชาติ
ก็ กระจัดกระจายไป 4 ของที่ รบ
ิ ได้ ของเจ้า ก็ ถู กรวบรวมเหมือนตัก
๊ แตนวัย คลานเก็บ รวบรวม คนก็ กระโดด
ตะครุ บอย ่างตัก
๊ แตนวัย บิน โดดตะครุ บ 5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ เยินยอ เพราะพระองค์ ประทับ ณ ที่ สูง
พระองค์ ทรง ให้ ความ ยุ ติ ธรรม และ ความ ชอบ ธร รม เต็ม ศิ โยน 6 สติ ปัญญา และ ความ รู ้ อั นอ ุ ดม จะ เป็น
เสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า และเป็นกําลังแห่งความรอด ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นทรัพย์สมบัติของ
เขา 7 ดู เถิด ผู้ แกล้ว กล้า ของเขาจะร้องทู ลอย ู่ ภายนอก คณะทูต สันติภาพจะรํา่ ไห้ อย่างขมขื่น 8 ทางหลวง
ก็ ร้าง คนสัญจรไปมาก็ หยุด เดิน เขาหัก พันธสัญญาเสีย เขาดู หมิน
่ เมืองต่างๆ เขาไม่ นับถือ คน 9 แผ่ นดิน
ไว้ทุกข์และอ่อนระทวย เลบานอนอับอายและถูกโค่นลง ชาโรนเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร บาชานและคารเมลก็
สลัดผลของเขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “บัดนี้ เราจะลุกขึ้น บัดนี้ เราจะเป็ นที่ยกย่อง บัดนี้ เราจะเป็ นที่เชิดชู
11 เจ้ าจะอุ้ มท ้ องแต่ แกลบ เจ้ าจะคลอดแต่ ตอ ลมหายใจของเจ้า เป็ น ไฟที่ จะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติ
ทัง้ หลายก็จะเหมือนถูกเผาเป็นปูน เหมือนหนามใหญ่ที่ถูกตัดลงที่เผาในไฟ� 13 เจ้าผู้อยู่ไกล ฟังซิ ว่าเราได้
ทํา อะไร เจ้ าผู้ อยู่ใกล้ จงรับ รู เ้ รือ
่ งกําลัง ของเรา 14 คนบาปในศิ โยนก็ กลัว ความสะทกสะท้านทําให้คนหน้า
ซื่อใจคดประหลาดใจ “ใครในพวกเราจะอยู่กับไฟที่ เผาผลาญได้ ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่กับการไหม้เป็น
นิ ตย์ได้� 15 คือเขาผู้ดําเนิ นอย่างชอบธรรมและพูดอย่างซื่อตรง เขาผู้ดูหมิน
่ ผลที่ได้จากการบีบบังคับ ผู้สลั
ดมือของเขาจากการถือสินบนไว้ ผู้อุดหูจากการฟังเรือ
่ งเลือดตกยางออก และปิดตาจากการมองความชัว่
ร้าย 16 เขาจะอาศัยอยู่บนที่ สูง ที่ กําบังของเขาจะเป็นป้อมหิน จะมีผู้ให้อาหารเขา นํ้าของเขาจะมีแน่ 17 ตา
ของเจ้าจะเห็นกษั ตริย์ทรงสง่าราศี จะเห็นแผ่นดิ นที ่ยด
ื ออกไกล 18 จิ ตใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง
“เขาผู้ ที่ ทํา การนั บอย ู่ ที่ไหน เขาผู้ ที่ ชัง่ บรรณาการอยู่ ที่ไหน เขาผู้ ที่ นั บ หอคอยอยู่ ที่ไหน � 19 ท่านจะไม่ เห ็น
ชนชาติ ที่ ดุ ร้ายอีก ชนชาติ ที่ พู ดคลุมเครือซึ่งท่านฟังไม่ออก ที่ พู ดต่างภาษาซึ่งท่านเข้าใจไม่ ได้ 20 จงมองศิ
โยน เมืองแห่งเทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็นเยรู ซาเล็ม เป็ นที่อยู่ที่สงบ เป็นพลับพลาที่ไม่ต้องขนย้าย
หลักหมุดพลับพลาจะไม่รู จั
้ กถอนขึ้น เชือกผู กก็จะไม่รู จั
้ กขาด 21 แต่ นั ่นพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วย
ความโอ่อา่ ตระการ ในที่ที่มีแม่น้าํ และลําธารกว้าง ที่จะไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่แล่นไป ที่จะไม่มีเรืองามโอ่อา่
ผ่านไป 22 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติให้
เรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็น บรมมหากษั ตริย์ ของเรา พระองค์ จะทรงช่วยเราให้รอด 23 สายโยงของเจ้า ห้อย
หย่อน มันจะยึดเสาให้แน่ นไม่ได้ หรือยึดใบให้กางไม่ได้ แล้วเขาจะแบ่งเหยื่อและของที่รบ
ิ ได้เป็นอันมากนั ้น
แม้คนง่อยก็ จะเอาเหยื่อได้ 24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่า “ข้าป่วยอยู�
่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่ นั ่นจะได้
รับอภัยความชัว่ ช้าของเขา
1
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วันแห่งพระเยโฮวาห์และพระพิโรธของพระองค์

1 บรรดาประชาชาติเอ๋ย จงเข้ามาใกล้จะได้ฟัง และชนชาติทัง
้ หลายเอ๋ย ฟังซิ

ขอให้แผ่นดินโลกและสรรพ
สิง่ ในนั ้น ฟัง ทัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ มาจากพิ ภพ 2 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเกรีย
้ วกราดต่อ ประชาชาติ ทัง้
สิน
้ และดุ เดือดต่อ พลโยธาทัง้ สิน
้ ของเขา พระองค์ ทรงสังหารผลาญเขาอย่างเด็ด ขาด และมอบเขาไว้แก่
การฆ่า 3 คนที ่ ถู กฆ่า ของเขาจะถูก เหวีย
่ งออกไป และกลิน
่ เหม็น แห่ง ศพของเขาจะฟุ้ง ไป ภู เขาจะละลาย
ไปด้วยโลหิต ของเขา 4 บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ จะละลายไป และท้องฟ้า ก็ จะม้วนเหมือ นหนั ง สื อม ้ วน
บริวารทัง้ สิน
่ อย่างมะเดื่อ หล่น จากต้น มะเดื่อ 5 เพราะว่า
้ ของมัน จะร่วงหล่น เหมือนใบไม้ หล่น จากเถาองุน
ดาบของเราจะได้ ด่ ืม จนอิม
่ ในฟ้า สวรรค์ ดู เถิด มัน จะลงมาเพื่อ พิพากษาเอโดมและชนชาติ ที่ เราสาปแช่ง
แล้ว 6 พระแสงของพระเยโฮวาห์ เต็ม ไปด้วยโลหิต เกรอะกรัง ไปด้วยไขมัน กับ เลือดของลูก แกะและแพะ
กับไขมันของไตแกะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์มีการฆ่าบูชาในเมืองโบสราห์ การฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดม
7 ม้า ยูนิคอนจะล้ม ลงพร้อมกับ เขาด้วย และวัว หนุ่ม จะล้ม อยู่กับ วัวท ี่ ฉกรรจ์ แผ่ นดิน ของเขาจะโชกไปด้วย
เลื อด และดิน จะได้ อุ ดมด้วยไขมัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมี วน
ั เพื่อ การแก้ แค้น มี ปี แห่ งการตอบแทน
เพื่อการโต้เถียงกันของศิ โยน 9 และลําธารแห่งเอโดมจะกลายเป็นยางมะตอย และดินของเมืองนี้ จะกลาย
เป็นกํามะถัน แผ่นดินนี้ จะกลายเป็นยางมะตอยที่ ลุ กอยู่ 10 ทัง้ กลางคืนและกลางวันจะไม่ดับ ควันของมัน
จะขึ้น อยู่ เสมอเป็น นิ ตย์ มัน จะถูก ทิง้ ร้างอยู่ ทุ กชั ว
่ อายุ ไม่มี ใครจะผ่านไปเนื องนิ ตย์ 11 แต่ นกกระทุง และอี
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กาบ้านจะยึดมันเป็นกรรมสิทธิ์ นกทึดทือและกาจะอาศัยอยูที
่ ่นั่น พระองค์จะทรงขึงสายแห่งความยุง่ เหยิง
เหนื อม ัน และปล่อยลู กด ง
ิ่ แห่ง ความว่างเปล่า 12 เขาจะเรียกพวกขุนนางมายัง ราชอาณาจั กร แต่ ไม่มี เลย
และบรรดาเจ้านายของมันจะไม่มีค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวังของมัน ตําแยและต้นหนาม
จะงอกขึ้นในป้อมปราการของมัน และจะเป็นทีอ
่ าศัยของมังกร และเป็นลานของนกเค้าแมว 14 และสัตว์ป่า
จะพบกับหมาจิง้ จอก เมษปิศาจจะร้องหาเพื่อนของมัน เออ ผีจะลงมาที่ นั่นและหาที่ ตัวพัก 15 นกฮูกจะทํา
รังและตกฟองที่นั ่น และกกไข่และรวบรวมลูกอ่อนไว้ในเงาของมัน เออ เหยี่ยวปีกดําจะรวมกันที่นั ่น ต่างคู่
ก็ อยู่กับของมัน 16 จงเสาะหาและอ่านจากหนั งสือของพระเยโฮวาห์ สัตว์เหล่านี้ จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว
ไม่มีตัวใดที่จะไม่มีคู่ เพราะหนั งสือนั ้นได้บัญชาปากของเราแล้ว และพระวิญญาณของพระองค์ได้รวบรวม
ไว้ 17 พระองค์ ทรงจับ สลากให้ มัน แล้ว พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ ปัน ส่วนให้ ด้วยเชือกวัด มัน ทัง้ หลายจะได้
กรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์ มันจะอาศัยอยูใ่ นนั ้นทุกชัว่ อายุ

35
อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่ศิโยน

1 ถิน
่ ทุรกันดารและที่แห้งแล้งจะยินดีเพื่อเขาทัง้ หลาย

ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์และผลิดอกอย่างต้นดอก
กุ หลาบ 2 มันจะออกดอกอุดม และเปรมปรีดิ ์ด้วยความชื่นบานและการร้องเพลง สง่าราศี ของเลบานอนก็
จะประทานให้มัน ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการของคารเมลและชาโรน ที่ เหล่านี้ จะเห็นสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์
และความโอ่อา่ ตระการของพระเจ้า ของพวกเรา 3 จงหนุน กําลัง ของมือ ที่ อ่อน และกระทํา หัว เข่า ที่ ออ
่ นให้
มัน
่ คง 4 จงกล่าวกับ คนที่ มี ใจคร้ามกลั วว ่า “จงแข็ง แรงเถอะ อย่า กลัว ดู เถิด พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะ
เสด็จมาด้วยการแก้แค้น พระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอด ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า� 5 แล้วน
ัยน์ ตาของคนตาบอดจะเปิด ออก แล ้ว หู ของคนหู หนวกจะเบิก 6 แล ้ว คนง่อยจะกระโดดได้ อย่างกวาง และ
ลิน
้ ของคนใบ้ จะร้องเพลง เพราะนํ้า จะพลุ่ง ขึ้น มาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และลําธารจะพลุ่ง ขึ้น ในทะเลทราย 7 ดิ
นที ่ แตกระแหงจะกลายเป็น สระนํ้า และดิ นที ่ กระหายจะกลายเป็น นํ้าพุ ในที่ อาศัย ของมังกรที่ ที่ แต่ ละตัว
อาศัยนอนอยู่จะมีหญ้าพร้อมทัง้ ต้นอ้อและต้นกกงอกขึ้น 8 และจะมีทางหลวงที่นั ่น และจะมีทางหนึ่ ง และ
เขาจะเรียกทางนั ้ นว่า ทางแห่งความบริสุทธิ์ คนไม่สะอาดจะไม่ผ่านไปทางนั ้น แต่ จะเป็นทางเพื่อพวกเขา
แล้วพวกที่เดินทางแม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนั ้น 9 จะไม่มีสิงโตที่นั ่น หรือจะไม่มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั ้น จะหามั
นทีน
่ ั ่นไม่พบ แต่ผูที
้ ่ไถ่ไว้แลว
้ จะเดินบนนั ้น 10 ผูที
้ ่รับการไถ่แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และจะมายังศิโยน
ด้วยร้องเพลง มี ความชื่นบานเป็นนิ ตย์บนศีรษะของเขาทัง้ หลาย เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี
ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย
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เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์

1 ต่อ มาในปี ที่ สิ บสี่ แห่ งรัช กาลกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกขึ้น มาต่อสู้
บรรดานครที่มีป้อมของยูดาห์และยึดได้ 2 และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้รบ
ั สัง่ ให้รบ
ั ชาเคห์ ไปจากเมืองลาคีช
ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ พรอ
้ มกับกองทัพใหญ่ และท่านมายืนอยูท
่ างรางระบายนํ้าสระ
บนที่ ถนนลานซักฟอก 3 เอลี ยาคิมบุตรชายฮิลคียาห์ก็ออกมาหาท่าน เอลี ยาคิมเป็นผู้บัญชาการราชสํานั ก
พร้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ

รับชาเคห์ขู่เข็ญอิสราเอล

และรับ ชาเคห์ พู ดก ับ เขาว่า “จงทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้
ว่า ท่านวางใจในอะไร 5 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร้สาระ) “เรามียุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ�
หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้ กบฏต่อเรา 6 ดู เถิด ท่านวางใจในไม้เท้าอ้อที่ เดาะ คื ออียป
ิ ต์ ซึ่งจะ
ตํา มือ ของคนใดๆที่ ใช้ ไม้ เท ้า นั ้น ยัน ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ เป็น เช่น นั ้น ต่อ ทุก คนที่ วางใจในเขา 7 แต่ ถ้า
ท่านจะบอกเราว่า “เราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา� ก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์
นั ้ นมิใช่หรือที่ เฮเซคียาห์รอ
้ื ทิง้ เสียแล้ว พลางกล่าวแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็มว่า “ท่านทัง้ หลายจงนมัสการที่
หน้าแท่นบูชานี้� 8 ฉะนั ้นบัดนี้ มาเถิด มาทําสัญญากันกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของข้า เราจะให้ม้าสอง
พันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ขีม้
่ าเหล่านั ้นได้ 9 แลว
้ อย่างนั ้นเจ้าจะขับไล่นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่
ข้าราชการผู้น้อยที่สุดของนายของเราอย่างไรได้ แต่ เจ้ ายังวางใจพึ่งอียป
ิ ต์ เพื่อรถรบและเพื่อ พลม้า 10 ยิง่
กว่านั ้นอีกที่เรามาต่อสู้แผ่นดินนี้ เพื่อทําลายเสีย ก็ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ตรัส
แก่ข้าว่า “จงขึ้นไปต่อสู้แผ่นดินนี้ และทําลายเสีย� ’ ” 11 แล้วเอลียาคิม เชบนาห์ และโยอาห์ เรียนรับชาเคห์
ว่า “ขอทีเถอะ ขอพูดกับผูรั
้ บใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่าพูดกับเราเป็น
4
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ภาษาฮีบรู ให้ประชาชนผู้อยู่บนกําแพงนั ้นได้ยน
ิ เลย� 12 แต่รับชาเคห์ว่า “นายของข้าใช้ให้เรามาพูดถ้อยคํา
เหล่านี้ แก่ นายของเจ้าและแก่ เจ้า และไม่ ให้พู ดกับคนที่ นั่งอยู่บนกําแพง ผู้ที่ จะต้องกิน ขี้และกิน เยีย
่ วของ
เขาพร้อมกับ เจ้า อย่างนั ้น หรือ� 13 แล ้ว รับ ชาเคห์ ได้ ยื นร ้ องตะโกนเสียงดัง เป็น ภาษาฮีบรู ว่า “จงฟัง พระ
วจนะของพระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 14 กษั ตริยตรั
์ สดังนี้ ว่า ‘อย่าให้เฮเซคียาห์ลวงเจ้า เพราะ
เขาไม่สามารถที่จะช่วยเจ้าให้พ้น 15 อย่าให้เฮเซคียาห์กระทําให้เจ้าวางใจในพระเยโฮวาห์โดยกล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์จะทรงช่วยเราให้พ้นแน่ จะไม่ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย� ’ 16 อย่าฟังเฮเซ
คี ยาห์ เพราะกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรียตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงทํา สัญญาไมตรีกับ เราด้วยของกํานั ล และออกมาหาเรา
แล้วทุกคนจะได้ กินจากเถาองุน
่ ของตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเดื่อของตน และทุกคนจะดื่ มน้าํ จากที่
ขังนํ้าของตน 17 จนเราจะมานําเจ้าไปยังแผ่นดิ นที ่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดิ นที ่มี ข้าวและนํ้า
องุน
่ แผ่นดินทีมี
่ ขนมปังและสวนองุน
่ 18 จงระวังเกลือกว่าเฮเซคียาห์จะนําเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮ
วาห์จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น� มีพระแห่งบรรดาประชาชาติองค์ใดเคยช่วยแผ่นดินของตนให้พ้นจาก
พระหัตถ์แห่งกษั ตริย์ของอัสซีเรียได้หรือ 19 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอยู่ที่ไหน พระของเมืองเส
ฟารวาอิมอยู่ที่ไหน เขาได้ชว
่ ยสะมาเรียให้พ้นจากมือของเราหรือ 20 พระองค์ใดในบรรดาพระทัง้ หลายของ
ประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของตนให้พ้น จากมือ ของเรา แล ้ว พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเยรู ซาเล็ม ให้พ้น
จากมือของเราหรือ� ” 21 แต่เขาทัง้ หลายนิ่ งไม่ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มีว่า “อย่า
ตอบเขาเลย�
เฮเซคียาห์ฟังคําขู่เข็ญของรับชาเคห์
ผู้บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอา
สาฟ เจ้ากรมสารบรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเสื้อผ้าฉี กขาด และกราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์
22 แล้วเอลี ยาคิมบุตรชายฮิลคียาห์
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ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ ทรงได้ ยิน พระองค์ ก็ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ เสีย และทรงเอาผ้า กระสอบ
คลุมพระองค์ และเสด็จเข้าในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์ทรงใช้เอลียาคิม ผู้บัญชาการราช
สํานั ก และเชบนาห์ ราชเลขา และพวกปุโรหิต ใหญ่ คลุม ตัว ด้วยผ้า กระสอบ ไปหาอิส ยาห์ ผู้ พยากรณ์ บุ ตร
ชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่านว่า “เฮเซคียาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘วันนี้ เป็ นวันทุกข์ใจ วันถูกติเตียนและ
หมิน
็ ึงกําหนดคลอด แต่ไม่มกํ
ี าลังเบ่งให้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคงจะ
่ ประมาท เด็กกถ
สดับถ้อยคําของรับชาเคห์ ผู้ซึ่งกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของเขาได้สัง่ มาให้เย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และ
จะทรงขนาบถ้อยคําซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ เพราะฉะนั ้นขอท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อ
ส่วนชนที่เหลืออยูนี
่ ้� ”
1

อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์

ดัง นั ้น ข้าราชการของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ มาถึ งอ ิส ยาห์ 6 อิส ยาห์ ก็ บอกเขาทัง้ หลายว่า “จงทูล นายของ
ท่านเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ นั ้น ซึ่งข้าราชการของกษั ตริย์แห่งอ
ัสซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรา 7 ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่ งในเขา เพื่อเขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับ
ไปยังแผ่นดินของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� ”
5

เซนนาเคอริบสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
และได้พบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียสู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยนว
ิ ่ากษั ตริย์ออกจาก
ลาคีชแล้ว 9 พระองค์ทรงได้ยน
ิ เกี่ยวกับทีรหะคาห์กษั ตริย์แห่งเอธิโอเปียว่า “เขาได้ออกมาสู้รบกับพระองค์
แล้ว � และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว จึง ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์ ทูล ว่า 10 “เจ้ าจงพู ดก ับ เฮเซคี ยาห์
กษั ตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้พระเจ้าของท่านซึ่งท่านวางใจนั ้นลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็มจะมิได้ ถู กมอบ
ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย� 11 ดูเถิด ท่านได้ยน
ิ แล้วว่า บรรดากษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กระทําอะไรกับ
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสีย หมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับ การช่วยให้ พ้น หรือ 12 บรรดาพระของ
บรรดาประชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้ทําลาย คือโกซาน ฮาราน
เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์ของฮามัท กษั ตริย์ของอารปัด กษั ตริย์ของ
เมืองเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
8 รับชาเคห์ได้กลับไป

เฮเซคียาห์อธิษฐาน

14 เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมายจากมือผู้สื่อสาร

และทรงอ่าน และเฮเซคียาห์ได้ขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้นออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ทรงอธิษฐานต่อ
พระเยโฮวาห์ ว่า 16 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงประทับ ระหว่างพวกเค
รู บ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า แห่ง บรรดาราชอาณาจักรของแผ่น ดิน โลก พระองค์ แต่ องค์ เดียว พระองค์ ได้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก 17 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ โอ ข้าแต่ พระเย

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 37:18
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โฮวาห์ ขอทรงเบิก พระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับ บรรดาถ้อยคํา ของเซนนาเคอริบ ซึ่ง เขาได้ ใช้
มาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 18 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เป็นความจริงที่ บรรดากษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ กระทํา
ให้ ประเทศทัง้ สิน
้ และแผ่น ดิน ของเขานั ้ นร ้างเปล่า 19 และได้ เหว ี่ ยงพระของประชาชาติ นั้น เข้า ไฟ เพราะ
เขามิ ใช่ พระ เป็น แต่ ผลงานของมื อมนุษย์ เป็น ไม้ และหิน เพราะฉะนั ้น เขาจึง ถูก ทําลายเสีย 20 ฉะนั ้น บัดนี้
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขา เพื่อ ราช
อาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์แต่พระองค์เดียว�
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยยูดาห์ให้พ้นจากเซนนาเคอริบ

21 แลวอ
้ ิสยาห์บุตรชายของอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรั

สดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ อธิษฐานต่อเราเกี่ยวกับเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 22 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับท่านนั ้ นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิ โยนดูหมิน
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ยเจ้า ธิดา
แห่งเยรู ซาเล็มสัน
่ ศีรษะใส่เจ้า 23 เจ้าเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อผู้ใด เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด และเบิง่ ตา
ของเจ้า 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 เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้
ของสถานที่ ที่ ถู กล ้ อมโจมตี ให้ แห ้งไป� 26 เจ้ าไม่ ได้ ยิน หรือ ว่า เราได้ จัด ไว้ นานแล้ว เราได้ กะแผนงานไว้
แต่ ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง ณ บัดนี้ เราให้ เป็น ไปแล้ว คือ เจ้า จะทํา เมืองที่ มี ป้อมให้ พัง ลงให้ เป็นกองสิง่ ปรักห ัก พัง
27 ส่วนชาวเมืองนั ้ นม ี อา
ํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือนหญ้าที่ ทุ่งนา และเหมือนหญ้าอ่อน
เหมือนหญ้าที่บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่มันจะงอกงามอย่างนั ้น 28 แต่เราได้รู จั
้ กการ
ที่เจ้านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราดของเจ้าต่อเรา 29 เพราะเจ้าได้เกรีย
้ วกราด
ต่อเรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา ฉะนั ้น เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้า และบังเหียน
ของเราใส่ รม
ิ ฝีปากเจ้า และเราจะหันเจ้า กลับไปตามทางซึ่ง เจ้ามานั ้น 30 และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า
คือปีนี้ เจ้าจะกินสิง่ ที่งอกขึ้นเอง และในปีที่สองสิง่ ที่ผลิจากเดิม แล้วในปีที่สาม จงหว่าน และเกี่ยว และปลูก
สวนองุน
่ และกินผลของมัน 31 ส่วนที่รอดและเหลือแห่งวงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่ รากลงไป และเกิดผลขึ้น
32
บน เพราะว่าส่วนคนที่ เหลือจะออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่ รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ โยน ความ
กระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้ � 33 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสเกี่ยวกับกษั
ตริย์ แห่งอ ัสซี เรียด ัง นี้ ว่า ‘ท่านจะไม่ เข ้า ในนครนี้ หรือ ยิง ลูก ธนูไปที่ นั ่น หรือ ถือ โล่ เข ้า มาข้างหน้า นคร หรือ
สร้างเชิงเทินสู้ มัน 34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 35 เพราะเราจะป้องกัน นครนี้ ไว้เพื่อ ให้ รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของ
เรา� ” 36 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์จึงได้ ออกไป และได้ ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่ งแสน
แปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพทัง้ นั ้น 37 แล้วเซนนาเคอริ
บกษั ตริย์ แห่งอ ัสซี เรียก ็ ได้ ยกไปและกลับ บ้าน และอยู่ ในนี นะเวห์ 38 ต่อ มาขณะเมื่อ ท่านนมัสการในนิ เวศ
ของพระนิ สโรกพระของท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของท่าน ก็ประหารท่านเสียด้วยดาบ และหนี
ไปยังแผ่นดินอาร์มีเนี ย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน
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เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรนั ้น
1 ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และอิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ บุ ตรชายของอามอส
เข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงจัดการการบ้านการเมืองของเจ้า ให้
เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � 2 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ ทรงหัน พระพักตร์เข ้า ข้างฝา และอธิษฐานต่อ
พระเยโฮวาห์ 3 ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า พระองค์
ดําเนิ น อยู่ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ด้วยความจริง และด้วยใจที่ เพียบพร้อม และได้ กระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ
ในสายพระเนตรของพระองค์ มาอย่างไร� และเฮเซคี ยาห์ ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 แล ้ว พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มาถึงอิสยาห์ว่า 5 “จงไปบอกเฮเซคียาห์ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้า
ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของเจ้า แล้ว เราได้ เห ็น นํ้าตาของเจ้า แล้ว ดู เถิด เราจะเพิม
ิ ให้ เจ้ า
่ ชีวต
อีกสิบห้าปี 6 เราจะช่วยเจ้าและเมืองนี้ ให้พ้นจากมือของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และจะป้องกันเมืองนี้ ไว้ 7 นี่
จะเป็น หมายสําคัญ สําหรับ พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา สิง่ นี้ ตามที่ พระองค์ ได้
ทรงตรัสไว้ 8 ดู เถิด เราจะกระทําให้เงาที่ ดวงอาทิตย์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอาหัสย้อนกลับมาสิบขัน
้ �
ดวงอาทิตย์ก็ได้ย้อนกลับบนนาฬิกาแดดสิบขัน
้ ตามขันที
้ ่ได้ตกไป 9 บทประพันธ์ของเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่
งยู ดาห์ หลัง จากที่ พระองค์ ได้ ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรของพระองค์ นั ้น มี ว่า 10 ข้าพเจ้า
ว่า เมื่อ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า มาถึง กลางคน ข้าพเจ้า จะไปยัง ประตู แดนคนตาย ข้าพเจ้า ต้องถูก ตัดขาดจากปี ที่
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เหลืออยู่ของข้าพเจ้า 11 ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่เห็นพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ ในแผ่นดินของคนเป็น
ข้าพเจ้าจะมองไม่เห็นมนุษย์อีก ที่ ในหมู่ชาวแผ่นดินโลก 12 อายุของข้าพเจ้าก็ถูกพรากและถูกถอนออกไป
จากข้าพเจ้า อย่างกับเต็นท์ ของผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าได้ ตัดชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างคนทอผ้า พระองค์
จะทรงตัดข้าพเจ้าด้วยโรคตรอมใจ พระองค์จะทรงนําข้าพเจ้ามาถึงอวสานทัง้ วันและคืน 13 ข้าพเจ้าได้คิด
จนรุ ง่ เช้า ว่า พระองค์ จะทรงหัก กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า เหมือนอย่างสิงโต พระองค์ จะทรงนํา ข้าพเจ้า มา
ถึง อวสานทัง้ วันและคืน 14 ข้าพเจ้า ร้องอย่างนกนางแอ่นหรือนกกรอด ข้าพเจ้า พิลาปอย่างนกเขา ตาของ
ข้าพเจ้า เหนื่ อยอ่อนด้วยมองขึ้น ข้างบน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ถู กบ ีบ บังคับ ขอพระองค์ ทรง
เป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ 15 แต่ข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้ เพราะพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้ว และพระองค์
เองได้ ทรงกระทํา เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ จะดําเนิ น ไปด้วยความสงบเสงีย
่ มตลอดชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพราะความ
ขมขื่น แห่ง จิตใจของข้าพเจ้า 16 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มนุษย์ ดํารงชีพ อยู่ ได้ ด้วยสิง่ เหล่า นี้ และชีวต
ิ
แห่ง วิญญาณของข้า พระองค์ ก็ อยู่ ในบรรดาสิง่ เหล่า นี้ พระองค์ จะทรงให้ ข้า พระองค์ หายดี และทรงทําให้
ข้า พระองค์ มี ชว
ิ 17 ดู เถิด เพราะเห็น แก่ สันติภาพ ข้า พระองค์ จึ งม ี ความขมขื่น มากยิง่ แต่ พระองค์ ทรง
ี ต
รักชีวต
ิ ของข้าพระองค์ จึงได้ ทรงช่วยให้พ้นจากหลุมแห่งความพินาศ เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งบาปทัง้ สิน
้
ของข้า พระองค์ ไว้ เบื้องพระปฤษฎางค์ ของพระองค์ 18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญ พระองค์ ไม่ ได้ ความ
มรณายกย่องพระองค์ไม่ได้ บรรดาคนที่ลงไปยังปากแดนคนตายนั ้น จะหวังในความจริงของพระองค์ไม่ได้
19 คนเป็ น คนเป็ น เขาจะสรรเสริญ พระองค์ อย่างที่ ข้า พระองค์ กระทํา ในวัน นี้ บิ ดาจะได้ สําแดงความจริง
ของพระองค์แก่ลูกของเขา 20 พระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายจะร้อง
เพลงและเล่นเครือ
่ งสายของข้าพเจ้า ตลอดวันเวลาแห่งชีวต
ิ ของข้าพเจ้าทัง้ หลายที่พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์� 21 ฝ่ายอิสยาห์ได้ กล่าวว่า “ให้เขาเอาขนมมะเดื่อ มาแผ่น หนึ่ ง และแปะไว้ที่ พระยอดเพื่อ พระองค์ จะ
ฟื้ น� 22 เฮเซคี ยาห์ได้ ตรัสด้วยว่า “อะไรจะเป็น หมายสําคัญ ว่า ข้าพเจ้าจะได้ ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์�
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เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระองค์ให้คนจากบาบิโลนเห็น (2 พกษ 20:12)
คราว นั ้น เม โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน กษั ตริย์ แห่ งบา บิ โลน ทรง ส่ง ราช สาร และ เครือ
่ ง
บรรณาการ มายัง เฮ เซ คี ยาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ได้ ยิ นว ่า เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร และ ทรง หาย ประชวร
แล้ว 2 และเฮเซคี ยาห์ทรงเปรมปรีดิ ์ เพราะเขาเหล่า นั ้น และทรงพาเขาชมคลัง ทรัพย์ของพระองค์ ชมเงิน
ทองคํา และเครือ
่ งเทศและนํ้ามันประเสริฐ และคลังพระแสงทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ทุกอย่างซึ่ งมีในท้องพระ
คลัง ไม่มีสิ่งใดที่ในพระราชวัง หรือในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของพระองค์ซ่ึงเฮเซคียาห์มิได้ทรงสําแดงแก่เขา
3 แล ้ วอ ิส ยาห์ ผู้ พยากรณ์ ก็ เข ้า เฝ้า กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และทูล พระองค์ ว่า “คนเหล่า นี้ ทูล อะไรบ้าง และเขา
มาแต่ ไหนเข้า เฝ้า พระองค์� เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “เขาได้ มาหาเราจากเมืองไกล จากบาบิ โลน � 4 ท่านทูล ว่า
“เขาเห็น อะไรในพระราชวัง ของพระองค์ บ้าง � และเฮเซคี ยาห์ ตรัส ตอบว่า “เขาเห็น ทุก อย่างในวัง ของเรา
ไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิได้สําแดงแก่เขา� 5 แลวอ
้ ิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 6 ดู เถิด วัน เวลากําลัง ย่างเข้า มา เมื่อ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง
บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวันนี้ จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ แหละ 7 และลูกบางคนซึ่งถือกําเนิ ดจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้าจะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขันทีใน
วังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 8 แล้วเฮเซคี ยาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านกล่า
วนั ้นก็ดีอยู�
่ เพราะพระองค์ดําริว่า “จะมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรานี้ �
1
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จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
พระเจ้า ของเจ้า ตรัสว ่า “จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติ ของเรา 2 จงพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม อย่างเห็นใจ และ
จงประกาศแก่เมืองนั ้นว่า การสงครามของเธอสิน
้ สุดลงแล้ว และความชัว่ ช้าของเธอก็อภัยเสียแล้ว เพราะ
เธอได้รบ
ั โทษจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็นสองเท่าของความบาปผิดของเธอ�
1

คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:3)

“จงเตรียมมรรคาแห่งพระเยโฮวาห์ จงทําทางหลวงสําหรับพระเจ้าของ
เราให้ตรงไปในทะเลทราย 4 หุบเขาทุก แห่ง จะถูก ยกขึ้น ภู เขาและเนิ น ทุก แห่ง จะให้ต่ํา ลง ทางคดจะกลาย
เป็นทางตรง และที่ขรุ ขระจะกลายเป็นที่ราบ 5 และจะเผยสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ และบรรดาเนื้ อหนั งจะ
ได้เห็นด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว�
3 เสียงผู้รอ
้ งในถิน
่ ทุรกันดารว่า

ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ (อสย 40:6—41:29)
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6 เสียงหนึ่ ง ร้องว่า “ร้องซิ� และเขาว่า “ข้า จะร้องว่า กระไร� บรรดาเนื้ อ หนั งก ็ เป็ น เสมือนต้น หญ้า และ
ความงามทัง้ สิน
่ วแห้งไป ดอกไม้นั ้นกร็ ว่ งโรยไป เพราะ
้ ของมันกเ็ ป็นเสมือนดอกไม้แห่งทุ่งนา 7 ต้นหญ้าเหีย
พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์เป่ามาถูกมัน มนุษย์ชาติเป็นหญ้าแน่ ทีเดียว 8 ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป ดอกไม้
นั ้นกร็ ว่ งโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยัง่ ยืนอยูเป็
่ นนิ ตย์ 9 โอ ศิโยนเอ๋ย ผูนํ
้ าข่าวดี เจ้าจงขึ้นไป
บนภูเขาสูง โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ผูนํ
้ าข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกําลัง จงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย
จงกล่าวแก่หว
ั เมืองแห่งยูดาห์ว่า “ดูเถิด นี่ พระเจ้าของเจ้า� 10 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะเสด็จมา
ด้วยพระหัตถ์ อน
ั เข้ม แข็ง และพระกรของพระองค์ จะครอบครองเพื่อ พระองค์ ดู เถิด รางวัล ของพระองค์ ก็
อยูกั
่ บพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยูต่
่ อพระพักตร์พระองค์ 11 พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะ
ของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุม
้
ไว้ที่ พระทรวง และทรงค่อยๆนํา บรรดาที่ มี ลู กอ ่อนไป 12 ผู้ ใดได้ เคยตวงนํ้า ทัง้ สิน
้ ด้วยอุ้ งม ือ ของตน และ
วัด ฟ้า สวรรค์ ด้วยคืบ เดียว บรรจุ ผงคลี ของแผ่น ดิน โลกไว้ในถัง เดียว และชัง่ ภูเขาในตาชัง่ และชัง่ เนิ น ด้วย
ตราชู 13 ผู้ ใดได้ นําทางพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ หรือ เป็ นที ่ ปรึกษาของพระองค์ ได้ สัง่ สอนพระองค์
14 พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใด ผู้ใดสัง
่ สอนพระองค์ และผู้ใดสอนทางแห่งความยุติธรรมให้พระองค์ และสอน
ความรู ้แก่ พระองค์ และสําแดงให้ พระองค์ เห ็ นทางแห่ง ความเข้าใจ 15 ดู เถิด บรรดาประชาชาติ ก็ เหมือน
นํ้า หยดหนึ่ ง จากถัง และนั บ ว่า เหมือนผงบนตาชัง่ ดู เถิด พระองค์ ทรงหยิบ เกาะทัง้ หลายขึ้น มาเหมือนสิง่
เล็ก น้ อย 16 เลบานอนไม่ พอเป็น ฟืน และสัตว์ ป่าน ั ้นก ็ ไม่ พอเป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 17 ต่อ พระพักตร์พระองค์
บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิ้ นก ็ เหมือนไม่ มี อะไรเลย พระองค์ ทรงนั บ ว่า เขาน้ อยยิง่ กว่า ความว่างเปล่า และการ
ไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ 18 ท่านจะเปรียบพระเจ้าเหมือนผู้ใด หรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไร 19 รู ปเคารพ
สลักน่ ะหรือ ช่างเขาหล่ อมันไว้ ช่างทองเอาทองคําปิดไว้และหล่อสร้อยเงินให้ 20 เขาผู้ที่ ยากจนจนเขาไม่มี
เครือ
่ งบูชาเลยก็ เลือกต้นไม้ ที่ จะไม่ ผุ เขาเสาะหาช่างที่ มี ฝี มือ มาตกแต่ง ให้เป็ นร ูป เคารพสลัก ที่ ไม่ หวัน
่ ไหว
21 ท่านทัง
้ หลายไม่เคยรูหรื
้ อ ท่านไม่เคยได้ยน
ิ หรือ ไม่มผู
ี ใดบอกท่
้
านตัง้ แต่แรกแล้วหรือ ท่านไม่เข้าใจตัง้ แต่
รากฐานของแผ่นดินโลกหรือ

พระเจ้าประทับเหนื อขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
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 เหมือน
เปล่า และทรงกระทํา ให้ ผู้ ครอบครองแผ่น ดิน โลกเป็น เหมือนศูนยภาพ 24 พอปลูก เขาเหล่า นั ้น เสร็จ พอ
หว่านเสร็จ พอที่รากหยัง่ ลง พระองค์ก็จะเป่ามาบนเขา เขาก็จะเหีย
่ วแห้งไป และลมหมุ นก็จะพัดพาเขาไป
เหมือนตอข้าว 25 องค์บริสุทธิตรั
์ สว่า “เจ้าจะเปรียบเรากับผูใ้ ดเล่าซึ่งเราจะเหมือนเขา� 26 จงแหงนหน้าขึ้น
ดู ว่า ผู้ ใดสร้างสิง่ เหล่า นี้ พระองค์ ผู้ ทรงนํา บริวารออกมาตามจํานวน เรียกชื่ อม ัน ทัง้ หมดโดยอานุภาพอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงฤทธิเข
์ ้มแข็งจึงไม่ขาดไปสักดวงเดียว 27 โอ ยาโคบเอ๋ย ทําไม
เจ้า จึง ว่า โอ อิสราเอลเอ๋ย ทําไมจึง พูด ว่า “ทางของข้าพเจ้า ปิดบัง ไว้จากพระเยโฮวาห์ และความยุ ติ ธรรม
อันควรตกแก่ข้าพเจ้านั ้นก็ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสีย� 28 ท่านไม่เคยรู หรื
้ อ ท่านไม่เคยได้ยน
ิ หรือ พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าเนื องนิ ตย์ คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ย หรือ
เหน็ ดเหนื่ อย ความเข้า พระทัย ของพระองค์ ก็ เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ 29 พระองค์ ทรงประทานกําลัง แก่ คนอ่อน
เปลี้ย และแก่ ผู้ ที่ ไม่มี กําลัง พระองค์ ทรงเพิม
่ แรง 30 แม้ คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ย และเหน็ ดเหนื่ อย และชาย
ฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว 31 แต่เขาทัง้ หลายผู้รอคอยพระเยโฮวาห์จะเสริมเรีย
่ วแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีก
เหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่เหน็ ดเหนื่ อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย
22
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ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์
1 โอ เกาะทัง
้ หลายเอ๋ย จงสงบใจต่อหน้าเรา จงให้ชนชาติทัง้ หลายฟื้ นกําลังของเขาเสียใหม่ ให้เขาเข้ามา
ใกล้ แล้วให้เขาพูด ให้เราพากันเข้ามาใกล้เพื่อการพิพากษา 2 ใครได้เร้าใจให้คนชอบธรรมมาจากตะวันออก
ได้เรียกท่านให้ติดตาม ได้มอบบรรดาประชาชาติต่อหน้าท่าน และให้ท่านครอบครองเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลาย
ได้ มอบพวกเขาไว้แก่ ดาบของท่านเหมือนผงคลี และแก่ คันธนูของท่านเหมือนตอข้าวที่ ถู กพัดไป 3 ท่านไล่
ตามพวกเขาและผ่านเขาไปอย่างปลอดภัย ตามทางที่ เท้าของท่านไม่ เคยเหยียบ 4 ผู้ใดได้ ประกอบกิจและ
กระทําเช่นนี้ เรียกบรรดาชัว่ อายุทัง้ หลายออกมาตัง้ แต่เดิม เราเองคือพระเยโฮวาห์ผู้เป็นปฐม และกับกาล
อวสาน เราคือผู้นั ้น 5 เกาะทัง้ หลายเห็นแล้ วก็เกรงกลัว ปลายแผ่นดินโลกก็กลัว เขาทัง้ หลายได้เข้ามาใกล้
6 ทุกคนช่วยเพื่อนบ้านของตน และทุกคนกล่าวแก่พีน้
่ องของตนว่า “จงกล้าเถิด� 7 ช่างไม้ก็หนุนใจช่างทอง
ผู้ที่ ทําให้เรียบด้วยค้อนก็หนุนใจผู้ที่ ตี ทัง่ ว่า “พร้อมแล้วสําหรับการบัดกรี� และเขาก็เอาตะปู ตรึงไว้เพื่อไม่
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ให้หวัน
่ ไหว 8 แต่เจ้า อิสราเอล เป็นผู้รับใช้ของเรา ยาโคบผู้ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เชื้อสายของอับราฮัมสหายของ
เรา 9 เจ้าผู้ซ่ึงเรายึดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก และเรียกเจ้ามาจากพวกผู้ใหญ่ของโลก กล่าวแก่เจ้าว่า
“เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้เลือกเจ้าและไม่เหวี่ยงเจ้าออกไป� 10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่า
ขยาด เพราะเราเป็น พระเจ้า ของเจ้า เราจะหนุน กําลัง เจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชู เจ้ าด้วยมือขวา
แห่ง ความชอบธรรมของเรา 11 ดู เถิด บรรดาผู้ ที่ ขัดเคืองกับ เจ้า จะต้องได้ ความอายและอดสู เขาจะเป็น
ความว่างเปล่า คนเหล่านั ้นทีฝ
่ ืนสู้เจ้าจะพินาศไป 12 เจ้าจะแสวงหาพวกเขา แต่เจ้าจะไม่พบเขา คือผูที
้ ่ต่อสู้
กับ เจ้า ผู้ ที่ ทํา สงครามกับ เจ้า จะเป็น ความว่างเปล่า และเป็น สิง่ ไร้ค่า 13 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า จะยึดมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพู ดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า� 14 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “อย่ากลัวเลย เจ้ าหนอนยาโคบ เจ้ าคนอิสราเอล เราจะช่วยเจ้า ผู้ไถ่ ของเจ้าคือองค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสรา
เอล� 15 ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็นเลื่อนนวดข้าวใหม่ คม และมีฟัน เจ้าจะนวดและบดภูเขา และเจ้าจะ
ทําเนิ นเขาให้เหมือนแกลบ 16 เจ้ าจะซัดมันและลมจะพัดมันไปเสีย และลมหมุนจะกระจายมัน และเจ้าจะ
เปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ เจ้าจะอวดอ้างในองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 17 เมื่อคนจนและคนขัดสนแสวงหา
นํ้าและไม่มี และลิน
ิ เขาเอง เรา พระเจ้า
้ ของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหาย เราคือพระเยโฮวาห์จะได้ยน
ของอิสราเอล จะไม่ละทิง้ เขา 18 เราจะเปิดแม่น้ําบนที่สูงทัง้ หลาย และนํ้าพุที่ท่ามกลางหุบเขา เราจะทําถิน
่
ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า และที่ ดิ นแห้งเป็นนํ้าพุ 19 ในถิน
่ ทุรกันดารเราจะปลูกต้นสนสี ดาร์ ต้นกระถินเทศ
ต้นนํ้ามันเขียว และต้นมะกอกเทศ ในทะเลทรายเราจะวางต้นสนสามใบ ทัง้ ต้นสนเขาและต้นไม้ที่ เขียวชะ
อุม
่ ตลอดปี ด้วยกัน 20 เพื่อ คนจะได้ เห ็น และทราบ เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกัน ว่า พระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ได้ ทรงกระทํา การนี้ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอลได้ สร้างสิง่ นี้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “จงนํา ข้อ คดี
ของเจ้า ขึ้น มา� กษั ตริย์ของยาโคบตรัสว ่า “จงนํา ข้อ พิ สู จน ์ ของเจ้า มา� 22 ให้เขานํา มา และแจ้ง แก่ เราว่า
จะเกิดอะไรขึ้น จงแจ้งสิง่ ล่วงแล้วให้เราทราบว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเราจะพิจารณา เพื่อเราจะทราบถึงอวสาน
ของสิง่ เหล่านั ้น หรือจงเล่าให้เราฟังถึงสิง่ ที่ จะบังเกิดมา 23 จงแจ้งแก่เราว่าต่อไปนี้ อะไรจะเกิดขึ้น เพื่อเรา
จะรู ว้ า่ เจ้าเป็นพระ เออ จงทําดีหรือจงทําร้าย เพื่อเราจะได้ขยาดและดูกัน 24 ดูเถิด เจ้าไม่มีค่าอะไรเลยและ
การงานของเจ้า ก็ สูญ เปล่า ผู้ ที่ เลือกเจ้า ก็ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียน 25 เราได้ เร้า ผู้ หน่งึ จากทิศ เหนื อ และเขา
จะมา จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาจะเรียกนามของเรา เขาจะเหยียบผูค
้ รอบครองเหมือนเหยียบปูนสอ เหมือน
ช่างหม้อยํ่าดินเหนี ยว 26 ใครแจ้งไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อเราจะทราบ และล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดว่า “เขาชอบ
ธรรม� เออ ไม่มีผู้ใดได้แจ้งให้ทราบ เออ ไม่มีผู้ใดได้เล่าให้ฟัง เออ ไม่มีผู้ใดได้ยน
ิ ถ้อยคําของเจ้า 27 คนแรก
จะกล่าวแก่ศิโยนว่า “ดูเถิด ดูเขาทัง้ หลาย� และเราจะส่งผู้นําข่าวดีให้แก่เยรู ซาเล็ม 28 แต่เมื่อเรามองก็ไม่มี
ใคร ไม่มีที่ปรึกษาในหมู่พวกคนเหล่านี้ คือผู้ที่เมื่อเราถามก็ได้ให้คําตอบ 29 ดูเถิด พระเหล่านั ้นไร้ประโยชน์
ทัง้ สิน
้ บรรดากิจการของมันก็เป็นความว่างเปล่า รู ปเคารพหล่อของมันก็เป็นแต่ลมและความยุง่ เหยิง
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ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์ (มธ 12:18-21; ฟป 2:5-8)
1 จงดูผู้รบ
ั ใช้ของเรา

ผู้ซึ่งเราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดี เราได้เอาวิญญาณของเราสวม
ท่านไว้แล้ว ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ 2 ท่านจะไม่รอ
้ งหรือเปล่งเสียงของท่าน
หรือกระทําให้ได้ยินเสียงของท่านตามถนน 3 ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรีอยู
่ ท่
่ านจะ
ไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความจริง 4 ท่านจะไม่ล้มเหลวหรือท้อแท้จนกว่าท่านจะสถาปนา
ความยุติธรรมไว้ในโลก และเกาะทัง้ หลายจะรอคอยพระราชบัญญัติของท่าน 5 พระเจ้า คือ พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมัน ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิง่ ที่บังเกิดจากโลกออกไป ผู้ทรงประทานลม
หายใจแก่ ประชาชนที่ บนโลก และจิต วิญญาณแก่ ผู้ ดําเนิ น อยู่ บนโลก ตรัสด ัง นี้ ว่า 6 “เราคือ พระเยโฮวาห์
เราได้ เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจะยึดมือเจ้าและจะรักษาเจ้าไว้ เราจะให้เจ้ าเป็นตัวพันธสัญญา
ของมนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่ บรรดาประชาชาติ 7 เพื่อ เบิกตาคนที่ ตาบอด เพื่อ นํา ผู้ถู กจองจําออกมา
จากคุก นําผู้ที่นั ่งในความมืดออกมาจากเรือนจํา
อิสราเอลจะได้กลับไปอยูใ่ นแผ่นดินของตน
8 เราคือเยโฮวาห์

นั ่นเป็นนามของเรา สง่าราศีของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อ่น
ื หรือให้คําที่สรรเสริญเราแก่รู ป
แกะสลัก 9 ดูเถิด สิ่งล่วงแล้วนนก
ั้ ส
็ ําเร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิง่ ใหม่ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่านั ้นจะเกิดขึ้นเราก็ได้เล่า
ให้ฟังแล้ว� 10 จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์ จากปลายแผ่นดินโลก ทัง้ ผู้ที่
ลงไปยังทะเล และบรรดาสิง่ ที่อยู่ในนั ้น ทัง้ เกาะทัง้ หลายและชาวถิน
่ นั ้น 11 จงให้ถิน
่ ทุรกันดารและหัวเมือง

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 42:12

571

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 43:20

ในนั ้นเปล่งเสียง ทัง้ ชนบทที่เคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ชาวศิลาร้องเพลง ให้เขาโห่รอ
้ งมาจากยอดภูเขา 12 จงให้
เขาถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญพระองค์ในเกาะทัง้ หลาย
อิสราเอลจะรับโทษ

13 พระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปอย่างคนแกล้วกล้า

พระองค์จะทรงเร้าความหึงหวงของพระองค์ข้น
ึ อย่าง
นั กรบ พระองค์ จะทรงร้อง พระองค์ จะทรงโห่ดัง พระองค์ จะทรงมี ชย
ั ต่อ ศั ตรู ของพระองค์ 14 เราได้ นิ่ง อยู่
นานแล้ว เราเงียบอยู่ และรัง้ ตนเองไว้ บัดนี้ เราจะร้องออกมาเหมือนผู้ หญิง กําลัง คลอดบุตร เราจะสังหาร
ผลาญและทําลายสิน
้ ทันที 15 เราจะทิง้ ภูเขาและเนิ นให้ร้าง และให้บรรดาพืชผักบนนั ้นแห้งไป เราจะให้แม่น
้ํากลายเป็นเกาะ และจะให้สระแห้งไป 16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่เขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก เราจะนําเขาไป
ในทางทัง้ หลายที่เขาไม่รู จ
้ ัก เราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสว่าง สิ่งที่คดให้ตรง สิ่งเหล่านี้ เป็นสิง่ ที่
เราจะกระทําแก่พวกเขา และเราจะไม่ละทิง้ พวกเขา 17 เขาทัง้ หลายจะหันกลับ และจะต้องขายหน้าอย่างที่
สุด คือผู้ที่วางใจในรู ปแกะสลัก ผู้ที่กล่าวแก่รู ปเคารพหล่อว่า “ท่านเป็นพระของเรา� 18 ท่านผู้หูหนวกเอ๋ย
ฟังซิ และท่านผู้ตาบอดเอ๋ย มองซิ เพื่อท่านจะเห็นได้ 19 ใครเป็นคนตาบอด ก็ผู้รบ
ั ใช้ของเราน่ ะซิ หรือใครหู
หนวกอย่างกั บทูตของเราที่ เราใช้ไป ใครตาบอดอย่างผู้ที่ สมบูรณ์ แล้ว หรือตาบอดอย่างผู้รับใช้ของพระเย
โฮวาห์ 20 เจ้ าเห็นหลายอย่าง แต่ มิได้ สังเกต หู ของเขาเปิด แล้ว แต่ เขามิ ได้ยน
ิ 21 เพราะเห็นแก่ ความชอบ
ธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย ที่ จะเชิดชู พระราชบัญญัติและกระทําให้พระราชบัญญัตินั ้
นม ี เกียรติ 22 แต่ นี่ เป็น ชนชาติ ที่ ถู กขโมยและถูก ปล้น เขาทุก คนติ ดอย ู่ ในรู และซ่อนอยู่ ในคุก เขาตกเป็น
เหยื่อซึ่งไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้น เป็นของริบซึ่งไม่มีผู้ใดพูดว่า “คืนซิ� 23 ผู้ใดในพวกเจ้าจะเงีย
่ หูฟังในเรือ
่ งนี้ ที่
จะมุ่งหน้าตัง้ ใจฟังในอนาคต 24 ใครมอบยาโคบให้แก่ผูริ
้ บ และอิสราเอลให้แก่ผูปล้
้ น ไม่ใช่พระเยโฮวาห์หรือ
ผู้ ซึ่ง เราได้ ทําบาปต่อ ซึ่ง เขาไม่ ยอมดําเนิ น ในทางของพระองค์ และซึ่ง เขามิ ได้ เชื่อ ฟัง พระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 25 ฉะนั ้นพระองค์จึงทรงหลัง่ ความโกรธจัดลงมาบนเขา และหลัง่ อานุภาพของสงคราม ทําให้เขา
ติดเพลิงอยูโดยรอบ
่
แต่เขาไม่รู ้ มันไหม้เขา แต่เขามิได้เอาใจใส่
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พระสัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล
1 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ผู้ ได้ สร้างท่าน โอ ยาโคบ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงปั้ นท่าน โอ อิสราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า
กลัว เลย เพราะเราได้ ไถ่ เจ้ าแล้ว เราได้ เรียกเจ้า ตามชื่อ เจ้ าเป็น ของเรา 2 เมื่อ เจ้า ลุย ข้ามนํ้า เราจะอยู่ กับ
เจ้า เมื่อข้ามแม่นํ้า นํ้าจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า 3 เพราะ
เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิแห่
ิ ต์เป็นค่าไถ่
์ งอิสราเอล ผู้ช่วยให้รอดของเจ้า เราให้อียป
ของเจ้า ให้เอธิโอเปีย และเส-บาเพื่อ แลกกับ เจ้า 4 เพราะว่าเจ้า ประเสริฐในสายตาของเรา เจ้ าได้ รบ
ั เกียรติ
และเรารักเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อแลกกับชีวต
ิ ของเจ้า 5 อย่ากลัวเลย
เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า เราจะนําเชื้อสายของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก 6 เรา
จะพู ดก ั บท ิศ เหนื อ ว่า ‘ปล่อยเถิด� และกั บท ิศ ใต้ ว่า ‘อย่า ยึด ไว้� จงนํา บรรดาบุตรชายของเรามาแต่ ไกล
และเหล่า ธิดาของเราจากปลายแผ่น ดิน โลก 7 คือ ทุก คนที่ เขาเรียกตามนามของเรา เพราะเราได้ สร้างเขา
เพื่อ สง่า ราศี ของเรา เราได้ ปั้นเขา เออ เราได้ สร้างเขาไว้� 8 จงนํา ประชาชาติ ทัง้ หลายผู้ ตาบอดแต่ ยังม ี ตา
ผู้ที่ หูหนวกแต่ เขายังมีหู ออกมา 9 ให้บรรดาประชาชาติ ประชุมพร้อมกัน และให้ชนชาติ ทัง้ หลายชุ มนุมกัน
ในท่ามกลางเขามีผู้ที่แจ้งอย่างนี้ ได้ และเล่าสิง่ ล่วงแล้วให้เราฟังได้ ให้เขาทัง้ หลายนําพยานของเขามาพิสู
จน์ตัวเขา และให้เขาได้ยน
ิ และกล่าวว่า “จริงแล้ว� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าทัง้ หลายเป็นพยานของเรา
และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะรู จ
้ ักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั ้นแหละ
ก่อนหน้าเรา ไม่มพระเจ้
ี
าใดถูกปั้ นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี 11 เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเรา
ไม่ มี พระผู้ ชว
่ ยให้รอด 12 เมื่อ ไม่ มี พระอื่น ในหมู่ พวกเจ้า เราแจ้ง ให้ทราบและช่วยให้รอดและพิ สู จน ์ ให้เห็น
ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานของเราว่า เราเป็น พระเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 “เออ ตัง้ แต่ เดิม
เราก็เป็นพระองค์นั้นอยู่ ไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นจากมือของเราได้ เราจะประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวางกิจการ
นั ้นได้� 14 พระเยโฮวาห์ผู้ไถ่ ของเจ้า องค์บริสุทธิของอิ
สราเอลตรัสดังนี้ ว่า “เพื่อเห็นแก่ เจ้า เราจะส่งไปยัง
์
บาบิโลน และเราจะนําบรรดาขุนนางของเขาลงมา คือพวกเคลเดียในกําปั่ นที่เขาทัง้ หลายเคยโห่ร้อง 15 เรา
คือพระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิของเจ้
า เป็นผูส
้ ร้างของอิสราเอล เป็นกษั ตริย์ของเจ้า� 16 พระเยโฮวาห์ ผูทรง
้
์
สร้างทางในทะเล สร้างวิถีในนํ้าที่มีอานุภาพ 17 ผู้ทรงนํารถรบและม้า กองทัพ และอานุภาพออกมา เขาทัง้
หลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้ เขาทัง้ หลายสูญไปและดับเสียเหมือนไส้ตะเกียง ตรัสดังนี้ ว่า 18 “อย่า
จดจําสิง่ ล่วงแล้วนน
ั ้ อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน 19 ดูเถิด เราจะกระทําสิง่ ใหม่ บัดนี้ จะงอกขึ้นมาแล้ว เจ้าจะ
ไม่เห็นหรือ เราจะทําทางในถิน
่ ทุรกันดารและแม่น้ําในที่แห้งแล้ง 20 สัตว์ป่าในทุ่งจะให้เกียรติเรา คือมังกร
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และนกเค้าแมว เพราะเราให้น้ําในถิน
่ ทุรกันดาร ให้แม่น้าํ ในที่แห้งแล้ง เพื่อให้นํ้าดื่มแก่ชนชาติผู้เลือกสรร
ของเรา 21 คือชนชาติที่ เราปั้ นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเรา 22 โอ ยาโคบเอ๋ย ถึงกระนั ้ นก็ไม่ใช่
เราที่เจ้าเรียกหา โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยเราแล้ว 23 เจ้ามิได้นําแพะแกะของเจ้ามาเป็นเครือ
่ งเผา
บูชาแก่ เรา หรือ ให้เกรีย รติ เราด้วยเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า เรามิ ได้ ให้เป็น ภาระแก่ เจ้ าด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งบู
ชา หรือให้เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งกํายาน 24 เจ้ามิได้เอาเงินซื้ออ้อยให้เรา หรือให้เราพอใจด้วยไขมันของ
เครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า แต่ เจ้ าได้ ให้เราเป็นภาระด้วยเรือ
่ งบาปของเจ้า เจ้ าให้เราเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ ง
ความชัว่ ช้าของเจ้า 25 เรา เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความละเมิดของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่
จดจํา บรรดาบาปของเจ้า ไว้ 26 จงฟื้ นความให้เราฟัง ให้เรามาโต้ ด้วยกัน เจ้ าจงให้การมา เพื่อ จะพิ สู จน ์ วา่
เจ้าถูก 27 บิดาเดิมของเจ้าทําบาป และผู้สอนทัง้ หลายของเจ้าได้ละเมิดต่อเรา 28 ฉะนั ้น เราจึงถอดเจ้านาย
แห่งสถานบริสุทธิ์เสีย เรามอบยาโคบให้ถูกสาปแช่ง และอิสราเอลให้แก่การกล่าวหยาบช้า�
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พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 “โอ

ยาโคบผู้รับใช้ของเรา อิสราเอลผู้ซ่ึงเราเลือกสรรไว้ จงฟังซิ� 2 พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างเจ้า ผู้ทรง
ปั้นเจ้าตัง้ แต่ในครรภ์และจะช่วยเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า “โอ ยาโคบผูรั
้ บใช้ของเรา เยชูรูน ผูซึ
้ ่งเราเลือกสรรไว้ อย่า
กลัวเลย 3 เพราะเราจะเทนํ้าลงบนผูที
้ ่กระหาย และลําธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนื อเชื้อ
สายของเจ้า และพรของเราเหนื อ ลูก หลานของเจ้า 4 เขาทัง้ หลายจะงอกขึ้น มาท่ามกลางหญ้า เหมือนต้น
หลิวข้างลําธารนํ้าไหล 5 ผู้นี้ จะว่า ‘ข้าเป็นของพระเยโฮวาห์� และอีกผู้หน่ง
ึ จะเรียกชื่อตนเองด้วยนามของ
ยาโคบ และอีกผู้หน่งึ จะเขียนไว้บนมือของตนว่า ‘ของพระเยโฮวาห์� และขนานนามสกุลของตนด้วยนาม
ของอิสราเอล� 6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และผูไถ่
้ ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ ว่า “เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า 7 ใครเหมือนเราจะป่าวร้องได้
ให้เขาแจ้งให้ทราบ และให้เขาลําดับเรือ
่ งต่อหน้าเราตัง้ แต่ เราได้ สถาปนาประชาชนโบราณ และให้เขาบอก
แก่เขาทัง้ หลายถึงสิง่ ต่างๆที่จะเป็นมาและอะไรจะเกิดขึ้นนั ้น 8 อย่ากลัวเลย และอย่าขามเลย เรามิได้เล่าให้
เจ้าฟังตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วหรือ และเจ้าเป็นพยานทัง้ หลายของเรา มีพระเจ้านอกเหนื อ
เราหรือ เออ ไม่มีพระเจ้า เราไม่รู จั
้ กเลย� 9 บรรดาผู้ที่ทํารู ปเคารพสลักต่างก็ไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ และสิง่
ที่ เขาปี ติ ยินดี นั ้ นก็ไม่เป็นประโยชน์ เขาเป็นพยานของเขาเอง พยานเหล่านั ้นทัง้ ไม่เห็นและไม่รู ้ เพื่อเขาจะ
ต้องอับอาย 10 ใครเล่าปั้ นพระหรือหล่อรู ปเคารพสลักซึ่งไม่เป็นประโยชน์ อะไรเลย 11 ดูเถิด เพื่อนทัง้ สิน
้ ของ
เขาจะต้องอับอาย และช่างฝีมือนั ้ นก็เป็นแต่มนุษย์ ให้เขาชุ มนุมกันทัง้ หมด ให้เขายืนขึ้น เขาจะสยดสยอง
เขาจะรับความอับอายด้วยกัน 12 ช่างเหล็กใช้คีมทํางานอยู่เหนื อก้อนถ่าน และใช้ค้อนทุบมันด้วยแขนที่แข
็งแรงของเขา เออ เขาหิวและกําลังของเขาอ่อนลง เขาไม่ได้ดื่มน้าํ เลย และอ่อนเปลี้ย 13 ช่างไม้ขึงเชือกวัด
เขาเอาดินสอขีด ไว้ เขาแต่ งม ัน ด้วยกบ และขีด ไว้ด้วยวงเวียน เขาแต่ง รู ปน น
ั ้ ให้เป็ นร ูปคน ตามความงาม
ของคน ให้อยูในเรื
่
อน 14 เขาตัดต้นสนสีดาร์ลง เขาเลือกต้นสนจีนและต้นโอ๊ก และปล่อยให้มันงอกขึ้นอย่าง
แข็งแรงท่ามกลางต้นไม้ในป่า เขาปลูกต้นแอชและฝนก็เลี้ยงมัน 15 แล้วมนุษย์จะเอาไปเผาเสีย เขาเอามัน
มาส่วนหนึ่ งและให้อบอุน
่ ตัวเขา เออ เขาก่อไฟและปิ้ งขนมปัง และเขาเอามาทําพระองค์หน่ง
ึ และนมัสการ
มัน ด้วย เออ เขาทํา เป็ นร ูป แกะสลัก และกราบรู ปน ัน
้ 16 เขาเผาในกองไฟครึง่ หนึ่ ง บนครึง่ นี้ เขาได้ กิน เนื้ อ
เขาย่างเนื้ อและกินอม
ิ่ และเขาอบอุน
่ ตัวของเขาด้วย แลวว
้ ่า “อ้าฮา ข้าอุน
่ จัง ข้าเห็นไฟแล้ว� 17 และที่เหลือ
นั ้นเขาทําเป็นพระองค์หนึ่ ง เป็ นรูปเคารพสลักของเขา และกราบลงนมัสการรู ปนัน
้ และอธิษฐานต่อรู ปนัน
้
และว่า “ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์� 18 เขาทัง้ หลายไม่รู ้ หรือเขา
ทัง้ หลายไม่ เข้าใจ เพราะตาของเขาถูกปิด เขาจึงเห็นอะไรไม่ ได้ และจิตใจของเขาเล่าก็ ถู กปิด เขาจึงเข้าใจ
ไม่ได้ 19 ไม่มีใครพินิจพิเคราะห์ในใจของตนเลย และไม่มีความรูหรื
้ อความเข้าใจ ที่จะกล่าวว่า “ข้าได้เผามัน
เสียส่วนหนึ่ งในกองไฟ และข้าก็เอาถ่านมันมาปิ้ งขนมปัง ข้าย่างเนื้ อกินแล้ว และควรหรือที่ข้าจะทําส่วนที่
เหลือให้เป็นสิง่ น่าเกลียดน่าชัง ควรหรือที่ข้าจะกราบลงต่อท่อนไม้ท่อนหนึ่ ง� 20 เขากินขี้เถ้า ใจที่หลอกลวง
นําเขาให้เจิน
่ เขาช่วยจิตใจตัวเขาเองให้พ้นหรือพูดว่า “ไม่มีความมุสาอยูใ่ นมือข้างขวาของข้าหรือ� ก็ไม่ได้
พระเยโฮวาห์คือผู้ไถ่ของอิสราเอล

21 โอ

ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย จงจําสิง่ เหล่านี้ เพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้ปั้นเจ้า เจ้าเป็นผู้รับใช้
ของเรา โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ลืมเจ้า 22 เราได้ลบล้างการละเมิดของเจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้าง
บาปของเจ้า เหมือนเมฆ จงกลับ มาหาเรา เพราะเราได้ ไถ่ เจ้ าแล้ว 23 โอ ฟ้า สวรรค์ เอ๋ย จงร้องเพลงเพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการนี้ ห้วงลึกของแผ่นดินโลกเอ๋ย จงโห่ร้อง ภูเขาเอ๋ย จงร้องเป็นเพลงออกมา โอ
ป่าไม้เอ๋ย และต้นไม้ทุกต้นในนั ้นด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบ และจะทรงรับเกียรติในอิสราเอล
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ตรัสดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ ผูทรงสร้
้
างสิง่ สารพัด
ผู้ ทรงขึง ฟ้า สวรรค์ แต่ ลําพัง ผู้ ทรงกางแผ่น ดิน โลกด้วยตัว เราเอง 25 ผู้ กระทํา ให้ ลางของคนมุสาไม่ ขลัง
26 ผู้รับรอง
และกระทําพวกโหรให้บ้าๆบอๆ ผู้หันคนฉลาดให้กลับหลัง และกระทําให้ความรู ของเขาเขลาไป
้
ถ้อยคําของผู้รับใช้ของพระองค์ และให้สัมฤทธิผลตามแผนงานแห่
งทูตของพระองค์ ผู้กล่าวถึงเยรู ซาเล็ม
์
ว่า ‘จะมีคนอาศัยอยู�
่ และถึงหัวเมืองยูดาห์ว่า ‘จะมีคนมาสร้างขึ้น และเราจะยกสิง่ ปรักหักพังของมันขึ้น�
27 ผู้กล่าวแก่ที่ลึกว่า ‘จงแห้งเสีย เราจะให้แม่น้า
ํ ของเจ้าแห้ง�
24 พระเยโฮวาห์ผูไถ่
้ ของเจ้า ผูปั้้ นเจ้าตัง้ แต่ในครรภ์

ไซรัส เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสร้างเยรู ซาเล็มขึ้นมาใหม่
‘เขาเป็นเมษบาลของเรา และเขาจะให้ความมุ่งหมายทัง้ สิน
้ ของเราสําเร็จ� กล่าว
ถึงเยรู ซาเล็มว่า ‘จะมีคนมาสร้างเจ้าขึ้น� และถึงพระวิหารว่า ‘จะวางรากฐานของเจ้า� ”
28 ผู้ กล ่าวถึง ไซรัสว ่า
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1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้คือไซรัส

ผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบหลายประชาชาติ
ให้อยู่ ข้างหน้า ท่าน และให้ปลดรัด ประคดจากบัน
้ เอวของบรรดากษั ตริย์ ให้เปิด ประตู ทัง้ สองที่ อยู่ ข้างหน้า
ท่านและมิให้ประตูเมืองปิด ดังนี้ ว่า 2 “เราจะไปข้างหน้าเจ้า และปราบที่คดให้เป็นทีตรง
่
เราจะพังประตูทอง
สัมฤทธิให้
์ เป็นชิน
้ ๆ และตั ดลูกกรงเหล็กให้ขาด 3 เราจะให้ทรัพย์สมบัติแห่งความมืดแก่ เจ้า และขุมทรัพย์
ในที่ลี้ลับ เพื่อเจ้าจะได้รูว่้ า คือเรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า 4 เพื่อเห็น
แก่ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของเรา และอิสราเอลผู้ เลือกสรรของเรา เราจึง เรียกเจ้า ตามชื่อ ของเจ้า เราให้ นามสกุล
เจ้า ทัง้ ๆที่เจ้าไม่รู จั
้ กเรา
พระเจ้าคือความหวังอันเดียวของเรา

5 เราเป็ นพระเยโฮวาห์ และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้าไม่รู จั
้ กเรา 6 เพื่อ

คนจะได้รู ตั
้ ง้ แต่ที่ตะวันขึ้น และจากที่ตะวันตก ว่าไม่มีใครนอกจากเรา เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่มีอื่นใด
อีก 7 เราปั้ นความสว่างและสร้างความมืด เราทําสันติภาพและสร้างวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้กระทําสิง่
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ 8 ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงโปรยฝนมาจากเบื้องบน และให้ท้องฟ้าหลัง่ ความชอบธรรมลงมา ให้แผ่น
ดินโลกเปิดออก เพื่อความรอดจะได้ งอกขึ้นมา และยังความชอบธรรมให้พลุ ่งขึ้นมาด้วย เรา คือพระเยโฮ
วาห์ได้สร้างมัน� 9 วิบัติแก่ผูที
้ ่ขืนสู้กับผูส
้ ร้างของเขา จงให้หม้อดินสู้กับบรรดาช่างปั้ นหม้อแห่งแผ่นดินโลก
ดิ นเหนี ยวจะพู ดกับผู้ที่ ปั้ นมันหรือว่า “ท่านกําลังทําอะไร� หรือผลงานของท่านจะว่า “ท่านไร้มือ� 10 วิบัติ
แก่ผูที
้ ่พูดกับบิดาว่า “ท่านให้เกิดอะไร� หรือกับผูห
้ ญิงว่า “เธอคลอดอะไร� 11 พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิแห่
์
งอิสราเอล ผู้สร้างของเขาตรัสดังนี้ ว่า “เจ้าถามเราถึงสิง่ ที่ จะเกิดมีมาถึงลูกหลานของเรา และถึงการงาน
แห่งมือของเรา เจ้าสัง่ เราเชียว 12 เราสร้างแผ่นดินโลก และเนรมิตมนุษย์บนนั ้น เราเอง มือของเราขึงฟ้า
สวรรค์ และเราบัญชาบริวารทัง้ สิน
้ ของมัน 13 ด้วยความชอบธรรมเราได้ เร้าท่าน และเราจะกระทําทางทัง้
สิน
้ ของท่านให้ตรง ท่านจะสร้างนครของเรา และให้พวกเชลยของเราเป็ นอ ิ สระ ไม่ใช่ เพื่อ สิน จ้างหรือ เพื่อ
สินบน� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
ความรอดสําหรับอิสราเอล
“ผลแรงงานของอียป
ิ ต์และสินค้ากําไรของเอธิโอเปีย และคนเส-บา คนร่าง
สูงจะมาหาเจ้าและจะเป็นของเจ้า เขาจะติดตามเจ้า เขาจะติดตรวนมาหาและกราบไหว้เจ้า เขาจะวิงวอน
เจ้า ว่า ‘พระเจ้า อยู่ กั บท ่านแน่ และไม่ มี อื่น ใดอีก ไม่มี พระเจ้า อื่น� ” 15 แท้ จร ิง พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
ผู้ทรงซ่อนพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระผู้ชว
่ ยให้รอด 16 เขาทุกคนต้องอับอายและขายหน้า
ผู้สร้างรู ปเคารพก็อดสู ไปด้วยกัน 17 แต่อิสราเอลนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้รอดด้วยความรอดเนื องนิ ตย์
เจ้ าจะไม่ ต้องอับอายหรือ ขายหน้า ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ พระเจ้า
เองทรงปั้ นแผ่น ดิน โลกและทํา มัน ไว้ พระองค์ ทรงสถาปนามัน ไว้ พระองค์ มิได้ ทรงสร้างมัน ไว้ ให้ ยุง่ เหยิง
พระองค์ ทรงปั้ นม ัน ไว้ให้มี คนอาศัย ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่น ใดอีก 19 เรามิ ได้ พู ดใน
ที่ ลี้ลับ ในที่ มืด แห่ง แผ่น ดิน โลก เรามิ ได้ กล ่าวแก่ เชื้อ สายของยาโคบว่า ‘จงแสวงหาเราในที่ ยุง่ เหยิง � เรา
คือพระเยโฮวาห์พูดความชอบธรรม เราแจ้งสิง่ ที่ถูกต้องให้ทราบ 20 จงชุมนุม และมา มาให้ใกล้ กันเข้า คือ
เจ้าทัง้ หลายผู้รอดพ้นแห่งบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายไม่มีความรู ้ คือผู้ที่ยกรู ปเคารพสลักไม้ของเขาไป
และอธิษฐานต่อ พระซึ่ง ช่วยเขาให้ รอดไม่ ได้ 21 จงแจ้ง เรือ
่ งและนํา เข้า มาใกล้ เออ ให้ เขาทัง้ หลายปรึกษา
หารือก ัน ใครเล่า สิง่ นี้ ให้ฟัง นมนานแล้ว ใครแจ้ง ให้ทราบมาตัง้ แต่ เก ่า ก่อน ไม่ใช่ เราหรือ คือ พระเยโฮวาห์
นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นเลย พระเจ้าผู้ชอบธรรมและพระผู้ชว
่ ยให้รอด ไม่มีอื่นใดนอกเหนื อเรา 22 มวล
มนุษย์ทัว่ แผ่น ดิน โลกเอ๋ย จงหัน มาหาเราและรับ การช่วยให้รอด เพราะเราเป็น พระเจ้า และไม่ มี อื่น ใดอีก
23 เราได้ ปฏิญาณโดยตัว เราเอง ถ้อยคํา ได้ ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่งจะไม่ กลับว่า ‘หัว
14 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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เข่า ทุ กห ัว เข่า จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา และลิน
ิ้ จะต้องปฏิญาณต่อ เรา� 24 แน่ นอนผู้ หน ่ง
ึ จะพูด ว่า
้ ทุ กล น
‘ในพระเยโฮวาห์ข้ามีความชอบธรรมและอานุภาพ� มนุษย์ทัง้ หลายจะมาหาพระองค์ บรรดาผู้ที่แค้นเคือง
ต่อพระองค์จะอับอายขายหน้า 25 เชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลจะชอบธรรมและสดุดีภูมิใจในพระเยโฮวาห์�

46
ความโง่เขลาแห่งรู ปเคารพ
1 “พระเบลก็ เลื่อนลง

พระเนโบก็ ทรุ ดลง ปฏิมากรของพระนี้ อยู่บนสัตว์และวัว สิ ่งเหล่านี้ ที่ เจ้ าหามอยู่ก็
มาบรรทุก เป็น ภาระบนหลัง สัตว์ที่ เหน็ ดเหนื่ อย 2 มัน ทรุ ด ลงและมัน เลื่อนลงด้วยกัน มัน ช่วยป้องกัน ภาระ
นั ้นไม่ได้ มันเองก็ตกไปเป็นเชลย 3 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย จงฟังเรา คือบรรดาคนที่เหลืออยูในวงศ์
่
วาน
ของอิสราเอล ผู้ ซึ่ง เราอุม
้ มาตัง้ แต่ กําเนิ ด ชู มาตัง้ แต่ ในครรภ์ 4 จนกระทัง่ เจ้า แก่ เราก็ คือ พระองค์ นั ้น เรา
จะอุม
้ เจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้สร้าง เราจะชูไว้ เราจะอุม
้ และเราจะช่วยให้พ้น 5 เจ้าจะเทียบเราและทํา
6
เราให้ เท่ ากับ ผู้ ใด และเปรียบเรา ว่า เราเหมือนกัน บรรดาผู้ ที่ โกยทองคํา ออกจากไถ้ และชัง่ เงิน ในตาชัง่
จ้างช่างทองคนหนึ่ ง และเขาก็ ทําให้เป็น พระ แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ กราบลง เออ นม ัส การเลย 7 เขาทัง้ หลาย
เอารู ปน ัน
้ ใส่ บ่า เขาหามไป เขาตัง้ ไว้ประจํา ที่ รู ปน ั นก
้ ็ อยู่ ที่ นั่น รู ปน ัน
้ ไปจากที่ ไม่ ได้ แม้ ผู้ ใดจะมาร้องขอ รู
ปน ั ้นก ็ ไม่ ตอบ หรือ ช่วยเขาให้ รอดจากความยากลําบากของเขาได้ 8 จํา ข้อ นี้ ไว้และจงเป็น ลูก ผู้ชายแท้ โอ
เจ้าผู้ละเมิดทัง้ หลาย จงนึ กไว้ในใจ 9 จงจําสิง่ ล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใด
อีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา 10 ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตัง้ แต่เริม
่ ต้น และแจ้งถึงสิง่ ที่ ยงั ไม่
ได้ทําเลยให้ทราบตัง้ แต่กาลโบราณ กล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยัง่ ยืน และเราจะกระทําให้ความประสงค์
ของเราสําเร็จทัง้ สิน
่ วมาจากตะวันออก คือเรียกชายที่ทําตามแผนงานของเราจากเมืองไกล
้ � 11 เรียกเหยีย
เออ เราพูด แล้ว และเราจะให้เป็น ไป เรามุ่ง แล้ว และเราจะกระทํา ด้วย 12 เจ้ าผู้ จิ ตใจดื้ อด ึง เจ้ าผู้ หา่ งไกล
จากความชอบธรรม จงฟังเราซิ 13 เราจะนําความชอบธรรมของเรามาใกล้ มันจะไม่ไกลเลย และความรอด
ของเราจะไม่รอช้า เราจะใส่ความรอดที่ศิโยนเพื่ออิสราเอล สง่าราศีของเรา�
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บาบิโลนจะถูกการพิพากษา
1 โอ

ธิดาพรหมจารีแห่งบาบิโลนเอ๋ย จงลงมานั ่งในผงคลี โอ ธิดาแห่งชาวเคลเดียเอ๋ย จงนั ่งลงบนพื้นดิน
ไม่มบั
ี ลลังก์ เพราะเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า แม่เนื้ ออ่อนแม่เนื้ อละเอียด 2 จับโม่เข้า โม่แป้งซี เอาผ้าคลุมหน้า
ของเจ้า ออกเสีย ถอดเสื้อ คลุมของเจ้า เสีย ไม่ ต้องคลุมขาของเจ้า ลุ ยนํ้าไป 3 เจ้ าจะต้องถูก เปลือยและเขา
จะเห็นความอายของเจ้า เราจะทําการแก้แค้น และเราจะไม่พบเจ้าอย่างมนุษย์ 4 พระผูไถ่
้ ของเรา พระนาม
ของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ทรงเป็น องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล 5 โอ ธิดาแห่ง ชาวเคลเดีย เอ๋ย
นั ่ง เงียบๆ และจงเข้าไปในความมืด เพราะเขาจะไม่ เรียกเจ้า อี กว่า นางพญาแห่ง ราชอาณาจักรทัง้ หลาย
6 เรากริว
้ ต่อ ชนชาติ ของเรา เราทําให้ มรดกของเราเป็น มลทิน เรามอบเขาไว้ในมือ ของเจ้า เจ้ ามิ ได้ แสดง
ความกรุ ณาต่อเขา เจ้าวางแอกอย่างหนั กไว้บนบ่าของคนชรา 7 เจ้าว่า “ข้าจะเป็นนางพญาเป็นนิ ตย์� เจ้าจึ
งมิได้เอาเรือ
่ งเหล่านี้ เป็นที่สอนใจ หรือจดจําบัน
้ ปลายของเรือ
่ งเหล่านี้ ไว้ 8 ฉะนั ้น เจ้าผู้รก
ั ความเพลิดเพลิน
จงฟัง เรือ
่ งนี้ คือ ผู้ นั่ง อย่างไร้กังวล ผู้ คิด ในใจของตนว่า “ข้า นี่ แหละ และไม่ มี ผู้ ใดอื่ นอ ีก ข้า จะไม่ นั่ง อยู่
เป็นแม่ ม่าย หรือรู จ
้ ักที่ จะพรากจากลูก� 9 ทัง้ สองเรือ
่ งนี้ จะมาถึง เจ้าในขณะเดียวกันในวันเดียว คือ ความ
ที่ ต้องพรากจากลูก และความที่ เป็น แม่ ม่าย จะมาถึง เจ้า อย่างเต็ม ขนาดทัง้ ที่ มี วิทยาคมเป็ นอ ัน มาก และ
อานุภาพใหญ่ยงิ่ ในเวทมนตร์ของเจ้า 10 ด้วยว่าเจ้ารู ส
้ ึกมัน
่ อยู่ในความชัว่ ของเจ้า เจ้าว่า “ไม่มีผู้ใดเห็นข้า�
สติปัญญาของเจ้าและความรู ข
้ องเจ้าทําให้เจ้าเจิน
่ ไป และเจ้าจึงว่าในใจของเจ้าว่า “ข้านี่ แหละ และไม่มีผู้
ใดอื่นอีก� 11 ฉะนั ้นความชัว่ ร้ายจะมาเหนื อเจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่รูว่้ ามันขึ้นมาจากไหน ความเลวร้ายจะตกใส่เจ้า
ซึ่งเจ้าจะไม่สามารถถอดถอนได้ และความพินาศจะมาถึงเจ้าทั นที ทันใด ซึ่งเจ้าไม่รู เรื
้ อ
่ งเลย 12 จงตังม
้ ัน
่ อ
ยู่ในเวทมนตร์ของเจ้า และวิทยาคมเป็ นอันมากของเจ้า ซึ่งเจ้าทํามาหนั กนั กหนาตัง้ แต่สาวๆ ชะรอยมันจะ
เป็นประโยชน์ แก่เจ้าได้ ชะรอยเจ้าจะมีชัย 13 เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยกับที่ปรึกษาเป็ นอันมากของเจ้า ให้เขาลุกขึ้น
ออกมาและช่วยเจ้าให้รอด คือบรรดาผู้ที่แบ่งฟ้าสวรรค์และเพ่งดูดวงดาว ผู้ซึ่งทํานายให้เจ้าในวันขึ้นคํ่าว่า
จะเกิดอะไรขึ้นแก่เจ้า 14 ดูเถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะช่วยตัวเขาเองให้พ้นจาก
กําลังของเปลวเพลิงไม่ได้ นี่ ไม่ใช่ถ่านที่จะให้ใครอุน
่ ไม่ใช่ไฟที่จะให้ใครผิง 15 บรรดาที่เจ้าทํางานด้วยกันนั ้น
จะเป็นเช่นนี้ แก่เจ้า ผู้ซึ่งค้ามากับเจ้าตัง้ แต่สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไปมาในทางของเขาเอง ไม่มีผู้ใดจะช่วย
เจ้าให้รอดได้
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พระสัญญาต่างๆแก่อิสราเอล

ฟัง ข้อ นี้ ซิ โอ วงศ์ วานของยาโคบเอ๋ย ผู้ ซึ่ง เขาเรียกด้วยนามของอิสราเอล และผู้ ซ่ึง ออกมาจากนํ้า ทัง้
หลายของยูดาห์ ผู้ซึ่งปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าวถึงพระเจ้าของอิสราเอล แต่มิใช่ด้วย
สัจจะและความชอบธรรม 2 เพราะเขาขนานนามของเขาเองตามนครบริสุทธิ ์ และพึ่ง อาศัย พระเจ้า ของ
อิสราเอล พระนามของพระองค์วา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา 3 “สิ่งล่วงแล้วเราได้แจ้งให้ทราบแต่เก่าก่อน เออ
มันไปจากปากของเรา และเราได้เล่าให้ฟังทัว่ แล้ว ในทันใดนั ้นเราก็ได้กระทําและก็เป็นไปตามนั ้น 4 เพราะ
เรารู อยู
้ ่ว่าเจ้าดื้อด้านและคอของเจ้าก็คือเอ็นเหล็ก และหน้าผากของเจ้าเป็นทองสัมฤทธิ์ 5 เราก็แจ้งเรือ
่ ง
เหล่านั ้นแก่เจ้าให้ทราบตัง้ แต่เก่าก่อน ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ได้ว่าให้เจ้าฟังแล้ว เกรงเจ้าจะว่า ‘รูปเคารพ
ของข้า กระทํา เอง รู ปเคารพสลัก และรู ป เคารพหล่อ ของข้า บัญชามัน มา� 6 เจ้ าได้ยน
ิ แล้ว จงคอยดู สิ ่ง ทัง้
ปวงนี้ และเจ้า จะไม่ แจ ้ง ให้ทราบหรือ ตัง้ แต่ เวลานี้ ไปเราเล่า สิง่ ใหม่ ให้เจ้ าฟัง เป็น สิง่ ที่ ปิด ซ่อนไว้ซ่ึง เจ้า ไม่
รู ้ 7 เป็น สิง่ ที่ สร้างขึ้น ใหม่ ไม่ใช่ ตัง้ แต่ เก ่า ก่อน ก่อนวัน นี้ เจ้ าไม่ เคยได้ยน
ิ ถึง เกรงเจ้า จะพูด ว่า ‘ดู เถิด เรารู ้
แล้ว � 8 เออ เจ้ าไม่ เคยได้ ยิน เออ เจ้ าไม่ เคยรู ้ เออ ตัง้ แต่ เวลานั ้น หู ของเจ้า ยัง ไม่ เปิด เพราะเรารู ว้ า่ เจ้า จะ
ประพฤติอย่างทรยศหนั ก และรูว่้ า ตัง้ แต่กําเนิ ดเขาเรียกเจ้าว่า ผูล
้ ะเมิด 9 เพราะเห็นแก่นามของเรา เราจะ
หน่วงเหนี่ ยวความกริว้ ของเราไว้ เพราะเห็น แก่ ความสรรเสริญ ของเรา เราจะระงับ ไว้เพื่อ เจ้า เพื่อ เราจะมิ
ได้ตัดเจ้าออกไปเสีย 10 ดูเถิด เราได้ถลุงเจ้าแล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยเงิน เราได้เลือกสรรเจ้าในเตาของความทุกข์
ใจ 11 เราจะกระทํา เช่น นั ้น เพราะเห็น แก่ เราเอง เพราะเห็น แก่ เราเอง เพราะว่า นามของเราจะถูก เหยียด
หยามอย่างไรได้ สง่าราศี ของเรา เราจะไม่ให้ใครอื่น 12 ฟังเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และอิสราเอล ผู้ซึ่งเราเรียก
เราคือพระองค์ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็นปลายด้วย 13 เออ มือของเราได้วางรากฐานแผ่นดินโลก และ
มือขวาของเราได้ กางฟ้า สวรรค์ ออก เมื่อ เราเรียกมัน มั นก ็ ออกมาอยู่ ด้วยกัน 14 เจ้ าทัง้ ปวง จงชุ มนุ มกัน
และคอยฟัง ผู้ ใดในท่ามกลางพวกนั ้น ได้ ประกาศสิง่ เหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงรัก ท่าน ท่านจะกระทํา ตาม
พระทัยของพระองค์ต่อบาบิโลน และพระกรของพระองค์จะต่อสู้กับชาวเคลเดีย 15 เรา นี่ เราเองได้พูด เออ
เราได้ เรียกท่าน เราได้ นํา ท่านมา และท่านจะจําเริญ ในทางของท่าน 16 จงเข้า มาใกล้ เรา ฟัง เรือ
่ งนี้ ตัง้ แต่
เริม
่ ่นั ่นแล้ว� และบัดนี้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าและ
่ ต้นเรามิได้พูดในที่ลี้ลับ ตัง้ แต่มันเกิดมา เราก็ได้อยูที
พระวิญญาณของพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้ามา 17 พระเยโฮวาห์ ผู้ไถ่ ของเจ้า องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอล ตรั
์
สดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สัง่ สอนเจ้าเพื่อประโยชน์ ของเจ้า ผู้นําเจ้าในทางที่เจ้าควร
จะไป 18 โอ ถ้า เจ้า ได้ เชื่อ ฟั งบ ัญญั ติ ของเราแล้ว ความสุข สมบู รณ ์ ของเจ้า จะเป็น เหมือนแม่ นํ้า และความ
ชอบธรรมของเจ้าจะเป็นเหมือนคลื่นทะเล 19 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนทรายเช่นกัน และลูกหลานจาก
บัน
้ เอวของเจ้า เหมือนเม็ด ทราย ชื่อ ของเขาจะไม่ ถู กตัด ออกเลย หรือ ถูก ทําลายเสีย จากหน้า เรา� 20 จงไป
เสียจากบาบิโลน จงหนี ออกจากคนเคลเดีย จงประกาศข้อนี้ ด้วยเสียงร้องเพลง จงเล่าให้ฟัง จงส่งออกไป
ถึง สุด ปลายแผ่น ดิน โลกว่า “พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แล้ว � 21 เมื่อ พระองค์ ทรงนํา
เขาทัง้ หลายไปทางทะเลทราย เขาก็ มิได้ กระหาย พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา ไหลจากศิลาเพื่อ เขา พระองค์
ทรงผ่าหินและนํ้าก็ทะลักออกมา 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
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อิสยาห์เป็นลูกศรขัดมัน� พระเจ้าทรงเรียกท่านตัง้ แต่ในครรภ์

โอ เกาะทัง้ หลายเอ๋ย จงฟัง ข้าพเจ้า เจ้ าชนชาติ ทัง้ หลายแต่ ไกลเอ๋ย จงฟัง พระเยโฮวาห์ ทรงเรียก
ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ พระองค์ ทรงกล่าวถึง ชื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในท้องมารดาข้าพเจ้า 2 พระองค์ ทรงทํา
ปากของข้าพเจ้า เหมือนดาบคม พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้า ไว้ในร่ม พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงทํา
ข้าพเจ้า ให้ เป็น ลูก ศรขั ดม ัน พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้า ไว้ เสีย ในแล่ง ของพระองค์ 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 ธรรมอัน ควรตกแก่
ข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเจ้า ของข้าพเจ้า� 5 และบัด นี้ พระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงปั้ นข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพื่อ จะนํา ยาโคบกลับ มาหาพระองค์ อีก ตรัสว ่า
“ถึง แม้ อิสราเอลจะไม่ ถู กรวบรวมเข้า มา ข้าพเจ้า ก็ ยงั ได้ รบ
ั เกียรติ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และ
พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า� 6 พระองค์ ตรัสว่า “ซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อจะ
ยกบรรดาตระกูล ของยาโคบขึ้น เพื่อ จะให้ อส
ิ ราเอลที่ เหลือ อยู่ กล ับ สู่ สภาพดี นั ้น ดู เป็นการเล็ก น้ อยเกิน ไป
เราจะมอบให้เจ้ าเป็น ความสว่างแก่ บรรดาประชาชาติ เพื่อ ความรอดของเราจะถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก
ทางเจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของอิสราเอลและองค์ บริสุทธิ์ ตรัส แก่ ผู้ ที่ คนดู หมิน
่ และแก่ ผู้ ที่ ประชาชาติ
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รังเกียจ ผู้เป็นผู้รับใช้ของผู้ครอบครองทัง้ หลาย ดังนี้ ว่า “กษั ตริย์ทัง้ หลายจะทอดพระเนตรและทรงลุกยืน
บรรดาเจ้า นายจะกราบลง เพราะเหตุ พระเยโฮวาห์ ผู้ สัตย์ ซ่ ือ องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล จะทรงเลือกสรร
เจ้า�
พระสัญญาว่าอิสราเอลจะกลับสู่สภาพดี

“ในเวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอด เราได้ชว
่ ยเจ้า เราจะรักษา
เจ้า ไว้ และมอบให้ เจ้ าเป็น พันธสัญญาของมนุษยชาติ เพื่อ สถาปนาแผ่น ดิน เพื่อ เป็น เหตุ ให้ ได้ รับ มรดกที่
ร้างเปล่า นั ้น 9 เพื่อ เจ้า จะกล่าวแก่ ผู้ ถู กจองจํา ว่า ‘ออกไปเถิด� ต่อ บรรดาผู้ ที่ อยู่ในความมืด ว่า ‘จงปรากฏ
ตัว� เขาทัง้ หลายจะเลี้ยงชีวต
ิ ตามทาง และตามที่ สูง ทัง้ หลายจะเป็ นที ่ หาก ิ นของเขา 10 เขาทัง้ หลายจะไม่
หิว หรือ กระหาย ความร้อนหรือ ดวงอาทิตย์ จะไม่ ทําลายเขา เพราะพระองค์ ซ่ึง เมตตาเขาจะทรงนํา เขาไป
และจะนํา เขาไปตามนํ้าพุ 11 เราจะทํา ภูเขาของเราทัง้ หมดเป็น ทางเดิน และทางหลวงของเราจะสูง 12 ดู
เถิด พวกเหล่านี้ จะมาจากเมืองไกล และดูเถิด บ้างมาจากเหนื อและจากตะวันตก และบ้างมาจากแผ่นดิน
สเวเน� 13 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลง โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงลิงโลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์ร้อง
เพลง เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติ ของพระองค์ แล้ว และจะทรงเมตตาแก่ คนของพระองค์
ผู้ ที่ ถู กข่ม ใจ 14 แต่ ศิ โยนกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงละทิง้ ข้าพเจ้า แล้ว องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า
ทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว� 15 “ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรชายจากครรภ์ของ
นางได้ หรือ แม้ว ่า คนเหล่า นี้ ยงั ลืม ได้ กระนั ้น เราก็ จะไม่ ลืม เจ้า 16 ดู เถิด เราได้ สลัก เจ้า ไว้บนฝ่ามือ ของเรา
กําแพงเมืองของเจ้า อยู่ ต่อ หน้า เราเสมอ 17 ลูก หลานของเจ้า ก็ จะเร่ง รีบ ผู้ ทําลายเจ้า และบรรดาผู้ ที่ ทําให้
เจ้ าถูกทิง้ ร้างก็ จะออกไปจากเจ้า 18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้นดู รอบๆ เขาทัง้ หลายชุ มนุมกัน เขาทัง้ หลายมาหา
เจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เรามี ชี วิตอยู่ ตราบใด เจ้ าจะสวมเขาทัง้ หลายไว้หมดอย่างเครือ
่ งอาภรณ์ เจ้ า
จะผูกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาภรณ์ 19 เพราะว่าที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่าและที่ รกร้างของเจ้า และแผ่นดิ
นที่ถูกทําลายของเจ้าจะแคบเกินไปด้วยเหตุมีชาวเมืองอยูก
่ ันมาก และคนทัง้ หลายที่กลืนเจ้าจะอยูห่
่ างไกล
20 เด็ก ที่ เก ิด แก่ เจ้ าหลัง จากลูก เสีย ไปแล้ว จะพูด ที่ หู ของเจ้า อี กว่า ‘ที่ นี้ แคบเกิน สําหรับ ฉั น แล้ว จงหาที่ ให้
ฉั นอยู�
่ 21 แล้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าว่า ‘ใครหนอได้ ให้กําเนิ ดคนเหล่านี้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญ
เสี ยลูกๆไปแล้ว และข้าพเจ้าก็ โดดเดี่ยว ถู กกวาดไปเป็นเชลยและย้ายไปโน่ นมานี่ แต่ ใครหนอชุบเลี้ยงคน
เหล่านี้ ดูเถิด ข้าพเจ้าถูกทิง้ อยูตามลํ
่
าพัง แล้วคนเหล่านี้ มาจากไหนกัน� ”
8 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า

ประเทศต่างๆที่บีบบังคับอิสราเอลจะถูกลงโทษ

องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั สด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะยกมือ ของเรากวัก บรรดาประชาชาติ และยก
สัญญาณของเราต่อชนชาติทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะอุม
้ บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตรสาว
ของเจ้านั ้น เขาจะใส่บ่าแบกมา 23 บรรดากษั ตริย์จะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และพระราชินีทัง้ หลายจะเป็นแม่
เลี้ยงของเจ้า เขาเหล่านั ้นจะก้มหน้าลงถึงดินกราบเจ้า เขาจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้า แล้วเจ้าจะรู ว้ า่ เราคือ
พระเยโฮวาห์ ผู้ที่รอคอยเราจะไม่ประสบความอาย� 24 จะเอาเหยื่อไปจากผู้มีกําลัง หรือจะช่วยเชลยของผู้
ชอบธรรมให้พ้นได้หรือ 25 แน่ นอนละ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แม้เชลยของผู้มีกําลังก็จะต้องเอาไป และ
เหยื่อของผู้น่ากลั วก็ต้องช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อสู้ กับผู้ที่ ต่อสู้ เจ้า และจะช่วยบุตรของเจ้าให้รอด 26 เรา
จะให้ผู้ บีบ บังคับ เจ้า กิน เนื้ อ ของตนเอง และเขาจะเมาโลหิต ของเขาเองเหมือนเมาเหล้า องุน
่ แล ้ว เนื้ อ หนั ง
ทัง้ ปวงจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเจ้า และพระผู้ ไถ่ ของเจ้า องค์ อาน ุ ภาพ
ของยาโคบ�
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พระเยซูคริสต์จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา

“หนังสือหย่าของแม่เจ้า ผู้ซึ่งเราได้ไล่ไปเสียนั ้น อยู่ที่ไหนเล่า หรือเจ้าหนี้ ของ
เราคนไหนเล่าที่เราได้ขายตัวเจ้าไป ดูเถิด เพราะความชัว่ ช้าของเจ้า เจ้าจึงถูกขาย และเพราะความละเมิด
ของเจ้า แม่ ของเจ้า จึง ถูก ไล่ ไป 2 ทําไมนะ เมื่อ เรามาจึง ไม่ มี ใครเลย เมื่อ เราร้องเรียกจึง ไม่ มี ใครตอบ มือ
ของเราสัน
้ ไถ่ ไม่ ได้ หรือ และเราไม่ มี กําลัง ที่ จะช่วยให้พ้น หรือ ดู เถิด เราให้น้ํา ทะเลแห้งด ้ว ยการขนาบของ
เรา เรากระทํา ให้แม่น้าํ เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ปลาของแม่ น้ํา นั ้ นก ็ เหม็น เพราะขาดนํ้า และตายเพราะกระหาย
3 เราห่มฟ้าสวรรค์ ไว้ด้วยความดํามืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม� 4 องค์ พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าได้ ประทาน
ให้ข้าพเจ้ามีลิน
้ ี่จะคํ้าชูผู้ที่เหน็ ดเหนื่ อยไว้ด้วยถ้อยคํา
้ ของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู ท
ทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุก ทรงปลุ กหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างผู้ที่ พระองค์ทรงสอน 5 องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ได้ ทรงเบิ กห ู ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ ไม่ ดื้อ ดัน ข้าพเจ้า ไม่ หัน กลับ 6 ข้าพเจ้า หัน หลัง ให้ แก่ ผู้ ที่ โบยตี
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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ข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนี หน้าจากความอายแก่การถ่มน้าํ ลายรด
7 เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงจะไม่ขายหน้า เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้าจึงตัง้ หน้าของข้าพเจ้าอย่างหินเหล็กไฟ และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ อาย 8 พระองค์ ผู้ทรง
แก้แทนข้าพเจ้าก็อยูใกล้
่
ใครจะสู้คดีกับข้าพเจ้า ก็ให้เรายืนอยูด้
่ วยกัน ใครเป็นปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า ก็ให้เขา
มาใกล้ข้าพเจ้า 9 ดูเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าว่ามีความผิด
ดูเถิด บรรดาเขาทุกคนจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า ตัวมอดจะกินเขาเหล่านั ้นเสีย 10 ใครบ้างในพวก
เจ้า เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และเชื่อ ฟัง เสียงของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ ดําเนิ น ในความมืด และไม่ มี ความ
สว่าง จงให้เขาวางใจในพระนามพระเยโฮวาห์ และพึ่ง อาศัย พระเจ้า ของเขา 11 ดู เถิด เจ้ าทัง้ สิน
้ ผู้ ก่อ ไฟ ผู้
เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดินด้วยแสงไฟของเจ้า และด้วยแสงดุ้นไฟซึ่งเจ้าได้ก่อ เจ้าจะได้รบอย
ั
่างนี้ จาก
มือของเรา คือเจ้าจะต้องนอนลงด้วยความเศร้าโศก
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ความเล้าโลมสําหรับศิโยน
เจ้ าทัง้ หลายผู้ติ ดตามความชอบธรรม เจ้ าผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ จงมองดู หน
ิ ซึ่งได้ ทรง
สกัดตัวเจ้ามา และจงมองดูบ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้าทัง้ หลายมา 2 จงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าทัง้
หลาย และดูซาราห์ผู้คลอดเจ้า เพราะเมื่อมีเขาอยู่แต่คนเดียว เราได้รอ
้ งเรียกเขา และเราอวยพรเขา และ
กระทํา ให้ เป็น คนมากมาย 3 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงเล้า โลมศิ โยน พระองค์ จะทรงเล้าโลมที่ ทิง้ ร้าง
ทัง้ สิน
้ ของเธอ และจะทํา ถิน
่ ทุ รก ัน ดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยาน
ของพระเยโฮวาห์ จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอ ทัง้ การโมทนาและเสียงเพลง 4 ชนชาติของเรา
เอ๋ย จงฟัง เสียงของเรา โอ ชาติ ของเราเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟัง เรา เพราะราชบัญญั ติ จะออกไปจากเรา และความ
ยุติธรรมจะออกไปเป็นความสว่างของชนชาติทัง้ หลาย 5 ความชอบธรรมของเราใกล้เข้ามาแล้ว และความ
รอดของเราได้ ออกไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลาย เกาะทัง้ หลายจะรอคอยเรา และเขา
จะหวังคอยแขนของเรา 6 จงแหงนตาดูฟ้าสวรรค์ และมองดูโลกเบื้องล่าง เพราะว่าฟ้าสวรรค์จะสูญสิน
้ ไป
เหมือนควัน และแผ่น ดิน โลกจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า และเขาทัง้ หลายผู้ อาศัย อยู่ ในนั ้น จะตาย
ไปเหมือนกัน แต่ ความรอดของเราจะอยู่เป็นนิ ตย์ และความชอบธรรมของเราจะไม่สิ ้นสุดเลย 7 จงฟังเรา
เจ้ าทัง้ หลายผู้ รู ้ถึง ความชอบธรรม ชนชาติ ซึ่ง ราชบัญญั ติ ของเราอยู่ ในใจ อย่า กลัว การตําหนิ ของมนุษย์
และอย่าวิตกต่อการกล่าวหยาบช้าของเขา 8 เพราะว่าตัวมอดจะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้า และตัวหนอนจะ
กินเขาเหมือนกิน ขนแกะ แต่ ความชอบธรรมของเราจะอยู่เป็นนิ ตย์ และความรอดของเราจะอยู่ตลอดทุก
ชัว่ อายุ 9 โอ ข้าแต่ พระกรของพระเยโฮวาห์ จงตื่นเถิด ตื่นเถิด จงสวมกําลัง จงตื่นอย่างสมัยโบราณในชัว่
อายุ นานมาแล้ว ท่านไม่ ใช่หรือที่ ฟันราหับ และทําให้พญานาคได้ รบ
ั บาดเจ็บ 10 ท่านไม่ ใช่หรือที่ ทําให้ทะเล
แห้งไป คือนํ้าของมหาสมุทรใหญ่ด้วย ซึ่งทําที่ลึกของทะเลให้เป็นหนทาง เพื่อให้ผู้ที่ได้ไถ่ไว้แล้วเดินผ่านไป
11 ฉะนั ้นผูที
้ ่ไถ่ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และร้องเพลงมาศิโยน ความชื่นบานเป็นนิ ตย์จะอยูบ
่ นศีรษะ
ของเขา เขาจะได้รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการไว้ทุกข์จะหนี ไปเสีย 12 เรา คือเรา
เอง ผู้เล้าโลมเจ้า เจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่กลัวมนุษย์ผู้ซึ่งต้องตาย คือกลัวบุตรของมนุษย์ซ่ึงถูกทําให้เหมือนหญ้า
13 และที่ ได้ ลืมพระเยโฮวาห์ผู้สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และที่
กล ัว อยู่ เรือ
่ ยไปตลอดวัน เพราะความเกรีย
้ วกราดของผู้ บีบ บังคับ เมื่อ เขาตัง้ ตัว เขาที่ จะทําลาย และความ
เกรีย
้ วกราดของผู้ บีบ บัง คั บอย ู่ ที่ ไหนเล่า 14 ผู้ ใดที่ เป็น เชลยเร่ง รีบ เพื่อ จะได้ รบ
ั การปลดปล่อย เพื่อ เขาจะ
ไม่ ตายในหลุม ทัง้ อาหารของเขาจะไม่ ขาด 15 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ แบ ่ง แยกทะเล
และคลื่ นก ็ คะนอง พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา 16 และเราได้ ใส่ ถ้อยคํา ของเราในปาก
ของเจ้า และซ่อนเจ้าไว้ในร่มมือของเรา ซึ่งตัง้ ฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ ศิ
โยนว่า ‘เจ้าเป็นชนชาติของเรา� ” 17 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงปลุกตัวเอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ้นเถิด เจ้าผู้ได้
ดื่มจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์ ผู้ได้ดื่มถึงตะกอน ซึ่งถ้วยแห่งความ
โซเซ และดูดมันออก 18 ในบรรดาบุตรชายที่นางคลอดมาก็ไม่มผู
ี ใดนํ
้
านาง ในบรรดาบุตรชายที่นางชุบเลี้ยง
มาก็ไม่มีใครจูงมือนาง 19 สองสิง่ นี้ ได้มาถึงเจ้า ผู้ใดเล่าจะเศร้าโศกเสียใจเพื่อเจ้า ได้แก่การล้างผลาญและ
การทําลาย การกันดารอาหารและดาบ เราจะให้ใครไปปลอบประโลมเจ้าดีหนอ 20 บุตรชายของเจ้าสลบไป
แล้ว เขานอนอยูที
่ ่ทุกหัวถนนเหมือนวัวป่าตัวผูติ
้ ดข่าย เขาทัง้ หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
และการขนาบของพระเจ้าของเจ้า 21 ฉะนั ้นเจ้าผู้ถูกข่มใจ ผู้ซึ่งมึนเมาแต่มิใช่ด้วยเหล้าองุน
่ จงฟังข้อนี้ เถิด
22 องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเจ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสู้คดีแห่งชนชาติของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า
“ดู เถิด เราได้ เอาถ้วยแห่งความโซเซมาจากมือ ของเจ้า แล ้ วตะกอนในถ้วยแห่ง ความพิโรธของเรา เจ้ าจะ
1 “จงฟัง เราซี
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ไม่ ต้องดื่ มอีก 23 แต่ เราจะใส่ มันไว้ในมือของผู้ ทรมานเจ้า ผู้ได้ พู ดกับจิตใจเจ้าว่า ‘ก้มลง เราจะได้ ข้ามไป�
และเจ้าได้กระทําให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และเหมือนถนนเพื่อให้เขาข้ามไป�
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กรุ งเยรู ซาเล็มในสมัยอาณาจักร 1000 ปี
โอ ศิ โยนเอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น เถิด จงสวมกําลัง ของเจ้า โอ เยรู ซาเล็ม กรุ งบริสุทธิ์ เอ๋ย จงสวมเสื้อผ้า งาม
ของเจ้า เพราะผู้ที่ไม่เข้าสุ หนัตและผู้ไม่สะอาดจะไม่เข้ามาในเจ้าอีกเลย 2 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสลัดตัวจาก
ผงคลี จงลุกขึ้น และนั ่งลง โอ ธิดาแห่งศิโยนที่เป็นเชลยเอ๋ย จงแก้พันธนะออกจากคอของเจ้า 3 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เจ้าถูกขายเปล่าๆ และเจ้าจะถูกไถ่โดยไม่ใช้เงิน� 4 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า “แต่ ก่อนนั ้นชนชาติ ของเราลงไปสู่ อียป
ิ ต์ เพื่ออาศัยอยู่ที่ นั่น และชาวอัสซีเรียบีบบังคับเขาโดย
ปราศจากสาเหตุ� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ฉะนั ้น บัดนี้ เรามี อะไรอยู่ที่ นี่ ด้วยว่าชนชาติ ของเราถูกนํา เอาไป
เสียเปล่าๆ� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ผู้ครอบครองของเขาทําให้เขาร้อง และเขากล่าวหยาบหยามต่อนามของ
เราทุก วัน ตลอดไป 6 เหตุ ฉะนั ้น ชนชาติ ของเราจะรู จ
้ ัก นามของเรา เพราะฉะนั ้น ในวัน นั ้น เขาจะรู ว่
้ า คือ เรา
นี่ แหละผู้ พูด ดู เถิด คือ เราเอง� 7 เท ้า ของผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ มา ก็ งามสัก เท่าใดที่ บนภู เขา ผู้ โฆษณา
สันติภาพ ผูประกาศข่
้
าวประเสริฐแห่งสิงอ
้
ผูกล
้ ่าวแก่ศิโยนว่า “พระเจ้าของ
่ ันประเสริฐ ผูโฆษณาความรอด
เจ้า ทรงครอบครอง� 8 พวกยามของเจ้า จะเปล่ง เสียง เขาจะร้องเพลงกัน เพราะเขาจะได้ เห ็ นก ับ ตาอย่าง
ชัด เมื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา ศิ โยนกลับ มา 9 เจ้ าคือ ที่ ทิง้ ร้างแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงเปล่ง เสียงร้องเพลง
ด้วยกัน เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติ ของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เยรู ซาเล็ม แล้ว 10 พระ
เยโฮวาห์ทรงเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ และที่สุดปลาย
แผ่นดินโลกทัง้ สิน
่ งภาชนะของพระเยโฮวาห์
้ จะเห็นความรอดของพระเจ้าของเรา 11 เจ้าทัง้ หลายผู้ถือเครือ
ไปซี จงไป ออกไปจากที่โน่ น อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด จงออกไปจากท่ามกลางเธอ จงชําระตัวของเจ้าให้
บริสุทธิ์ 12 เพราะเจ้า จะไม่ ต้องรีบออกไป และเจ้า จะไม่ ต้องหลบหนี ไป เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จ นํา หน้า
เจ้า และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังเจ้า 13 ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะทําอย่างมีสติปัญญา ท่านจะ
สูงเด่นและเป็ นที ่เทิดทูน และท่านจะสูงนั ก 14 ด้วยคนเป็ นอันมากตะลึงเพราะท่านฉั นใด หน้าตาของท่าน
เสียโฉมมากกว่ามนุษย์คนใด และรู ปร่างของท่านก็เสียโฉมมากกว่าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์คนใด 15 ท่าน
ก็จะกระทําให้บรรดาประชาชาติเป็ นอันมากตกตะลึงฉั นนั ้น บรรดากษั ตริย์ก็จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่านนั ้น
เพราะเขาทัง้ หลายจะเห็นสิง่ ที่ไม่มีใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึงสิง่ ซึ่งเขาไม่เคยได้ยิน
1

53

การพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์
ใครเล่า ได้ เชื่อ สิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย พระกรของพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้ ใด 2 เพราะ
ท่านจะเจริญขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน และเหมือนรากแตกหน่ อมาจากพื้นดินแห้ง ท่านไม่
มีรู ปร่างหรือความสวยงาม และเมื่อเราทัง้ หลายจะมองท่าน ไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน 3 ท่าน
ได้ถูกมนุษย์ดูหมิน
ั ความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หน่งึ ซึ่ง
่ และทอดทิง้ เป็นคนที่รบ
คนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิน
่ และเราทัง้ หลายไม่ได้นั บถือท่าน 4 แน่ ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์
ของเราทัง้ หลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั ้นเราทัง้ หลายก็ยงั ถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรง
โบยตีและข่มใจ 5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทัง้ หลาย ท่านฟกชํ้าเพราะความชัว่ ช้าของ
เรา การตีสอนอันทําให้เราทัง้ หลายปลอดภัยนั ้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกชํ้านั ้นกให้
็ เราหายดี 6 เราทุกคนได้เจน
ิ่
ไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้ หน
ั ไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชัว่
ช้าของเราทุกคน 7 ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ ถึงกระนั ้นท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนําไป
ฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉั นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉั นนั ้น 8 ท่านถูกนํา
ไปจากคุกและท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และผูใ้ ดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุของท่
์
าน เพราะ
ท่านต้องถูก ตัด ออกไปจากแผ่น ดิน ของคนเป็น ต้องถูก ตี เพราะการละเมิด ของชนชาติ ของเรา 9 และเขา
จัดหลุมศพของท่านไว้กับคนชัว่ ในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐี แม้ว่าท่านมิได้กระทําการทารุ ณ
ประการใดเลย และไม่ มี การหลอกลวงในปากของท่าน 10 แต่ ก็ ยัง เป็น นํ้า พระทัย ของพระเยโฮวาห์ ที่ จะให้
ท่านฟกชํ้าด้วยความระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงกระทําให้วญ
ิ ญาณของท่านเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ท่านจะ
เห็น เชื้อ สายของท่าน ท่านจะยืด วัน ทัง้ หลายของท่าน นํ้า พระทัย ของพระเยโฮวาห์ จะเจริญ ขึ้น ในมือ ของ
ท่าน 11 ท่านจะเห็นความทุกข์ลําบากแห่งจิตวิญญาณของท่าน และจะพอใจ โดยความรูข
้ องท่าน ผู้รบ
ั ใช้อัน
ชอบธรรมของเราจะกระทําให้คนเป็ นอันมากนั บได้วา่ เป็นคนชอบธรรม เพราะท่านจะแบกบรรดาความชัว่
ช้าของเขาทัง้ หลาย 12 ฉะนี้ เราจะแบ่ง ส่วนหนึ่ ง ให้ท่านกับผู้ ยิง่ ใหญ่ และท่านจะแบ่ง รางวัลก ับคนแข็ง แรง
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เพราะท่านเทจิตวิญญาณของท่านถึงความมรณะ และถูกนั บเข้ากับบรรดาผูละเมิ
้
ด ท่านก็แบกบาปของคน
เป็นอันมาก และทําการอ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิด
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อิสราเอลเป็นดัง่ “ภรรยาผู้ถูกละทิง้ � ได้กลับคืนมา
โอ หญิงหมันเอ๋ย ผู้ไม่คลอดบุตร จงเปล่งเสียงร้องเพลงและร้องเสียงดัง เจ้าผู้ไม่ได้
เจ ็บ ครรภ์ ด้วยว่า บุตรของผู้ อยู่ อย่างโดดเดี่ยวก็ ยงั จะมี มากกว่า บุตรของภรรยาที่ ได้ แต่งงาน � พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ 2 “จงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้า และให้เขาขึงม่านของที่อาศัยของเจ้าออก อย่าหน่วงไว้
ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกําลังหลักหมุดของเจ้า 3 เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย
และเชื้อสายของเจ้าจะได้พวกต่างชาติเป็นมรดก และจะกระทําให้หว
ั เมืองที่รกร้างมีคนอาศัยอยู่ 4 อย่ากลัว
เลย เพราะเจ้า จะไม่ ต้องอับอาย อย่า อดสู เลย เพราะเจ้า จะไม่ ต้องละอาย เพราะเจ้า จะลืม ความอายในวัย
สาวของเจ้า และเจ้าจะไม่จําที่ เขาติความเป็ นม่ายของเจ้าอีก 5 เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้า พระนาม
ของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์บริสุทธิของอิ
สราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์
์
ว่าพระเจ้าของสากลโลก 6 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกเจ้า ดังภรรยาผูถู
้ กละทิง้ และโทมนั สในใจ เหมือน
ภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิง้ � พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ 7 “เราได้ละทิง้ เจ้าอยูหน
่ ่อยเดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้า
ด้วยความเมตตายิง่ 8 เราได้ ซ่อนหน้า ของเราจากเจ้า ด้วยความพิโรธอัน ท่วมท้น อยู่ครู ห
่ นึ่ ง แต่ ด้วยความ
กรุ ณานิ รน
ั ดร์ เราจะมีความเมตตาต่อเจ้า� พระเยโฮวาห์พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้ 9 “สําหรับเราเรือ
่ งนี้ เหมือน
นํ้าของโนอาห์ เพราะเราได้ปฏิญาณว่านํ้าของโนอาห์จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอีกเลยฉั นใด เราจึงได้ปฏิญาณ
ว่า เราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ขนาบเจ้าฉั นนั ้น 10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป และเนิ นจะคลอนแคลน แต่
ความกรุ ณาของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป� พระ
เยโฮวาห์ผู้มี ความเมตตาต่อเจ้าตรัสดังนี้ 11 “โอ เจ้ าผู้ถู กข่มใจ ถู กพายุพัดพา และขาดการเล้าโลม ดู เถิด
เราจะวางศิลาของเจ้า ไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้า ไว้ด้วยไพทูร ย์ 12 เราจะทํา หน้าต่างของเจ้า ด้วย
โมรา และประตู เมืองของเจ้า ด้วยพลอยสี แดงเข้ม และชายแดนทัง้ สิน
้ ของเจ้า ด้วยเพชรนิ ล จินดา 13 บุ ตร
ทัง้ สิน
้ ากพระเยโฮวาห์ และบุตรของเจ้า จะมี ความปลอดภัย อย่างยิง่ 14 เจ้ าจะได้ รบ
ั
้ ของเจ้า นั ้น จะเรียนรู จ
สถาปนาไว้ในความชอบธรรม เจ้ าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัว และห่างจากความ
สยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า 15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั่ นให้เกด
ิ การแก่งแย่งเป็นแน่ แต่ก็มิใช่เพราะ
มาจากเรา ผู้ใดปลุกปั่ นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้า ผู้นั ้นจะล้มลงเพราะเจ้า 16 ดูเถิด เราได้สร้างช่างเหล็กผู้
เป่าไฟถ่าน และทําให้เกิดอาวุธเหมาะกับงานของมัน เราได้สร้างผู้ผลาญเพื่อทําลายด้วย 17 ไม่มีอาวุธใดที่
สร้างเพื่อต่อสู้ เจ้ าจะจําเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิน
้ ทุ กลิ้นที ่ลุ กขึ้นต่อสู้ เจ้ าในการพิพากษา นี่ เป็นมรดก
ของบรรดาผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมของเขามาจากเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
1 “จงร้องเพลงเถิด
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ความรอดสําหรับมนุษย์ทัง้ ปวง
1 “โอ เชิญทุกคนที่ กระหายจงมาถึงนํ้า และผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มาซื้อนํ้าองุน
่ และนํ้านมเถิด โดยไม่
ต้องเสียเงินเสียค่า 2 ทําไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ผลแรงงานซื้อสิง่ ซึ่งมให้
ิ อิม
่ ใจ
จงเอาใจใส่ฟังเรา และรับประทานของดี และให้จิตใจปีติยินดีในไขมัน 3 เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง
เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวต
ิ และเราจะทําพันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับเจ้า คือความเมตตาอันแน่ นอนของ
เราต่อดาวิด 4 ดู เถิด เรากระทําให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อ
ชนชาติทัง้ ปวง 5 ดูเถิด เจ้าจะร้องเรียกประชาชาติซ่ึงเจ้าไม่รู จ
้ ัก และประชาชาติซ่ึงไม่รู จั
้ กเจ้าจะวิง่ มาหาเจ้า
เหตุด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพราะองค์บริสุทธิแห่
ั
์ งอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให้เจ้าได้รบ
เกียรติ 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื่อ จะพบพระองค์ ได้ จงทูล พระองค์ ขณะพระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ 7 ให้คน
ชัว่ ละทิง้ ทางของเขา และคนไม่ ชอบธรรมสละความคิด ของเขา ให้ เขากลับ ยัง พระเยโฮวาห์ เพื่อ พระองค์
จะทรงเมตตาเขา และยัง พระเจ้า ของเรา เพราะพระองค์ จะทรงอภัย อย่างล้น เหลือ 8 เพราะความคิด ของ
เราไม่ เป็น ความคิด ของเจ้า ทัง้ ทางของเจ้า ไม่ เป็ นว ิถี ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 9 “เพราะฟ้า สวรรค์
สูงกว่าแผ่นดินโลกฉั นใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉั น
นั ้น 10 เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั ่น เว้นแต่รดแผ่นดินโลก กระทําให้มันบังเกิด
ผลและแตกหน่ อ อํานวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉั นใด 11 คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา
จะไม่ กล ับ มาสู่ เราเปล่า แต่ จะสัมฤทธิ์ผลซึ่ง เรามุ่ง หมายไว้ และให้ สิ ่ง ซึ่ง เราใช้ ไปทํา นั ้น จําเริญ ขึ้น ฉั น นั ้น
12 เพราะเจ้า จะออกไปด้วยความชื่นบาน และถูก นํา ไปด้วยสันติ ภาพ ภู เขาและเนิ น เขาจะเปล่ง เสียงร้อง
เพลงข้างหน้า เจ้า และต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ในท้องทุ่ง จะตบมือ ของมัน 13 แทนต้น หนามใหญ่ ต้นสนสามใบจะงอก
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ขึ้น แทนต้นหนามย่อย ต้นนํ้ามันเขียวจะงอกขึ้นและแด่พระเยโฮวาห์ มันจะเป็นชื่อ เพื่อเป็นหมายสําคัญนิ
รันดร์ ซึ่งจะไม่ถูกตัดออกเลย�
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พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
“จงรักษาความยุติธรรมไว้ และกระทําความเที่ยงธรรม เพราะความรอดของ
เราใกล้ จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุข ย่อมมี แก่ ผู้ กระทํา เช่น นี้ และแก่ บุ ตรของ
มนุษย์ผู้ยึดไว้มัน
่ ผูรั
้ กษาวันสะบาโตไม่เหยียดหยามวันนั ้น และระวังมือของเขาจากการกระทําชัว่ ร้ายใดๆ�
3 อย่าให้บุ ตรชายของคนต่างชาติ ผู้ เข้าจารีตถือพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ ทรงแยกข้าแน่ จาก
ชนชาติ ของพระองค์� และอย่าให้ขันที พูดว่า “ดู เถิด ข้าเป็นต้นไม้ แห้ง� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
“เรือ
่ งขั นที ทัง้ หลายผู้ รก
ั ษาวัน สะบาโตของเรา ผู้ เลือกบรรดาสิง่ ที่ พอใจเรา และยึด พันธสัญญาของเราไว้
มัน
่ 5 ภายในนิ เวศของเราและภายในกําแพงของเรา เราจะให้ สถานที่ และชื่อ แก่ เขาเหล่า นั ้น ที่ ดี กว่า บุตร
ชายและบุตรสาว เราจะให้ช่อ
ั ดร์แก่เขาทัง้ หลายซึ่งจะไม่ตัดออกเลย 6 และบรรดาบุตรชายของคนต่าง
ื นิ รน
ชาติ ผู้ เข ้า จารีต ถือ พระเยโฮวาห์ ปรนนิ บัติ พระองค์ และรัก พระนามของพระเยโฮวาห์ และเป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ทุกคนผู้รก
ั ษาวันสะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึดพันธสัญญาของเรามัน
่ ไว้ 7 คนเหล่านี้ เรา
จะนํา มายัง ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา และกระทํา ให้เขาชื่นบานอยู่ ในนิ เวศอธิษฐานของเรา เครือ
่ งเผาบูชาของ
เขาและเครือ
่ งสักการบูชาของเขา จะเป็ นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิ เวศของเราเขาจะเรียก
ว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน สําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลาย� 8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอล
ที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า “เราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขา นอกจากคนเหล่านั ้ นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว� 9 เจ้
าบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง มากินซิ ทัง้ เจ้าบรรดาสัตว์ในป่า 10 ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ ปวงไร้ความรู ้ เขาทัง้ ปวง
เป็นสุนัขใบ้ เขาเห่าไม่ได้ ได้แต่หลับ ได้แต่นอน รักแต่ง่วง 11 เออ เขาเป็นสุนัขตะกละซึ่งไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เขาเป็น
ผู้ เลี้ยงแกะที่ เข ้า ใจไม่ ได้ เขาทุก คนกลับ ไปตามทางเขาเอง ต่างก็ หากําไรใส่ ตนเอง ไม่ เว้น สัก คน 12 เขาทัง้
หลายว่า “มาเถิด ให้เราเอาเหล้า องุน
่ ให้เราเติม เมรัย ให้เต็ม ตัว เรา และพรุ ง่ นี้ ก็ จะเหมือนวันนี้ ใหญ่ โตเกิน
ขนาด�
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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“ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
คนชอบธรรมพินาศ และไม่ มี ใครเอาใจใส่ คนที ่ มี ใจเมตตาถูก เอาไปเสีย ไม่มี ใครพิจารณาว่า คนชอบ
ธรรมถูกเอาไปเสียจากความชัว่ ร้ายที่จะมา 2 เขาจะเข้าไปในสันติภาพ ผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมของเขา
ก็จะพักอยูบ
่ นที่นอนของเขา 3 แต่เจ้าทัง้ หลาย บรรดาบุตรชายของแม่มด เชื้อสายของคนล่วงประเวณี และ
หญิง แพศยา จงเข้า มาใกล้ ที่ นี่ 4 เจ้ าทัง้ หลายพูด เย้ย หยัน ใคร เจ้ าอ้า ปากเย้ย แลบลิน
้ หลอกผู้ ใด เจ้ าเป็น
ลูกแห่งการละเมิด เป็นเชื้อสายแห่งความมุ สามิใช่หรือ 5 คือเจ้าผู้รอ
้ นเร่าด้วยรู ปเคารพภายใต้ ต้นไม้เขียว
ทุก ต้น ผู้ ฆ่า ลูก ของเจ้า ในหุบเขาใต้ ซอกหิน 6 สวนของเจ้า อยู่ ท่ามกลางหิน เกลี้ยงเกลาแห่ง ลําธาร มัน มัน
เป็นส่วนของเจ้า เจ้าได้เทเครือ
่ งดื่มบูชาและถวายธัญญบูชาให้แก่มัน เราจะรับการเล้าโลมในเรือ
่ งสิง่ เหล่า
นี้ หรือ 7 บนภูเขาสูง เด่น เจ้ าได้ ตัง้ ที่นอนของเจ้า ไว้ และที่ นั่น เจ้า ไปถวายเครือ
่ งสัก การบู ชา 8 เจ้ าได้ ตั้งอน
ุ สาวรีย์ ของเจ้า ไว้หลัง ประตู และเสาประตู เจ้ าจึง เปิด ผ้า คลุ มท ี่ นอนของเจ้า เจ้ าขึ้น ไปบนนั ้น เจ้ าทําให้ มัน
กว้าง และเจ้า ตกลงกับ มัน เพื่อ เจ้า เอง เจ้ ารัก ที่นอนของมัน และเจ้า ได้ มองดู การเปลือย 9 เจ้ าเดิน ทางไป
หากษั ตริย์พร้อมกับน้าํ มัน และทวีน้ําหอมของเจ้า เจ้าได้ส่งทูตของเจ้าไปไกล แม้ให้ลงไปจนถึงนรก 10 เจ้า
เหน็ ดเหนื่ อยเพราะระยะทางไกลของเจ้า แต่เจ้ามิได้พูดว่า “หมดหวัง� เจ้าประสบชีวต
ิ แห่งมือของเจ้า และ
เจ้าจึงมิได้โศกเศร้า 11 เจ้าครันคร
่
้ามและกลัวใคร เจ้าจึงได้มุสาอยู่นั่นเองและไม่นึกถึงเรา และไม่เอาใจใส่
เราสักนิ ด เรามิได้ระงับปากอยู่เป็นเวลานานแล้วดอกหรือ อย่างนั ้นซีเจ้าจึงไม่ยาํ เกรงเรา 12 เราจะบอกถึง
ความชอบธรรมและการกระทําของเจ้า แต่มันกจ
็ ะไม่เป็นประโยชน์ แก่เจ้า 13 เมื่อเจ้าร้องออกมาก็ให้สิ่งที่เจ้
าสะสมไว้ชว
่ ยเจ้าให้พ้นซี แต่ลมจะพัดมันไปเสียหมด เพียงลมหายใจจะหอบมันออกไป แต่ผู้ที่วางใจในเรา
จะได้ แผ่นดินนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ และจะได้ ภู เขาบริสุทธิ์ของเราเป็นมรดก 14 และจะมี เสียงว่า “พู นดิน พู น
ดินขึ้น และจงเตรียมทาง รือ
้ ถอนอุปสรรคเสียจากทางของชนชาติของเรา� 15 องค์ผู้สูงเด่นคือผู้อยูในนิ
่
รน
ั
ดร์กาล ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ ว่า “เราอยู่ในที่ ที่ สูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้ที่ มีจิ ตใจสํานึ กผิด
และถ่ อม เพื่อ จะรือ
้ ฟื้ นจิตใจของผู้ ใจถ่ อม และรือ
้ ฟื้ นใจของผู้ สํานึ ก ผิด 16 เพราะเราจะไม่ ต่อสู้ แย้งอยู่เป็น
นิ ตย์ หรือ โกรธอยู่ เสมอ เพราะจิต วิญญาณจะอ่อนลงต่อ หน้า เรา คือ บรรดาจิต วิญญาณที่ เราได้ สร้างแล้ว
17 เราโกรธเพราะความชัว
่ ช้า แห่ง ความโลภของเขา เราตี เขา เราซ่อนตัว และโกรธ แต่ เขายัง หัน กลับ เดิน
1
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ตามชอบใจของเขาอยู่ 18 เราได้ เห็นวิธีการของเขาแล้ว แต่ เราจะรักษาเขาให้หาย เราจะนําเขา และสนอง
เขากับผู้ไว้ทุกข์ให้เขาด้วยการเล้าโลม� 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราสร้างผลของริมฝีปาก สันติภาพ สันติ
ภาพแก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรักษาเขาให้หาย� 20 แต่คนชัวน
ั ้ เหมือนทะเลที่กําเริบ เพราะมันนิ่ ง
่ น
อยูไม่
่ ได้ และนํ้าของมันก็กวนตมและเลนขึ้นมา 21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
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การอดอาหารที่พอพระทัยพระเจ้า
อย่าออมไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าแตร จงแจ้งแก่ชนชาติของเราให้ทราบถึงเรือ
่ ง
การละเมิดของเขา แก่วงศ์วานของยาโคบเรือ
่ งบาปของเขา 2 แต่เขายังแสวงหาเราทุกวันและปี ติยินดีที่จะ
รู จ
้ ักทางของเรา เหมือนกับว่าเขาเป็นประชาชาติที่ได้ทําความชอบธรรม และมิได้ละทิง้ กฎแห่งพระเจ้าของ
เขา เขาก็ ขอข้อ กฎอัน เที่ยงธรรมจากเรา เขาทัง้ หลายก็ ปี ติ ยินดี ที่ จะเข้ ามาใกล้ พระเจ้า 3 พวกเขากล่าวว่า
‘ทําไมข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ อดอาหาร และพระองค์ มิได้ ทอดพระเนตร ทําไมข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ถ่อม
ตัว ลง และพระองค์ มิได้ ทรงสนพระทัย� ดู เถิด ในวันที ่ เจ้ าอดอาหาร เจ้ าทํา ตามใจของเจ้า และบีบ บังคับ
คนงานของเจ้า ทัง้ หมด 4 ดู เถิด เจ้ าอดอาหารเพียงเพื่อ วิวาทและต่อสู้ และเพื่อ ต่อยด้วยหมัด ชัว่ ร้าย การ
อดอาหารอย่างของเจ้าในวันนี้ จะไม่กระทําให้เสียงของเจ้าได้ยน
ิ ไปถึงที่ สูง 5 อย่างนี้ หรือเป็นการอดอาหาร
ที่ เราเลื อก คือ วันที ่คนข่มตัว การก้มศีรษะของเขาลงเหมือนอ้อเล็ก และปู ผ้ากระสอบและขี้เถ้า รองใต้ เขา
อย่างนี้ หรือ เจ้า จะเรียกการอย่างนี้ ว่าการอดอาหาร และเป็ นว ั นที ่ พระเยโฮวาห์ โปรดปรานอย่างนั ้น หรือ
6 การอดอาหารอย่างนี้ ไม่ใช่ หรือ ที่ เราต้องการ คือ การแก้ พันธนะของความชัว
่ การปลดเปลื้องภาระหนั ก
และการปล่อยให้ผู้ ถู กบ ีบ บัง คับ เป็ นอ ิ สระ และการหัก แอกเสีย ทุ กอ ัน 7 ไม่ใช่ การที่ จะปัน อาหารของเจ้า ให้
กับผู้หิว และนําคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า เมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็ คลุมกายเขาไว้ และไม่
ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติ ของเจ้าเอง ดอกหรือ 8 แล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่งออกมาอย่างอรุ ณ และแผล
ของเจ้าจะเรียกเนื้ อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนําหน้าเจ้า และสง่าราศี ของพระเย
โฮวาห์จะระวังหลังเจ้า 9 แล้วเจ้าจะทูล และพระเยโฮวาห์จะทรงตอบ เจ้ าจะร้องทูล และพระองค์ จะตรัสว
่า ‘เราอยู่ นี่ � ถ้า เจ้า จะเอาออกไปจากท่ามกลางเจ้า เสีย ซึ่ง แอก ซึ่ง การชี้ หน้า และซึ่ง การพู ดอย ่างไร้สาระ
10 ถ้า เจ้า ทุ่มเทชีวต
ิ ของเจ้าแก่ คนหิว และให้ผู้ถู กข่มใจได้ อิม
ึ ในความ
่ ใจ แล้วความสว่างของเจ้าจะโผล่ ข้น
มืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน 11 และพระเยโฮวาห์จะนําเจ้าอยู่เป็นนิ ตย์ และให้จิ ต
ใจเจ้า อิม
่ ในฤดู แล้ง และกระทํา ให้ กระดูก ของเจ้า อ้วนพี และเจ้า จะเป็น เหมือนสวนที่ มีน้าํ รด เหมือนนํ้าพุ
ที่นํ้าของมันไม่ขาด 12 และพวกเจ้าจะได้สร้างสิง่ ปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่ เจ้าจะได้ซ่อมเสริมรากฐานของ
คนหลายชัว่ อายุมาแล้วขึ้น เจ้าจะได้ชื่อว่า ‘เป็นผู้ซ่อมกําแพงที่พัง ผู้ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัย
อยู�
่
1 “จงร้องดังๆ

การถือวันสะบาโต
ถ้า เจ้า หยุด เหยียบยํ่า วัน สะบาโต คือ จากการทํา ตามใจของเจ้า ในวัน บริสุทธิ์ ของเรา และเรียกสะบา
โตว่า วัน ปี ติ ยินดี และเรียกวัน บริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ว่า วันม ี เกียรติ ถ้า เจ้า ให้เกียรติ มัน ไม่ ไปตามทาง
ของเจ้า เอง หรือ ทํา ตามใจของเจ้า หรือ พูด ถ้อยคํา ของเจ้า เอง 14 แล ้ว เจ้า จะได้ ความปี ติ ยินดี ในพระเยโฮ
วาห์ และเราจะให้เจ้าขึ้นขีอยู
่ บนที
่
่สูงของแผ่นดินโลก และเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า
เพราะโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้ว�
13

59
พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและมีฤทธิที
์ ่จะช่วยให้รอด
1 ดู เถิด พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มิได้ สัน
้ ลง ที่ จะช่วยให้ รอดไม่ ได้ หรือ พระกรรณตึง ซึ่ง จะไม่ ทรงได้
ยิน 2 แต่ ว่า ความชัว่ ช้า ของเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ เก ิ ดการแยกระหว่างเจ้า กับ พระเจ้า ของเจ้า และบาป
ของเจ้า ทัง้ หลายได้ บัง พระพักตร์ของพระองค์ เสีย จากเจ้า พระองค์ จึ งม ิ ได้ยน
ิ 3 เพราะมือ ของเจ้า มลทิน
ด้วยโลหิต และนิว
้ มือของเจ้าด้วยความชัว่ ช้า ริมฝีปากของเจ้าได้พูดคําเท็จ ลิน
้ ของเจ้าพึมพําความอธรรม
4 ไม่มี ผู้ ใดฟ้องอย่างยุ ติ ธรรม ไม่มี ผู้ ใดขึ้น ศาลอย่างสัตย์ จริง เขาทัง
้ หลายวางใจอยู่ กับ สิง่ ที่ ไม่ เป็น สาระ
เขาพูด เท็จ เขาตัง้ ครรภ์ ความชัว่ และคลอดความชัว่ ช้า 5 เขาฟัก ไข่ งู ทับทาง เขาทอใยแมงมุม เขาผู้ กิน ไข่
นั ้ นก ็ ตาย แม้ ไข่ ลูก ใดถูก ทุบ งู ร้ายก็ เป็น ตัว ขึ้น มา 6 ใยของมัน จะใช้ เป็น เสื้อผ้า ไม่ ได้ คนจะเอาสิง่ ที่ มัน ทํา
มาคลุมตัวไม่ ได้ กิจการของมันเป็นการชัว่ ช้า และการกระทําอันทารุ ณก็ อยู่ในมือของเขา 7 เท้าของเขาวิง่
ไปหาความชัว่ และเขาเร่ง ไปหลัง่ โลหิต ไร้ความผิด ให้ถึง ตาย ความคิด ของเขาเป็น ความคิด ชัว่ ช้า การล้าง
ผลาญและการทําลายอยู่ในหนทางของเขา 8 เขาไม่ รู จั
้ กทางแห่งสันติ สุข ไม่มีความยุ ติ ธรรมในวิถีของเขา
เขาได้ ทําให้ถนนของเขาคดโค้ง ผู้ ใดที่ เดิน ในนั ้น จะไม่ รู จั
้ ก สันติ สุข 9 เพราะฉะนั ้น ความยุ ติ ธรรมจึง อยู่หา่ ง
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จากเราทัง้ หลาย และความเที่ยงธรรมตามเราไม่ ทัน เราทัง้ หลายคอยท่า ความสว่างและ ดู เถิด ความมืด
คอยท่าความสุกใส แต่เราดําเนิ นในความมืดคลุ้ม 10 เราทัง้ หลายคลําหากําแพงเหมือนคนตาบอด เราคลํา
หาราวกับ ว่า เราไม่ มี ลูก ตา เราสะดุด ในเวลาเที่ยงเหมือนในเวลากลางคืน เราอยู่ ในที่ โดดเดี่ยวเหมือนคน
ตาย 11 เราทุกคนครางเหมือนหมี และพิลาปเหมือนนกเขา และมองหาความยุติธรรม แต่ไม่มีเลย หาความ
รอด แต่ ก็ อยู่ ไกลจากเรา 12 เพราะการละเมิด ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทวี ข้น
ึ ต่อ พระพักตร์พระองค์ และ
บาปของข้าพระองค์ก็ปรักปรําข้าพระองค์ เพราะการละเมิดของข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ส่วนความชัว่
ช้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ รู จ
้ ัก 13 คือการละเมิด การปฏิ เสธพระเยโฮวาห์ การหันไปจากการติดตาม
พระเจ้า ของเรา การพูด ที่ เป็นการบีบ บังคับ และการกบฏ การก ่อ และการกล่าวคํา เท็จ จากใจ 14 ความยุ
ติ ธรรมก็ หัน กลับ และความเที่ยงธรรมก็ ยน
ื อยู่ แต่ ไกล เพราะความจริง ล้ม ลงที่ ถนนเสีย แล้ว และความ
เที่ยงตรงเข้าไปไม่ ได้ 15 เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้ ใดที่ พรากจากความชั วก
่ ็ ทําตัว ให้เป็น เหยื่อ พระเยโฮวาห์
ทรงเห็น แล ้ว ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่ ไม่มี ความยุติธรรม 16 พระองค์ ทรงเห็ นว ่า ไม่ มี คนใดเลย ทรง
ประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อ เพราะฉะนั ้นพระกรของพระองค์เองก็นําความรอดมาสู่ พระองค์
และความชอบธรรมของพระองค์ ชู พระองค์ ไว้ 17 พระองค์ ทรงสวมความชอบธรรมเป็น ทับทรวง และพระ
มาลาแห่ง ความรอดอยู่ เหนื อ พระเศียรของพระองค์ พระองค์ ทรงสวมฉลองพระองค์ แห่งการแก้ แค้น เป็น
ของคลุมพระกาย และเอาความกระตือรือร้นห่มพระองค์ 18 พระองค์จะทรงชําระให้ตามการกระทําของเขา
คือพระพิโรธแก่ ปรปักษ์ ของพระองค์ และสิง่ สนองแก่ ศัตรู ของพระองค์ พระองค์ จะทรงมอบการสนองแก่
เกาะทัง้ หลาย 19 เขาจึงจะยําเกรงพระนามพระเยโฮวาห์จากตะวันตก และสง่าราศีของพระองค์จากที่ตะวัน
ขึ้น เมื่อศัตรู มาอย่างแม่น้ําเชีย
่ ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้มัน
พระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน

พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า “และพระผู้ ไถ่ จะเสด็จ มายัง ศิ โยน มาย ัง บรรดาผู้ อยู่ ในยาโคบผู้ หน
ั จากการ
ละเมิด� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และฝ่ายเรา นี่ เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทัง้ หลาย คือวิญญาณของ
เราซึ่ง อยู่ เหนื อ เจ้า และคํา ของเราซึ่ง เราใส่ ไว้ในปากของเจ้า จะไม่ พรากไปจากปากของเจ้า หรือ จากปาก
เชื้อ สายของเจ้า หรือ จากปากของเชื้อ สายแห่ง เชื้อ สายของเจ้า ตัง้ แต่ เวลานี้ ไปจนกาลนิ รน
ั ดร์� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้
20

60

สง่าราศีของศิโยนในอนาคต
1 “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาเหนื อเจ้า
2 เพราะว่า ดู เถิด ความมืด จะคลุม แผ่น ดิน โลก และความมืด ทึบ จะคลุม ชนชาติ ทัง
้ หลาย แต่ พระเยโฮวาห์
จะทรงขึ้นมาเหนื อเจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนื อเจ้า 3 และบรรดาประชาชาติจะมายังความ
สว่างของเจ้า และกษั ตริย์ ทัง้ หลายยัง ความสุกใสแห่ง การขึ้น ของเจ้า 4 จงเงยตาของเจ้า มองให้ รอบและ
ดู เขาทัง้ ปวงมาอยู่ ด้วยกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า บุ ตรชายทัง้ หลายของเจ้า จะมาจากที่ ไกล และบุตรสาว
ทัง้ หลายของเจ้า จะรับ การเลี้ยงจากเจ้า 5 แล ้ว เจ้า จะเห็น และโชติ ชว
่ งด้วยกัน ใจของเจ้า จะเกรงกลัว และ
ใจกว้างขึ้น เพราะความอุ ดมสมบู รณ ์ ของทะเลจะหัน มาหาเจ้า ความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ จะมายัง
เจ้า 6 มวลอูฐ จะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐ หนุ่ม จากมี เดีย นและเอฟาห์ บรรดาเหล่า นั ้น จากเชบาจะมา เขาจะนํา
ทองคําและกํายาน และจะบอกข่าวดี ถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเยโฮวาห์ 7 ฝูงแพะแกะทัง้ สิน
้ แห่ง
เคดาร์จะรวมมาหาเจ้า แกะผู้ ของเนบาโยทจะปรนนิ บั ติ เจ้า มัน จะขึ้น ไปบนแท่น บูชาของเราอย่างเป็ นที ่
โปรดปราน และเราจะให้ นิเวศแห่ง สง่า ราศี ของเราได้ รบ
ั สง่า ราศี 8 เหล่า นี้ เป็น ใครนะที่ บิ นมาเหมือนเมฆ
และเหมือนนกเขาไปยังหน้าต่างของมัน 9 แน่ นอนเกาะทัง้ หลายจะรอคอยเรา กําปั่ นแห่งทารชิชก่อน เพื่อ
นํา บุตรชายของเจ้า มาแต่ ไกล นํา เงิน และทองคํา ของเขามาด้วย เพื่อ พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า และเพื่อองค์ บริสุทธิแห่
ั สง่าราศี 10 เหล่ าบุตร
์ งอิสราเอล เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้เจ้ าได้ รบ
ชายของคนต่างด้าวจะสร้างกําแพงของเจ้าขึ้น และกษั ตริย์ของเขาจะปรนนิ บัติเจ้า เพราะด้วยความพิโรธ
ของเรา เราเฆี่ยนเจ้า แต่ ด้วยความโปรดปรานของเรา เราได้ กรุ ณาเจ้า 11 ประตู เมืองของเจ้าจึงจะเปิ ดอยู่
เสมอ ทัง้ กลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิด เพื่อคนจะนําความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติมาให้เจ้า พร้อม
ด้วยกษั ตริย์ ทัง้ หลาย 12 เพราะว่า ประชาชาติ และราชอาณาจักรที่ จะไม่ ปรนนิ บัติ เจ้ าจะพินาศ เออ บรรดา
ประชาชาติเหล่านั ้นจะถูกทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง 13 สง่าราศีแห่งเลบานอนจะมายังเจ้า คือต้นสนสามใบ ต้นสน
เขาและต้นไม้ ที่ เข ีย วชะอุม
่ ตลอดปี ด้วยกัน เพื่อ จะกระทํา ให้ที่ แห่งสถานบริสุทธิ์ ของเรางดงาม และเราจะ
กระทํา ให้ ที่ แห่ งเท้า ของเรารุ ง่ โรจน์ 14 บุ ตรชายของคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ บีบ บังคับ เจ้า จะมาโค้ง ลงต่อ เจ้า และ
บรรดาผู้ที่ดูหมิน
่ เจ้าจะกราบลงที่ฝ่าเท้าของเจ้า เขาทัง้ หลายจะเรียกเจ้าว่า ‘เป็นพระนครของพระเยโฮวาห์
ศิโยนแห่งองค์บริสุทธิของอิ
สราเอล� 15 ในเมื่อเจ้าได้ถูกละทิง้ และเป็ นที่เกลียดชัง และไม่มีใครผ่านเจ้ามา
์
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เลย เราจะกระทําให้เจ้าโอ่อา่ ตระการเป็นนิ ตย์ เป็นความชื่นบานทุกชัว่ อายุ 16 เจ้าจะได้ดูดนํ้านมของบรรดา
ประชาชาติ เจ้ าจะได้ ดู ดนมของบรรดากษั ตริย์ และเจ้าจะรู ว่
้ า เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของ
เจ้า และพระผู้ ไถ่ ของเจ้า องค์ อาน ุ ภาพของยาโคบ 17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํา มาซึ่ง ทองคํา และแทน
เหล็ก เราจะนํา มาซึ่ง เงิน แทนไม้ ทองสัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะกระทํา ให้ สันติ ภาพเป็น ผู้ ครอบครอง
ของเจ้า และความชอบธรรมเป็น นายงานของเจ้า 18 ในแผ่น ดิน ของเจ้า เขาจะไม่ ได้ ยิน ถึง ความทารุ ณ อีก
ในเขตแดนของเจ้า ถึง การล้างผลาญหรือ การทําลาย แต่ เจ้ าจะเรียกกําแพงของเจ้า ว่า ‘ความรอด� และ
ประตูเมืองของเจ้าว่า ‘ความสรรเสริญ� 19 ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในกลางวันอีก หรือดวง
จันทร์จะไม่ ให้แสงแก่ เจ้ าในกลางคืน เพื่อ เป็น ความสุกใส แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น ความสว่างเป็น นิ ตย์
ของเจ้า และพระเจ้า ของเจ้า จะเป็น สง่า ราศี ของเจ้า 20 ดวงอาทิตย์ของเจ้า จะไม่ ตกอีก หรือดวงจันทร์ของ
เจ้าจะไม่ มี ข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างนิ รน
ั ดร์ของเจ้า และวันที ่เจ้ าไว้ทุกข์ จะหมด
สิน
้ ไป 21 ชนชาติ ของเจ้า จะชอบธรรมทัง้ สิน
้ เขาจะได้ แผ่ นดิน นั ้น เป็น กรรมสิทธิ์เป็น นิ ตย์ หน ่อ ที่ เราปลูก
และผลงานแห่งม ือ ของเรานั ้น เพื่อ เราจะรับ สง่า ราศี 22 ผู้ เล็ก น้ อยที่สุด จะเป็น พันๆ และผู้ นิด ที่สุด จะเป็น
ประชาชาติอนม
ั ีอานุภาพ เราคือพระเยโฮวาห์ ถึงเวลาเราก็จะเร่ง�
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ข่าวประเสริฐเรือ
่ งความรอดในศิโยน

1 “พระวิญญาณแห่ง องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า สถิต อยู่ บนข้าพเจ้า

เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงเจิม ตัง้
ข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ ถ่อมใจ พระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้าระกําใจ
ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจําออกให้แก่ผู้ที่ ถู กจองจํา 2 เพื่อประกาศปี
แห่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่
ไว้ทุกข์
อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่

3 เพื่อ จัดให้บรรดาผู้ ที่ ไว้ทุกข์ ในศิ โยน

เพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าให้เขา นํ้ามันแห่งความยินดี
แทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่ม แห่ง การสรรเสริญ แทนจิตใจที่ ท้อถอย เพื่อ คนจะเรียกเขาว่า ต้นไม้ แห่ งความชอบ
ธรรม ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปลูก ไว้ เพื่อ พระองค์ จะทรงได้ รบ
ั สง่า ราศี 4 เขาทัง้ หลายจะสร้างที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้
เสีย เปล่า แต่ โบราณขึ้น ใหม่ เขาจะก่อ ซากปรักห ัก พัง แต่ ก่อนขึ้น มาอีก เขาจะซ่อมหัว เมืองที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย
เปล่า นั ้น คือ ที่ ที่ รกร้างมาหลายชัว่ อายุ คนแล้ว 5 คนต่างถิน
่ จะยืน เลี้ยงฝูง แพะแกะของเจ้า ทัง้ หลาย บุ ตร
ชายทัง้ หลายของคนต่างด้าวจะเป็น คนไถนาและคนแต่ง เถาองุน
่ ของเจ้า 6 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะได้ ชื่อ ว่า ปุ
โรหิต ของพระเยโฮวาห์ คนจะเรียกเจ้า ทัง้ หลายว่า เป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระเจ้า ของเรา เจ้ าทัง้ หลายจะได้
รับประทานความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ และเจ้าจะอวดในสง่าราศี ของเขาทัง้ หลาย 7 แทนความอาย
ของเจ้า ทัง้ หลาย เจ้ าจะได้ ส่วนสองส่ วน แทนความอดสู เขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ ์ ในส่วนของเขา เพราะ
ฉะนั ้น ในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เขาจะได้ สองส่วนเป็น กรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็น นิ ตย์ จะเป็น ของเขา
8 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ รก
ั ความยุ ติ ธรรม เราเกลียดการขโมยเพื่อ ได้ เครือ
่ งเผาบู ชา เราจะนํา กิจการ
ของเขาด้วยความจริง และเราจะกระทํา พันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับ เขา 9 เชื้อ สายของเขาทัง้ หลายจะเป็ นที ่ รู จั
้
กกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย ทุกคนที่ ได้เห็นเขาจะ
จํา เขาได้ ว่า เขาเป็น เชื้อ สายซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพร� 10 ข้าพเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ อย่างยิง่ ในพระ
เยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้า
แห่ง ความรอด พระองค์ ทรงคลุม ข้าพเจ้า ด้วยเสื้อ แห่ง ความชอบธรรม อย่างเจ้า บ่าวประดับ ตัว ด้วยเครือ
่ ง
ประดับ และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชรนิ ลจินดา 11 เพราะแผ่นดินโลกได้เกิดหน่ อของมัน และสวน
ทําให้ สิ ่ง ที่ หว่านในนั ้น งอกขึ้น มาฉั นใด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงทําให้ ความชอบธรรมและความ
สรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติฉั นนั ้น
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อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
1 เพื่อ เห็น แก่ ศิ โยน ข้าพเจ้า จะไม่ ระงับ เสียง และเพื่อ เห็น แก่ เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า จะไม่ นิ่ง เฉยอยู่ จนกว่า
ความ ชอบ ธรรม ของ กรุ ง นี้ จะ ออก ไป อย่าง ความ สุกใส และ ความ รอด ของ กรุ ง นี้ อย่าง คบ เพลิง ที่ ลุ กอ ยู่
2 บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของเจ้า และกษั ตริย์ทัง
้ หลายจะเห็นสง่าราศี ของเจ้า และเขาจะ
เรียกเจ้าด้วยชื่อใหม่ ซึ่งพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์จะประทาน 3 เจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี ในพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ และเป็น ราชมงกุฎ ในพระหัตถ์ แห่ งพระเจ้า ของเจ้า 4 เขาจะไม่ ขนานนามเจ้า อี กว่า “ถู ก
ทอดทิง้ � และเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่า “ซึ่งร้างเปล่า� แต่ เขาจะเรียกเจ้าว่า “เฮฟซีบาห์� และ

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 62:5
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หนั งสืออส
ิ ยาห์ 63:17

เรียกแผ่นดินของเจ้าว่า “บิวลาห์� เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปี ติยินดีในเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน
5 เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีฉั นใด บุ ตรชายทัง
้ หลายของเจ้าจะแต่งกับเจ้าฉั นนั ้น และเจ้า
บ่าวเปรมปรีดิ ์ เพราะเจ้า สาวฉั นใด พระเจ้า ของเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ เพราะเจ้า ฉั น นั ้น 6 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย บน
กําแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทัง้ หลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทัง้
หลายผู้ที่กล่าวถึงพระเยโฮวาห์ ไม่ต้องระงับเสียง 7 และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนา
และกระทํากรุ งเยรู ซาเล็มให้เป็ นที ่สรรเสริญในแผ่นดินโลก 8 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ ขวา
ของพระองค์ และด้วยพระกรอานุภาพของพระองค์ว่า “แน่ นอนเราจะไม่ให้ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศัตรู
ของเจ้า อีก และบรรดาบุตรชายของคนต่างด้าวจะไม่ ด่ ื มน้าํ องุน
่ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ตรากตรํา ได้ มาน ัน
้ 9 แต่ ผู้
ใดที่ เก ี่ยวเก็บ ไว้จะได้ กิน และสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และบรรดาผู้ ที่ เก ็ บรวบรวมจะได้ ด่ ืม ในลานสถานอัน
บริสุทธิ์ของเรา� 10 จงไป จงไปทางประตู เมือง จัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาติ นี้ จงพูน จงพูนทางหลวงขึ้น จง
เก็บกวาดหินเสียให้หมด จงยกสัญญาณไว้เหนื อชนชาติทัง้ หลาย 11 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ได้ทรงร้องประกาศ
ให้ได้ ยิน ถึง ปลายแผ่น ดิน โลกว่า “จงกล่าวแก่ ธด
ิ าของศิ โยนว่า ‘ดู เถิด ความรอดของเจ้า มา ดู เถิด รางวัล
ของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์� ” 12 และคนจะ
เรียกเขาทัง้ หลายว่า “ประชาชนบริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์� และเขาจะเรียกเจ้าว่า “หามาได้
เมืองที่มิได้ถูกทอดทิง้ �
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บ่อย่าํ องุน
่ แห่งพระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22; วว 19:11-21)

1 นี่ ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดม สวมเสื้อผ้าย้อมสีจากเมืองโบสราห์ พระองค์ผูซึ
้ ่งโอ่อา่ ในเครือ
่ งทรงของ

พระองค์ เสด็จ มาด้วยกําลัง ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ “นี่ เราเองร้องประกาศในความชอบธรรมและมี อาน ุ ภาพ
ที่ จะช่วยให้ รอด � 2 ทําไมเครือ
่ งทรงของพระองค์ จึง สี แดง และเสื้อผ้า ของพระองค์ เหมือนกับ ของคนที่ ย่าํ
ในบ่อยํ่าองุน
่ 3 “เราได้ย่าํ บ่อองุ่นแต่ลําพัง และไม่มีใครจากชนชาติทัง้ หลายอยู่กับเราเลย เราจะยํ่ามันด้วย
ความโกรธของเรา เราเหยียบมัน ด้วยความพิโรธของเรา โลหิต ของเขาจะพรมอยู่ บนเสื้อผ้า ของเรา และ
เราจะทําให้เสื้อผ้าของเราเปื้ อนหมด 4 เพราะวันแก้ แค้นอยู่ในใจของเรา และปี แห่งการไถ่ ของเราได้ มาถึง
5 เรามอง แต่ ไม่มี ผู้ ใดช่วยเหลือ เราประหลาดใจว่า ไม่ มี ผู้ ชู ไว้ เพราะฉะนั ้น แขนของเราเองจึง นํา ความรอด
มาให้เรา และความพิโรธของเรา ชูเราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติทัง้ หลายลงด้วยความโกรธของเรา เราทําให้เขา
เมาด้วยความพิโรธของเรา และเราจะทําให้กําลังของเขาถดถอยลงบนแผ่นดินโลก�

พระเจ้าทรงดูแลรักษาอิสราเอล
ข้าพเจ้า จะกล่าวถึง ความเมตตาแห่ง พระเยโฮวาห์ และการสรรเสริญ ของพระเยโฮวาห์ ตามบรรดา
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ประทานแก่ พวกเรา และความดี ยิง่ ใหญ่ ต่อ วงศ์ วานของอิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรงอนุมั
ติ ให้ ตามพระกรุ ณาของพระองค์ ตามความเมตตาอั นอ ุ ดมสมบู รณ ์ ของพระองค์ 8 เพราะพระองค์ ตรัสว
่า “แน่ ที เดียวเขาเป็น ชนชาติ ของเรา บุ ตรผู้ จะไม่ พู ดม ุสา� และพระองค์ ได้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา
9 พระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทัง
้ สิน
้ ของเขา และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ช่วยเขา
ทัง้ หลายให้รอด พระองค์ ทรงไถ่ เขาด้วยความรักของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์ พระองค์
ทรงยกเขาขึ้น และหอบเขาไปตลอดกาลก่อน 10 แต่ เขาทัง้ หลายได้ กบฏ และทําให้ พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ของพระองค์ เสีย พระทัย ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงหัน เป็น ศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย และพระองค์ ทรงต่อสู้ กับ เขา
ทัง้ หลายเอง 11 แล ้ว พระองค์ ทรงระลึก ถึง สมัย เก่า ก่อน ถึง โมเสส ถึง ชนชาติ ของพระองค์ ว่า “พระองค์ ผู้
ทรงนํา เขาทัง้ หลายขึ้น มาจากทะเลพร้อมกับ ผู้ เลี้ยงแพะแกะของพระองค์ อยู่ ที่ไหน พระองค์ ทรงอยู่ ที่ไหน
ผู้ ซึ่ง บรรจุ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระองค์ ท่ามกลางเขา 12 ผู้ นํา เขาทัง้ หลายทางมือขวาของโมเสสด้วย
พระกรอั 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 หลายจะมิ ได้ สะดุด 14 อย่าง
สัตว์เลี้ยงไปยังหุบเขาฉั นใด พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ประทานให้เขาหยุดพักฉั นนั ้น� ฉะนั ้นพระองค์
จึง ทรงนํา ชนชาติ ของพระองค์ เพื่อ จะสร้างพระนามอันร ุ่ง โรจน์ แด่ พระองค์ เอง 15 ขอทอดพระเนตรลงมา
จากฟ้า สวรรค์ และทรงเพ่ งด ู จากสถานบริสุทธิ์ และรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ ความกระตือรือร้น และอานุภาพ
ของพระองค์ อยู่ ที่ไหน พระทัย กรุ ณาและพระเมตตาของพระองค์ ต่อ ข้า พระองค์ อยู่ ที่ไหน ได้ ถู กยึด ไว้แล ้ว
หรือ 16 แน่ นอนพระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แม้ อับ ราฮัม มิ ได้ รู ้จัก ข้า พระองค์ และ
อิสราเอล หา จํา ข้า พระองค์ ได้ ไม่ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ทรง เป็น พระ บิดา และ พระ ผู้ ไถ่ ของ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย พระนามของพระองค์ ดํารงอยู่ตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาล 17 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์
ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายผิด ไปจากพระมรรคาของพระองค์ และกระทํา ใจของข้า พระองค์ ให้ แข ็
7
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งกระด้างจนข้าพระองค์ ไม่ ยําเกรงพระองค์ ขอพระองค์ ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่ บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
คือ ตระกูล ทัง้ หลายอัน เป็น มรดกของพระองค์ 18 ชนชาติ แห่ งความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ได้ อาศัย อยู่ ที่ นั ่น
แค่ประเดย
ี ๋ วหนึ่ ง ปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ทัง้ หลายได้เหยียบยํ่าสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ลง 19 ข้าพระองค์
ทัง้ หลายเป็น ของพระองค์ พระองค์ ไม่ เคยปกครองพวกเขาเลย เขาไม่ ได้ เรียกพวกเขาโดยพระนามของ
พระองค์

64

พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้ น เราเป็นดินเหนี ยว
1 โอ ถ้า หากว่า พระองค์ จะทรงแหวกฟ้า สวรรค์ เสด็จ ลงมาได้ หนอ เพื่อ ภูเขาจะไหลลงมาต่อ พระพักตร์
พระองค์ 2 ดังเมื่อไฟที่ทําให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทําให้น้ําเดือด เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู จั
้ ก
แก่ปฏิปักษ์ ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร์พระองค์ 3 เมื่อพระองค์ทรงกระทํา
สิง่ น่า กลั วท ี่ พวกข้า พระองค์ คาดไม่ ถึง พระองค์ เสด็จ ลงมา ภู เขาก็ เคลื่อนที่ ลงมาต่อ พระพักตร์พระองค์
4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ตัง
้ แต่ เริม
่ แรกของโลก ไม่มี ผู้ ใดได้ ยิน หรือ ทราบด้วยหู หรือ ตาได้ เห็น สิ ่ง ทัง้ หลายซึ่ง
พระองค์ ทรงเตรียมไว้ เพื่อ บรรดาผู้ ที่ รอคอยพระองค์ นอกเหนื อ พระองค์ 5 พระองค์ ทรงพบเขาที่ ช่น
ื บาน
และกระทําความชอบธรรม บรรดาผู้ที่ จําพระองค์ ได้ ในวิธก
ี ารของพระองค์ ดู เถิด พระองค์ ทรงกริว้ เพราะ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้ หลายยังอยูใ่ นบาปเป็นเวลานาน และข้าพระองค์ทัง้ หลายจะ
รอด 6 ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนสิง่ ที่ไม่สะอาด และการกระทําอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทัง้
สิน
่ วลงอย่างใบไม้ และความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
้ เหมือนเสื้อผ้า ที่ สกปรก ข้า พระองค์ ทุ กคนเหีย
ได้ พัดพาข้าพระองค์ ไปเหมือนลม 7 ไม่มีผู้ใดร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ ที่ เร้าตนเองให้ยด
ึ พระองค์ ไว้
เพราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ทัง้ หลาย และได้ผลาญข้าพระองค์ทัง้ หลาย
เพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ บัดนี้ พระองค์ ยัง ทรงเป็น พระบิดาของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นดินเหนี ยว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้ น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระ
หัตถกิจ ของพระองค์ 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงกริวน
้ ัก และขออย่า ทรงจดจํา ความชัว่ ช้า ไว้เป็น
นิ ตย์ ดู เถิด ขอทรงพิ เคราะห์ ข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ เป็น ชนชาติ ของพระองค์ 10 หัว เมือ งบริสุทธิ ์ ของพระองค์
กลายเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ศิ โยนได้ กลายเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ รกร้าง 11 นิ เวศอัน บริสุทธิ์ และ
งามของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ที่ซึ่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ถูกไฟเผาเสียแล้ว และสิ่งอ
ันน่าปรารถนาของข้าพระองค์ ทัง้ สิน
้ ได้ ถู กทิง้ ร้าง 12 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เป็นอย่างนี้ แล้ว พระองค์ ยังจะ
ทรงยับยัง้ พระองค์ไว้หรือ พระองค์จะทรงเงียบอยูแ
่ ละข่มใจพวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือ
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พระเจ้าทรงตอบพวกอิสราเอลที่เหลืออยู่

1 “คนเหล่านั ้นที่มิได้ขอพบเรา

แสวงหาเรา คนเหล่านั ้นที่มิได้แสวงหาเราได้พบเรา เราว่า ‘เราอยูที
่ ่นี่ เรา
อยู่ ที่ นี่ � ต่อ ประชาชาติ ที่ เขาไม่ ได้ เรียกโดยนามของเรา 2 เรายื่ นม ือ ของเราออกตลอดวัน ต่อ ชนชาติ ที่ มัก
กบฏ ผู้ ดําเนิ น ในทางที่ ไม่ ดี ติ ดตามอุบายของตนเอง 3 ชนชาติ ที่ ยัว่ เย้า เราให้ กร ว
ิ้ ต่อ หน้า อยู่ เสมอ ทําการ
สักการบูชาตามสวน และเผาเครือ
่ งหอมอยู่บนกองอิฐ 4 ผู้ยังคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ ฝังศพ และค้างคืนใน
โบราณสถาน ผู้กินเนื้ อหมู และในภาชนะของเขามีแกงซึ่งทําด้วยเนื้ อที่น่าสะอิดสะเอียน 5 ผู้กล่าวว่า ‘ออก
ไปห่างๆ อย่าเข้ามาใกล้ เพราะข้าบริสุทธิก
์ ว่าเจ้า� เหล่านี้ เป็นควันอยูใ่ นจมูกของเรา เป็นไฟซึ่งไหม้อยูวั
่ นยัง
คํ่า 6 ดูเถิด มีเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า ‘เราจะไม่นิ่ งเฉย แต่เราจะตอบสนอง เออ เราจะตอบสนองไว้ในอกของ
เขา 7 ทัง้ ความชัว่ ช้าของเจ้าและความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายรวมกันด้วย� ” พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า “เขาได้เผาเครือ
่ งหอมบนภูเขา และกล่าวหยาบช้าต่อเราบนเนิ น เราจึงจะตวงกิจการเก่าเข้าไปใน
อกของเขา� 8 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “นํ้าองุน
่ ใหม่หาได้จากพวงองุน
่ และเขากล่าวว่า ‘อย่าทําลายมันเสีย
เพราะมี พระพรอยู่ ในนั ้น� ฉั นใด เราก็ จะกระทํา ด้วยเห็น แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา และไม่ ทําลายเขาหมดที เดียว
ฉั น นั ้น 9 เราจะนํา เชื้อ สายออกมาจากยาโคบ และผู้รบ
ั มรดกภูเขาทัง้ หลายของเราจากยู ดาห์ ผู้ เลือกสรร
ของเราจะได้รบ
ั มันเป็นมรดก และบรรดาผู้รับใช้ของเราจะอาศัยอยู่ที่นั่น 10 ชาโรนจะเป็นลานหญ้าสําหรับ
ฝูงแพะแกะ และหุบเขาอาโคร์จะเป็นทีให้
่ ฝูงวัวนอน เพื่อชนชาติของเราที่ได้แสวงหาเรา 11 แต่เจ้าทัง้ หลาย
จะทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ ลืม ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา ผู้ จัด สํารับ ไว้ให้แก่ พระโชค และจัดหาเครือ
่ งดื่ม บูชาให้
แก่พระเคราะห์ 12 เพราะฉะนั ้นเราจะนั บรวมเจ้าทัง้ หลายไว้กับดาบ และเจ้าทุกคนจะต้องหมอบลงต่อการ
สังหาร เพราะเมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราพูด เจ้าไม่ฟัง แต่ได้กระทําชัว่ ในสายตาของเรา และเลือกสิง่
ที่เราไม่ปี ติยินดีด้วย� 13 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ทัง้ หลายของ
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เราจะได้ รับ ประทาน แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะหิว ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะได้ ดื่ม แต่ เจ้ าจะกระหาย ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้
ของเราจะเปรมปรีดิ์ แต่เจ้าจะได้อาย 14 ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะร้องเพลงเพราะใจยินดี แต่เจ้าทัง้ หลายจะ
ร้องออกมาเพราะเสียใจ และจะครวญครางเพราะจิตระทม 15 เจ้าทัง้ หลายจะทิง้ ชื่อของเจ้าไว้แก่ผูเลื
้ อกสรร
ของเราเพื่อใช้แช่ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงสังหารเจ้า แต่จะทรงเรียกชื่อผู้รับใช้ของพระองค์
ด้วยชื่ออ่น
ื 16 ดังนั ้น ผู้ใดที่ ขอพรให้ตนเองในแผ่นดินโลก จะขอพรให้ตนเองในพระนามพระเจ้าแห่งความ
จริง และผู้ ใดที่ ปฏิญาณในแผ่น ดิน โลก จะปฏิญาณในนามพระเจ้า แห่ง ความจริง เพราะความลําบากเก่า
แก่นั้นก็ลืมเสียแล้ว และซ่อนเสียจากตาของเรา
แผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่
ดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิง่ เก่าก่อนนั ้นจะไม่จํากันหรือนึ ก
ได้ อีก 18 แต่ จงชื่นบานและเปรมปรีดิ ์ เป็น นิ ตย์ ในสิง่ ซึ่ง เราสร้างขึ้น เพราะ ดู เถิด เราสร้างเยรู ซาเล็ม ให้ เป็
นที ่เปรมปรีดิ ์ และชนชาติ ของเมืองนั ้นให้เป็นความชื่นบาน 19 เราจะเปรมปรีดิ ์ด้วยเยรู ซาเล็มและชื่นบาน
ด้วยชนชาติของเรา จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ในเมืองนั ้ นอีก และเสียงครวญคราง 20 ในนั ้นจะไม่มีทารกที่มีชี
วิตเพียงสองสามวัน หรือคนแก่ที่มีอายุไม่ครบกําหนด เพราะเด็กจะมีอายุหน่ง
ึ ร้อยปี จึงตาย และคนบาปที่
มีอายุเพียงหนึ่ งร้อยปี จะเป็ นที ่แช่ง 21 เขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในนั ้น เขาจะปลูกสวนองุน
่ และกิน
ผลของมัน 22 เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นกิน เพราะอายุชนชาติของเรา
จะเป็น เหมือนอายุ ของต้นไม้ และผู้ เลือกสรรของเราจะใช้ ผลงานนํ้ามือ ของเขานาน 23 เขาทัง้ หลายจะไม่
ทํางานโดยเปล่าประโยชน์ หรือคลอดบุตรเพื่อความสยดสยอง เพราะเขาเป็นเชื้อสายของผู้ที่ ได้ รับพรของ
พระเยโฮวาห์ กับลู กๆของเขาด้วย 24 และต่อมา ก่อนที่ เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่ เขายังพูดอยู่ เราจะ
ฟัง 25 สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว และผงคลีจะเป็นอาหารของงู มัน
ทัง้ หลายจะไม่ทําอันตรายหรือทําลายทัว่ ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
17 เพราะ

66
พระพรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
1 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “สวรรค์ เป็ น บัล ลั งก ์ ของเรา และแผ่น ดิน โลกเป็ น แท่น วางเท้า ของเรา นิ เวศ
ซึ่ง เจ้า จะสร้างให้ เรานั ้น จะอยู่ ที่ ไหนเล่า และที่ พํานั ก ของเราอยู่ ที่ไหน 2 สิ ่ง เหล่า นี้ มือ ของเราได้ กระทํา ทัง้
สิน
้ บรรดาสิง่ เหล่านั ้นจึงเป็นขึ้นมา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “แต่คนนี้ ต่างหากที่เราจะมอง คือเขาผู้ที่ถ่อม
และสํานึ กผิดในใจ และตัวสัน
่ เพราะคําของเรา 3 เขาผู้ฆ่าวัวราวกับเขาฆ่าคน เขาผู้ถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ ง
บูชาราวกับ เขาตัด คอสุนัข เขาผู้ ถวายเครือ
่ งบูชาราวกับ เขาถวายเลือดหมู เขาผู้ เผาเครือ
่ งหอมราวกับ เขา
สาธุการรู ปเคารพ คนเหล่านี้ ต่างก็เลือกทางของเขาเอง และจิตใจของเขาปีติยินดีอยูในสิ
่
ง่ น่าสะอิดสะเอียน
ของเขา 4 เราก็ จะเลือกการหลอกหลอนมาให้เขาด้วย และนํา สิง่ ที่ เขากลัว มาถึง เขา เพราะเมื่อ เราได้ เรียก
ไม่มี ผู้ ใดตอบ เมื่อ เราพูด เขาไม่ ฟัง แต่ เขาได้ กระทํา ชัว่ ต่อ หน้า ต่อตาของเรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ ปี ติ ยินดี
ด้วย � 5 เจ้ าผู้ ตัว สัน
่ เพราะพระวจนะของพระองค์ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ “พี่ น้ องของเจ้า ผู้ ซ่ึง
เกลียดชังเจ้า และเหวีย
่ งเจ้าออกไปเพราะเห็นแก่นามของเรา ได้พูดว่า ‘ขอพระเยโฮวาห์ทรงรับเกียรติ� แต่
พระองค์ จะได้ ปรากฏและเป็น ความชื่นบานของเจ้า และเขาเหล่า นั ้น แหละจะต้องได้ รบ
ั ความอาย 6 เสียง
อึง คะนึ ง จากในเมือง เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์กําลัง ให้การตอบแทนต่อ ศั ตรู ของ
พระองค์ 7 ก่อนที่ นางจะปวดครรภ์ นางก็คลอดบุตร ก่อนที่ ความเจ็บปวดจะมาถึงนาง นางก็ให้กําเนิ ดบุตร
ชายคนหนึ่ ง 8 ใครเคยได้ยน
ิ สิง่ อย่างนี้ บ้าง ใครเคยได้ เห ็น สิง่ อย่างนี้ บ้าง แผ่ นดิน จะให้ งอกขึ้น ในวัน เดียว
หรือ ประชาชาติ จะคลอดมาในครู ่เดียวหรือ เพราะพอศิ โยนปวดครรภ์ เธอก็ คลอดบุตรทัง้ หลายของเธอ
9 เราจะนํามาถึงกําหนดคลอด แล้วจะไม่ ให้คลอดหรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เราผู้ เป็ นเหตุ ให้คลอด จะ
ปิดครรภ์หรือ� พระเจ้าของท่านตรัสดังนี้ 10 จงเปรมปรีดิ์กับเยรู ซาเล็มและยินดีกับเธอ นะบรรดาเจ้าที่รก
ั
เธอ จงเปรมปรีดิ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาเจ้าที่ไว้ทุกข์เพื่อเธอ 11 เพื่อเจ้าจะได้ดูดและอิม
่ ใจด้วย
อกอัน ประเล้า ประโลมของเธอ เพื่อ เจ้า 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 ของ
บรรดาประชาชาติ เหมือนลํานํ้าที่ กําลังล้น และเจ้าทัง้ หลายจะได้ดูด เธอจะอุม
้ เจ้าไว้ที่ บัน
้ เอวของเธอ และ
เขย่าขึ้นลงที่เข่าของเธอ 13 ดัง่ ผูที
้ ่มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั ้น และเจ้าจะรับการเล้าโลม
ในเยรู ซาเล็ม 14 เมื่อเจ้าเห็นอย่างนี้ ใจของเจ้าจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของเจ้าจะกระชุม
่ กระชวยอย่างผักหญ้า
และเขาจะรู ก
้ ั นว ่า หัตถ์ ของพระเยโฮวาห์อยู่ กับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และความพิโรธต่อสู้ ศัตรู ของพระองค์
15 เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์จะเสด็จ มาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์ เหมือนลมหมุน เพื่อ สนองเขาด้วย
ความกริว้ ของพระองค์ อย่างเกรีย
้ วกราด และด้วยการขนาบของพระองค์ พร ้ อมด้วยเปลวเพลิง 16 เพราะ

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 66:17

587

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 66:24

พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําการพิพากษาด้วยไฟ และด้วยพระแสงของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ และผู้
ที่พระเยโฮวาห์ทรงสังหารเสียจะมีมากมาย 17 คนทัง้ หลายที่กระทําตัวให้บริสุทธิและชํ
าระตัวให้บริสุทธิ์ อยู่
์
ข้างหลังต้นไม้ต้นหน่งึ ท่ามกลางสวน ที่กําลังกินเนื้ อหมูและสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน และหนู จะถูกเผาผลาญ
เสียด้วยกัน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 18 “เพราะเราทราบการงานของเขาและความคิดของเขา และเราจะมา
รวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทัง้ สิน
้ และเขาจะมาเห็นสง่าราศีของเรา 19 และเราจะตัง้ หมายสําคัญ
ไว้ท่ามกลางเขา และเราจะส่งผู้รอดพ้นจากพวกเขานั ้นไปยังบรรดาประชาชาติ ยังทารชิช ปูลและลูด ผู้โก่
งธนู ยังทูบัลและยาวาน ยังเกาะทัง้ หลายที่ไกลออกไป ที่เขายังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเราและเห็นสง่าราศีของ
เรา และเขาจะประกาศสง่า ราศี ของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 20 และเขาจะนํา พี่ น้องทัง้ สิน
้ ของเจ้า
ทัง้ หลายจากบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
่ งถวายบูชาพระเยโฮวาห์ มาด ้ว ยม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวียน
้ เป็น เครือ
ประทุน ด้วยล่อ และด้วยอูฐ โหนกเดียว ยัง เยรู ซาเล็ม ภู เขาบริสุทธิ ์ ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ “เช่น
เดียวกับ คนอิสราเอลนํา ธัญญบูชาใส่ ภาชนะสะอาดมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเราจะเอาเขา
บางคนเป็นปุโรหิตและเป็นพวกเลวี� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 22 “เพราะฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
ซึ่งเราจะสร้าง จะยังอยู่ต่อหน้าเราฉั นใด� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เชื้อสายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะยังอยู่
ฉั นนั ้น� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และต่อมาทุกวันขึ้นคํ่า และทุกวันสะบาโต เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะมานมัสการ
ต่อหน้าเรา 24 และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนที่ได้ละเมิดต่อเรา เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี้ จะไม่
ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดับ และเขาจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ �
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เยเรมีย์

หนังสื อเสพทูอาจินต์ หนังสือทั ลมัด โจซีฟัส และทาร์กัม ได้ กล่าวว่าเยเรมีย์เป็นผู้เขียนเล่ มนี้ การรับใช้
ของอิสยาห์อยู่ก่อนการรับใช้ของเยเรมีย์เป็นเวลา 60 ปี เยเรมีย์พยากรณ์ เป็นเวลา 40 ปี ในรัชการของกษั
ตริย์โยสิยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิม เยโฮยาคีน และเศเดคียาห์ เยเรมียรั
์ บใช้พระเจ้าในสมัยเดียวกันกับผู้
พยากรณ์ นาฮูม ฮะบากุก และเศฟันยาห์
เยเรมีย์ ได้ เห ็ นการสิน
้ สุด ลงของกษั ตริ ย์ องค์ สุดท้ายของยู ดาห์ ได้ เห ็ นการทําลายพระวิหารและกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และได้ เห็นพวกยูดาห์ถู กนําไปเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน ในสมัยของเยเรมีย์ความบาปเจริญขึ้น
และพวกยูดาห์ได้ถูกพระเจ้าพิพากษาอย่างมากมาย ไม่มีเวลาสงบในสมัยเยเรมีย์
เพราะเหตุ วา่ เยเรมีย์ได้ พยากรณ์ ถึง การที่ อส
ิ ราเอลจะเป็น เชลยและมี ความโศกเศร้า ถึง เรือ
่ งความบาป
ของเขา เขาได้ถูกเรียกว่า “ผู้พยากรณ์ ที่ร้องไห้� (The Weeping Prophet) หนังสือเยเรมีย์นี้ ได้พรรณนา
ถึงการประกาศของเยเรมียใ์ นตอนที่เขาขอร้องให้ยูดาห์กลับมาหาพระเจ้าก่อนที่เขาจะต้องเป็นเชลยในกรุ ง
บาบิโลน
1 ถ้อยคําของเยเรมีย์บุตรชายของฮิลคียาห์ ผู้หน่ง
ึ ในหมู่ปุโรหิต ผู้อยู่ตําบลอานาโธท ในแผ่นดินของเบน
ยามิน 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย์ในรัชกาลโยสิยาห์ โอรสของอาโมน กษั ตริย์แห่งยูดาห์ใน
ปี ที่ สิ บสามของรัชกาลนี้ 3 และมี มาในรัช กาลของเยโฮยาคิ ม โอรสของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ จนถึง
ปลายปี ที่ สิ บเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคี ยาห์ โอรสของโยสิ ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ จนถึงการกวาดเยรู ซาเล็มไป
เป็นเชลยในเดือนที่ห้า

พระเจ้าทรงแต่งตัง้ เยเรมียให้
์ เป็นผู้พยากรณ์ ก่อนที่ท่านจะบังเกิด
4 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้า ว่า 5 “เราได้ รู จั
้ กเจ้าก่อนที่ เราได้ ก่อร่างตัวเจ้าที่ ในครรภ์

และก่อนที่ เจ้ าคลอดจากครรภ์ เราก็ ได้ กําหนดตัว เจ้า ไว้ เราได้ แต่ งตัง้ เจ้า เป็น ผู้ พยากรณ์ ให้ แก่ บรรดา
ประชาชาติ� 6 แล้วข้าพเจ้าก็กราบทูลว่า “อนิ จจา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด ข้าพระองค์พูดไม่
เป็น เพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็ก� 7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อย่าว่าเจ้าเป็นแต่เด็ก เพราะเจ้า
จะต้องไปหาทุก คนที่ เราใช้ ให้ เจ้ าไป และเราบัญชาเจ้า อย่างไรบ้าง เจ้ าจะต้องพูด 8 อย่า กลัว หน้า เขาเลย
เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า จะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียดพระหัตถ์
ของพระองค์ ถู กต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด เราเอาถ้อยคํา ของเราใส่ ใน
ปากของเจ้า 10 ดูซิ ในวันนี้ เราได้ตัง้ เจ้าไว้เหนื อบรรดาประชาชาติและเหนื อราชอาณาจักรทัง้ หลาย ให้ถอน
ออกและให้พังลง ให้ทําลายและให้ควํา่ เสีย ให้สร้างและให้ปลูก�
ผู้พยากรณ์ ได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
“เยเรมีย์เอ๋ย เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลว่า
“ข้าพระองค์ เห็นไม้ตะพดอัลมันด์ อน
ั หนึ่ ง� 12 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้ าเห็นถูกต้องดี แล้ว
เพราะเราจะเร่งเร้าถ้อยคําของเราเพื่อให้กระทําสําเร็จ� 13 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าครัง้ ที่
สองว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นหม้อกําลังเดือดอยูห
่ ม้อหนึ่ ง หันหน้าไปทางทิศ
เหนื อ� 14 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เหตุ ร้ายจะระเบิด จากทิศ เหนื อ มาเหนื อ ชาวแผ่น ดิน นี้ ทัง้
สิน
้ 15 เพราะ ดูเถิด เราจะร้องเรียกครอบครัวทัง้ ปวงแห่งบรรดาราชอาณาจักรทิศเหนื อ� พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ แหละ “เขาทัง้ หลายจะมา และต่างก็จะวางบัลลั งก์ของตนไว้ที่ ตรงทางเข้าประตูกรุ งเยรู ซาเล็ม ตัง้ สู้
ล้อมรอบกําแพงทัง้ หลาย และตัง้ สู้ หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ 16 และเราจะกล่าวคํา พิพากษาของเราต่อ หัว
เมืองเหล่า นั ้น เพราะบรรดาความชัว่ ร้ายของเขาในการที่ ได้ ทอดทิง้ เรา และได้ เผาเครือ
่ งหอมบูชาพระอื่น
และนมัสการสิง่ ที่มือของตนได้กระทําไว้ 17 เพราะฉะนั ้นส่วนเจ้าจงคาดเอวของเจ้าไว้ จงลุกขึ้นและบอกทุก
อย่างที่ เราบัญชาเจ้า ไว้นั้น ให้ เขาฟัง อย่า สะดุ้ง กลัว เพราะหน้า เขาเลย เกรงว่า เราจะทําให้ เจ้ าหงอต่อ หน้า
เขาทัง้ หลาย 18 เพราะ ดู เถิด ในวัน นี้ เรากระทํา ให้ เจ้ าเป็น เมืองมี ป้อม เป็น เสาเหล็ก และเป็น กําแพงทอง
สัมฤทธิ์ สู้ กับ แผ่น ดิน ทัง้ หมด สู้ กับ บรรดากษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ กับ เจ้า นาย กับ ปุโรหิต และกับ ประชาชนแห่ง
แผ่นดินนี้ 19 เขาทัง้ หลายจะต่อสู้กับเจ้า แต่จะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยูก
่ ับเจ้าเพื่อจะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
11 ยิง
่ กว่านี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า
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คําตรัสจากพระเจ้าถึงยูดาห์ผู้กลับสัตย์

1 ยิง
่ กว่านี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “จงไปประกาศกรอกหูของกรุ งเยรู ซาเล็มว่า พระ

เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เรายัง จํา เจ้า ได้ คือ ความเมตตาในวัย สาวของเจ้า ความรัก ขณะที่ เจ้ าเข้า พิธี สมรส
เมื่อเจ้าตามเรามาในถิน
่ ทุรกันดาร ในดินแดนที่ไม่ได้หว่านพืชอะไร 3 อิสราเอลนั ้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระ
เยโฮวาห์ คือ เป็น ผลิตผลรุ น
่ แรกของพระองค์ คนทัง้ ปวงที่ ได้ กิน ผลนั ้ นก ็ ผิด เหตุ ร้ายจึง จะมาถึง เขา พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� 4 โอ วงศ์ วานของยาโคบ และบรรดาครอบครัวแห่งวงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “บรรพบุรุษของเจ้าจับความชัว่ ช้าอะไรได้ในเราเล่า
เขาจึง ไปห่างเสีย จากเรา และไปดําเนิ น ตามสิง่ ไร้ค่า และได้ กลายเป็น สิง่ ไร้ค่า 6 เขาทัง้ หลายมิ ได้ กล่าวว่า
‘พระเยโฮวาห์ประทั บที่ไหน ผู้ได้ พาเราขึ้นมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ผู้ ได้ นํา เราอยู่ในป่า ถิน
่ ทุ รกันดาร ในแดน
ทะเลทรายมี หลุม ในแดนที่ กันดารนํ้า และมี เงามัจจุ ราช ในแผ่นดิ นที ่ ไม่มี ผู้ ใดผ่านไปได้ และไม่ มี มนุษย์
อาศัย อยู่ ที่ นั่น � 7 และเราได้ พาเจ้า ทัง้ หลายเข้า มาในดิน แดนที่ อุดมสมบูรณ์ เพื่ อก ิน ผลไม้ และของดีๆ ใน
แผ่น ดิน นั ้น แต่ เมื่อ เจ้า เข้า มา เจ้ าได้ กระทํา ให้แผ่ นดิน ของเราเป็น มลทิน และกระทํา ให้มรดกของเราเป็น
สิง่ น่า สะอิดสะเอียน 8 ปุ โรหิต ทัง้ หลายมิ ได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ประทั บท ี่ ไหน � คนเหล่านั ้ นที ่ แถลงพระ
ราชบัญญั ติ ไม่รู จั
้ ก เรา บรรดาผู้ เลี้ยงแกะก็ ละเมิด ต่อ เรา พวกผู้ พยากรณ์ ได้ พยากรณ์ โดยพระบาอัล และ
ดําเนิ นติดตามสิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ �
บรรดาความทุกข์ลําบากของอิสราเอลคือผลแห่งความบาป

“เพราะฉะนั ้นเราจะยังโต้ แย้งกับเจ้า เราจะโต้ แย้งกับลู กหลานของเจ้า 10 เหตุ ว่า
จงข้ามไปยังฝั่ งเกาะคิ ทธิม แล้วก็ ดู และใช้คนไปถึงเมืองเคดาร์และพิจารณาอย่างถี่ ถ้วน ดู ที ว่าเคยมีสิ ่งอ
ย่างนี้ บ้างไหม 11 มีประชาชาติ ใดเคยได้ เปลี่ยนพระของตน ถึงแม้ว่าพระเหล่านั ้นไม่เป็นพระ แต่ ประชาชน
ของเราได้เอาสง่าราศีของเขาแลกกับสิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ อย่างใด� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ ฟ้าสวรรค์
ทัง้ หลายเอ๋ย จงตกตะลึ งด ้วยสิง่ นี้ จงเกรงกลัว อย่างสยดสยองและจงโดดเดี่ยวอ้างว้างเสีย เลย 13 เพราะ
ว่าประชาชนของเราได้ กระทําความชัว่ ถึงสองประการ เขาได้ ทอดทิง้ เราเสียซึ่งเป็นแหล่งนํ้าเป็น แล้วสกัด
หินขังนํ้าไว้สําหรับตนเอง เป็นถังนํ้าแตก ซึ่งขังนํ้าไม่ได้ 14 อิสราเอลเป็นทาสเขาหรือ หรือเป็นทาสที่เกิดมา
ในบ้าน เหตุใดเขาจึงตกไปเป็นเหยื่อ 15 สิงโตหนุ่มคํารามเข้าใส่เขา มันคํารามเสียงดังมาก และมันทัง้ หลาย
ได้กระทําให้แผ่นดินของเขาทิง้ ร้างว่างเปล่า หัวเมืองทัง้ หลายของเขาก็ถูกเผา ไม่มีคนอาศัยอยู่ 16 ยิง่ กว่านั ้
นอีก ประชาชนเมืองโนฟและเมืองทาปานเหสได้ทุบกระหม่อมของเจ้าแล้ว 17 เจ้าหาเรือ
่ งเหล่านี้ ให้มาใส่ตัว
เจ้า เอง โดยการทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงนํา เจ้า ไปตามทางมิ ใช่ หรือ 18 บัดนี้
เจ้ าได้ อะไรด้วยการลงไปยังอียป
ิ ต์ เพื่อด่ ืมน้าํ ในแม่น้ําชิโหร์ หรือเจ้าได้ อะไรด้วยการที่ ลงไปยังอัสซีเรีย เพื่
อด่ื มน้าํ ในแม่น้ํา นั ้น 19 ความโหดร้ายของเจ้า จะตี สอนเจ้า เอง และการที่ เจ้ ากลับ สัตย์ นั้น เองจะตําหนิ เจ้า
ฉะนั ้นเจ้าจงรู แ
้ ละเห็นเถิดว่า มันเป็นความชัว่ และความขมขื่น ซึ่งเจ้าทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ซึ่ง ความยําเกรงเรามิ ได้ อยู่ ในตัว เจ้า เลย� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 20 “เพราะ
ว่า นานมาแล้ว เราได้ หก
ั แอกของเจ้า และระเบิด พันธนะของเจ้า เสีย และเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้า จะไม่ ละเมิด �
เออ เจ้าได้โน้มตัวลงเล่นชู้บนเนิ นเขาสูงทุกแห่งและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น 21 แต่เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็นเถา
องุน
่ อย่างดี เป็นพันธุแท้
์ ทัง้ นั ้น แล้วทําไมเจ้าเสื่อมทรามลงจนกลายเป็นเถาแปลกไปได้� 22 องค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ถึง แม้ ว่า เจ้า ชําระตัว ด้วยนํ้า ด่าง และใช้สบู่ มาก แต่ รอยเปื้ อนความชัว่ ช้า ของเจ้า ก็ ยงั
ปรากฏอยู่ ต่อ หน้า เรา 23 เจ้ าจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ข้า ไม่ เป็น มลทิน ข้าม ิ ได้ ติ ดตามพระบาอัล ไป� จงมองดู
ท่าทางของเจ้า ที่ ในหุบเขาซิ จงสํานึ ก ซิ วา่ เจ้า ได้ กระทํา อะไร เจ้ าเหมือนอูฐ สาวคะนองที่ เดิน ข้ามไปข้ามมา
24 เหมือนลาป่ าที่คุ้นเคยกับถิน
่ ทุรกันดาร ได้สูดลมด้วยความอยากอันรุนแรงของมัน ใครจะระงับความใคร่
ของมันได้ บรรดาที่ แสวงหามันจะไม่ ต้องเหน็ ดเหนื่ อย เมื่อถึงเดือนที่ กําหนดของมันจะพบมันเอง 25 ระวัง
อย่า ให้เท ้า ของเจ้าขาดรองเท้า และระวัง ลํา คอของเจ้า ให้พ้น จากความกระหาย แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘หมดหวัง
เสีย แล้ว เพราะข้า ได้ รก
ั พระอื่น และข้า จะติดตามไป� 26 เมื่อ โจรถูก จับ มี ความละอายฉั นใด วงศ์ วานของ
อิสราเอลก็ จะละอายฉั นนั ้น ทัง้ ตัวเขา กษั ตริย์ เจ้านาย ปุ โรหิตและผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเขา 27 ผู้กล่าว
แก่ลําต้นว่า ‘ท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า� และกล่าวแก่ศิลาว่า ‘ท่านคลอดข้าพเจ้ามา� เพราะเขาทัง้ หลายได้
หันหลังให้แก่ เรา มิใช่หันหน้ามาให้ แต่ เมื่อถึงเวลาลําบากเขาจะกล่าวว่า ‘ขอทรงลุกขึ้นช่วยข้าพระองค์ ทัง้
หลายให้รอด� 28 แต่บรรดาพระของเจ้าอยู่ที่ ไหนเล่า ซึ่งเป็นพระที่ เจ้าสร้างไว้สําหรับตัวเอง ถ้ามันช่วยเจ้า
ให้รอดได้ ก็ให้มันลุกขึ้นช่วย เมื่อถึงเวลาลําบากของเจ้า โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้ามีหว
ั เมืองมากเท่าใด เจ้าก็มีพระ
มากเท่านั ้น� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าทัง้ หลายจะมาร้องทุกข์เรือ
่ งเราทําไม เจ้าได้ละเมิดต่อเราหมดทุก
คนแล้ว 30 เราได้โบยตีลูกหลานของเจ้าเสียเปล่า เขาทัง้ หลายก็ไม่ดีขึ้น ดาบของเจ้าเองได้กลืนผู้พยากรณ์
ของเจ้า เหมือนอย่างสิงโตที่ ทําลาย 31 โอ คนยุ คน ี้ เอ๋ย เจ้ าทัง้ หลายจงพิจารณาดู พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ เราเป็นเหมือนถิน
ิ ราเอลหรือ หรือเหมือนแผ่นดินทีม
่ ืดทึบหรือ ทําไมประชาชนของเรา
่ ทุรกันดารแก่อส
9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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จึง กล่าวว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น เจ้า นาย ข้า พระองค์ จะไม่ มาหาพระองค์ อีก � 32 สาวพรหมจารีจะลืม
อาภรณ์ ของเธอได้หรือ เจ้าสาวจะลืมเครือ
่ งพันกายของตนได้หรือ แต่ประชาชนของเราได้ลืมเรา เป็นเวลา
กี่วนก
ั ็นับไม่ไหวแล้ว 33 ทําไมเจ้านําวิถีของเจ้าไปหาความรักอย่างแนบเนี ยน ฉะนั ้นเจ้าจึงสอนทางของเจ้า
ให้คนชัว่ ด้วย 34 ที่ชายเสื้อของเจ้าจะเห็นโลหิตของคนจนที่ไร้ความผิดด้วย เรามิได้พบโดยการสืบหาอย่างลึ
กลับ แต่โดยเรือ
่ งต่างๆเหล่านี้ 35 เจ้าก็ยงั กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้าไม่มีความผิดเลย พระพิโรธของพระองค์
จะหัน กลับ จากข้าพเจ้า เป็น แน่ � ดู เถิด เราจะนํา เจ้า ไปสู่ การพิพากษา เพราะเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า มิ ได้
กระทํา บาป� 36 ทําไมเจ้า ท่องเที่ยวไปๆมาๆอย่างเบาความเช่น นั ้น โดยเปลี่ยนเส้น ทางของเจ้า อยู่เสมอนะ
อียป
ิ ต์ จะกระทํา ให้เจ้ าได้ อาย เหมือนอัส ซีเรีย ได้ กระทํา ให้เจ้ าได้ อายมาแล้ วน ัน
้ 37 เจ้ าจะออกมาจากที่ นั่น
ด้วย โดยเอามือกุมศีรษะของเจ้าไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ บรรดาความไว้วางใจของเจ้าเสีย เจ้าจะ
เจริญขึ้นมาเพราะเขาก็ไม่ได้�
1 “เขาทัง
้ หลายว่า

3

‘ถ้าชายคนใดหย่าภรรยาของตนและเธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเป็นภรรยาของชายอีก
คนหนึ่ ง เขาจะกลับไปหาเธอหรือ แผ่นดินนั ้นจะไม่โสโครกมากมายหรือ� แต่เจ้าได้เล่นชูกั
้ บคนรักมากมาย
แล้ว ถึง กระนั ้น เจ้า จงกลับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 2 “จงแหงนหน้า ขึ้น สู่ บรรดาที่ สูง นั ้น
และดูซี ที่ไหนบ้างที่ไม่มีคนมานอนด้วย เจ้าได้นั่งคอยคนรักของเจ้าอยู่ที่ริมทาง อย่างคนอาระเบียในถิน
่ ทุ
รก ัน ดาร เจ้ าได้ กระทํา ให้แผ่ นดิน โสโครกด้วยการแพศยาและความชัว่ ช้า ของเจ้า 3 เพราะฉะนั ้น ฝนจึง ได้
ระงับเสีย และฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไป แต่เจ้ามีหน้าผากของหญิงแพศยา เจ้าปฏิเสธไม่ยอมอาย 4 ตัง้ แต่
เวลานี้ เจ้าจะร้องเรียกเรามิใช่หรือว่า ‘พระบิดาของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ชี้นําตัง้ แต่ข้าพระองค์ยงั
สาวๆ 5 พระองค์จะทรงพระพิโรธอยู่เป็นนิ ตย์หรือ พระองค์จะทรงกริว้ อยู่จนถึงที่สุดปลายหรือ� ดูเถิด เจ้า
ลัน
่ วาจาแล้ว แต่เจ้าก็ยงั กระทําความชัว่ ช้าทุกอย่างซึ่งเจ้ากระทําได้�
พระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อยูดาห์ผู้กลับสัตย์

“เธอทําอะไรเจ้าเห็นหรือ คืออิสราเอลผู้
กลับสัตย์ เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุกลูก และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น แล้วก็ไปเล่นชู้อยูที
่ ่นั่น 7 เมื่อเธอทําอย่าง
นี้ จนหมดแล้วเรากล่าวว่า ‘เจ้ าจงกลับมาหาเรา� แต่ เธอก็ ไม่ กลับมา และยู ดาห์น้องสาวที่ ทรยศนั ้ นก็เห็น
8 และเราเห็นว่า เพราะเหตุ ทัง
้ ปวงที่ อส
ิ ราเอลผู้กลับสัตย์ได้ล่วงประเวณี นั ้น เราได้ ไล่ เธอไปพร้อมกับให้หน
ังสือหย่า แต่ ยู ดาห์น้องสาวที่ ทรยศนั ้ นก็ไม่ กลัว เธอก็ กลับไปเล่นชู้ด้วย 9 ต่อมาเพราะการแพศยาเป็นการ
เบาแก่เธอมาก เธอก็กระทําให้แผ่นดินโสโครกไป โดยไปล่วงประเวณี กับศิลากับลําต้น 10 แม้ว่าเธอกระทํา
ไปสิน
้ อย่างนี้ แล้ว ยูดาห์น้องสาวที่ทรยศของเธอก็มิได้หันกลับมาหาเราด้วยสิน
้ สุดใจ แต่แสร้งทําเป็นกลับ
มา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อิสราเอลผู้กลับสัตย์ยงั สําแดงตั
วว่ามี ผิดน้ อยกว่ายู ดาห์ที่ ทรยศ 12 จงไปประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ไปทางเหนื อกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
อิสราเอลผู้กลับสัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เราจะไม่ให้ความกริว้ ของเราสวมทับเจ้า เพราะเราประกอบด้วยพระ
กรุ ณาคุณ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ เราจะไม่กรว
ิ้ เป็นนิ ตย์ 13 เพียงแต่ยอมรับความชัว่ ช้าของเจ้าว่า เจ้
าได้ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า และเที่ยวเอาใจพระอื่ นที ่ ใต้ ต้นไม้ เข ียวสดทุก ต้น และเจ้า มิ ได้
เชื่อ ฟัง เสียงของเรา� ” พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ ลูก หลานที่ กล ับ สัตย์เอ๋ย
กลับมาเถิด เพราะเราแต่งงานกับ เจ้าแล้ว เราจะรับเจ้าจากเมืองละคนและจากครอบครัวละสองคน และ
เราจะนําเจ้ามาถึงศิ โยน 15 และเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่ พอใจเราแก่ เจ้า ผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู แ
้ ละ
ความเข้าใจ 16 และต่อ มาเมื่อ เจ้า ทวีและเพิม
่ ขึ้น ในแผ่น ดิน นั ้น ในครัง้ นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เขาทัง้
หลายจะไม่กล่าวอีกว่า ‘หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์� เรือ
่ งนี้ จะไม่มีขึ้นในใจ ไม่มีใครระลึกถึง ไม่มีใคร
นึ กถึง จะไม่ทํากันขึ้นอีกเลย 17 ในครัง้ นั ้นเขาจะเรียกกรุ งเยรู ซาเล็มว่า เป็นพระที่นั่งของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาประชาชาติ จะรวบรวมกันเข้ามาหายังพระนามของพระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเขาจะไม่ ติ ด
ตามใจอัน ชัว่ ของเขาอย่างดื้อ กระด้างอีก ต่อ ไป 18 ในสมัย นั ้น วงศ์ วานของยู ดาห์จะเดิน มากับ วงศ์ วานของ
อิสราเอล เขาทัง้ สองจะรวมกันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนื อ มายังแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า
ให้เป็นมรดก 19 แต่เรากล่าวว่า ‘เราจะตัง้ เจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของเราอย่างไรดีหนอ และให้แผ่นดิ
นที่น่าปรารถนาแก่เจ้า เป็นมรดกที่สวยงามที่สุดในบรรดาประชาชาติ� และเรากล่าวว่า ‘เจ้าจะเรียกเราว่า
พระบิดาของข้าพระองค์ และจะไม่หน
ั กลับจากการติดตามเรา� ”
6 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าในรัชกาลของกษั ตริย์โยสิ ยาห์ว่า

การสารภาพความผิดบาป
“โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย แน่ นอนทีเดียวที่ภรรยาทรยศละทิง้ สามีของนางฉั นใด
เจ้ าก็ ได้ ทรยศต่อ เราฉั น นั ้น� 21 เขาได้ยน
ิ เสียงมาจากที่ สูง เป็น เสียงร้องไห้ และเสียงวิงวอนของบุตรทัง้
หลายของอิสราเอล เพราะเขาได้แปรวิถีของเขาเสียแล้ว เขาได้ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 22 “บรรดา
บุตรที่ กลับสัตย์เอ๋ย จงกลับ มาเถิด เราจะรักษาความสัตย์ของเจ้าให้หาย� “ดู เถิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายมา
20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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หาพระองค์ แล้ว เพราะพระองค์ ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 23 แท้ จริงความหวังว่าจะได้
ความรอดจากเนิ น เขาและจากภูเขาหลายลู กก ็ เป็น ความไร้สาระ แท้ จร ิง ความรอดของอิสราเอลนั ้น อยู่ใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 24 แต่ว่าสิง่ ที่น่าอายนั ้นได้กัดกินสิง่ ทัง้ ปวงที่บรรพบุรุษของเราได้ลงแรงทําไว้
ตัง้ แต่เรายังเป็นเด็กอนุชนอยู่ คือฝูงแกะ ฝูงวัว บุตรชาย และบุตรสาวทัง้ หลายของเขา 25 ให้เรานอนลงจม
ในความอายของเรา และให้ความอัปยศคลุมเราไว้ เพราะเราได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ทัง้ ตัว เราและบรรพบุรุษ ของเรา ตัง้ แต่ เราเป็ นอน ุ ชนอยู่ จนทุก วัน นี้ และเราหาได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่�
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พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้า เจ้า จะกลับ มา เจ้ าจงกลับ มาหาเรา ถ้า เจ้า ยอมเอาสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนไปให้พ้นสายตาของเราเสีย เจ้าก็จะไม่โลเล 2 และถ้าเจ้าปฏิญาณอย่างสัจจริง อย่างยุติธรรม
และอย่างชอบธรรมว่า ‘ตราบใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ � แล ้ว บรรดาประชาชาติ จะให้ พรกัน
ในพระนามพระองค์ และเขาทัง้ หลายจะอวดพระองค์� 3 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ คนยู ดาห์ และแก่
ชาวเยรู ซาเล็ม ว่า “จงทุ บด ิ นที ่ ไถไว้แล ้ วน ัน
้ และอย่า หว่านลงกลางหนาม 4 ดู ก่อน คนยู ดาห์ และชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงเอาตัวรับพิธีเข้าสุ หนัตถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงตัดหนั งปลายหัวใจของเจ้าเสีย เกรงว่า
ความกริว้ ของเราจะพลุ่งออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ ไม่มีใครจะดับได้ เหตุด้วยความชัว่ แห่งการกระทําทัง้
หลายของเจ้า
1

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์

5 จงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุ งเยรู ซาเล็ม ว่า ‘จงเป่ าแตรไปทัว
่ แผ่นดิน จงรวมกัน จงร้องประกา

ศดังๆว่า มารวมกันเถิด ให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่มีป้อม� 6 จงยกธงขึ้นสู่ศิโยน จงรีบหนี ไปให้ปลอดภัย
อย่ารออยู่ เพราะเราจะนําความร้ายมาจากทิศเหนื อ และนําการทําลายใหญ่ยงิ่ มา 7 สิ งโตตั วนัน
้ ได้ ออกไป
จากพุ่มไม้หนาทึบของมันแล้ว และผู้ทําลายเหล่าประชาชาติกําลังเดินทางมาแล้ว เขาได้ออกไปจากสถาน
ที่ ของเขาเพื่อกระทําให้แผ่นดินของเจ้ารกร้างไป หัวเมืองของเจ้าจะถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าๆปราศจากคนอาศัย
8 ด้วยเหตุ นี้ เจ้ าจงสวมผ้ากระสอบ จงครํา
่ ครวญและร้องไห้ เพราะพระพิโรธอันร้อนแรงของพระเยโฮวาห์
มิได้ หัน กลับ ไปจากเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ต่อ มาในวัน นั ้น ทัง้ กษั ตริย์ และพวกเจ้า นายจะหมดกําลัง
ใจ บรรดาปุโรหิต จะตกตะลึง และผู้ พยากรณ์ ก็ จะอัศจรรย์ ใจ � 10 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงล่อลวงชนชาตินี้ และกรุ งเยรู ซาเล็มแน่ นอนทีเดียวว่า ‘เจ้าทัง้ 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 ตรสาวประชาชนของเรา ไม่ใช่ จะมาฝัด หรือ มา
ชําระ 12 กระแสลมที่ แรงจะพัด มาจากที่ เหล่ านั ้น มาสู่ เรา บัดนี้ เราจะกล่าวคํา ตัดสิน ต่อ พวกเขา� 13 ดู เถิด
เขาจะขึ้น มาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลมหมุน ม้า ทัง้ หลายของเขาเร็ว ยิง่ กว่า นกอินทรี วิบัติ แก่
เราทัง้ หลาย เพราะว่า เราจะต้องพินาศ 14 โอ กรุ งเยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงล้างจิตใจของเจ้า ให้ พ้น จากความชัว่
ร้าย เพื่อ เจ้า จะรอดได้ ความคิด ชัว่ ร้ายของเจ้า นั ้น จะสิง อยู่ ในใจของเจ้า นานสัก เท่าใด 15 เพราะว่า มี เสียง
ประกาศมาจากเมืองดาน และโฆษณาความชัว่ ร้ายจากภูเขาเอฟราอิม 16 จงกล่าวแก่บรรดาประชาชาติ ดู
เถิด จงโฆษณาแก่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ว่า บรรดาผู้ ล้อมมาจากแผ่น ดิน ไกล เขาทัง้ หลายโห่รอ
้ งเข้า ใส่ หว
ั เมืองยู
ดาห์ 17 เขาทัง้ หลายล้อมยูดาห์ไว้รอบเหมือนผู้ดูแลเฝ้านา เพราะว่ายูดาห์ได้กบฏต่อเรา� พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 18 “วิถี และการกระทํา ทัง้ หลายของเจ้า ได้ นํา เรือ
่ งนี้ มาเหนื อ เจ้า นี่ แหละเป็น ผลแห่ง ความชัว่
ร้ายของเจ้า เพราะมันขมขื่น เพราะมันมาถึงจิตใจของเจ้าทีเดียว�
เยเรมียค
์ รํา่ ครวญเรือ
่ งยูดาห์
แสนระทม ข้าก็บิดตัวด้วยความเจ็บปวด โอ ผนั งดวงใจของข้าเอ๋ย จิตใจของข้าก็ว้าวุน
่ ข้า
จะนิ่ ง อยู่ ไม่ ได้ เพราะจิตใจข้า ได้ยน
ิ เสียงแตร เสียงปลุก ของสงคราม 20 การประกาศเรือ
่ งความหายนะไล่
ติ ดตามความหายนะ แผ่ นดิน ทัง้ สิ้นก ็ ถู กทิง้ ร้าง บรรดาเต็นท์ ของข้า ก็ ถู กทําลายในฉั บ พลัน ม่านทัง้ หลาย
ของข้า ก็ สิ ้น ไปในบัด เดีย
๋ วเดียว 21 ข้า จะต้องมองดู ธงและฟัง เสียงแตรนานสัก เท่าใด 22 “เพราะประชาชน
ของเราโง่เขลา เขาทัง้ หลายไม่ รู จั
้ กเรา เขาทัง้ หลายเป็น ลูกหลานที่ โง่ทึบ เขาทัง้ หลายไม่ มี ความเข้าใจ เขา
ทัง้ หลายทําความชัว่ เก่ง แต่ เขาไม่ เข ้า ใจที่ จะทํา ดี� 23 ข้าพเจ้า มองดู พื้นที่ โลก และดู เถิด เป็ นที ่ รา้ งและ
ว่างเปล่า และมองดูฟ้าสวรรค์ ในนั ้นก็ไม่มีความสว่าง 24 ข้าพเจ้ามองดูภูเขา ดูเถิด มันกําลังสัน
่ อยู่ บรรดา
เนิ นเขาก็ แกว่งไปแกว่งมา 25 ข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด ไม่มีมนุษย์เลย นกทัง้ ปวงแห่งท้องอากาศได้ หนี ไป
แล้ว 26 ข้าพเจ้า มองดู และดู เถิด เรือกสวนไร่นาก็ เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และหัวเมืองทัง้ สิ้นก ็ปรักห ัก พัง ไปต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ พระพิโรธอั นร ้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “แผ่ น
19 แสนระทม
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ดิน ทัง้ หมดจะเป็ นที ่ รกร้าง ถึง กระนั ้น เราก็ยังม ิ ได้ กระทํา ให้ถึง อวสานเสียที เดียว 28 เพราะเรือ
่ งนี้ โลกจะไว้
ทุกข์ และฟ้า สวรรค์ เบื้องบนจะดํา มืด เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้ หมายใจไว้แล้ว เราจะไม่ เปล ี่ยนใจ
หรือ หัน กลับ 29 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงพลม้า และนั ก ธนู ชาวเมืองทัง้ หมดก็ จะหนี ไป เขาเข้าไปอยู่ ในสุ มท ุม พุ่ม ไม้
และปีน ป่ายไปท่า มกลางศิ ลา หัว เมืองทุก แห่ งก ็ ถู กทอดทิง้ และไม่ มี มนุษย์ อาศัย อยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น เลย
30 เจ้ าผู้ที่ ถู กทิง
้ ร้างเอ๋ย ที่เจ้าแต่งตัวสีแดงนั ้นเจ้าทําอะไรกัน และที่เจ้าประดับตัวด้วยอาภรณ์ ทองคํา ที่เจ้
าขยายดวงตาให้กว้างด้วยแต้มสี เออ เจ้ าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คนรักของเจ้าจะดู หมิน
่ เจ้า เขาทัง้ หลาย
ิ ของเจ้า 31 เพราะเราได้ยน
จะแสวงหาชีวต
ิ เสียงเหมือนเสียงหญิง คลอดบุตรร้องแสนเจ็บ ปวดอย่างกับ จะ
คลอดบุตรหัวปี เสียงร้องแห่งบุตรสาวศิโยนนั ้น แทบจะขาดใจ เหยียดมือของเธอออกร้องว่า ‘วิบัติแก่ข้าใน
บัดนี้ จิตใจข้าอ่อนเปลี้ยอยูเ่ พราะเหตุพวกฆาตกร� ”

5
ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติชัว่ ร้าย

1 “จงวิง
่ ไปวิง่ มาอยูใ่ นถนนกรุ งเยรู ซาเล็ม บัดนี้ จงมองและรับรู ้ จงค้นตามลานเมืองดูทีว่า จะหามนุษย์สัก

คนหนึ่ งได้ หรือไม่ คือคนที่ กระทําการยุติ ธรรมและแสวงหาความจริง เพื่อเราจะได้ อภัยโทษให้แก่ เมืองนั ้น
2 แม้ เขาทัง
้ หลายกล่าวว่า ‘ตราบใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่� เขาก็ ยงั ปฏิญาณเท็จ อย่างแน่ นอน �
3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเนตรของพระองค์ ทรงหาความจริงมิใช่หรือ พระองค์ ทรงเฆี่ยนตี เขาทัง
้ หลาย
แต่ เขาก็ ไม่รู สึ
้ ก สํานึ ก พระองค์ ทรงล้างผลาญเขา แต่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมดี ขึ้น เขาได้ กระทํา ให้ หน
้า ของเขากระด้างยิง่ กว่า หิน เขาปฏิเสธไม่ ยอมกลับ ใจ 4 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ทูล ว่า “แน่ นอนคนเหล่า นี้ เป็น แต่
คนต้อยตํ่า เขาเหล่า นี้ โง่เขลา เพราะเขาไม่ รู จั
้ ก พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ไม่รู จั
้ ก คํา ตัดสิน ของพระเจ้า
ของเขา 5 ข้า พระองค์ จะไปหาพวกผู้ ยิง่ ใหญ่ และจะพู ดก ับ เขาทัง้ หลาย เพราะเขารู จ
้ ัก พระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์ และรู จ
้ ัก คํา ตัดสิน ของพระเจ้า ของเขา� แต่ เขาทัง้ หลายทุก คนก็ ได้ หัก แอกเสีย เขาทัง้ หลายได้
ระเบิด พันธนะเสีย 6 เพราะฉะนั ้น สิ งโตจากป่า จะมาสังหารเขา สุนัข ป่า ยามสนธยาจะทําลายเขา เสือ ดาว
จะเฝ้าหัวเมืองทัง้ หลายของเขา ทุ กคนที่ ไปจากเมืองเหล่านั ้นจะถูก ฉี ก เป็นชิน
้ ๆ เพราะว่าความละเมิดของ
เขามากมาย การกลับสัตย์ของเขาก็ใหญ่ยิง่
ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี

“เราจะให้ อภัย เจ้า ได้ อย่างไร ลูก หลานของเจ้า ได้ ละทิง้ เราแล้ว และได้ อา้ งผู้ ที่ ไม่ใช่ พระในการทํา สัตย์
ปฏิญาณ เมื่อ เราเลี้ยงเขาให้ อิม
่ เขาก็ ทําการล่วงประเวณี แล้ว ก็ ยกขบวนกัน ไปที่ เรือนของหญิง แพศยา
8 เขาทัง
้ หลายเหมือนม้า ที่ กิ นอ ม
ิ่ ในตอนเช้า ทุ กคนก็ รอ
้ งหาภรรยาของเพื่อนบ้าน� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ทําโทษเขาหรือ และจิตใจเราไม่ควรที่จะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้ หรือ
7

ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ

10 ขึ้น ไปตามกําแพงของมัน และทําลายเสีย

แต่ อย่า ไปถึง อวสานที เดียว เอาเชิง เทิน ของมัน ออก เพราะ
นั ่นไม่ใช่เป็นของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์ วานของอิสราเอลและวงศ์ วานของยูดาห์ได้ ทรยศต่อเราอย่าง
สิน
่ งพระเยโฮวาห์ และได้ กล่าวว่า
้ เชิง แล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 เขาทัง้ หลายพู ดม ุ สาในเรือ
“พระองค์มิได้ทรงกระทําประการใด ไม่มีการร้ายอันใดจะเกิดขึ้นแก่เรา เราก็จะไม่เห็นดาบหรือการกันดาร
อาหาร 13 ผูพยากรณ์
้
ก็จะเป็นแต่ลมๆ พระวจนะไม่มีในคนเหล่านั ้น ขอให้เป็นอย่างนั ้นแก่เขาเถิด� 14 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้าทัง้ หลายกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ ดูเถิด เราจะ
ทําถ้อยคําของเราที่ อยู่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟ และชนชาติ นี้ เป็นฟืน และไฟนั ้นจะเผาผลาญเขาเสีย 15 ดู
เถิด โอ วงศ์วานของอิสราเอลเอ๋ย เราจะนําประชาชาติจากแดนไกลมาสู้เจ้าทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ แหละ “เป็นประชาชาติที่มีอํานาจใหญ่โต เป็นประชาชาติดึกดําบรรพ์ เป็นประชาชาติที่เจ้าไม่รู ภาษาของ
้
เขา เขาจะพูด อะไรเจ้า ก็ ไม่ เข้าใจ 16 แล่ งธนูของเขาเหมือนอุโมงค์ เปิด เขาเป็น ทแกล้ว ทหารทุก คน 17 เขา
จะกินซึ่งเจ้าเกี่ยวได้ และกินอาหารของเจ้าเสีย ซึ่งบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าควรจะได้กิน เขาจะกินฝูง
แกะฝูง วัว ของเจ้า เสีย เขาจะกิน เถาองุน
่ และต้น มะเดื่อ ของเจ้า เสีย เขาจะทําลายตัว เมืองที่ มี ป้อมของเจ้า
ซึ่งเจ้าวางใจนั ้นเสียด้วยดาบ�
ความบาปของยูดาห์ คือความชัว่ ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายบ้านเมือง

“ถึงแม้ว่าในวันเหล่านั ้น เราก็ ยงั ไม่กระทําแก่ เจ้ าให้ถึงอวสาน 19 และต่อมาเมื่อ
เจ้าทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายจึงกระทําบรรดาสิง่ เหล่านี้ แก่เรา� เจ้า
จะกล่าวแก่ เขาว่า ‘เจ้ าได้ ละทิง้ เราไปปรนนิ บัติ พระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าฉั นใด เจ้ าจะต้องไปปรนนิ บั
ติคนต่างชาติในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ของเจ้าฉั นนั ้น� 20 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ ในวงศ์ วานของยาโคบ และ
จงโฆษณาเรือ
่ งนี้ ในยูดาห์ ว่า 21 โอ ชนชาติที่ โง่เขลาและไร้ความเข้าใจเอ๋ย ผู้มีตา แต่มองไม่เห็น ผู้มีหู แต่
18 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
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ฟังไม่ ได้ยน
ิ จงฟังข้อความนี้ � 22 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เจ้ าไม่ ยาํ เกรงเราหรือ เจ้ าไม่ ตัวสัน
่ อยู่ต่อหน้า
เราหรือ คือ เราผู้ วางกองทรายไว้เป็น เขตล้อมทะเล เป็น เครือ
่ งกีดขวางเป็น นิ ตย์ มิ ให้ผ่านไปได้ แม้ว ่า คลื่น
จะซัด ก็เอาชนะไม่ได้ แม้คลื่นจะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ได้ 23 แต่ชนชาตินี้ มีใจดื้อดึงและกบฏ เขาได้หน
ั เหและ
จากไปเสีย 24 ข้อความนี้ เขาไม่มุ ่งอยู่ในใจของเขาทัง้ หลายว่า ‘บัดนี้ ให้เรายําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา ผู้ทรงประทานฝนตามฤดูของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์ที่กําหนดการ
เกี่ยวข้าวไว้ให้แก่เรา� 25 ความชัว่ ช้าของเจ้าได้กระทําให้สิ่งเหล่านี้ หน
ั ไปเสีย และบาปของเจ้าทัง้ หลายก็กัน
สิง่ ที่ ดี ไว้เสีย จากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของเราจะพบคนชัว่ เขาซุ่ม คอยเหมือนคนดัก นกซุ่ม อยู่
เขาวางกับ ไว้ เขาดัก คน 27 เรือนของเขาเต็ มด ้วยความหลอกลวงเหมือนกระจาดที่ มี นกเต็ม เพราะฉะนั ้น
เขาจึง ใหญ่ โตและมั ่งม ี 28 เขาจึ งอ ้ วนพี จนตัว เกลี้ยงเกลา ในเรือ
่ งการกระทําความชัว่ เขาลํ้า หน้า เขามิ ได้
ตัดสิน คดี คือ คดี ของลูก กําพร้า พ่อ ด้วยความยุ ติ ธรรม ถึง กระนั ้น เขาก็ เจริญ เขามิ ได้ ป้องกัน สิทธิของคน
ขัดสน� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ทําโทษเขาหรือ และไม่ควรที่จิตใจเราจะแก้แค้น
ประชาชาติที่เป็นอย่างนี้ หรือ 30 สิ่งที่น่าตกตะลึงและน่าหวาดเสียวได้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ 31 คือผู้พยากรณ์
ได้พยากรณ์ เท็จ และบรรดาปุโรหิตก็ปกครองตามการชี้นิว
้ ของเขา และประชาชนของเราชอบที่มีการอย่าง
นี้ แต่เจ้าทัง้ หลายจะกระทําอะไรเมื่อกาลสุดปลายมาถึง�
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การทําลายยูดาห์

1 โอ ประชาชนเบนยามินเอ๋ย จงรวมกันหนี ไปจากกลางกรุ งเยรู ซาเล็ม จงเป่ าแตรในเมืองเทโคอา และยก

สัญญาณไฟขึ้น ไว้บนเบธฮัคเคเรม เพราะเหตุ รา้ ยโผล่ ออกมาจากทิศ เหนื อ คือ การทําลายอย่างใหญ่ หลวง
2 เราเปรียบบุตรสาวของศิ โยนเสมือนสาวสวยและบอบบาง 3 ผู้ เลี้ยงแกะพร้อมกับ ฝูง แกะจะมาสู้ เธอ เขา
จะตัง้ เต็นท์ไว้รอบเธอ ต่างก็จะหากินอยูใ่ นที่ของมัน 4 “จงเตรียมทําสงครามกับเธอ ลุกขึ้น ให้เราโจมตีเวลา
เที่ยงวัน� “วิบัติ แก่ พวกเรา เพราะว่า กลางวัน คล้อยเสีย แล้ว เงาของเวลาเย็ นก ็ ยาวออกไป� 5 “ลุก ขึ้น ให้
เราเข้าตีเวลากลางคืน และทําลายบรรดาวังของเธอเสีย� 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “จง
โค่น ต้นไม้ ของเธอลง จงก่อ เชิง เทิน ไว้สู้ กรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ แหละนครที่ ต้องถูก ทําโทษ ภายในเธอไม่ มี อะไร
นอกจากการบีบบังคับ 7 นํ้าพุ ปล่อยนํ้า ของมัน ออกมาฉั นใด เธอก็ ปล่อยความชัว่ ของเธอออกมาฉั นนั ้น ได้
ยินถึงความทารุ ณและการทําลายมีภายในเธอ ความเศร้าโศกและความบาดเจ็บก็ปรากฏต่อเราเสมอ 8 โอ
กรุ งเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงรับคําสัง่ สอนเถิด เกรงว่าจิตใจเราจะพรากจากเจ้าไปเสีย เกรงว่าเราจะกระทําให้เจ้
าเป็ นที ่ รกร้าง เป็น แผ่นดิ นที ่ ปราศจากคนอาศัย� 9 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะ
กวาดชนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ นั ้น เสีย ให้เกล ี้ ยงอย่างเล็ม เถาองุน
่ เหมือนคนเก็บ ผลองุน
่ เอามือ เก็บ ผลใส่ ใน
ตะกร้า อีก คํารบหนึ่ ง� 10 ข้าพเจ้า ควรจะพูด และให้ คํา ตัก เตือนแก่ ผู้ ใดดี นะ เพื่อ เขาจะได้ ยิน ดู เถิด หู ของ
เขาตันเสียแล้ว เขาฟังไม่ได้ ดูเถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์เป็นสิง่ ที่เขาดูหมิน
่ เขาไม่พอใจฟัง 11 เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งม ี พระพิโรธของพระเยโฮวาห์เต็ม ไปหมด ข้าพเจ้า จะเก็บ ไว้อีกไม่ ไหวแล้ว “เราจะเทออก
รดเด็กๆที่ ตามถนน และรดพวกหนุ่มๆที่ ชุมนุมกันอยู่ด้วย ทัง้ สามีและภรรยาก็จะต้องเอาไป ทัง้ คนแก่และ
คนชราด้วย 12 บ้านเรือนของเขาจะต้องยกให้ เป็น ของคนอื่น ทัง้ ไร่นาและภรรยาของเขาด้วย เพราะเรา
จะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ ชาวแผ่นดิน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เพราะว่า ตัง้ แต่ คนที ่ต่ําต้อย
ที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร และทุกคนก็กระทําการด้วยความเท็จ ตัง้ แต่ผูพยากรณ์
้
ตลอดถึงปุโรหิต 14 เขาทัง้ หลายได้รก
ั ษาแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของเราแต่เล็กน้ อยกล่าวว่า ‘สันติภาพ
สันติภาพ� เมื่อไม่มีสันติภาพเลย 15 เขาละอายหรือเมื่อเขากระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน เปล่าเลย เขาไม่
ละอายเสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ ล้มแล้ว
เมื่อถึงเวลาที่ เราลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้มควํา่ ลง� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 16 พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ ว่า “จงยื นที ่ ถนนและมองให้ ดี และถามหาทางโบราณนั ้ นว ่า ทางดี อยู่ ที่ไหน แล ้ว จงเดิน ในทางนั ้น
และท่านจะพบที่พักสงบสําหรับจิตใจของท่าน แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั ้น� 17 เราวางยาม
ไว้เหนื อ เจ้า สัง่ ว่า ‘จงฟัง เสียงแตร� แต่ เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะไม่ ยอมฟัง� 18 เพราะฉะนั ้น
บรรดาประชาชาติ เอ๋ย จงฟัง โอ ที่ ประชุม เอ๋ย จงทราบเถิด ว่า อะไรจะบังเกิด ขึ้น แก่ เขา 19 โอ พิภพเอ๋ย จง
ฟัง เถิด ดู เถิด เราจะนํา ความร้ายมาเหนื อ ชนชาติ นี้ คือ ผลแห่ง ความคิด ทัง้ หลายของเขา เพราะเขามิ ได้
เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ส่วนราชบัญญั ติ ของเรานั ้น เขาปฏิเสธเสีย 20 มี กํายานมาถึง เราจากเมืองเชบา มี
ตะไคร้ส่งมาจากเมืองไกล เพื่ออะไรเล่า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้าก็ยงั ไม่เป็นทีรั
่ บได้ หรือเครือ
่ งสักการบูชาของ
เจ้า ก็ ไม่ เป็ นที ่ พอใจเรา� 21 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด ต่อ หน้า ชนชาติ นี้ เราจะวาง
เครือ
่ งสะดุดไว้ให้เขาสะดุด ทั ้งบิดาและบุตรชายด้วยกัน ทัง้ เพ่อ
ื นบ้านและมิตรสหายจะพินาศ� 22 พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ชนชาติหน่ึงกําลังมาจากแดนเหนื อ ประชาชาติใหญ่ชาติหน่งึ จะถูกเร้าให้มาจาก
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ส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพ 23 เขาทัง้ หลายจะจับคันธนูและหอก เขาทัง้ หลายดุรา้ ยและไม่มีความสงสาร เสียง
ของเขาก็เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทัง้ หลายขี่ม้า และจัดเตรียมกระบวนเหมือนชายที่ จะเข้าสงคราม โอ
บุตรสาวศิ โยนเอ๋ย เขาทัง้ หลายมาต่อสู้ เจ้า� 24 พวกเราได้ยินกิตติศัพท์ พวกนั ้น มือของเราก็ออ
่ นลง อย่าง
ช่วยไม่ ได้ ความแสนระทมได้ จับ เราไว้ เป็น ความเจ็บ เหมือนสตรีกําลัง คลอดบุตร 25 อย่า เดิน ออกไปในทุ่ง
นา หรือเดินบนถนน เพราะดาบของศั ตรู และความสยดสยองอยู่ทุกด้าน 26 โอ บุตรสาวแห่งประชาชนของ
เราเอ๋ย จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และกลิง้ เกลือกอยู่ในกองเถ้า จงไว้ทุกข์เหมือนเพื่อบุตรชายคนเดียว
เป็นการครํา่ ครวญอย่างแสนขมขื่ นที ่ สุด เพราะว่า ผู้ ทําลายมาสู้ เราในทั นที ทันใด 27 “เราได้ กระทํา ให้ เจ้ า
เป็นหอคอยและป้อมปราการท่ามกลางประชาชนของเรา เพื่อเจ้าจะทราบและลองพฤติการณ์ ทัง้ หลายของ
เขา 28 เขาทัง้ หลายมัก กบฏอย่า งดื้ อด ้า นทัง้ สิน
้ เท ี่ ยวนิ นทาเขาไป เขาทัง้ หลายเป็น ทองสัมฤทธิ์ และเป็น
เหล็ก เขาทุกคนประพฤติ เลวทรามทัง้ นั ้น 29 เครือ
่ งสูบลมของเขาสู บอย่างดุ เดือด ตะกั วก
่ ็ถู กไฟเผาผลาญ
เสีย ถลุ งกันเรือ
่ ยไปก็ เปล่าประโยชน์ เพราะว่าคนชัวก
่ ็ยงั ไม่ได้ ถู กถอนออกไป 30 จะเรียกเขาทัง้ หลายได้ ว่า
เป็นขีเงิ
้ น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว�
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การประกาศที่ประตูกําแพงพระวิหาร

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ว่า 2 “เจ้ าจงยืนอยู่ในประตู กําแพงพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ที่นั ่ นว่า บรรดาคนยูดาห์ทัง้ ปวง ผู้เข้ามาในประตูกําแพงนี้ เพื่อจะนมัสการ
พระเยโฮวาห์ จงฟังพระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า จง
ซ่อมพฤติการณ์ และการกระทําของเจ้าเสีย และเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่ นี้ 4 อย่าไว้วางใจในคําเท็จ
เหล่า นี้ ที่ วา่ ‘นี่ เป็น พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์�
5 เพราะว่า ถ้า เจ้า ซ่อมพฤติ การณ์ และการกระทํา ของเจ้า จริงๆ ถ้า เจ้า ให้ ความยุ ติ ธรรมระหว่างคนหนึ่ งก
ับ เพื่อนบ้านของเขาจริงๆ 6 ถ้า เจ้า ไม่ บีบ บังคับ คนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ หรือ แม่ ม่าย และไม่ หลัง่ โลหิต ที่ ไร้
ความผิด ให้ ถึง ตายในที่ นี้ และเจ้า ทัง้ หลายไม่ ติ ดตามพระอื่น ไปให้ เจ ็บ ตัว เอง 7 แล ้ว เราจะให้ เจ้ าอาศัย อยู่
ในสถานที่ นี้ ในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ยกให้แก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า เป็น นิ ตย์ 8 ดู เถิด เจ้ าวางใจในคํา เท็จ อย่างไม่
ได้ ประโยชน์ อะไรเลย 9 เจ้ าจะลัก ทรัพย์ กระทํา ฆาตกรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ เผาเครือ
่ งบูชาถวาย
พระบาอัล และติดตามพระอื่น ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายมิ ได้ รู ้จัก ไปหรือ 10 แล ้ว จึง มายืน ต่อ หน้า เราในนิ เวศนี้ ซึ่ง
เรียกตามนามของเรา และกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การช่วยให้รอดพ้น มาแล้ว เพื่อ จะไปกระทํา สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ � 11 นิ เวศนี้ ซึ่ง เรียกตามนามของเรา ในสายตาของเจ้า ได้ กลายเป็ นที ่ ซ่องสุม
ของพวกโจรไปแล้วหรือ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดู เถิด แม้แต่ เราก็ ได้ เห็นเองแล้ว 12 แต่ จงไปยังสถานที่ ของ
เราซึ่ง เคยอยู่ ในเมืองชี โลห์ ซึ่ง ที แรกเราได้ กระทํา ให้ นามของเราอยู่ ที่ นั่น จงดู ว่า เพราะความชัว่ ร้ายของ
อิสราเอลประชาชนของเรา เราได้กระทําอะไรต่อสถานที่นั ้น 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า และบัดนี้ เพราะเจ้าทัง้
หลายได้กระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และเมื่อเราพูดกับเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้ แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ฟังไม่ และเมื่อ
เราได้ เรียกพวกเจ้า แต่ เจ้ ามิ ได้ ตอบ 14 เหตุ ฉะนี้ เราจะกระทํา ต่อ นิ เวศนี้ ซึ่ง เราเรียกตามนามของเรา และ
ซึ่ง พวกเจ้า ได้ วางใจนั ้น และกระทํา แก่ สถานที่ ซึ่ง เราได้ ยกให้ แก่ เจ้ าและแก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า เหมือนเรา
ได้กระทําแก่ชีโลห์ 15 และเราจะเหวีย
่ งเจ้าทิง้ จากสายตาของเรา เหมือนอย่างที่เราได้ทิง้ บรรดาพวกพี่น้อง
ของเจ้า คือ บรรดาเชื้อ สายของเอฟราอิ มท ัง้ หมดนั ้น 16 เพราะฉะนั ้น เจ้า อย่า อธิษฐานเพื่อ ชนชาติ นี้ อย่า
ร้องขึ้น หรือ อธิษฐานเพื่อ เขา และอย่า วิงวอนขอต่อ เรา เพราะเราจะไม่ ฟัง เจ้า 17 เจ้ ามิ ได้ เห ็น ดอกหรือ ว่า
เขากระทําอะไรกันในหัวเมืองทัง้ หลายแห่งยูดาห์ และตามถนนหนทางในเยรู ซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็เก็บฟืน
พวกพ่อก็ก่อไฟ พวกผู้หญิงก็นวดแป้ง เพื่อทําขนมถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครือ
่ งดื่มบูชา
ถวายแด่ พระอื่นๆ เพื่อ ยัว่ ยุ ให้เราโกรธ� 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “คือ เราที่ เขายัว่ ยุ หรือ มิใช่ยัว่ ยุ ตัว เขาเอง
ให้ไปสู่ความขายหน้าของเขาทัง้ หลายดอกหรือ� 20 ฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด
ความกริว้ และความโกรธของเราจะเทลงมาบนสถานที่นี้ บนมนุษย์และสัตว์ บนต้นไม้ในท้องทุ่งและบนพืช
ผลของแผ่นดิน จะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ได้�

ยูดาห์ถูกลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า

พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “จงเพิม
่ งเผาบูชาเข้ากับเครือ
่ งสักการ
่ เครือ
บูชาของเจ้า และจงรับ ประทานเนื้ อ 22 เพราะในวันที ่ เราได้ พาเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เรา
มิ ได้ พู ดก ับ บรรพบุรุษ ของเจ้า หรือ สัง่ เขาเรือ
่ งเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัก การบู ชา 23 แต่ เราบัญชาเขาทัง้
หลายอย่างนี้ ว่า ‘จงเชื่อ ฟัง เสียงของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า และเจ้า จะเป็น ประชาชนของเรา
และดําเนิ นในหนทางที่ เราได้ บัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะได้ อยู่เย็นเป็นสุข� 24 แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อฟังหรือ
21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
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เงีย
่ หู ฟัง แต่ เขาทัง้ หลายดําเนิ น ตามแผนการของเขาเอง และในความดื้อ กระด้างตามจิตใจชัว่ ของเขาทัง้
หลาย และเดิน ถอยหลัง มิได้ เดิน ขึ้นหน้า 25 ตัง้ แต่ วันที่ บรรพบุรุษ ของเจ้าทัง้ หลายออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์
จนทุกวันนี้ เราได้ส่งบรรดาผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของเราไปยังเขาอย่างไม่หยุดยัง้ วันแล้ววันเล่า 26 ถึงกระนั ้น
เขาก็ ยงั ไม่ ฟัง เรา หรือ เงีย
่ หู ฟัง แต่ ได้ กระทํา ให้ คอของตนแข็ง เขาได้ กระทํา ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ทัง้
หลายของเขาเสียอีก 27 เจ้าจึงกล่าวบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ แก่เขา แต่เขาจะไม่ฟังเจ้า เจ้าจงร้องเรียกเขา แต่
เขาจะไม่ยอมตอบเจ้า 28 แต่เจ้าจงพูดแก่เขาว่า ‘นี่ เป็นประชาชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา และไม่ยอมรับการแก้ไข ความจริงพินาศเสียแล้ว ถูกตัดขาดเสียจากปากของเขาแล้ว 29 โอ
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงตัดผมของเจ้า ออกเหวีย
่ งทิง้ ไป จงครํา่ ครวญบนที่ สูง เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธ
และละทิง้ ชัว่ อายุแห่งพระพิโรธของพระองค์แล้ว� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะคนยูดาห์ได้กระทําความ
ชัว่ ในสายตาของเรา เขาได้ตัง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนไว้ในนิ เวศซึ่งเรียกตามนามของเรา กระทําให้นิเวศนั ้นม
ัว หมองไป 31 และได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง ของโทเฟท ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่ งบ ุตรชายของฮิ น โนม เพื่อ จะเผา
บุตรชายและบุตรสาวของเขาทัง้ หลายเสียด้วยไฟ ซึ่งเรามิได้บัญชา และไม่เคยมีข้น
ึ ในใจของเรา 32 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วันเวลาจะมาถึงเมื่อเขาจะไม่เรียกที่ นั้นอีกว่าโทเฟท หรือภูเขาแห่งบุตร
ชายของฮิน โนม แต่ จะเรียกว่า หุบเขาแห่ง การฆ่า ฟั นก ัน เพราะเขาจะฝั งก ัน ไว้ในโทเฟทจนไม่ มี ที่ ว่างแล้ว
33 และศพของชนชาติ นี้ จะเป็ นอาหารของนกในอากาศ และแก่ สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และไม่มี ใครจะขับไล่
ให้ มัน ไปเสีย ได้ 34 เราจะกระทํา ให้ เสียงรืน
่ เริง และเสียงยินดี เสียงของเจ้า บ่าวและเสียงของเจ้า สาว ขาด
หายไปจากหัวเมืองของยู ดาห์ และจากถนนหนทางแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะว่าแผ่นดินนั ้นจะต้องรกร้าง
ไป�
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“พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในกาลครัง้ นั ้น กระดูก ของบรรดากษั ตริย์ ยู ดาห์ กระดูก เจ้า นาย กระดูก ปุโรหิต
กระดูกผู้พยากรณ์ และกระดูกของชาวเมืองเยรู ซาเล็มจะมีคนเอาออกมาจากอุโมงค์ของเขาทัง้ หลายเหล่า
นั ้น 2 และเขาจะกระจายกระดูกเหล่านั ้นออกต่อหน้าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ทัง้ สิน
้
ซึ่ง เขาทัง้ หลายรัก และปรนนิ บั ติ ซึ่ง เขาได้ ติดตาม ซึ่ง เขาได้ แสวงหาและนมัสการ จะไม่ มี ใครรวบรวมหรือ
ฝังกระดูกเหล่านี้ แต่จะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่พื้นดิน 3 บรรดาคนที่เหลืออยูจากครอบครั
่
วร้ายนี้ ซึ่งตกค้างอยู่
ในสถานที่ทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้ขับไล่เขาไป จะเลือกความตายยิง่ กว่าที่จะมีชีวิตอยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี้ 4 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อมนุษย์ล้มลง เขาจะไม่ลุกขึ้นอีกหรือ ถ้าผูหน
้ ่งึ
ผูใ้ ดหันไป เขาจะไม่หน
ั กลับมาหรือ 5 ทําไมชาวเยรูซาเล็มนจ
ี้ ึงได้หันไป เป็นการกลับสัตย์อยูเป็
่ นนิ ตย์ เขายึด
การหลอกลวงไว้มัน
่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมกลับ 6 เราได้ ตัง้ ใจและคอยฟัง แต่ เขาทัง้ หลายก็ พู ดไม่ ถูก
ต้อง ไม่มี คนใดกลับ ใจจากความชัว่ ของตน กล่าวว่า ‘ฉั น ได้ ทํา อะไรไปแล้ว บ้าง� ทุ กคนหัน ไปตามทางของ
เขาเอง เหมือนม้า วิง่ หั วท ม
ิ่ เข้าไปในสงคราม 7 แม้ว ่า นกกระสาดํา บนฟ้า ยัง รู จ
้ ัก เวลากําหนดของมัน และ
นกเขา นกนางแอ่น และนกกรอด ได้รักษาเวลามาของมัน แต่ประชาชนของเราไม่รู จั
้ กคําตัดสินของพระเย
โฮวาห์ 8 เจ้าจะพูดได้อย่างไรว่า ‘เรามีปัญญา และพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ก็อยู่กับเรา� แต่ดูเถิด
แน่ นอนเขาทํา อย่างไร้ประโยชน์ คือ ปากกาของพวกอาลักษณ์ ได้ ทํา อย่างไร้ประโยชน์ 9 คนมี ปัญญาจะได้
รับความอาย เขาจะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป ดูเถิด เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และปัญญา
อย่างใดมีในตัวเขาเล่า 10 เพราะฉะนั ้น เราจะให้ภรรยาของเขาตกไปเป็นของคนอื่น ให้ไร่นาของเขาตกแก่
ผู้ที่จะได้รบ
ั เป็นมรดก เพราะว่าตัง้ แต่คนที่ต่ําต้อยที่สุดถึงคนที่ใหญ่โตที่สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร ตัง้ แต่
ผู้พยากรณ์ ถึงปุโรหิต ทุกคนก็ทําการฉ้ อเขา 11 เขาได้รก
ั ษาแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของเราแต่เล็กน้ อย
กล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ � เมื่อ ไม่ มี สันติ ภาพเสีย เลย 12 เมื่อ เขากระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน เขา
ละอายหรือ เปล่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้ม
ลงท่า มกลางพวกที่ ล้ม แล้ว ในเวลาแห่ง การลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้ม ควํา่ ลง พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง
นี้ แหละ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะผลาญเขาเป็น แน่ เถาองุน
่ จะไม่ มีผล หรือ ต้น มะเดื่อ ไม่ มีผล ใบก็ จะ
เหีย
่ วแห้งไป และสิง่ ใดที่เราให้เขาก็อน
ั ตรธานไปจากเขา� 14 ทําไมเราจึงนั ่งนิ่ งๆ จงพากันมา ให้เราเข้าไปใน
หัวเมืองที่มีป้อม และนิ่ งเสียที่นั่นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงให้เรานิ่ ง และทรงประทาน
นํ้าดี หมี ให้เราดื่ม เพราะเราได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ 15 เรามองหาสันติ ภาพ แต่ ไม่มี ความดี อะไรมา
เลย เรามองหาเวลารักษาให้หาย แต่ประสบความสยดสยอง 16 “เสียงคะนองแห่งม้าของเขาก็ได้ยินมาจาก
เมืองดาน แผ่นดินทัง้ สิ้นก็หวัน
่ ไหวด้วยเสียงร้องของกองอาชาของเขา มัน ทัง้ หลายมากินแผ่นดินและสิง่
ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนนั ้น จนหมด ทัง้ เมืองและผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในเมือง 17 เพราะ ดู เถิด เราจะส่ งง ู เข ้า มาท่ามกลาง
เจ้า คืองู ทับทางซึ่งจะผู กด้วยมนตร์ไม่ ได้ และมันจะกัดเจ้าทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 เมื่อ
ข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเนื่ องด้วยความเศร้าโศก จิตใจของข้าพเจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอยู่ภายใน 19 ฟังซิ เสียง
1
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ร้องแห่ งบ ุต รสาวประชาชนของข้าพเจ้า เพราะเหตุ คนที ่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ห่างไกล “พระเยโฮวาห์ มิได้
สถิตในศิ โยนหรือ กษั ตริย์ของเมืองนั ้นไม่อยู่ในนั ้นหรือ� “ทําไมเขายัว่ ยุเราให้โกรธด้วยรู ปเคารพสลักของ
เขา และด้วยพระต่างด้าวของเขา� 20 “ฤดู เก ี่ย วก็ ผ่านไป ฤดู แล ้ งก ็ สิ ้น ลงแล้ว และเราทัง้ หลายก็ ไม่ รอด �
21 เพราะแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า หัวใจข้าพเจ้า จึงเป็ น แผล ข้าพเจ้าเศร้าหมอง และความ
สยดสยองก็ยด
ึ ข้าพเจ้าไว้มัน
่ 22 ไม่มีพิมเสนในกิเลอาดหรือ ไม่มีแพทย์ที่นั ่นหรือ ทําไมอนามัยแห่งบุตรสาว
ประชาชนของข้าพเจ้าจึงไม่กลับสู่สภาพเดิมได้

9
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ยูดาห์

1 โอ

ถ้า ศีรษะของข้าพเจ้า เป็น นํ้า และดวงตาของข้าพเจ้า เป็น บ่อนํ้า พุ ก็ จะดี เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ร้องไห้ทัง้
กลางวันและกลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าที่ ถู กฆ่า 2 โอ ถ้าข้าพเจ้ามี ที่ พักสําหรับคนเดิน
ทางอยูที
่ ่ในถิน
่ ทุรกันดารก็จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้พรากจากชนชาติของข้าพเจ้า และไปให้พ้นเขาเสีย เพราะ
เขาทัง้ หลายเป็นคนล่วงประเวณี ทัง้ หมด และเป็นหมู่คนทีม
่ ักทรยศ 3 “เขาทัง้ หลายงอลิน
้ ของเขาเหมือนคัน
ธนูเพื่อ กล่าวความเท็จ แต่ เขาทัง้ หลายไม่ กล ้า สู้ เพื่อ ความจริง ในแผ่น ดิน เพราะเขาทัง้ หลายจากความชัว่
อย่างนี้ ไปสู่ความชัว่ อย่างนั ้น และเขาทัง้ หลายไม่รูจั
้ กเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 4 “ขอให้ทุกคนระวัง
เพื่อนบ้านของตน และอย่า วางใจในพี่ น้องคนใดเลย เพราะว่า พี่ น้องทุก คนจะเป็น คนหลอกล่อ และเพื่อน
บ้านทุก คนจะเที่ยวไปเป็น คนครหานิ นทา 5 ทุ กคนจะล่อลวงเพื่อนบ้านของตัว ไม่มี ใครจะพูด ความจริง สัก
คนเดียว เขาได้สอนลิน
่ ่ามกลาง
้ ของเขาให้พูดมุสา เขาได้กระทําความชัว่ ช้าจนน่าเบื่อหน่าย 6 เจ้าอาศัยอยูท
การล่อลวง โดยการล่อลวงเขาปฏิเสธที่ จะรู จ
้ ักเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 7 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะถลุง เขาและทดลองเขา เหตุ บุ ตรสาวประชาชนของเรา เราจะทํา
อย่างอื่นได้อย่างไร 8 ลิน
้ ของเขาเป็นลูกศรมฤตยู มันพูดมารยา เขาพูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วย
ปาก แต่ ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดัก เขาอยู�
่ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ไม่ ควรที่ เราจะลงโทษเขา
เพราะสิง่ เหล่า นี้ หรือ ไม่ ควรที่ จิ ตใจเราจะแก้ แค้น ประชาชาติ ที่ เป็น อย่างนี้ หรือ 10 เราจะร้องไห้และครวญ
ครางเหตุภูเขานั ้น และครํา่ ครวญเหตุลานหญ้าในถิน
่ ทุรกันดารเพราะว่ามันถูกเผาเสีย ไม่มีผู้ใดผ่านไปมา
ไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงร้อง ทัง้ นกในอากาศและสัตว์ได้หนี ไปเสียแล้ว 11 เราจะกระทําให้เยรู ซาเล็มเป็นกอง
ซากปรักห ัก พัง เป็น ถํ้า ของมังกร และเราจะกระทํา ให้หว
ั เมืองของยู ดาห์เป็ นที ่ รกร้าง ไม่มี ชาวเมืองสัก คน
เดียว� 12 ใครเป็น คนมี ปัญญาที่ จะเข้ าใจความนี้ ได้ และมี ผู้ ใดที่ พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ได้ ตรัส แก่ เขา
เขาจึง ประกาศความนั ้น ได้ เหตุ ไฉนแผ่น ดิน จึง พัง ทําลายและถูก เผาเสีย เหมือนถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จึง ไม่ มี ใคร
ผ่านไปมา 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ ราชบัญญัติของเรา ซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ต่อหน้า
เขา และไม่ ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา หรือ ดําเนิ น ตามนั ้น 14 แต่ ได้ ดําเนิ น ตามใจของตนเองอย่า งดื้ อด ึง และ
ติดตามพระบาอัล อย่างที่ บรรพบุรุษได้ สัง่ สอนเขาไว้� 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่
งอิสราเอล จึงตรัสว่า “ดูเถิด เราจะเลี้ยงชนชาตินี้ ด้วยบอระเพ็ด และให้นํ้าดีหมีเขาดื่ม 16 เราจะกระจายเขา
ไปท่ามกลางประชาชาติ ที่ตัวเขาเองและบรรพบุรุษของเขาไม่รู จ
้ ัก และเราจะส่งดาบให้ไล่ตามเขาทัง้ หลาย
จนเราจะผลาญเขาสิน
้ �
การอ้อนวอนให้วางใจในพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “จงพิจารณาดู และเรียกนางร้องไห้ ให้ มา จงให้ คนไปตามหญิง
ที่ ชาํ นาญมา 18 ให้ เขารีบ ส่ง เสียงครํา่ ครวญเพื่อ เราทัง้ หลาย เพื่อน้าํ ตาจะอาบตาของเรา และหนั ง ตาของ
เราจะมี น้ําตาพุ ออกมา 19 เพราะได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญจากศิ โยนว่า ‘เราทัง้ หลายย่อยยับ เพียงใดแล้ว เรา
อับอายหนั กหนา เพราะเราได้ทอดทิง้ แผ่นดิน เพราะที่อาศัยของเราได้เหวี่ยงพวกเราออกไป� ” 20 โอ หญิง
เอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และให้หูของเจ้ารับพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จงสอนบท
ครํา่ ครวญแก่บุตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลงศพแก่เพื่อนบ้านของเธอทุกคน 21 เพราะความตายได้ข้น
ึ มา
เข้า หน้าต่างของเรา มัน เข้า มาในวังทัง้ หลายของเรา ตัด พวกเด็กๆออกเสีย จากข้างนอก และตัด คนหนุ่มๆ
ออกเสีย จากถนนทัง้ หลาย 22 จงพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ศพมนุษย์ จะล้ม ลงเหมือนมูล สัตว์ตก
ตามพื้น ทุ่ง เหมือนฟ่อนข้าวล้ม ตามผู้ เกี่ยว และไม่ มี ผู้ ใดจะเก็บ� ” 23 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า ให้ผู้
มี ปัญญาอวดในสติ ปัญญาของตน อย่า ให้ ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้ม แข็ง ของตน อย่า ให้ คนมัง่ มี อวดใน
ความมัง่ คัง่ ของตน 24 แต่ให้ผู้อวดอวดในสิง่ นี้ คือในการที่เขาเข้าใจและรู จ
้ ักเราว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ทรง
สําแดงความเมตตา ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเราพอใจในสิง่ เหล่านี้ � พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลากําลัง มาถึง แล้ว เมื่อ เราจะลงโทษบรรดาผู้ ที่ รั
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บพิธ ี เข ้าสุ หน ัต พร้อมด้วยผู้ ที่ ไม่ ได้ รับพิธ ี เข้า สุหนั ต คือ 26 อียป
ิ ต์ ยู ดาห์ เอโดม และคนอัม โมน โมอับ และ
บรรดาคนที่ อยู่ ในมุ มท ี่ ไกลที่ สุด ทุ กคนที่ อาศัย อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพราะบรรดาประชาชาติ เหล่า นี้ มิได้ รั
บพิธีเข้าสุหนั ต และบรรดาวงศ์วานอิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ�

10
พระเจ้ากับบรรดารู ปเคารพ
1 โอ วงศ์ วาน อิสราเอล เอ๋ย จง ฟัง พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ เจ้า 2 พระ เย โฮ วาห์ตรั สด ัง นี้ ว่า
“อย่าเรียนรู วิ
้ ถีทางแห่งบรรดาประชาชาติ หรืออย่าคร้ามกลัวเพราะหมายสําคัญของท้องฟ้า ตามที่ บรรดา
ประชาชาติ คร้ามกลั วนัน
้ 3 เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติ ทัง้ หลายก็ ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่ ง
เป็น สิง่ ที่ มือ ช่างได้ กระทํา ด้วยขวาน 4 เขาทัง้ หลายก็ เอาเงิน และทองมาประดับ เขาตอกไว้แน่ นด้วยค้อน
และตะปู มั นก ็ เคลื่อนไหวไปมาไม่ ได้ 5 มัน ตัง้ ขึ้น เหมือ นต้ นอ ิ นทผลัม มัน พูด ไม่ ได้ คนต้องขนมัน ไป เพราะ
มันเดินไม่ได้ อย่ากลัวมันเลย เพราะมันทําร้ายไม่ได้ มันก็ทําดีไม่ได้ด้วย� 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ หามีผู้ใด
7 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ แห่ งบร
เหมือนพระองค์ ไม่ พระองค์ ทรงเป็น ใหญ่ และพระนามของพระองค์ มี ฤทธิมาก
์
รดาประชาชาติ ผู้ ใดจะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ เพราะพระองค์ สมควรแก่ การอย่างนี้ เพราะในบรรดาปราชญ์
ของบรรดาประชาชาติ และในบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของเขา ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 8 เขาทัง้ หลาย
ทัง้ โฉดและโง่เขลา ไม้อันนั ้นเป็นแต่คําสอนไร้สาระ 9 เครือ
่ งเงินทุบนัน
้ เขาเอามาจากทารชิช และเอาทองคํา
มาจากเมืองอุฟาส เป็นผลงานของช่างฝีมือ และเป็นผลนํ้ามือของช่างทอง เสื้อผ้าของรู ปเคารพนั ้นสีคราม
และสี ม่วง เป็น ผลงานของคนชํานาญทัง้ นั ้น 10 แต่ พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า เที่ยงแท้ พระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และเป็นพระมหากษั ตริย์เนื องนิ ตย์ พอทรงพระพิโรธแผ่นดินก็หวัน
่ ไหว และบรรดา
ประชาชาติจะทนต่อความกริว้ ของพระองค์ไม่ได้ 11 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ ปวงดังนี้ ว่า “บรรดาพระผูที
้ ่มิได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก จะพินาศไปจากแผ่นดินโลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี้ � 12 พระองค์
ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และ
ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 13 เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็มีเสียงนํ้าคะนอง
ในท้องฟ้า และทรงกระทําให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อฝน และทรงนําลมมาจาก
พระคลัง ของพระองค์ 14 มนุษย์ทุ กคนโฉดในทางความรู ข
้ องตน ช่างทองทุก คนจะได้ อายเพราะรู ป เคารพ
สลัก ของตน เพราะรู ป เคารพหล่อ ของเขาเป็น ของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจในรู ป เคารพนั ้น 15 มัน เป็น ของ
ไร้ค่า และเป็น ผลงานแห่ง ความผิด พลาด มัน จะต้องพินาศเมื่อ ถึง เวลาการลงโทษ 16 พระองค์ ผู้ ทรงเป็น
ส่วนของยาโคบไม่ เหมือนสิง่ เหล่า นี้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ ก่อ ร่างทุก สิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็น ตระกูล
ที่ เป็น มรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาเป็น พระนามของพระองค์ 17 โอ เจ้ าทัง้ หลายที่ อาศัย อยู่
ภายใต้ การถู กล้อมเอ๋ย จงเก็บข้าวของจากพื้นดิน 18 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด เราจะเหวีย
่ ง
ชาวแผ่นดินออกไปเสีย ณ เวลานี้ และเราจะนําความทุกข์ใจมาถึงเขาเพื่อให้เขารู สึ
้ ก� 19 วิบัติแก่ ข้าพเจ้า
เพราะความเจ็บปวดของข้าพเจ้า บาดแผลของข้าพเจ้าก็ รา้ ยหนั ก แต่ ข้าพเจ้าว่า “แท้ จริงนี่ เป็นความทุกข์
ใจ และข้าพเจ้าจะต้องทนเอา� 20 เต็นท์ ของข้าพเจ้าก็ ถู กทําลาย และเชือกของข้าพเจ้าก็ ขาดสิน
้ ลูกๆของ
ข้าพเจ้าจากข้าพเจ้าไปหมด และไม่มีเขาอีกแล้ว ไม่มีผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดที่จะกางเต็นท์ให้ข้าพเจ้าอีก และแขวนม่าน
ของข้าพเจ้าให้ 21 เพราะว่าผู้เลี้ยงแกะก็โฉด และไม่ได้เสาะหาพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นเขาจะมิได้จําเริญ
ขึ้น และฝูง แกะทัง้ หลายของเขาก็ จะกระจัดกระจายไป 22 ดู เถิด เสียงลือ มาถึง แล้ว เสียงโกลาหลยิง่ ใหญ่
จากแดนเหนื อมากระทําให้หว
ั เมืองยูดาห์เป็นทีรกร้
่
าง และให้เป็นถํ้าของมังกร 23 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ทราบแล้วว่า ทางของมนุษย์ไม่อยู่ที่ตัวเขา คือไม่อยู่ที่มนุษย์ผู้ซึ่งดําเนิ นไปที่จะนําฝีก้าวของตนเอง
24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดตีสอนข้าพระองค์ด้วยความยุติธรรม มิใช่ด้วยความกริว
้ ของพระองค์
เกรงว่า พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ มาถึง ความสูญ เปล่า 25 ขอพระองค์ ทรงเทพระพิโรธของพระองค์
เหนื อเหล่าประชาชาติที่ไม่รูจั
้ กพระองค์ และเหนื อครอบครัวทงั ้ หลายที่ไม่ออกพระนามของพระองค์ เพราะ
เขาทัง้ หลายได้ กินเผาผลาญยาโคบ เขาได้ เขมือบท่านเสีย และเผาผลาญท่านเสีย และกระทําที่ อาศัยของ
ท่านให้รกร้างไป

11

เยเรมียป
์ ระกาศเรือ
่ งพันธสัญญาที่ยูดาห์ไม่รักษา
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงฟัง ถ้อยคํา ในพันธสัญญานี้ เถิด และจงกล่าว
แก่คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
คนหนึ่ ง คนใดที่ ไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ในพันธสัญญานี้ ให้ผู้ นั ้น เป็ นที ่ แช่ งเถิด 4 ซึ่ง เป็น พันธสัญญาที่ เราบัญชา
แก่บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย ในวันที่เราได้นําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จากเตาไฟเหล็ก กล่าวว่า จง
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เชื่อฟังเสียงของเรา และจงกระทําทุกอย่างที่เราบัญชาเจ้าไว้ เจ้าจึงจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็น
พระเจ้า ของเจ้า 5 เพื่อ เราจะกระทํา ให้ สําเร็จ ตามคํา ปฏิญาณซึ่ง เราได้ ปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า ว่า
จะประทานแผ่นดินซึ่งมน
ี ้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณแก่
์ เขาอย่างที่เป็นอยูทุ
่ กวันนี้ � แล้วข้าพเจ้าจึงทูลตอบ
ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้เป็นดังนั ้นเถิด� 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “จงป่าวร้องถ้อยคํา
เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ในหัว เมืองของยู ดาห์ และในถนนหนทางเยรู ซาเล็ม ว่า จงฟัง ถ้อยคํา แห่ง พันธสัญญานี้ และ
ประพฤติตาม 7 เพราะเราได้กล่าวตักเตือนอย่างแข็งแรงต่อบรรพบุรุษของเจ้า ในวันที่เรานําเขาขึ้นมาจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ แม้จนถึงทุกวันนี้ อย่างไม่หยุดยัง้ กล่าวตักเตือนว่า จงเชื่อฟังเสียงของเรา 8 ถึงกระนั ้นเขาทัง้
หลายก็ไม่เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่ทุกคนดําเนิ นตามความดื้อกระด้างแห่งจิตใจอันชัว่ ร้ายของเขา เหตุฉะนี้
เราจึงจะนําซึ่งตามบรรดาถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้ ที่ เราได้ บัญชาให้เขากระทํา แต่ เขามิได้ กระทําตามนั ้น
ให้มาตกเหนื อเขา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “มีการคิดกบฏท่ามกลางคนยูดาห์และท่ามกลาง
ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 10 เขาได้หน
ั กลับไปหาความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคําของ
เรา เขาติดตามพระอื่นๆ และปรนนิ บัติพระนั ้น วงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยูดาห์ได้ผิดพันธสัญญาของ
เรา ซึ่ง เรากระทํา ต่อ บรรพบุรุษ ของเขา 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ย
มาเหนื อ เขา ซึ่ง เขาหนี ไม่ พ้น ถึง เขาจะร้องทุกข์ ต่อ เรา เราจะไม่ ฟัง เขาทัง้ หลาย 12 แล ้ว หัว เมืองยู ดาห์และ
ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปร้องทุกข์ต่อพระ ซึ่งเขาทัง้ หลายได้เผาเครือ
่ งหอมถวายนั ้น แต่พระเหล่านั ้นจะช่วย
เขาให้ รอดในเวลาลําบากไม่ ได้ 13 โอ ยู ดาห์ เอ๋ย พระทัง้ หลายของเจ้า ก็ มากเท่ากับ หัว เมืองทัง้ หลายของ
เจ้า และตามจํานวนหนทางในกรุ งเยรู ซาเล็มเจ้าได้ตัง้ แท่นบูชาถวายสิง่ ที่อับอาย คือแท่นสําหรับเผาเครือ
่ ง
หอมถวายแก่พระบาอัล 14 เพราะฉะนั ้น เจ้าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาตินี้ อย่าร้องขึ้นหรืออธิษฐานเพื่อเขาทัง้
หลาย เพราะเราจะไม่ ฟัง เมื่อ เขาร้องต่อ เราในเวลาลําบาก 15 ผู้ ที่ รักของเรานั ้ นม ี สิทธิอะไรในนิ เวศของเรา
เล่า ในเมื่อนางนั ้นได้กระทําการชัว่ ช้ามาก และเนื้ ออันบริสุทธิได้
์ พ้นไปจากเจ้าแล้ว เมื่อเจ้ากระทําชัว่ เจ้าจึง
เริงโลด 16 พระเยโฮวาห์ทรงเคยเรียกเจ้าว่า ‘ต้นมะกอกเทศสดงดงามด้วยผลเป็นอย่างดี� แต่พระองค์ทรง
ก่อ ไฟเผามัน เสีย ด้วยเสียงพายุ ใหญ่ และกิง่ ทัง้ หลายของมั นก ็ ถู กห ัก เสีย แล้ว 17 ด้วยว่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธา ผู้ได้ปลูกเจ้า ได้ทรงประกาศความร้ายให้ตกแก่เจ้า เพราะความชัว่ ช้าของวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์
วานยูดาห์ ซึ่งเขาได้กระทําต่อสู้ตนเอง เพื่อได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่พระบาอัล�
18 พระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ รู แล้
้ ว พระองค์ ทรงสําแดงการกระทํา ของเขาแก่ ข้า
พระองค์ 19 แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนลูกแกะหรือวัวซึ่งถูกพามาถึงที่ฆ่า ข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่า พวกเขา
ได้ออกอุบายต่อสู้ข้าพระองค์โดยกล่าวว่า “ให้เราทําลายต้นไม้กับผลของมันเสียด้วย ให้เราตัดเขาออกเสีย
จากแผ่น ดิน ของคนเป็น เพื่อ ชื่อ ของเขาจะไม่ เป็ นที ่ ระลึก ถึ งอ ีก เลย� 20 แต่ วา่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์จอม
โยธา ผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม ผู้ทรงทดลองดูทัง้ ใจและจิต ขอให้ข้าพระองค์แลเห็นการแก้แค้นของ
พระองค์ตกแก่เขา เพราะข้าพระองค์ได้มอบเรือ
่ งของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์แล้ว 21 เพราะฉะนั ้น พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับคนตําบลอานาโธท ผู้แสวงหาชีวต
ิ ของเจ้าและกล่าวว่า “อย่าพยากรณ์ ในพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ หรือม ิ ฉะนั ้น เจ้า จะต้องตายด้วยมือ ของเรา� 22 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สว่า “ดูเถิด เราจะลงโทษเขาทัง้ ปวง พวกคนหนุ่มจะตายด้วยดาบ บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของเขาจะ
ตายด้วยการกันดารอาหาร 23 จะไม่ มี เหลือ สัก คนเดียว เพราะเราจะนํา ความร้ายมาสู่ คนตําบลอานาโธท
คือปีแห่งการลงโทษเขา�
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คําร้องทุกข์ของเยเรมียแ
์ ละคําตอบจากพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เมื่อ ข้า พระองค์ สู้ คดี กับ พระองค์ พระองค์ ก็ ทรง เป็น ฝ่าย ถูก แม้ กระนั ้น ข้า
พระองค์ ยงั ขอทูล เสนอมูล คดี ของข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ ไฉนทางของคนชัว่ จึง จําเริญ ขึ้น ไฉนทุก คนที่
ทรยศก็อยู่เย็นเป็นสุข 2 พระองค์ทรงปลูกเขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายก็หยัง่ รากลง เขาทัง้ หลายงอกงาม
ขึ้น และบังเกิด ผล พระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ ที่ ปากของเขา แต่ ไกลจากใจของเขา 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่
พระองค์ทรงรู จ
้ ักข้าพระองค์ พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรงทดลองใจของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์
ขอทรงฉุ ด เขาออกมาเหมือนแกะสําหรับ การฆ่า และตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ต่างหากเพื่อ วัน ฆ่า 4 แผ่ นดิน นี้ จะ
ไว้ทุกข์นานเท่าใด และผักหญ้าตามท้องนาทุกแห่งจะเหีย
่ วแห้งไปนานเท่าใด เพราะความชัว่ ของผู้ที่ อาศัย
อยู่ในนั ้น สัตว์และนกก็ถูกผลาญไปเสียสิน
้ สุดปลายของเรา
้ เพราะเขาว่า “พระองค์จะไม่ทอดพระเนตรบัน
ทัง้ หลาย� 5 “ถ้า เจ้า วิง่ แข่ งก ับ ทหารราบ และเขาทําให้ เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อย เจ้ าจะแข่ งก ับ ม้า ได้ อย่างไร และ
ถ้าเจ้ายังเหน็ ดเหนื่ อยในแผ่นดินแห่งสันติภาพซึ่งเจ้าวางใจนั ้น เจ้าจะทําอย่างไรในคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์
แดน 6 เพราะว่า แม้ พี่ น้ องของเจ้า และวงศ์ วานของบิดาเจ้า แม้ว ่า เขาก็ ได้ กระทํา การทรยศต่อ เจ้า เขายัง
เรียกให้ฝูง ชนไล่ ตามเจ้า ไป ถึง แม้ ว่า เขาพูด ถ้อยคํา อย่างดี แก่ เจ้า อย่า เชื่อ เขาเลย 7 เราได้ ละทิง้ นิ เวศของ
1
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เรา เราได้ เหว ี่ ยงมรดกของเราทิง้ เราได้ มอบผู้ ที่ รัก ของจิตใจเราไว้ในมือ ศั ตรู ของเธอ 8 มรดกของเราได้
กลายเป็นเหมือนสิงโตในป่าต่อเรา เขาตะเบ็งเสียงของเขาเข้าใส่เรา เพราะฉะนั ้นเราจึงเกลียดเขา 9 มรดก
ของเราเป็นแก่เราเหมือนนกลายด่าง นกซึ่งอยู่รอบต่อสู้นกนั ้น ไปเถอะ ไปชุมนุมสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ นํามันให้
มากินเสีย 10 ผู้เลี้ยงแกะเป็ นอันมากได้ทําลายสวนองุน
่ ของเราเสีย เขาทัง้ หลายได้เหยียบยํ่าส่วนของเราไว้
ใต้ ฝ่าเท้า เขาทัง้ หลายได้ กระทําให้ส่วนอันพึงใจของเรากลายเป็น ถิน
่ ทุ รกันดารที่ รกร้าง 11 เขาทัง้ หลายได้
กระทําส่วนของเราให้รกร้าง เมื่อรกร้างส่วนนั ้นกค
็ รํา่ ครวญต่อเรา แผ่นดินทัง้ สินก
็ กทิง้ ให้รกร้าง เพราะไม่
้ ถู
มีผู้ใดเอาใจใส่ในเรือ
่ งนี้ 12 ผู้ทําลายล้างได้มาบนบรรดาที่สูงทัง้ ปวงในถิน
่ ทุรกันดาร เพราะว่าแสงดาบของ
พระเยโฮวาห์จะทําลายจากปลายแผ่นดินนี้ ไปถึงปลายอีกข้างหนึ่ ง ไม่มีเนื้ อหนั งใดๆที่จะมีสันติภาพ 13 เขา
ทัง้ หลายได้ หว่านข้าวสาลี แต่ จะเกี่ยวหนาม เขาได้ กระทําให้ตัวเจ็บปวด แต่ จะไม่ได้ กําไรอะไร เขาทัง้ หลาย
จะละอายด้วยผลการเกี่ยวของเขา ด้วยเหตุ ความโกรธเกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์� 14 พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ด้วยเรือ
่ งบรรดาเพื่อนบ้านที่ชว
ั ่ ร้ายของเรา ผู้ที่ได้แตะต้องมรดกซึ่งเราได้ให้อิสราเอลประชาชนของ
เราสืบ มรดกนั ้ นว ่า “ดู เถิด เราจะถอนเขาทัง้ หลายขึ้น จากแผ่น ดิน ของเขา และเราจะถอนวงศ์ วานยู ดาห์
จากท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 15 และต่อมาหลังจากที่เราได้ถอนเขาทัง้ หลายขึ้นแล้ว เราจะกลับมีความเมตตา
ต่อ เขาอีก และเราจะนํา เขาทัง้ หลายมาอีก ให้ต่างก็ มาย ัง มรดกของตน และยัง แผ่น ดิน ของตน 16 และจะ
เกิด กรณี ขึ้ นว ่า ถ้า เขาทัง้ หลายจะอุตส่าห์ ศึกษาทางแห่ง ประชาชนของเรา คือ ปฏิญาณในนามของเราว่า
‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ � อย่างที่เขาได้สอนประชาชนของเราให้ปฏิญาณโดยพระบาอัล
แล ้ว เขาจะได้ รบ
ั การสร้างขึ้น ไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายจะไม่ เชื่อ ฟัง แล ้ว เราจะ
ถอนประชาชาตินั้นขึ้นและทําลายเขาจนสิน
้ � พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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ผ้าป่านคาดเอวที่สกปรกเปรียบได้กับอิสราเอล
“จงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่ ง คาดเอวของเจ้าไว้และอย่าจุ่
มน้าํ � 2 ข้าพเจ้าจึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่ งตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และคาดเอวของข้าพเจ้าไว้ 3 และ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าครัง้ ที่ สองว่า 4 “จงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ซ้ ือมา ซึ่งอยู่ที่ เอวของ
เจ้า และจงลุก ขึ้น ไปยัง แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส แล ้ว ซ่อนผ้า นั ้น ไว้ในซอกหิน แห่ง หนึ่ ง� 5 ข้าพเจ้า ก็ ไปและซ่อนผ้า
นั ้น ไว้ข้างแม่ น้ํา ยู เฟรติ ส ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อ มาอีก หลายวัน พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้าว่า “จงลุกขึ้นไปยังแม่น้ํายูเฟรติส และเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้ สัง่ เจ้าให้ซ่อนไว้ที่ นั ่นนั ้นมาเสียจาก
ที่ นั ่น � 7 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ไปที่ แม่น้าํ ยู เฟรติ ส และขุด เอาผ้า คาดเอวมาจากที่ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ ซ่อนไว้ ดู เถิด ผ้า
คาดเอวนั ้นเสียหมด จะใช้การสิง่ ใดก็ไม่ได้ 8 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์ก็มายังข้าพเจ้าว่า 9 “พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราก็จะทําลายความทะนงใจของยูดาห์ และความทะนงใจใหญ่ยงิ่ ของเยรู ซาเล็มเสียอย่าง
นั ้นแหละ 10 คือชนชาติที่ชัว่ ร้ายนี้ ผู้ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา ผู้ที่ดําเนิ นตามความดื้อกระด้างแห่งจิตใจ
ของตนเอง และได้ ติ ดตามพระอื่น เพื่อ จะปรนนิ บั ติ และนมัสการพระเหล่า นั ้น จะเป็น เหมือนผ้า คาดเอวนี้
ซึ่งจะใช้การสิง่ ใดก็ ไม่ได้ 11 เพราะผ้าคาดเอวติ ดอยู่ที่ เอวของมนุษย์ฉั นใด เราก็ ได้ กระทําให้วงศ์ วานทัง้ สิน
้
ของอิสราเอลและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ติ ดอยู่กับเราฉั นนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เพื่อเขาทัง้ หลายจะ
เป็นประชาชน ชื่อเสียง ที่สรรเสริญ และสง่าราศีแก่เรา แต่เขาทัง้ หลายก็ไม่ฟัง
1 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ข้าพเจ้าด้วยว่า

การที่อส
ิ ราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้เข้ามา
ฉะนั ้น เจ้า จงกล่าวถ้อยคํา นี้ แก่ เขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘นํ้า องุน
่
จะเต็มไหทุกลูก� และเขาทัง้ หลายจะพูดกับเจ้าว่า ‘เราไม่รู หรื
้ อว่านํ้าองุน
่ จะต้องเต็มไหทุกลูก� 13 แล้วเจ้า
จงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้ ชาวแผ่น ดิน นี้ ทัง้ สิน
้ เต็ม ไปด้วยความ
มึนเมา คือกษั ตริย์ทัง้ หลายของผู้ประทับบนบัลลังก์ของดาวิด พวกปุโรหิต พวกผู้พยากรณ์ และชาวกรุ งเย
รู ซาเล็มทัง้ สิน
่ งเขาทัง้ หลายให้ชนกันและกัน พวกพ่อก็ชนพวกลูก
้ 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะเหวีย
เราจะไม่ สงสาร หรือ ไม่ ไว้ชว
ิ หรือ ไม่ เมตตา แต่ เราจะทําลายเขา� 15 จงฟัง และเงีย
่ หู ฟัง อย่า ยโสไปเลย
ี ต
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ พระวาจาแล้ว 16 จงถวายสง่า ราศี แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ หลาย
ก่อนที่พระองค์จะทรงนําความมืดมา ก่อนที่เท้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขาที่มีแสงโพล้เพล้ และขณะเมื่อเจ้า
ทัง้ หลายมองหาความสว่าง พระองค์ทรงกลับให้เป็นเงามัจจุราช และทรงกระทําให้เป็นความมืดทึบ 17 แต่
ถ้า เจ้า ทัง้ หลายจะไม่ ฟัง จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ จะร้องไห้ลับๆ เพราะความทะนงใจของเจ้า ตาของข้าพเจ้า จะ
ร้องไห้ มากนั ก และมี น้ําตาอาบหน้า เพราะฝูง แกะของพระเยโฮวาห์ ถู กต้อนเอาไปเป็น เชลย 18 จงกล่าว
แก่ กษั ตริย์ และพระราชินี ว่า “ขอทรงประทับ ณ ที่ ต่ํา เพราะว่า อํานาจของพระองค์ คือ มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี
ของพระองค์ จะหล่น มา� 19 หัว เมืองแห่ง ภาคใต้ ก็ ถู กปิด ซึ่ง ไม่ มี ใครจะเปิด ได้ ยู ดาห์ทัง้ สิ้นก ็ จะถูก กวาดไป
เป็น เชลย จะถูก กวาดไปเป็น เชลยหมดที เดียว 20 “จงเงยหน้า ของเจ้า ขึ้น ดู เขาเหล่านั ้ นที ่ มาจากทิศ เหนื อ
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ฝูง แกะที่ ได้ มอบไว้ให้ แก่ เจ้ านั ้น อยู่ ที่ไหน คือ ฝูง แกะที่ งดงามของเจ้า นั ่น น่ ะ 21 เจ้ าจะว่า อย่างไรเมื่อ เขาจะ
ลงโทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้ สอนเขาให้เป็นนายและเป็นประมุขของเจ้า ความเจ็บปวดจะไม่เข้ามาครอบงํา
เจ้า อย่างความเจ็บปวดของผู้หญิงที่ กําลังคลอดบุตรหรือ 22 และถ้าเจ้าว่าในใจของเจ้าว่า ‘ทําไมสิง่ เหล่านี้
จึงเกิดกับข้า� ก็เพราะความชัว่ ช้าที่มากมายใหญ่โตของเจ้า เสื้อของเจ้าจึงต้องถูกถลกขึ้น และส้นเท้าของ
เจ้าจึงไม่ปิดบัง 23 คนเอธิโอเปียเปลี่ยนวรรณของตนเองได้หรือ หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมัน ถ้าได้แล้ว
เจ้าทัง้ หลายผู้ที่ เคยต่อการกระทําความชัว่ จะมากระทําความดี ก็ได้ 24 ฉะนั ้นเราจะกระจายเขาทัง้ หลายไป
เหมือนแกลบที่ ถู กลมจากถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 25 นี่ เป็น ส่วนของเจ้า เป็น ส่วนที่ เราได้ ตวงออกให้แก่ เจ้า � พระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ “เพราะเจ้า ได้ ลืม เราเสีย และไว้วางใจในการมุสา 26 ฉะนั ้น เราเองจะถลกเสื้อ คลุม
ของเจ้า มาปกหน้า เจ้า คือ ให้เห ็น ความอับอายขายหน้า ของเจ้า 27 เราได้ เห ็ นการล่วงประเวณี ของเจ้า การ
ครวญหา การเล่น ชู้ อย่างแก่ ราคะของเจ้า และการที่ น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า บนเนิ น เขาทัง้ หลายที่ ในทุ่ง
นา โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า อีกนานสักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมกระทําให้เจ้าสะอาดได้�
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ผู้พยากรณ์ ประกาศเรือ
่ งความแห้งแล้ง

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง มาถึง เยเรมีย์ เก ี่ ยวด ้วยความแห้ง แล้ง ว่า 2 “ยู ดาห์ ไว้ ทุกข์ และประตู
เมืองทัง้ ปวงของเธอก็ ออ
่ นกําลัง ลง ประชาชนของเธอก็ แต่ งดํา หน้า ก้ม อยู่ บนแผ่น ดิน และเสียงร้องของ
เยรู ซาเล็มก็ขึ้นไป 3 ขุนนางของเธอส่งผู้น้อยของเขาให้ไปตักนํ้า เขาทัง้ หลายไปยังที่ขังนํ้าเห็นว่าไม่มีน้าํ เขา
ทัง้ หลายก็ กลับไปด้วยภาชนะเปล่า เขาทัง้ หลายได้ อายและขายหน้า เขาจึงคลุมศีรษะของเขาทัง้ 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 อยู่ในท้องทุ่ งก ็ ละทิง้ ลูก ที่ ตกใหม่ ของมัน เสีย เพราะว่า ไม่ มี หญ้า
6 ลาป่ า ยืน อยู่ บนที่ สู ง มัน สู ด ลมหายใจเหมือนมังกร ตาของมั นก ็ มืดมัว เพราะไม่ มี หญ้า � 7 “แม้ว ่า ความ
ชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เป็นพยานปรักปรําข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์โปรดเถิด
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ด้วยว่าบรรดาการกลับสัตย์ของข้าพระองค์ทัง้ หลายก็มากยิง่ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระองค์ผูเป็
้ นความหวังแห่งอิสราเอล เป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของ
เขาในยามลําบาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนคนต่างด้าวในแผ่นดิน หรือเหมือนคนเดินทางแวะอาศัย
ค้างเพียงคืน เดียว 9 ไฉนพระองค์ จะทรงเป็น เหมือนชายที่ งน
ั งง หรือ เหมือนคนที่ มี กําลัง มากแต่ ชว
่ ยใคร
ให้รอดไม่ ได้ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แม้ กระนั ้ นก็ดี พระองค์ ทรงสถิตท่ามกลางข้าพระองค์ ทัง้ หลาย คนเขา
เรียกพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ ขออย่าทรงละข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้เสีย� 10 พระเยโฮวาห์
ตรัสแก่ชนชาตินี้ ว่า “เขาทัง้ หลายรักที่จะพเนจรไปอย่างนี้ เขาทัง้ หลายไม่ยบ
ั ยัง้ เท้าของเขาไว้ ฉะนั ้นพระเย
โฮวาห์ จึง ไม่ ทรงรับ เขา บัดนี้ พระองค์ จะทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขา และลงโทษการผิด บาปของเขา�
11 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าอธิษฐานเพื่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชนชาตินี้ เลย 12 แม้ว่าเขาอด
อาหาร เราก็ จะไม่ ฟัง เสียงร้องของเขา แม้ เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งธัญ ญบู ชา เราก็ จะไม่ รบ
ั มัน
แต่เราจะผลาญเขาเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 13 แล้วข้าพเจ้าพูดว่า “ข้าแต่
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด พวกผู้พยากรณ์ กล่าวแก่เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะไม่เห็นดาบหรือจะมีการก
ันดารอาหาร แต่เราจะให้สันติภาพที่แน่ นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ � ” 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า
“พวกผู้พยากรณ์ เหล่านั ้นพยากรณ์ เท็จในนามของเรา เรามิได้ใช้เขาทัง้ หลาย และเรามิได้บัญชาเขาหรือพู
ดกับเขา เขาพยากรณ์ นิมิตและการทํานายเท็จแก่ เจ้ าทัง้ หลาย เป็นการทํานายที่ ไร้ค่า เป็นการล่อลวงของ
จิตใจเขาเอง 15 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกยวด
ี่
้วยพวกผูพยากรณ์
้
ผูพยากรณ์
้
ในนามของเรา แม้ว่า
เราไม่ได้ใช้เขาทัง้ หลาย และผู้กล่าวว่า ‘ดาบและการกันดารอาหารจะไม่มาถึงแผ่นดินนี้ � พวกผู้พยากรณ์
เหล่ านั ้น จะถูก ผลาญเสีย ด้วยดาบและการกันดารอาหาร 16 และประชาชนผู้ ซ่ึง เขาพยากรณ์ ให้ ฟัง นั ้น จะ
ถูกทิง้ ไว้ในถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเหตุการกันดารอาหารและดาบ ซึ่งไม่มีผู้ใดจะฝังเขา คือทัง้ ตัว
เขาทัง้ หลาย ภรรยาของเขา บุตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความชัว่ ของเขาสนองเขา 17 เจ้า
จงกล่าวถ้อยคํานี้ แก่เขาว่า ‘ขอให้ตาของเรามีน้ําตาไหลทัง้ กลางคืนและกลางวัน อย่าให้หยุดยัง้ เพราะบุตร
สาวพรหมจารีแห่งประชาชนของเรา ถูกขยีด
้ ้วยความหายนะยิง่ ใหญ่ ถูกตีอย่างหนั กมาก 18 ถ้าเราออกไปใน
ท้องนา ดูเถิด นั ่นคนที่ถูกฆ่าเสียด้วยดาบ ถ้าเราเข้าไปในกรุ ง ดูเถิด นั ่นโรคอันเนื่ องจากการกันดาร เพราะ
ว่า ทัง้ พวกผู้ พยากรณ์ และปุโรหิต ไปค้า กัน ในแผ่นดิ นที ่ เขาไม่ รู จ
้ ัก � ” 19 พระองค์ ทรงปฏิเสธไม่ รบ
ั ยู ดาห์
เสียที เดียวแล้วหรือ พระทัยของพระองค์เกลียดศิ โยนเสียแล้วหรือ ไฉนพระองค์ทรงเฆี่ยนตีข้าพระองค์ทัง้
หลาย จนไม่มีการรักษาข้าพระองค์ให้หาย ข้าพระองค์ทัง้ หลายมองหาสันติภาพ แต่ไม่มีความดีมาเลย เรา
มองหาเวลาเยียวยา แต่ประสบความสยดสยอง 20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอสารภาพ
ความชัว่ ของพวกข้าพระองค์ และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้
กระทําบาปต่อพระองค์ 21 เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ ขออย่าให้
หลู่เกียรติแห่งพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ ขอทรงระลึกและอย่าทรงหักพันธสัญญาของพระองค์ซ่ึงมี
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ไว้กับข้าพระองค์ 22 ในบรรดาพระเทียมเท็จแห่งประชาชาติทัง้ หลายมีพระองค์ใดเล่าที่ทําให้เกิดฝนได้หรือ
ท้องฟ้าประทานห่าฝนได้หรือ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระองค์มิใช่พระเจ้าองค์
นั ้นดอกหรือ พวกข้าพระองค์จึงคอยหวังในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้

15

การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ต่อยูดาห์
1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “แม้ว ่า โมเสส และซามู เอล จะมายืน อยู่ต่อ หน้า เรา จิ ตใจของเรา
จะไม่หน
ั ไปหาชนชาตินี้ ไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นสายตาของเรา แล้วให้เขาไป 2 และต่อมาถ้าเขาถามเจ้า
ว่า ‘เราจะไปที่ไหน� เจ้าจงพูดกับเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘คนเหล่านั ้นที่กําหนดให้แก่ความตายจะ
ไปหาความตาย คนเหล่านั ้ นที่กําหนดให้แก่ดาบจะไปหาดาบ คนเหล่านั ้ นที่กําหนดให้แก่การกันดารอาหาร
จะไปหาการกันดารอาหาร คนที ่กําหนดให้แก่ การเป็นเชลยจะไปหาการเป็นเชลย� ” 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า “เราจะกําหนดสี่ อย่างไว้ เหนื อ เขาคือ ดาบส ัง หาร สุนัข กัด ฉี ก นกในอากาศ และสัตว์ บนแผ่น ดิน โลกที่
จะกัดกินและทําลาย 4 และเราจะกระทําให้เขาถูกถอดไปยังราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลก เหตุด้วย
การกระทําซึ่งมนั สเสห์บุตรเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้กระทําในเยรู ซาเล็ม 5 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ใครจะ
สงสารเจ้า หรือใครจะเสียใจกับเจ้า หรือใครจะแวะมาถามทุกข์สุขของเจ้า� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้ าได้
ปฏิเสธเรา เจ้าถอยหลังเรือ
่ ยไป เราจึงจะเหยียดมือออกไปต่อสู้เจ้าและทําลายเจ้า เราเอือมต่อการผ่อนผัน
แล้ว 7 เราจะซัด เขาด้วยส้อมซัด ข้าวในบรรดาประตู เมืองแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เราจะทําให้ลูก ของเขาทัง้ หลาย
ตาย เราจะทําลายประชาชนของเรา เพราะเขาทัง้ หลายมิได้หันกลับจากพฤติการณ์ ของเขา 8 เรากระทําให้
หญิงม่ายของเขามีมาก ยิง่ กว่าเม็ดทรายในทะเล ณ เวลาเที่ยงวัน เราได้นําผู้ทําลายมาสู่บรรดาแม่ของคน
หนุ่มทัง้ หลาย เราได้กระทําให้ความสยดสยองตกเหนื อกรุ งนั ้นโดยฉั บพลัน 9 เธอที่คลอดบุตรเจ็ดคนก็อ่อน
กําลัง เธอตายไปแล้ว ดวงอาทิตย์ของเธอตกเมื่อยังวันอยู่ เธอได้รบ
ั ความละอายและขายหน้า เราจะมอบผู้
ที่เหลืออยูให้
่ แก่ดาบต่อหน้าศัตรู ของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
พระสัญญาและการขู่เข็ญ

10 แม่จ๋า

วิบัติแก่ฉั น ที่แม่คลอดฉั นมาเป็นคนที่ให้เกิดการแก่งแย่งและการชิงดีแก่แผ่นดินทัง้ สิน
้ ฉั นก
็ มิได้ ให้ ยืม โดยคิด ดอกเบี้ย หรือ ฉั นก ็ มิได้ ยืม เขาโดยคิด ดอกเบี้ย แต่ เขาทุก คนแช่ง ฉั น 11 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “พวกที่ เหลือ อยู่จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เราจะกระทําให้พวกศั ตรู กระทํา ดี ต่อ เจ้าในเวลาลําบากและในเวลา
ทุกข์ ใจ 12 เหล็ก จะหักเหล็ก จากทิศ เหนื อ และเหล็กกล้า หรือ 13 บรรดาสิง่ ของและทรัพย์สมบัติ ของเจ้า เรา
จะมอบให้เป็นของริบไม่คิดค่า เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้าตลอดทัว่ ดินแดนของเจ้า 14 เราจะกระทําให้เจ้ าไป
กับพวกศั ตรู ของเจ้ายังแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเรา เราก่อไฟขึ้น ซึ่งจะเผาเจ้าทัง้ หลาย
เสีย�
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงทราบ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และเยีย
่ มเยียนข้าพระองค์ ขอ
ทรงแก้ แค้นผู้ข่มเหงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ เพราะการอดกลัน
้ พระทัยของพระองค์ นั ้น ขออย่าทรงนํา
ข้า พระองค์ ไปเสีย ขอทรงตระหนั ก ว่า ข้า พระองค์ ทนการติ เตียนด้วยเห็น แก่ พระองค์ 16 เมื่อ พบพระวจนะ
ของพระองค์ 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
เปรมปรีดิ์ ข้าพระองค์นั่งอยู่คนเดียว เพราะเหตุพระหัตถ์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เต็
มด้วยความกริว้ 18 ไฉนความเจ็บของข้าพระองค์มิได้หยุดยัง้ บาดแผลของข้าพระองค์ก็รักษาไม่หาย มันไม่
ยอมหาย พระองค์ทรงเป็นเหมือนผู้มุสาแก่ข้าพระองค์หรือ หรืออย่างนํ้าที่เหือดแห้ง
15 โอ

พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมียม
์ ัน
่ ใจในพระองค์
พระเยโฮวาห์จึงตรัสว่า “ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับมาอีก และเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้า
เรา ถ้าเจ้าแยกสิง่ ประเสริฐไปจากสิง่ เลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเรา จงให้เขาทัง้ หลายหันกลับมา
หาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา 20 เราจะกระทําเจ้าให้เป็นกําแพงป้อมทองสัมฤทธิแก่
์ ชนชาตินี้ เขาทัง้ หลาย
ก็ จะต่อสู้ กับ เจ้า แต่ เขาจะไม่ ชนะเจ้า เพราะเราอยู่ กับ เจ้า จะช่วยเจ้า ให้รอดและช่วยเจ้า ให้พ้น � พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ 21 “เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของคนชัว่ และไถ่เจ้าจากกํามือของคนอํามหิต�
19 เพราะฉะนั ้น

16

พระเจ้าไม่ให้เยเรมียมี
์ ครอบครัว
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “เจ้ าอย่ามีภรรยา เจ้ าอย่ามีบุ ตรชายหรือบุตรสาวในที่ นี้
3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เรือ
่ งบุตรชายและบุตรสาวที่เกิดในที่นี้ และทรงกล่าวถึงพวกมารดาที่คลอด
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บุตรเหล่า นั ้น และพวกบิดาที่ ให้ บังเกิด คนเหล่า นั ้น ในแผ่น ดิน นี้ ว่า 4 เขาทัง้ หลายจะตายด้วยโรคร้าย จะ
ไม่ มี การโอดครวญอาลัย เขาทัง้ หลาย หรือ จะไม่ มี ใครจัดการฝัง เขา เขาจะเป็น เหมือนมูล สัตว์ที่ อยู่ บนพื้น
แผ่น ดิน เขาทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดารอาหาร และศพทัง้ หลายของเขาจะเป็น อาหารของ
นกในอากาศและของสัตว์แห่ งแผ่น ดิน 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า เข้าไปในเรือนที่ ครวญครํา่
หรือ ไปโอดครวญ หรือ ไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราได้ เอาสันติภาพของเราไปจากชนชาติ
นี้ แล้ว ทัง้ ความเมตตาและกรุ ณาคุณ ของเรา 6 ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยจะตายในแผ่น ดิน นี้ จะไม่ มี ใครจัดการฝัง
เขา จะไม่มีใครมาโอดครวญอาลัยเขา หรือมากรีดตัวหรือมาโกนศีรษะเพื่อเขา 7 จะไม่มีผู้ใดฉี กตัวเองเพื่อ
เขาเมื่อ ไว้ทุกข์ เพื่อ จะปลอบโยนเขาเหตุ คนที ่ ตายนั ้น เพราะบิดามารดาของเขาจะไม่ มี ใครมอบถ้วยแห่ง
ความเล้าโลมใจให้เขาดื่ม 8 เจ้ าอย่า เข้า ไปนั ่ งก ิน และดื่ม กับ เขาในเรือนที่ มี การเลี้ยง 9 เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะกระทํา ให้เสียงบันเทิง และเสียงรืน
่ เริง เสียงเจ้า
บ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานที่นี้ ต่อสายตาของเจ้าทัง้ หลายและในวันของเจ้า 10 ต่อมาเมื่อเจ้าบอก
บรรดาถ้อยคําเหล่านี้ แก่ ชนชาติ นี้ และเขาทัง้ หลายพู ดกับเจ้าว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงประกาศความ
ร้ายใหญ่ ยงิ่ ทัง้ สิน
้ นี้ ให้ ตกแก่ เรา ความชัว่ ช้า ของเราคือ อะไรเล่า เราได้ กระทํา บาปอะไรต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราเล่า� 11 แล้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะบรรพบุรุษของเจ้า
ได้ ละทิง้ เรา และได้ ติ ดตามพระอื่น และได้ ปรนนิ บัติ และนมัสการพระนั ้น และได้ ละทิง้ เรา และมิ ได้ รักษา
ราชบัญญั ติ ของเรา 12 และเพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา ชัว่ ร้ายยิง่ เสีย กว่า บรรพบุรุษ ของเจ้า เพราะดู เถิด
เจ้ าทุกๆคนได้ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจอัน ชัว่ ร้ายของตนเอง ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง เรา 13 เพราะ
ฉะนั ้น เราจะเหวีย
่ งเจ้า ออกเสีย จากแผ่น ดิน นี้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า หรือ บรรพบุรุษ ของเจ้า ไม่ รู จ
้ ัก และ
ที่ นั่น เจ้า จะปรนนิ บั ติ พระอื่น ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เพราะเราจะไม่ สําแดงพระคุณ แก่ เจ้ าเลย� 14 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เดือนจะมาถึง เมื่อ ไม่ มี ใครกล่าวต่อ ไปอี กว่า ‘พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรง
นําประชาชนอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด� 15 แต่จะพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงนํา ประชาชนอิสราเอลขึ้น มาจากแดนเหนื อ และขึ้น มาจากบรรดาประเทศซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงขับ ไล่ เขา
ให้ไปอยู่นั ้น ทรงพระชนม์อยู่ฉั นใด� เพราะเราจะนําเขาทัง้ หลายกลับมาสู่ แผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ ยก
ให้บรรพบุรุษของเขาแล้ วนัน
้ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดู เถิด เราจะส่งชาวประมงมาเป็ นอันมาก และเขาจะ
จับเขาทัง้ หลาย ภายหลังเราจะให้เขาพาพรานมาเป็นอันมาก พรานจะล่าเขาทัง้ หลายตามภูเขาทุกแห่งและ
ตามเนิ นเขาทุกลูกและตามซอกหิน 17 เพราะว่า ตาเรามองดูพฤติการณ์ ทัง้ สิน
้ ของเขา จะปิดบังไว้จากหน้า
เราไม่ ได้ และความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลายจะซ่อนพ้น ตาเราไม่ ได้ 18 และก่อนอื่น เราจะตอบสนองความชัว่
ช้า และบาปของเขาเป็น สองเท่า เพราะเขาได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน เราเป็น มลทิน ไป และกระทํา ให้ มรดกของ
เราเต็ม ไปด้วยซากของสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนและสิง่ ที่ น่า เกลียดน่าชัง ของเขาทัง้ หลาย� 19 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ กําลัง และที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ ในวัน ยากลําบาก บรรดา
ประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากที่สุดปลายโลก และทูลว่า “บรรพบุรุษของเราไม่ได้รับมรดกอันใด นอกจา
กสิงม
่ ุสา สิง่ ไร้ค่า และสิง่ ซึ่งไม่มีประโยชน์ อะไรในตัว 20 มนุษย์จะสร้างพระไว้สําหรับตนเองได้หรือ สิ่งอย่าง
นั ้นไม่ใช่พระ� 21 “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําให้เขารู จ
้ ักกาลครัง้ นี้ เราจะกระทําให้เขารู จ
้ ักมือของเรา
และฤทธานุภาพของเรา และเขาทัง้ หลายจะรู ว้ า่ นามของเราคือพระเยโฮวาห์�
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จิตใจอันหลอกลวงของยูดาห์

“บาปของยู ดาห์ นั้น บันทึก ไว้ด้วยปากกาเหล็ก ด้วยปลายเพชรจารึก ไว้บนแผ่น แห่ง จิตใจของเขา และ
บนเชิง งอนที่ แท่น บูชาของเขาทัง้ หลาย 2 ฝ่ายลูก หลานของเขาก็ ระลึก ถึง แท่น บูชาและเหล่า เสารู ป เคารพ
ของเขาข้างต้นไม้ สดทุก ต้น บนเนิ น เขาสูง 3 โอ ภู เขาที่ อยู่ กลางทุ่ง เอ๋ย เราจะให้ บรรดาสิง่ ของและทรัพย์
สมบัติ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า เป็น ของริบ และเราจะนั บ ว่า ปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลายของเจ้า เป็น ความบาปของเจ้า
ตลอดทัว่ บริเวณชายแดนของเจ้า 4 เจ้าจะต้องปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้า และเราจะ
กระทําให้เจ้าปรนนิ บัติศัตรู ของเจ้าในแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเราเจ้าก่อไฟขึ้นซึ่งจะไหม้
อยูเป็
่ นนิ ตย์� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “คนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้ อหนั งเป็นแขนของเขา และใจของ
เขาหันออกจากพระเยโฮวาห์ คนนั ้นก็เป็นที่สาปแช่ง 6 เขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่อยูในทะเลทราย
่
และจะไม่
เห็นความดีอน
ั ใดมาถึงเลย เขาจะอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มี
คนอาศัย
1

คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร
คือผูที
้ ่ความวางใจของเขาอยูใ่ นพระเยโฮวาห์ 8 เขาจะเป็น
เหมือนต้นไม้ ที่ ปลูก ไว้ริม นํ้า ซึ่ง หยัง่ รากของมัน ออกไปข้างลํานํ้า เมื่อ แดดส่อ งมาถึ งก ็ จะไม่ สังเกต เพราะ
7 คนทีว
่ างใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร
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ใบของมัน เขียวอยู่ เสมอ และจะไม่ กระวนกระวายในปี ที่ แห้ง แล้ง เพราะมัน ไม่ หยุด ที่ จะออกผล� 9 จิ ตใจก็
เป็นตัวล่อลวงเหนื อกว่าสิง่ ใดทัง้ หมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายที เดียว ผู้ใดจะรู จ
้ ักใจนั ้นเล่า 10 “เราคือพระ
เยโฮวาห์ ตรวจค้น ดู จิต และทดลองดู ใจ เพื่อ ให้ แก่ ทุ กคนตามพฤติ การณ์ ของเขา ตามผลแห่ง การกระทํา
ของเขา� 11 เหมือนนกกระทากกไข่ แต่ ไม่ ให้ ออกเป็น ตัว ฉั นใด คนที ่ ได้ ความมัง่ มี มาอย่างไม่ เป็น ธรรมก็
ฉั น นั ้น พอถึง กลางวัย มั นก ็ พรากจากคนนั ้น เสีย และในตอนปลายของเขา เขาจะเป็น คนโฉดเขลา 12 ที่
ตัง้ แห่ง สถานบริสุทธิ ์ ของเราทัง้ หลาย เป็น พระที่นั่ง รุ ง่ เรืองซึ่ง ตัง้ อยู่ สูง ตัง้ แต่ เดิ มน ัน
้ 13 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ความหวัง แห่ งอ ิส ราเอล บรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ ละทิง้ พระองค์ จะต้องรับ ความอับอาย บรรดาคนทัง้
ปวงที่ หน
ั ไปจากเราจะต้องจารึกไว้ในแผ่นดินโลก เพราะเขาได้ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้เป็นแหล่งนํ้าแห่งชีวต
ิ
เสีย 14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้า พระองค์ จึง จะรอด เพราะพระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ ของข้า พระองค์ 15 ดู เถิด เขาทัง้ หลายได้ พู ดก ับ ข้า
พระองค์ ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ไหน ให้ มาเถิด� 16 ข้า พระองค์ มิได้ หาโอกาสเลิก เป็น ผู้ เลี้ยง
แกะที่ ตามพระองค์ ไป ข้า พระองค์ ก็ ไม่ ประสงค์ วัน แห่ง ความหายนะ พระองค์ ทรงทราบแล้ว สิ ่ง ซึ่ง ออกมา
จากริมฝีปากของข้าพระองค์ก็ถู กต้องต่อพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ครัน
่
คร้าม พระองค์ ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ ในวันร้าย 18 ผู้ใดข่มเหงข้าพระองค์ ขอให้เขาได้ รบ
ั ความ
ละอาย แต่ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความละอาย ขอให้เขาครันคร
่
้าม แต่อย่าให้ข้าพระองค์ครัน
่ คร้าม ขอ
ทรงนําวันร้ายมาตกเหนื อเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลายซับซ้อน
จงรักษาวันสะบาโต
พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงไปยืน ในประตู บุ ตรประชาชน ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
เสด็จ เข้า และซึ่ง พระองค์ เสด็จ ออก และในประตู ทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม 20 และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า
‘ท่านทัง้ หลายผู้ เป็นกษั ตริย์ ของยู ดาห์ และบรรดาคนยู ดาห์ และชาวเยรู ซาเล็ มท ัง้ สิน
้ ผู้ ซึ่ง เข้า ทางประตู
เหล่า นี้ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงระวัง เพื่อ เห็น แก่ ชี วิต ของเจ้า ทัง้
หลาย อย่า ได้ หาบหามอะไรในวัน สะบาโต หรือ นํา ของนั ้น เข้า ทางบรรดาประตู เยรู ซาเล็ม 22 และอย่า หาบ
หามของของเจ้า ออกจากบ้านในวัน สะบาโต หรือ กระทํา งานใดๆ แต่ จงรักษาวัน สะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ ดัง ที่
เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้ 23 ถึงกระนั ้นเขาก็ไม่เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่กระทําคอของเขาทัง้ หลายให้
แข็ง เพื่อจะไม่ได้ยินและไม่รบ
ั คําสัง่ สอน 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา และไม่นําภาระใดๆ
เข้ามาทางประตูเมืองนี้ ในวันสะบาโต แต่รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และไม่กระทํางานในวันนั ้น 25 แลว
้ จะมี
กษั ตริยและเจ้
์
านาย ผูประทั
้
บบนบัลลังกแห่
์ งดาวิดเสด็จเข้าทางประตูทัง้ หลายของเมืองนี้ เสด็จมาในรถรบ
และบนม้า ทัง้ บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้ คนยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็ม และเมืองนี้ จะดํารง
อยูเป็
่ นนิ ตย์ 26 และประชาชนจะมาจากหัวเมืองแห่งยูดาห์ และจากที่ซ่ึงอยูร่ อบเยรู ซาเล็ม จากแผ่นดินเบน
ยามิน จากที่ ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้ นําเอาเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสักการบู ชา เครือ
่ งธัญญ
บูชาและกํายาน และนําเครือ
่ งบูชาแห่งการสรรเสริญมายังนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายไม่
ฟังเราที่ จะรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และที่ จะไม่แบกภาระเข้าทางประตู ทัง้ หลายของเยรู ซาเล็มในวันสะ
บาโต แล้วเราจะก่อไฟไว้ในประตูเมืองเหล่านั ้น และไฟนั ้นจะเผาผลาญราชวังทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม และ
จะดับก็ไม่ได้� ”
19
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การปั้ นภาชนะที่เสียแล้วให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่ ง

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ยงั เยเรมีย์ ว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปที่ บ้านของช่างหม้อ เราจะให้ เจ้ าได้ยน
ิ
ถ้อยคําของเราที่นั ่น� 3 ข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างหม้อ และดูเถิด เขากําลังทํางานอยูที
่ ่แป้นเวียน 4 และ
ภาชนะซึ่ง ทํา ด้วยดิ นก ็ เสีย อยู่ในมือ ของช่างหม้อ เขาจึง ปั้ นใหม่ ให้เป็น ภาชนะอีกล ูก หนึ่ ง ตามที่ ชา่ งหม้อ เห็
นว่าควรทํา 5 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 6 “โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทําแก่
เจ้าอย่างที่ ชา่ งหม้อนี้ กระทําไม่ได้หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ ดูเถิด โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่
ในมือของเราอย่างดินเหนี ยวอยู่ในมือของช่างหม้อ 7 ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับประชาชาติ หน่งึ
หรือราชอาณาจักรหนึ่ งว่า เราจะถอนและพังและทําลายมันเสีย 8 และถ้าประชาชาตินั ้น ซึ่งเราได้ลัน
่ วาจา
ไว้เก ี่ยวข้องด้วย หัน เสีย จากความชัว่ ร้ายของตน เราก็ จะกลับ ใจจากความชัว่ ซึ่ง เราได้ ตัง้ ใจจะกระทํา แก่
ชาตินั ้นเสีย 9 และถ้าเวลาใดก็ตาม เราได้ประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหน่ง
ึ หรือราชอาณาจักรหนึ่ งว่า เราจะ
สร้างขึ้นและปลูกฝังไว้ 10 และถ้าชาตินั้นได้กระทําชัว่ ในสายตาของเรา ไม่เชื่อฟังเสียงของเรา เราก็จะกลับ
ใจจากความดี ซ่ึง เราได้ กล ่าวไปแล้ วว ่า เราจะให้ ประโยชน์ แก่ ชาติ นั ้น เสีย 11 เพราะฉะนั ้น คราวนี้ จงกล่าว
กับ คนยู ดาห์ และชาวเมืองเยรู ซาเล็ม ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เรากําลั งก ่ อสิ่ ง ร้ายไว้สู้ เจ้า และ
คิด แผนงานอย่างหนึ่ ง ไว้สู้ เจ้า ทุ กๆคนจงกลับ เสีย จากทางชัว่ ของตน และจงซ่อมทางและการกระทํา ของ
เจ้าทัง้ หลายเสีย� 12 แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เหลวไหล เราจะดําเนิ นตามแผนงานของเราเอง และต่างจะ
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กระทําตามความดื้อดึงแห่งจิตใจชัว่ ของตนทุกคน� 13 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า จงไปเที่ยว
ถามดู ท่ามกลางประชาชาติ ว่า ผู้ใดเคยได้ยน
ิ เหมือนอย่างนี้ บ้าง อิสราเอลพรหมจารีนั้น ได้ กระทํา สิ่งอันน่า
หวาดเสียวนั ก 14 คนจะละทิง้ หิมะแห่งภูเขาเลบานอนซึ่งมาจากหน้าผาแห่งทุ่งหรือ ลําธารที่ ไหลเย็นจากที่
อื่น จะแห้ง ไปหรือ 15 เพราะเหตุ วา่ ประชาชนของเราได้ ลืม เราเสีย เขาทัง้ หลายจึง เผาเครือ
่ งหอมบูชาสิง่ ไร้
สาระ ทําให้เขาได้ สะดุด ในหนทางของเขาในถนนโบราณ และเดิน ตามทางซอยไม่ ไปตามถนนหลวง 16 ได้
กระทําให้แผ่นดินของเขาทัง้ หลายเป็นที่รกร้าง เป็นสิง่ ที่เขาเย้ยหยันอยู่เนื องนิ ตย์ ทุกคนที่ผ่านไปทางนั ้นก็
ตกตะลึง และสัน
่ ศีรษะของเขา 17 เราจะให้เขากระจัดกระจายออกไปดุจ ถูก พัด ด้วยลมตะวัน ออกต่อ หน้า ศั
ตรู เราจะหัน หลัง ให้ เขา ไม่ใช่ หัน หน้า ให้ ในวัน แห่ง ความหายนะของเขานั ้น� 18 แล ้ว เขากล่าวว่า “มาเถิด
ให้เราปองร้ายเยเรมีย์ เพราะว่าพระราชบัญญัติจะไม่พินาศไปจากบรรดาปุโรหิต หรือคําปรึกษาย่อมไม่ขาด
จากนั กปราชญ์ หรือถ้อยคําไม่ขาดจากผู้พยากรณ์ มาเถิด ให้เราโจมตีเขาด้วยลิน
้ และอย่าให้เราฟังคําของ
เขาเลย� 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงปรปั กษ์ของข้าพระองค์สิ พระเจ้า
ข้า 20 ความชัว่ เป็น ของสําหรับ ตอบแทนความดี หรือ ถึง กระนั ้น เขายัง ขุด หลุม ไว้ปองชีวต
ิ ของข้า พระองค์
ขอทรงระลึก ว่า ข้า พระองค์ ยน
ื เฝ้า พระองค์ ทูล ขอความดี เพื่อ เขา เพื่อ จะหัน พระพิโรธของพระองค์ ไปเสีย
จากเขา 21 เพราะฉะนั ้น ขอทรงมอบลูกหลานของเขาให้แก่การกันดารอาหาร ให้โลหิตของเขาทัง้ หลายไหล
ออกด้วยอํานาจของดาบ ให้ภรรยาของเขาทัง้ หลายขาดบุตร และเป็นหญิงม่าย ขอให้ผู้ชายของเขาประสบ
ความตาย ให้ อนุ ชนของเขาถูก ดาบตายในสงคราม 22 ขอให้ ได้ ยิน เสียงร้องมาจากเรือนของเขาทัง้ หลาย
เมื่อพระองค์ทรงพากองทหารมาปล้นเขาอย่างฉั บพลัน เพราะเขาทัง้ หลายได้ขุดหลุมไว้ดักข้าพระองค์ และ
วางบ่วงดักเท้าของข้าพระองค์ 23 แม้กระนั ้น ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงทราบการปองร้ายทัง้ สิน
้ ของ
เขาที่จะฆ่าข้าพระองค์เสีย ขออย่าทรงลบความชัว่ ช้าของเขา หรือลบบาปของเขาเสียจากสายพระเนตรของ
พระองค์ ขอให้ เขาถูก ควํา่ ลงต่อ พระพักตร์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้ หลายในเวลาแห่ง ความกริว้ ของ
พระองค์

19
บทเรียนจากเหยือกดินที่แตกแล้ว
พระ เย โฮ วาห์ตรั สด ัง นี้ ว่า “จง ไป ซื้อ เหยือก ดิน ของ ช่าง หม้อ มา ลูก หนึ่ ง แล ้ว พา ผู้ ใหญ่ บาง คน ของ
ประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคน 2 ไปที่หุบเขาบุตรชายของฮินโนม ตรงทางเข้าประตูตะวันออก และป่าว
ร้องถ้อยคํา ที่ เราบอกเจ้า ไว้นั ้น 3 เจ้ าจงว่า ‘โอ ข้า แต่ บรรดากษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขอ
ทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะ
นําเหตุรา้ ยมาถึงสถานที่นี้ อย่างที่หูของผู้ใดที่ได้ยินจะซ่าไป 4 เพราะว่าประชาชนได้ละทิง้ เรา และได้ห่างเห
ิน ไปจากสถานที่ นี้ และได้ เผาเครือ
่ งหอมในที่ นี้ เพื่ อบ ู ชาแก่ พระอื่น ผู้ ซึ่ง ตัว เขาเอง หรือ บรรพบุรุษ ของเขา
หรือบรรดากษั ตริย์ของยูดาห์ไม่รูจั
้ ก และเพราะเขาได้กระทําให้โลหิตของผู้ไม่มีผิดเต็มในที่นี้ 5 และได้สร้าง
ปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระบาอัล เพื่อ จะเผาบุตรชายของเขาเสีย ในไฟ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระบาอัล
ซึ่ง เรามิ ได้ บัญชาหรือ ให้ประกาศิต หรือ ได้ นึก ในใจของเรา 6 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด วัน เวลาจะ
มาถึง เมื่อ สถานที่ นี้ จะไม่ มี ใครเรียกชื่อ ว่า โทเฟท หรือ หุบเขาบุตรชายของฮิ น โนมอีก แต่ เรียกว่า หุบเขา
ของการฆ่า 7 และในสถานที่ นี้ เราจะกระทํา ให้ แผนงานของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม สูญ สิน
้ ไป และจะกระทํา
ให้เขาทัง้ สองล้ม ลงด้วยดาบต่อ หน้า ศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย และด้วยมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา
เราจะให้ ศพของเขาทัง้ หลายเป็น อาหารของนกในอากาศและสัตว์ ที่ แผ่ นดิน โลก 8 และเราจะกระทํา ให้
เมืองนี้ เป็ นที ่ รกร้าง เป็น สิง่ ที่ เขาเย้ย หยัน ทุ กคนที่ ผ่านไปจะตกตะลึง และเย้ย หยัน เพราะภัย พิบั ติ ทัง้ สิน
้
ในเมืองนี้ 9 และเราจะกระทํา ให้เขาทัง้ หลายกิน เนื้ อ ของบุตรชายและเนื้ อ ของบุตรสาวของเขา และทุก คน
จะกิน เนื้ อ ของเพื่อนของเขาในการที่ ถู กล ้ อมและทุกข์ ใจ คือ ที่ ซ่ึง ศั ตรู ของเขาและผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา
ได้ ข่ม ใจเขาทัง้ หลาย� 10 แล ้ว เจ้า จงทํา เหยือกให้ แตกท่ามกลางสายตาของคนที่ ไปกับ เจ้า นั ้น 11 และจง
กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้ชนชาตินี้ และเมืองนี้ แตก เช่นเดียวกั
บที่คนทําให้ภาชนะของช่างหม้อแตก จนซ่อมแซมไม่ ได้ อีก เขาจะฝัง คนไว้ในโทเฟท จนไม่ มี ที่ อื่น ให้ฝังอีก
12 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะกระทํา ดังนี้ แก่ สถานที่ นี้ และแก่ ชาวเมืองนี้ กระทํา เมืองนี้ ให้ เหมือ นโทเฟท
13 บรรดาเรือนแห่ง เยรู ซาเล็ม และราชวัง ทัง
้ หลายแห่ง บรรดากษั ตริย์ ยู ดาห์ จะเป็น มลทิน เหมือนสถาน
โทเฟท เพราะเขาเผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ บรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่ พระอื่น บน
หลังคาของบรรดาบ้านทัง้ ปวง� ” 14 แล ้วเยเรมีย์ ก็ มาจากโทเฟท ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงรับสัง่ ให้ท่า นพยา
กรณ์ นั ้น และท่านก็ ยน
ื อยู่ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า 15 “พระเย
โฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า ดูเถิด เราจะนําสิง่ ร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่
บนเมืองนี้ และบรรดาหัวเมืองขึ้นทัง้ สิน
้ เพราะเขาทัง้ หลายได้แข็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา�
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เยเรมียถู
์ กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน
บุตรชายของอิมเมอร์ ผู้เป็นนายใหญ่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ได้ยินว่าเยเร
มีย์พยากรณ์ ถึงสิง่ เหล่านี้ 2 ปาชเฮอร์ก็ตีเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ และจับท่านใส่คา ซึ่งตัง้ อยู่ทางประตูเบนยามิน
ด้านบนแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 ต่อ มาพอรุ ง่ ขึ้น เมื่อ ปาชเฮอร์ปลดเยเรมีย์ออกจากคา เยเรมีย์พู
ดกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเรียกชื่อของท่านว่า ปาชเฮอร์ แต่ทรงเรียกว่า มากอร์มิสสะบิบ 4 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเอง และต่อมิตรสหายทัง้
สิน
้ ของเจ้า เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบของศั ตรู ของเขา ขณะที่ตาเจ้ามองดูอยู่ และเราจะมอบยูดาห์ทัง้
สิน
้ ไว้ในมือของกษั ตริย์บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และจะฆ่าเสียด้วยดาบ 5 ยิง่ กว่านั ้
นอีกเราจะยกความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้ ผลแรงงานทัง้ สิน
้ และของมีค่าทัง้ สิน
้ ของเมืองนี้ และทรัพย์สมบัติทัง้
สิน
้ ของบรรดากษั ตริย์ของยู ดาห์ไว้ในมือของศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย ผู้ ซึ่งจะปล้นและฉุ ดคร่าและขนเอาเขา
เหล่านั ้นไปบาบิโลน 6 ส่วนตัวท่านนะ ปาชเฮอร์และบรรดาผูที
้ ่อาศัยอยูใ่ นเรือนของท่าน จะต้องไปเป็นเชลย
ท่านจะต้องไปยัง บาบิ โลน และท่านจะตายและถูก ฝัง ไว้ที่ นั่น ทัง้ ท่านและมิตรสหายทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ ซึ่ง
ท่านได้พยากรณ์ เท็จแก่เขา�
1 ฝ่ายปาชเฮอร์ปุ โรหิต

การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงหลอกลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ถูกหลอกลวง พระองค์ทรง
มี กําลัง ยิง่ กว่า ข้า พระองค์ และพระองค์ ก็ ชนะ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ให้ เขาหัวเราะวัน ยัง คํ่า ทุ กคนเยาะเย้ย ข้า
พระองค์ 8 เพราะว่า ข้า พระองค์ พู ดเมื่อไร ข้า พระองค์ รอ
้ งให้ ช่วย ข้า พระองค์ ตะโกนว่า “ความทารุ ณ และ
การปล้น� เพราะว่า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ได้ เป็น เหตุ ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ตําหนิ และเยาะเย้ย ตลอด
วัน 9 แล้วข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไม่อา้ งถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีก� แต่พระ
วจนะของพระองค์ อยู่ ในใจของข้า พระองค์ เหมือนไฟไหม้ อั ดอย ู่ ในกระดูก ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์
ก็ อ่อนเปลี้ย ที่ ต้องอัด ไว้ และข้า พระองค์ ก็ อัด ไว้ ไม่ ไหว 10 เพราะข้า พระองค์ ได้ ยิน เสียงซุบ ซิบ เป็ นอ ัน มาก
ความหวาดเสียวอยู่ รอบทุ กด ้าน เขากล่าวว่า “ใส่ ความเขา ให้เราใส่ ความเขา� มิ ตรสหายที่ คุ ้น เคยทัง้ สิน
้
ของข้า พระองค์ เฝ้า ดู ความล่มจมของข้า พระองค์ กล่าวว่า “ชะรอยเขาจะถูก หลอกลวงแล้ว เราจะชนะเขา
ได้ และจะทําการแก้ แค้น เขา� 11 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ข้างข้าพเจ้า ดัง นั กรบที่ น่า กลัว เพราะฉะนั ้น ผู้
ข่มเหงข้าพเจ้า จะสะดุด เขาจะไม่ ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้า มาก เพราะเขาจะไม่ เจริญ ขึ้น ความอัปยศ
อดสู เป็น นิ ตย์ ของเขานั ้น จะไม่ มี วัน ลืม 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ทรงทดลองคนชอบธรรม ผู้
ทอดพระเนตรทัง้ ใจและจิต ขอให้ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นการแก้ แค้น ของพระองค์ เหนื อ เขาทัง้ หลาย เพราะข้า
พระองค์ ได้ ทูล เสนอคดี ของข้า พระองค์ แล้ว 13 จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์
เพราะว่า พระองค์ ทรงช่วยชีวต
ิ ของผู้ ขัดสนให้ พ้น จากมือ ของผู้ กระทํา ความชัว่ ร้าย 14 ขอให้ วัน ที่ ข้าพเจ้า
เกิด มานั ้น ถูก สาปแช่ง อย่า ให้ วัน ที่ มารดาของข้าพเจ้า คลอดข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พร 15 ขอให้ ชายคนนั ้น ถูก สาป
แช่ง คือ คนที่ เขานํา ข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรชายคนหนึ่ ง เกิด มาแก่ ท่านแล้ว� อัน กระทํา ให้บิ ดาม
ี ความยินดี มาก 16 ขอให้ ชายคนนั ้น เหมือนกับ บรรดาเมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงควํา่ เสีย และมิ ได้ ทรงกลับ
พระทัย ขอให้เขาได้ยน
ิ เสียงร้องให้ชว
่ ยในเวลาเช้า และให้ได้ยินเสียงโวยวายในเวลาเที่ยง 17 เพราะเขามิได้
ฆ่า ข้าพเจ้า เสีย ตัง้ แต่ ในครรภ์ ให้มารดาของข้าพเจ้า เป็น หลุม ฝัง ศพของข้าพเจ้า และครรภ์ นั้น จะได้ โตอยู่
เป็นนิ ตย์ 18 ทําไมข้าพเจ้าจึงออกมาจากครรภ์มาเห็นความลําบากและความทุกข์ และวันคืนของข้าพเจ้าก็
สิ้นเปลืองไปด้วยความอับอาย
7 โอ
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คําตักเตือนจากเยเรมีย์
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ เมื่อ กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ ทรงใช้ ให้ ปาชเฮอร์บุ ตรชายมัลคิ
ยาห์ และเศฟัน ยาห์ปุ โรหิตบ ุตรชายมาอาเสอาห์ไปหาเยเรมีย์ว่า 2 “ขอจงทูล ถามพระเยโฮวาห์เพื่อ เรา เพ
ราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์บาบิโลนกําลังทํา สงครามกับเรา ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา กับ เราตาม
บรรดาราชกิ จอ ัน มหัศจรรย์ ของพระองค์ และจะทรงกระทํา ให้ เนบู คัด เนสซาร์ถอยทัพ ไปจากเรา� 3 แล
้วเยเรมีย์บอกเขาทัง้ สองว่า “ท่านจงทูล แก่ เศเดคี ยาห์ดังนี้ ว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด
ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะหัน กลับ ซึ่ง ยุทโธปกรณ์ อน
ั อยู่ ในมือ ของเจ้า และซึ่ง เจ้า ใช้ สู้ รบกับ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน
และกับชนเคลเดียซึ่งกําลังล้อมเจ้าอยู่นอกกําแพง และเราจะรวบรวมมันมาไว้ในใจกลางเมืองนี้ 5 เราเอง
จะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือที่เหยียดออกและด้วยแขนที่แข็งแรง ด้วยความกริว้ ด้วยความเกรีย
้ วกราดและพิโรธ
มากยิง่ 6 และเราจะโจมตี ชาวกรุ งนี้ ทัง้ คนและสัตว์ แล้วก็ จะตายลงด้วยโรคระบาดขนาดหนั ก 7 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า ภายหลังเราจะมอบเศเดคียาห์กษั ตริย์ของยูดาห์ และบรรดาข้าราชการของเขา และประชาชน

เยเรมีย์ 21:8

606

เยเรมีย์ 22:20

เมืองนี้ ซ่ึงรอดตายจากโรคระบาด ดาบและการกันดารอาหารไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิ
โลน และมอบไว้ในมือของศัตรูของเขาทัง้ หลาย ในมือของคนเหล่านั ้นทีแ
่ สวงหาชีวต
ิ ของเขา ท่านจะฟันเขา
เสียด้วยคมดาบ ท่านจะไม่สงสารเขาทัง้ หลาย หรือไว้ชีวิตเขา หรือมีความเมตตาต่อเขา� 8 และเจ้าจงพูดก
ับ ชนชาติ นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราได้ ตัง้ วิถี แห่ งชีวต
ิ และทางแห่ง ความตายไว้ต่อ หน้า เจ้า
9 คนทีอยู
่ ในเมื
่
องนี้ จะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด แต่ผูที
้ ่ออกไปยอมมอบตั
วกับชนเคลเดียผู้ตัง้ ล้อมอยู่นั ้น ก็จะมีชีวิตอยู่ได้ และจะมีชีวิตของตนเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม 10 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราได้ มุ ่งหน้าต่อสู้ เมืองนี้ ด้วยความร้ายไม่ใช่ด้วยความดี คือเมืองนี้ จะถูกมอบไว้ใน
มือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่านจะเผามันเสียด้วยไฟ�
การกล่าวโทษกรุ งเยรู ซาเล็ม

‘จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12 โอ วงศ์ วานดาวิดเอ๋ย
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงให้ ความยุ ติ ธรรมในเวลาเช้า จงช่วยผู้ ที่ ถู กปล้น ให้ พ้น จากมือ ผู้ ที่ บีบ บังคับ
เกรงว่า ความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ และเผาไหม้ อย่างที่ ไม่มี ใครดับ ได้ เพราะการกระทํา อัน ชัว่
ร้ายของเจ้าทัง้ หลาย 13 โอ ชาวที่ลุ่มเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า ศิลาแห่งที่ราบเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
พวกเจ้า ผู้ กล่าวว่า “ใครจะลงมาต่อสู้ กับ เรา หรือ ใครจะเข้า มาในที่ อาศัย ของเรา� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
เราจะลงโทษเจ้าทัง้ หลายตามผลแห่งการกระทําของเจ้า เราจะก่อไฟไว้ในป่าของเมืองนั ้น และไฟนั ้นจะเผา
ผลาญสิง่ ต่างๆที่อยูรอบเมื
่
องนั ้นสิน
้ �”
11 จงกล่าวต่อ วงศ์ วานของกษั ตริย์ ยู ดาห์ว่า
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คําพยากรณ์ ต่อกษั ตริย์แห่งยูดาห์

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงลงไปยัง ราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ยู ดาห์ และกล่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ที่ นั่น 2 ว่า
“โอ ข้าแต่กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตั วท่าน
ข้าราชการของท่าน และประชาชนของท่านผู้ เข ้า มาในประตู เมืองนี้ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงกระทํา
ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม จงช่วยผู้ ที่ ถู กปล้น ให้พ้ นม ือ ของผู้ ที่ บีบ บังคับ และอย่า ได้ กระทํา ความ
ผิด หรือ ความทารุ ณ แก่ ชนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่าย หรือ หลัง่ โลหิต ที่ ไร้ความผิด ให้ ถึง ตายใน
สถานที่นี้ 4 เพราะถ้าท่านกระทําสิง่ นี้ จริงๆแล้วจะมีกษั ตริย์ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิดเข้ามาทางประตู
ของพระราชวังนี้ เสด็จมาโดยรถรบและม้า ทัง้ ตัวกษัตริย์ บรรดาข้าราชการและประชาชนของท่านนั ้น 5 แต่
ถ้า ท่านไม่ ฟัง ถ้อยคํา เหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราปฏิญาณต่อ ตัว ของเราเองว่า ราชสํานั ก นี้ จะเป็ นที ่
รกร้าง � 6 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แก่ ราชสํานั ก แห่ งกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ว่า “เจ้ าเป็น เหมือ นกิ เลอาด
แก่ เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน ถึงกระนั ้น เราจะกระทําเจ้าให้เป็นถิน
่ ทุ รกันดารแน่ เป็นเมืองที่ ไม่มีคน
อาศัย 7 เราจะเตรียมผู้ ทําลายไว้ต่อสู้ เจ้า ต่างก็ มี อาว ุธ ของตน และเขาทัง้ หลายจะตัด ต้นสนสี ดาร์อย่างดี
ของเจ้าลง และโยนเข้าในไฟ 8 และประชาชาติเป็ นอันมากจะผ่านเมืองนี้ ไป และทุกคนจะพูดกับเพื่อนบ้าน
ของตนว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเช่นนี้ แก่เมืองใหญ่นี้ � 9 และเขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขา
ทัง้ หลายได้ละทิง้ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และนมัสการกับปรนนิ บติ
ั พระอื่น� ” 10 อย่า
ร้องไห้อาลัยแก่ ผู้ที่ ตายไป อย่าครวญครํา่ ด้วยเขาเลย แต่ จงร้องไห้รา่ํ ไรอาลัยผู้ที่ ไปแล้ว เพราะเขาจะไม่ได้
กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกเลย 11 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละเกี่ยวกับชัลลูม บุตรชาย
โยสิยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ผูซึ
้ ่งครองราชย์แทนโยสิยาห์ราชบิดา และผูที
้ ่ไปจากสถานที่นี้ “ท่านจะไม่ได้กล
ับมาที่นี่ อีก 12 ท่านจะสิน
ิ ในที่ซ่ึงเขาจับท่านไปเป็นเชลย และท่านจะไม่เห็นแผ่นดินนี้ อีกเลย� 13 “วิบัติ
้ ชีวต
แก่ เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความอธรรม และสร้างห้องชัน
้ บนไว้ด้วยความอยุ ติ ธรรม ผู้ที่ ทําให้เพื่อนบ้าน
ของเขาปรนนิ บั ติ เขาโดยไม่ ได้ อะไรเลย และมิ ได้ จ่ายค่า จ้างให้แก่ เขา 14 ผู้ กล่าวว่า ‘เราจะสร้างวังใหญ่ อยู่
เอง กับมีหอ
้ งชัน
้ งนั ้น และบุฝาผนั งด้วยไม้สนสีดาร์และทาด้วยสีแดง
้ บนกว้างขวาง และเจาะหน้าต่างให้หอ
เข้ม � 15 เจ้ าคิด ว่า เจ้า จะครองราชสมบั ติ เพราะเจ้า แข่ง ไม้ สนสี ดาร์กัน หรือ ราชบิดาของเจ้า มิ ได้ กิน และ
ดื่ม และกระทําความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมดอกหรือ ฝ่ายราชบิดาก็อยู่เย็นเป็นสุข 16 เขาพิพากษา
คดี ของคนจนและคนขัดสน เขาก็ อยู่ เย็น เป็นสุข ทํา อย่างนี้ เป็นการรู จ
้ ัก เราหรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ 17 “แต่เจ้ามีตาและใจไว้เพื่อความโลภ เพื่อหลัง่ โลหิตที่ ไร้ความผิดให้ถึงตาย และเพื่อปฏิบัติการบีบ
บังคับ และความทารุ ณ � 18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ
ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า “เขาทัง้ หลายจะไม่ โอดครวญอาลัย เขาว่า ‘อนิ จจา พี่ ชายเอ๋ย� หรือ ‘อนิ จจา พี่
สาวเอ๋ย� เขาทัง้ หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พระองค์ท่าน� หรือ ‘อนิ จจา ความสง่างามของ
พระองค์ ท่าน � 19 ท่านจะถูก ฝัง ไว้อย่างฝัง ลา คือ ถูก ลากไปโยนทิง้ ไว้ข้างนอกประตู เมืองเยรู ซาเล็ม 20 จง
ขึ้นไปที่เลบานอน และร้องว่า และจงเปล่งเสียงของเจ้าในเมืองบาชาน จงร้องจากทางผ่านข้างนอก เพราะ
1
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ว่าคนรักทัง้ สิน
้ ของเจ้าถูกทําลายเสียแล้ว 21 เราได้พูดกับเจ้าเมื่อเจ้าอยูเ่ ย็นเป็นสุข แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราจะ
ไม่ ฟัง � นี่ เป็ นว ิธีการของเจ้า ตัง้ แต่ ยงั หนุ่มๆ คือ เจ้า ไม่ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา 22 ลมจะทําลายผู้ เลี้ยงแกะทัง้
สิน
่
้ ของเจ้า และบรรดาคนรักของเจ้าจะไปเป็นเชลย แล้วเจ้าจะอับอายขายหน้าเป็นแน่ เนื่ องด้วยความชัวท
ัง้ สิน
ั ความกรุ ณาสัก
้ ของเจ้า 23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอ๋ย ที่ สร้างรัง อยู่ ท่ามกลางไม้ สนสี ดาร์ เจ้ าจะได้ รบ
เท่าใดเมื่อ ความเจ็บ ปวดมาเหนื อ เจ้า อย่างความเจ็บ ปวดของหญิง ที่ คลอดบุตร� 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เรามีชีวิตอยูตราบใด
่
แม้ว่าโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิม กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ เป็นแหวนตราอยูที
่ ่มือขวา
ของเรา ถึงกระนั ้นเราจะถอดออกเสีย 25 และมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั ้นที่แสวงหาชีวต
ิ ของเจ้า ในมือ
ของคนเหล่านั ้นซึ่งพวกเจ้ากลัวหน้าตาของเขา คือว่าในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน และใน
มือ ของคนเคลเดีย 26 เราจะเหวีย
่ งเจ้า และมารดาผู้ คลอดเจ้า ไปยั งอ ีก ประเทศหนึ่ ง ที่ ซึ่ง เจ้า มิ ได้ เก ิด ที่ นั ่น
และเจ้าจะตายที่นั ่น 27 แต่แผ่นดินซึ่งเขาอาลัยอยากจะกลับนัน
้ เขาจะไม่ได้กลับไปสู่ได้� 28 โคนิยาห์ชายผู้
นี้ เป็นรูปเคารพที่ถูกดูหมิน
่ และแตกหรือ เป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือ ทําไมตัวเขาและเชื้อสายของเขาจึง
ถูกเหวีย
่ ง และถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก 29 โอ แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดินเอ๋ย จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงเขียนลงว่าชายคนนี้ ไม่มีบุตร เป็นชายซึ่งไม่ เจริญ
ขึ้นในชัว่ ชีวต
ิ ของเขา เพราะไม่มีคนแห่งเชื้อสายของเขาสักคนหนึ่ งที่จะเจริญขึ้น ในการประทับบนพระที่นั่ง
ของดาวิด และปกครองในยูดาห์อีก�

23
คําพยากรณ์ ถึงการรวบรวมอิสราเอล
1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “วิบัติจงมีแก่ผูเลี
้ ้ยงแกะผูท
้ ําลายและกระจายแกะของลานหญ้าของเรา� 2 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับผู้เลี้ยงแกะผู้ดูแลประชาชนของเราดังนี้ ว่า “เจ้าทัง้ หลาย
ได้กระจายฝูงแกะของเรา และได้ขับไล่มันไปเสีย และเจ้ามิได้เอาใจใส่มัน� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เรา
จะลงโทษเจ้าเพราะการกระทําที่ชว
ั ่ ของเจ้า 3 แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราที่เหลืออยู่ออกจากประเทศ
ทัง้ ปวงซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ ให้เขาไปอยู่นั ้น และจะนํา เขากลับ มายัง คอกของเขา เขาจะมี ลูก ดกและทวีมากขึ้น �
4 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะตัง
้ ผู้เลี้ยงแกะไว้เหนื อเขา ผู้จะเลี้ยงดู เขา และเขาทัง้ หลายจะไม่ กลัวอีกเลย
หรือครันคร
่
้าม จะไม่ขาดไปเลย� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบ
ธรรมให้ดาวิด และกษั ตริย์องค์หน่งึ จะทรงครอบครองและเจริญขึ้น และจะทรงประทานความยุติธรรมและ
ความเที่ยงธรรมในแผ่นดินนั ้น 6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอดได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
และนี่ จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮวาห์เป็นความชอบธรรมของเรา� 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนของเขาจะไม่กล่าวอีกต่อไปว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
ตราบใด ผูซึ
้ ่งได้นําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� 8 แต่จะว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
ตราบใด ผู้ซึ่งได้นําและพาเชื้อสายแห่งวงศ์ วานอิสราเอลออกมาจากแดนเหนื อ� และออกมาจากประเทศ
ทัง้ ปวงที่เราขับไล่ให้ไปอยูนั
่ ้น แล้วเขาทัง้ หลายจะได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินของเขาเอง�
พระเจ้าทรงพิพากษาผูพยากรณ์
้
เท็จทัง้ หลาย
ใจของข้าเป็น ทุกข์ อยู่ภายในข้า และกระดูก ทัง้ สิน
่ ข้า
้ ของข้าก็ สัน
เป็น เหมือนคนเมา ข้า เป็น เหมือนคนหงํา ด้วยเหล้า องุน
่ เนื่ องด้วยพระเยโฮวาห์ และเนื่ องด้วยพระวจนะ
แห่ง ความบริสุทธิ ์ ของพระองค์ 10 เพราะว่า แผ่ นดิน นั ้น เต็ม ไปด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยเหตุ คํา สาปแช่ง
แผ่นดินนั ้นก็ไว้ทุกข์ และลานหญ้าในถิน
่ ทุรกันดารก็แห้งไป วิถีของเขาทัง้ หลายก็ชงั ่ ช้า และอํานาจของเขา
ทัง้ หลายก็ ไม่ เป็น ธรรม 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ทัง้ ผู้ พยากรณ์ และปุ โรหิตก ็ อธรรม ถึง แม้ ว่า ในนิ เวศของ
เรา เราก็ได้เห็นความชัว่ ของเขา 12 เพราะฉะนั ้น หนทางของเขาทัง้ หลายจะเป็นเหมือนทางลื่นในความมืด
แก่เขา เขาจะถูกขับไล่เข้าไปและล้มลงในนั ้น เพราะเราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อเขาในปี แห่งการลงโทษเขา�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เราได้เห็นความโง่เขลาในบรรดาผูพยากรณ์
้
แห่งสะมาเรีย เขาได้พยากรณ์
ในนามของพระบาอัล และได้ ทําให้ อิสราเอลประชาชนของเราหลงไป 14 แต่ ในผู้ พยากรณ์ แห่ งเยรู ซาเล็ม
เราได้ เห็นสิ่งอันน่าหวาดเสียว เขาล่วงประเวณี และดําเนิ นอยู่ในความมุสา เขาทัง้ หลายหนุนกําลั งมือของ
ผู้ กระทํา ความชัว่ จึง ไม่ มี ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดหัน จากความชัว่ ของเขา เขาทุก คนกลายเป็น เหมือ นเมืองโสโดมแก่
เรา และชาวเมืองนั ้นก็เหมือนเมืองโกโมราห์� 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสเกี่ยวกับเรือ
่ ง
ผู้ พยากรณ์ เหล่ านั ้ นว ่า “ดู เถิด เราจะเลี้ยงเขาด้วยบอระเพ็ด และให้นํ้าดี หมี เขาดื่ม เพราะว่า ความอธรรม
ได้ ออกไปทัว่ แผ่น ดิน นี้ จากผู้ พยากรณ์ แห่ งเยรู ซาเล็ม� 16 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า ฟัง
ถ้อยคําของผู้พยากรณ์ ที่พยากรณ์ ให้ท่านฟัง เขากระทําให้ท่านไร้สาระ เขากล่าวถึงนิ มิตแห่งใจของเขาเอง
มิใช่จากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ 17 เขายัง พู ดก ับ คนที่ ดู หมิน
่ เราว่า ‘พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว ่า ท่านจะสุข
9 เก ี่ย วกับ เรือ
่ งบรรดาผู้พยากรณ์ มี ว่า
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สบาย� และแก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจของตนเอง เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘จะไม่ มี
เหตุ ร้ายมาเหนื อ เจ้า� ” 18 เพราะว่า ผู้ ใดเล่า ที่ ได้ ยืน อยู่ในคํา ตัก เตือนของพระเยโฮวาห์ ที่ จะพิ เคราะห์เห ็น
และฟัง พระวจนะของพระองค์ หรือ ผู้ ใดที่ เชื่อ ฟัง พระวจนะของพระองค์ และคอยฟัง 19 ดู เถิด นั ่น ลมหมุน
ของพระเยโฮวาห์ได้ ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็นลมหมุนอย่างรุ นแรง มันจะตกหนั กบนศีรษะของคนชัว่
20 ความกริว
้ ของพระเยโฮวาห์ จะไม่ หัน กลับ 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 เขาทัง
้ หลายยัง วิง่ ไป เราไม่ ได้ พู ดก ับ เขาทัง้ หลาย แต่ เขาทัง้ หลาย
ยังพยากรณ์ 22 แต่ ถ้าเขาทัง้ หลายได้ ยน
ื อยู่ในคําตักเตือนของเรา แล้วเขาจะได้ ป่าวร้องถ้อยคําของเราต่อ
ประชาชนของเรา และเขาทัง้ หลายจะได้ให้ประชาชนหันกลับจากทางชัว่ ของเขาแล้ว และหันกลับจากความ
ชัว่ ร้ายในการกระทําของเขา� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่อยูไกลด้
่
วย
ดอกหรือ� 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “คนใดจะซ่อนจากเราไปอยูใ่ นที่ลับเพื่อเราจะมิได้เห็นเขาได้หรือ� พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “เรามิ ได้ อยู่เต็มฟ้าสวรรค์ และโลกดอกหรือ 25 เราได้ยน
ิ ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งพยากรณ์ เรือ
่ งเท็จ
ในนามของเรา ได้ กล ่าวแล้ วว ่า ‘ข้าพเจ้า ฝัน ไป ข้าพเจ้า ฝัน ไป� 26 นานสัก เท่าใดที่ คํา มุสาจะอยู่ในใจของผู้
พยากรณ์ ซึ่ง พยากรณ์ เรือ
่ งเท็จ และผู้ พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแห่ง จิตใจของเขาเอง 27 ผู้ ซึ่ง คิด ว่า จะ
กระทํา ให้ประชาชนของเราลืม นามของเราโดยความฝัน ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง เขาเล่า สู่ กัน และกัน ฟัง อย่าง
กับบรรพบุรุษของเขาลืมนามของเราไปติดตามพระบาอัล 28 จงให้ผู้พยากรณ์ ที่ฝันเล่าความฝัน แต่ให้คนที่
มี ถ้อยคํา ของเรากล่าวถ้อยคํา ของเราอย่างสุ จริต� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ฟางข้าวมี อะไรบ้างที่ เหมือนข้าว
สาลี� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้อยคําของเราไม่เหมือนไฟหรือ หรือเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นชิน
้ ๆ�
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราต่อสู้ กับ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ ขโมยถ้อยคํา ของเราจากกัน
และกัน� 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด เราต่อสู้ กับ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ ใช้ ลิน
้ ของเขากล่าวว่า ‘พระเจ้า
ตรัสว่า� ” 32 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด เราต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่พยากรณ์ ความฝันเท็จ และผู้ซ่ึงบอกและ
นําประชาชนของเราให้หลงไปโดยคํามุสาและคําโอ้อวดของเขา เมื่อเรามิได้ ใช้เขาหรือสัง่ เขา เพราะฉะนั ้น
เขาจึงไม่เป็นประโยชน์ แก่ ชนชาติ นี้ อย่างใดเลย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 33 “เมื่อมีประชาชนคนหนึ่ ง
คนใด หรือผู้พยากรณ์ คนใด หรือปุโรหิตคนใดถามเจ้าว่า ‘อะไรเป็นภาระของพระเยโฮวาห์� เจ้าจงตอบเขา
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า อะไรเป็น ภาระหรือ เราก็ จะโยนเจ้า ไปเสีย� 34 และส่วนผู้ พยากรณ์ ปุ โรหิต หรือ
ประชาชนผู้ หน ่งึ ผู้ ใดซึ่ง พูด ว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� เราจะลงโทษผู้ นั้น และครัว เรือนของเขา 35 เจ้ า
ทัง้ หลายจงพูด ดังนี้ คือ ทุก คนพู ดก ับ เพื่อนบ้านของตน และทุก คนพู ดก ับ พี่ น้องของตนว่า ‘พระเยโฮวาห์
ตอบว่า กระไร� หรือ ‘พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ วาจาว่า กระไร� 36 แต่ เจ้ าทัง้ หลายอย่า เอ่ย ว่า ‘ภาระของพระเย
โฮวาห์� อี กเลย เพราะว่า ภาระนั ้น เป็น คํา ของแต่ละคน ด้วยว่า เจ้า ได้ ผันแปรพระวจนะของพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์อยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเรา 37 เจ้าจงกล่าวกับผูพยากรณ์
้
ดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรง
ตอบท่านว่ากระไร� หรือ ‘พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ วาจาว่ากระไร� 38 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายพูดว่า ‘ภาระของพระเย
โฮวาห์� ” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้าทัง้ หลายได้กล่าวคําเหล่านี้ ว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� เมื่อ
เราใช้ไปหาเจ้าทัง้ หลาย เราว่า เจ้าอย่าพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� 39 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะลืมเจ้า
ทัง้ หลายเสีย เป็น แน่ และโยนเจ้า ไปเสีย จากหน้า เรา ทัง้ เจ้า และเมืองซึ่ง เราได้ ให้แก่ เจ้ าและแก่ บรรพบุรุษ
ของเจ้า 40 และเราจะนําความถูกตําหนิ เป็นนิ ตย์และความอายเนื องนิ ตย์มาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งจะลืมเสีย
ไม่ได้เลย�
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กระจาดสองลูกใส่มะเดื่อ
หลัง จากเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ จับ เยโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ ไปเป็น เชลยเสีย จากเยรู ซาเล็ม พร ้ อมกับ เจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ทัง้ พวกช่างไม้ และช่างเหล็ก และนํา เขา
มายัง กรุ ง บาบิ โลนแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ ทรงสําแดงนิ มิ ตแก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ดู เถิด มี กระจาดสองลูก ใส่ มะเดื่อ
วางไว้หน้าพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 2 กระจาดลูกหนึ่ งมีมะเดื่ออย่างดี นั ก เหมือนมะเดื่อที่ สุกต้นฤดู แต่
กระจาดอีกลูกหนึ่ งนั ้นมม
ี ะเดื่ออย่างเลวทีเดียว เลวจนรับประทานไม่ได้ 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้า
ว่า “เยเรมีย์ เอ๋ย เจ้ าเห็น อะไร� ข้าพเจ้า ทูล ตอบว่า “เห ็ นมะเดื่อ ที่ ดี ก็ดี มาก และที่ เลวก็ เลวมาก เลวจนรับ
ประทานไม่ได้ พระเจ้าข้า� 4 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า 5 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ก็เหมือนอย่างมะเดื่อที่ดีเหล่านี้ แหละ เราจะถือว่าพวกเหล่านั ้นทีถู
่ กกวาดไปจาก
ยูดาห์ยงด
ั อยู
ี ่ คือผูที
้ ่เราได้ส่งไปจากสถานที่นี้ ไปสู่แผ่นดินของชาวเคลเดีย 6 เราจะตัง้ ตาของเราดูเขาเพื่อจะ
กระทําความดี และเราจะพาเขาทัง้ หลายกลับมายังแผ่นดินนี้ อีก เราจะสร้างเขาทัง้ หลายขึ้น และจะไม่ รอ
้ื
ลง เราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย 7 เราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะรู จ
้ ักเราว่า เราคือพระเยโฮวาห์ และเขา
1
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ทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา เพราะเขาทัง้ หลายจะกลับ มาหาเราด้วย
ความเต็มใจ� 8 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เหมือนอย่างมะเดื่อที่เลว ซึ่งเลวมากจนรับประทานไม่ได้นั ้น
เราจะกระทําต่อเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ทัง้ เจ้านายของเขา และชาวเยรู ซาเล็มที่เหลืออยู่ ผู้ซึ่งยังค้าง
อยู่ในแผ่นดินนี้ และผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ 9 เราจะมอบเขาไว้ให้ย้ายไปอยู่ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ใน
โลกเพื่อ ให้เขาเจ็บ ปวด ให้เป็ นที ่ ถู กตําหนิ เป็น คํา ภาษิ ต เป็ นที ่ ถู กเยาะเย้ย และเป็ นที ่ ถู กสาปแช่ง ในที่ ทุ ก
แห่งซึ่งเราขับไล่เขาให้ไปอยูนั
่ ้น 10 และเราจะส่งดาบและการกันดารอาหาร และโรคระบาดมาท่ามกลางเขา
จนเขาจะถูกทําลายอย่างสิน
้ เชิงจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาและแก่บรรพบุรุษของเขา�
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แผ่นดินอิสราเอลจะถูกทิง้ ร้างเป็นเวลาเจ็ดสิบปี

1 พระวจนะซึ่ง มาถึง เยเรมีย์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งชนชาติ ยู ดาห์ทัง้ สิน
้

ในปี ที่ สี่ แห่งรัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตร
ของโยสิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ปีนน
ั ้ เป็นปีต้นรัชกาลของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์ของกรุ งบาบิโลน 2 ซึ่งเยเร
มียผู
์ พยากรณ์
้
ได้กล่าวแก่ประชาชนยูดาห์ และแก่ชาวเยรูซาเล็มทัง้ สิน
้ ว่า 3 “ตัง้ แต่ปีที่สิบสามของโยสิยาห์
ราชบุตรของอาโมนกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ จนถึง วัน นี้ เป็น เวลายี่ สิ บสามปี พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลายอย่างไม่หยุดยัง้ แต่ ท่านหาได้ ฟังไม่ 4 ท่านไม่ฟังหรือเอียงหู
ของท่านฟัง แม้ว่าพระเยโฮวาห์ทรงส่งบรรดาผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยัง้ 5 กล่าวว่า
‘บัดนี้ เจ้ าทุก คนจงหัน กลับ จากทางชัว่ ของตน และจากการกระทํา ผิด ของตน และอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่เจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าต่อไปเป็นนิ ตย์ 6 อย่าไปติดตามพระอื่นเพื่อจะปรน
นิ บัติและนมัสการพระเหล่านั ้น หรือยัว่ เย้าเราให้โกรธด้วยผลงานแห่งมือของเจ้า แล้วเราจะไม่ทําอันตราย
แก่ เจ้า � 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘แม้ กระนั ้น เจ้า ทัง้ หลายก็ ไม่ ฟัง เรา เพื่อ เจ้า จะได้ ยว
ั ่ เย้า เราให้ กร ว
ิ้ ด้วยผล
งานแห่งมือของเจ้า ซึ่งเป็นผลร้ายแก่เจ้าเอง� 8 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะ
เจ้าไม่ฟังถ้อยคําของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะส่งคนไปนําครอบครัวทง
ั ้ สิน
้ ของทิศเหนื อและ
เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนผู้ รับ ใช้ ของเรา และเราจะนํา เขาทัง้ หลายมาต่อสู้ แผ่ นดิน นี้ และต่อสู้ คนที ่
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ และต่อสู้ บรรดาประชาชาติ เหล่านี้ ซึ่งอยู่ล้อมรอบ เราจะทําลายเขาทัง้ หลายอย่างสิน
้
เชิง และเราจะกระทําให้เขาเป็ นที ่น่าตกตะลึง และเป็ นที ่เย้ยหยันและเป็ นที ่รกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ 10 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก เราจะกําจัดเสียงบันเทิงและเสียงร่าเริง เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว เสียงหินโม่และแสงตะเกียง
เสียจากเจ้า 11 แผ่นดินนี้ ทัง้ สิน
ั กษั ตริย์
้ จะเป็นทีร่ กร้างและที่น่าตกตะลึง และประชาชาติเหล่านี้ จะปรนนิ บติ
กรุ งบาบิโลนอยู่เจ็ดสิบปี� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ต่อมาเมื่อครบเจ็ดสิบปี แล้ว เราจะลงโทษกษั ตริย์บาบิ
โลนและประชาชาติ นั ้น คือ แผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย เพราะความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย กระทํา ให้แผ่ นดิน
นั ้นรกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ 13 เราจะนําถ้อยคําทัง้ สิน
้ ให้สําเร็จที่ แผ่นดินนั ้น คือถ้อยคําที่ เราได้กล่าวสู้ เมืองนั ้น
คือ ทุก สิง่ ที่ เข ียนไว้ในหนั งสือ นี้ ซึ่ง เยเรมีย์ ได้ พยากรณ์ แก่ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 14 เพราะว่า จะมี หลาย
ประชาชาติและบรรดามหากษั ตริย์กระทําให้เขาเหล่านั ้นเป็นทาส ทัง้ เขาทัง้ หลายด้วย และเราจะตอบแทน
เขาทัง้ หลายตามการกระทําและผลงานแห่งมือของเขา� ”
ถ้วยนํ้าองุน
่ แห่งพระพิโรธสําหรับบรรดาประชาชาติ

“จงเอาถ้วยนํ้าองุน
่ แห่งความพิโรธนี้ ไปจาก
มือเรา และบังคับบรรดาประชาชาติซ่ึงเราส่งเจ้าไปนั ้นให้ด่ ืมจากถ้วยนั ้น 16 เขาจะดื่มและเดินโซเซและบ้า
คลัง่ ไปเนื่ องด้วยดาบซึ่ง เราจะส่ง ไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย� 17 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รับ ถ้วยมาจากพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ และบังคับ ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้า ไปหานั ้น ดื่ม 18 คือ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ทัง้ บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของเมืองนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้ เป็ นที ่ รก
ร้างและเป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็ นที ่เย้ยหยันและเป็ นที ่สาปแช่งอย่างทุกวันนี้ 19 ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ กับ
บรรดาข้าราชการและเจ้านายและประชาชนของท่านนั ้น 20 และบรรดาชนที่ ปะปนกัน บรรดากษั ตริย์แห่ง
แผ่นดิ นอูส และบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินฟี ลิสเตีย เมืองอัชเคโลน กาซา เอโครน และส่วนชาวเมืองอัช
โดดที่เหลืออยู่ 21 เอโดม โมอับและคนอัมโมน 22 บรรดากษั ตริย์แห่งเมืองไทระ บรรดากษั ตริย์เมืองไซดอน
และบรรดากษั ตริย์แห่งเกาะต่างๆฟากทะเลข้างโน้ น 23 เมืองเดดาน เทมา บุ ส และบรรดาคนที่ อยู่ในมุ มที่
ไกลที่ สุด 24 บรรดากษั ตริย์แห่งอาระเบีย และบรรดากษั ตริย์แห่งประชาชนที่ ปะปนกันอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร
25 บรรดากษั ตริย์แห่งศิ มรี และบรรดากษั ตริย์แห่งเอลาม และบรรดากษั ตริย์ของมีเดีย 26 บรรดากษั ตริย์
แห่งเมืองทิศ เหนื อ ทัง้ ไกลและใกล้ ที ละเมืองๆ และบรรดาราชอาณาจักรแห่ง โลกซึ่ง อยู่ บนพื้น พิ ภพ และ
กษั ตริย์ แห่ งเชชัก จะดื่ม ภายหลัง กษั ตริย์ เหล่า นี้ 27 “แล ้ว เจ้า จงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จงดื่ม ให้ เมาแล้ วก ็ อาเจียน จงล้ม ลงและอย่า ลุก ขึ้ นอ ีก เลย เนื่ อง
ด้วยดาบซึ่งเราจะส่งมาท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย� 28 และถ้าเขาปฏิเสธไม่รบ
ั ถ้วยจากมือของเจ้าดื่ม เจ้าจงพู
ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่ม 29 เพราะ ดู เถิด เราได้ เริม
่ ทําโทษ
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า
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เมืองซึ่ง เรียกตามนามของเราแล้ว และเจ้า จะลอยนวลไปได้ โดยไม่ ถู กโทษหรือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรัสว ่า เจ้ าจะลอยนวลไปไม่ ได้ เพราะเราจะเรียกดาบเล่ม หนึ่ ง มาเหนื อ ชาวแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ � 30 เพราะ
ฉะนั ้น เจ้ าจงพยากรณ์ คํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ สู้ เขาทัง้ หลาย และกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่ง เสียง
คํารามจากที่ สูง และจากที่ พํานั กอ ัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ พระองค์ จะเปล่ง พระสุรเสียง พระองค์ จะเปล่ง
เสียงคํารามมากมายต่อ คอกแกะของพระองค์ และทรงโห่รอ
้ งอย่างกับ คนที่ ย่าํ องุน
่ โห่รอ
้ งต่อ ชาวพิภพทัง้
สิน
้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทัว่ ปลายพิ ภพ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมี คดี กับ บรรดาประชาชาติ พระองค์
จะทรงเข้าพิพากษาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ พระองค์จะทรงฟันเสียด้วยดาบ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
่ ัน
้ ส่วนคนชัวน
แหละ 32 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ‘ดูเถิด ความร้ายจะไปจากประชาชาตินี้ ถึงประชาชาตินั ้น และ
ลมหมุน ใหญ่ จะปั่ นป่วนขึ้น มาจากส่วนพิภพโลกที่ ไกลที่ สุด 33 และบรรดาผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงประหารใน
วันนั ้น จะมีจากปลายโลกข้างนี้ ถึงปลายโลกข้างนั ้น เขาเหล่านั ้นจะไม่มีใครโอดครวญให้ หรือรวบรวมหรือ
ฝัง ไว้ แต่ จะเป็ นม ูล สัตว์อยู่ บนพื้น ดิน� ” 34 ท่านผู้ เลี้ยงแกะทัง้ หลายเอ๋ย จงครํา่ ครวญและร้องเถิด ท่าน
เจ้าของฝูงแกะ จงกลิง้ เกลือกในขี้เถ้า เพราะวันเวลาของการสังหารเจ้าและที่เจ้าต้องกระจัดกระจายมาถึง
แล้ว และเจ้าทัง้ หลายจะล้มลงเหมือนภาชนะงาม 35 ผู้เลี้ยงแกะจะไม่มีทางหนี หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทาง
รอดหนี ไป 36 จะได้ ฟังเสียงร้องของผู้เลี้ยงแกะ และเสียงครํา่ ครวญของเจ้าของฝูงแกะ เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์ทรงทําลายลานหญ้าของเขาทัง้ หลายเสียแล้ว 37 และคอกแกะที่สงบสุขก็ถูกตัดให้ล้มลงเสียแล้ว เนื่ อง
ด้วยความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์ 38 พระองค์ทรงออกจากที่ซุ่มตัวของพระองค์อย่างสิงโต เพราะ
ว่าแผ่นดินของเขาทัง้ หลายเป็นทีรกร้
่
าง เพราะเหตุความดุดันของพระผูเข้
้ มงวด และเพราะเหตุความกริวอ
้
ันแรงกล้าของพระองค์

26
ประชาชนขู่เข็ญว่าจะฆ่าเยเรมีย์

1 ในต้นรัชกาลของเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ พระวจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ว่า

2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงยืนอยูใ่ นลานพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และจงพูดกับบรรดาหัวเมืองแห่งยู

ดาห์ ซึ่งมานมัสการในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ คือพูดบรรดาถ้อยคําที่เราสัง่ เจ้าให้พูดกับเขา อย่าเก็บไว้
สักคําเดียว 3 บางทีเขาจะฟัง และทุกคนจะกลับจากทางชัว่ ของเขา และเราจะกลับใจไม่ทําความร้ายซึ่งเรา
เจตนาจะกระทําต่อเขาทัง้ หลาย เนื่ องด้วยการกระทําที่ชว
ั ่ ร้ายของเขาทัง้ หลาย 4 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลาย
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เรา ที่ จะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ที่ เราได้ วางไว้ต่อ หน้า
เจ้า 5 และเชื่อฟังถ้อยคําของบรรดาผู้รับใช้ของเรา คือบรรดาผู้พยากรณ์ ซึ่งเราได้ส่งไปหาเจ้าอย่างไม่หยุด
ยัง้ คือ ส่ง พวกเขาไป ถึง เจ้า จะมิ ได้ เชื่อ ฟัง 6 แล ้ว เราจะกระทํา ให้พระนิ เวศนี้ เหมือนอย่างชี โลห์ และเราจะ
กระทําให้เมืองนี้ เป็ นที ่สาปแก่ บรรดาประชาชาติ ทัว่ โลก� ” 7 บรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์ และประชาชน
ทัง้ สิน
ิ เยเรมีย์พูดถ้อยคําเหล่านี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 8 และต่อมาเมื่อเยเรมีย์ได้จบคําพูดทัง้
้ ได้ยน
สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ บัญชาท่านให้พู ดแก่ บรรดาประชาชนนั ้น พวกปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ และประชาชน
ทัง้ สิน
้ ได้ จับ เยเรมีย์ กล่าวว่า “เจ้ าจะต้องตายแน่ 9 ทําไมเจ้า จึง พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า
‘พระนิ เวศนี้ จะเหมือ นชีโลห์และเมืองนี้ จะรกร้าง ปราศจากคนอาศัย� ” และประชาชนทัง้ สิ้นก ็ รวมตั วก ัน
ต่อ ต้านเยเรมีย์ ที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 10 เมื่อ บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ได้ ยิน สิง่ เหล่า นี้ แล้ว ท่านก็
ขึ้นมาจากพระราชวังถึงพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และมานั ่งในทางเข้าประตู ใหม่แห่งพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ 11 แล ้ว บรรดาปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ จึง ทูล เจ้า นายและบอกประชาชนทัง้ ปวงว่า “ชายคนนี้ ควร
แก่ การตัดสิน ลงโทษถึง ความตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองนี้ ดัง ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นก ับ หู ของ
ท่านเองแล้ว� 12 เยเรมีย์จึงทูลเจ้านายทัง้ สิน
้ และบอกประชาชนทัง้ ปวงว่า “พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า
มาพยากรณ์ ต่อพระนิ เวศและเมืองนี้ ตามถ้อยคําทัง้ สิน
ิ มา 13 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่าน
้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
ทัง้ หลายจงแก้ไขพฤติ การณ์ และการกระทํา ของท่านทัง้ หลาย และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่าน และพระเยโฮวาห์จะทรงกลับ พระทัย จากความร้ายซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงประกาศเตือนท่าน
14 แต่ ส่วนตัวข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านทัง
้ หลาย ท่านจะกระทําแก่ข้าพเจ้าตามที่ ท่านเห็นดี
และเห็น ชอบ 15 ขอแต่ เพียงให้ ทราบแน่ ว่า ถ้า ท่านประหารข้าพเจ้า ที่ คนไร้ความผิด ต้องตายนั ้น ตั วท ่าน
เองและเมืองนี้ และชาวเมืองนี้ ต้องรับผิดชอบ เพราะความจริงพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพูดถ้อยคํา
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ให้เข้าหูของท่าน� 16 แล้วเจ้านายและประชาชนทัง้ สิน
้ ได้พูดกับบรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์
ว่า “ชายผู้ นี้ ไม่ สมควรที่ จะต้องคํา พิพากษาถึง ความตาย เพราะเขาได้ พู ดก ับ เราในพระนามของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของเรา� 17 และผู้ ใหญ่ บางคนแห่ง แผ่น ดิน นั ้ นก ็ ลุ กขึ้น พู ดก ับ ประชาชนทัง้ สิ้นที ่ ประชุม กัน อยู่
ว่า 18 “มี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชทได้ พยากรณ์ ในสมัย เฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และกล่าวแก่ ประชาชน
ทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เมืองศิ โยนจะถูกไถเหมือนกับไถนา กรุ งเยรู ซาเล็ม
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จะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และภูเขาที่ ตัง้ ของพระนิ เวศนั ้นจะเป็นเหมือนที่ สูงในป่าไม้� 19 เฮเซคี ยาห์
กษั ตริย์แห่งยูดาห์และคนยูดาห์ทัง้ สิน
้ ได้ฆ่าเขาเสียหรือ ท่านได้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์และทูลวิงวอนขอพระ
เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ได้ กลับพระทัยต่อความร้ายซึ่งพระองค์ ทรงประกาศเตือนเขาเหล่านั ้ นมิใช่หรือ
แต่เรากําลังจะนําเหตุรา้ ยใหญ่ยงิ่ มาสู่จิตใจเราเอง
ผู้พยากรณ์ อุรียาห์ถูกฆ่าเสีย

20 ยั งม ี ชายอีก คนหนึ่ ง ผู้ พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์

ชื่ออุรีอาห์ บุ ตรชายเชไมอาห์ ชาวคี รย
ิ า
ทเยอาริม ท่านได้ พยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ และแผ่นดินนี้ ตามบรรดาถ้อยคําของเยเรมีย์ 21 และเมื่อกษั
ตริย์เยโฮยาคิม พร้อมกับบรรดาทแกล้วทหาร และบรรดาเจ้านายได้ยน
ิ ถ้อยคํานี้ กษั ตริย์ก็ทรงแสวงหาจะ
สังหารท่านเสีย และเมื่ออุรีอาห์ได้ ยินเรือ
่ งนี้ ท่านก็ กลัวจึงหนี รอดไปยังอียป
ิ ต์ 22 แล้วกษั ตริย์เยโฮยาคิ มก็
ส่งชายบางคน คือเอลนาธันบุตรชายอัคโบร์และคนอื่นอีกไปยังอียป
ิ ต์ 23 และเขาทัง้ หลายจับอุรีอาห์มาจาก
อียป
ิ ต์ และนําท่านมาถวายกษั ตริย์เยโฮยาคิม พระองค์ทรงประหารท่านเสียด้วยดาบ และโยนศพเข้าไปใน
ที่ฝังศพของคนสามัญ� 24 แต่มือของอาหิคัมบุตรชายชาฟานอยูก
่ ับเยเรมีย์ ฉะนั ้นเยเรมียจ
์ ึงมได้
ิ ถูกมอบให้
ในมือประชาชนเพื่อประหารชีวต
ิ ท่าน
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บทเรียนจากแอก
ในต้ นร ัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง
เยเรมีย์ว่า 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงทําสายรัดและแอกสําหรับตัว เจ้า จงสวมคอของเจ้า
3 และส่ งมันไปยังกษั ตริย์แห่งเอโดม กษั ตริย์แห่งโมอับและกษั ตริย์แห่งคนอัมโมน กษั ตริย์แห่งไทระ และ
กษั ตริย์แห่งไซดอน ด้วยมือของทูตที่มาเข้าเฝ้าเศเดคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 4 จงฝากคํา
กําชับ เหล่า นี้ แก่ บรรดานายของเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจง
กล่าวเรือ
่ งต่อไปนี้ ให้นายของเจ้าฟังว่า 5 นี่ คือเราเอง ผู้ได้สร้างโลก ทัง้ มนุษย์และสัตว์ซ่ึงอยู่บนพื้นดิน ด้วย
ฤทธานุภาพใหญ่ยงิ่ และด้วยแขนที่ เหยียดออกของเรา และเราจะให้แก่ ผู้ใดก็ ได้ สุดแต่ เราเห็นชอบ 6 บัดนี้
เราได้ให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ สิน
์ งบาบิโลนผูรั
้ บใช้ของเรา และเราได้ให้
้ ไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
สัตว์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยที่จะปรนนิ บัติเขา 7 บรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ จะต้องปรนนิ บัติตัวเขา ลูกและหลานของ
เขา จนกว่าเวลากําหนดแห่งแผ่นดินของท่านเองจะมาถึง แล้วหลายประชาชาติและบรรดามหากษั ตริย์จะ
กระทํา ให้ท่านเป็น ทาสของเขาทัง้ หลาย 8 แต่ ต่อ มาถ้า ประชาชาติ ใด หรือ ราชอาณาจักรใด จะไม่ ปรนนิ บัติ
เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนคนนี้ และไม่ ยอมวางคอไว้ใต้ แอกของกษั ตริย์ บาบิ โลน เราจะลงโทษ
ประชาชาติ นั้น ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ จนกว่า
เราจะล้างผลาญเสียด้วยมือของเขา 9 เพราะฉะนั ้นอย่าฟังผู้พยากรณ์ หรือพวกโหรหรือคนช่างฝันของเจ้า
หรือหมอดูหรือนั กวิทยาคมของเจ้า ผูซึ
้ ่งกล่าวแก่เจ้าว่า “ท่านจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งกรุงบาบิโลนดอก�
10 เพราะซึ่งเขาพยากรณ์ ให้ท่านนั ้นเป็ นความเท็จ อันยังผลให้ท่านต้องโยกย้ายไกลไปจากแผ่นดินของท่าน
และเราจะขับไล่ท่านออกไป และท่านจะพินาศ 11 แต่ประชาชาติใดซึ่งเอาคอของตนวางไว้ใต้แอกของกษั ตริ
ย์แห่งบาบิโลนและปรนนิ บัติท่าน เราจะละเขาไว้บนแผ่นดินของเขา เพื่อให้ทําไร่ไถนาและให้อาศัยอยู่ที่นั่น
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”
1

เยเรมียเ์ ตือนให้เชื่อฟังกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

“จงเอาคอของท่านไว้ใต้แอก
ของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และปรนนิ บัติเขาและประชาชนของเขา และจงมีชีวิตอยู่ 13 ทําไมท่านกับชนชาติ
ของท่านจะมาตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ วาจา
เกี่ยวด้วยประชาชาติใดๆซึ่งจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน 14 อย่าฟังถ้อยคําของผูพยากรณ์
้
ผูกล
้ ่าวแก่
เจ้าว่า ‘ท่านจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนดอก� เพราะซึ่งเขาทัง้ หลายพยากรณ์ แก่ท่านนั ้นก็เป็นการ
มุสา 15 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราไม่ได้ใช้เขา แต่เขาพยากรณ์ เท็จในนามของเรา ซึ่งยังผลให้เราต้องขับไล่เจ้
าออกไปและเจ้าจะต้องพินาศ ทัง้ ตัวเจ้าและผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายซึ่งพยากรณ์ ให้แก่ เจ้า� 16 และข้าพเจ้าก็
ได้พูดกับปุโรหิตและประชาชนนี้ ทัง้ สินว
้ ่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่าเชื่อฟังถ้อยคําของผู้พยากรณ์ ของ
เจ้า ซึ่ง พยากรณ์ ให้ แก่ เจ้ าว่า ‘ดู เถิด ไม่ ช้า เขาจะนํา เครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กล ับ มาจาก
กรุ งบาบิโลน� เพราะซึ่งเขาพยากรณ์ แก่ท่านนั ้นก็เป็นความเท็จ 17 อย่าเชื่อฟังเขาเลย จงปรนนิ บัติกษั ตริย์
แห่งบาบิโลนและมีชีวิตอยู่ ทําไมเมืองนี้ จะร้างเปล่า 18 แต่ถ้าเขาเหล่านั ้นเป็นผู้พยากรณ์ และถ้าพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์อยู่กับเขา ก็ขอให้เขาทูลวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์จอมโยธาว่า ให้เครือ
่ งใช้ซึ่งยังเหลืออยู่ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในกรุ งเยรู ซาเล็ม อย่าให้ไปยังบา
บิโลน 19 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ เกี่ยวกับบรรดาเสา ขันสาคร และขาตัง้ และเครือ
่ งใช้อ่น
ื ๆที่
เหลืออยู่ในเมืองนี้ 20 ที่เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนมิได้ริบเอาไป เมื่อท่านได้จับเอาเยโคนิ ยาห์ราช
12 ข้าพเจ้าได้ทูลเศเดคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ตามบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ว่า
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บุตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ และบรรดาขุนนางของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ถูก กวาดต้อนจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลน 21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วย
เรือ
่ งเครือ
่ งใช้ซ่ึงยังเหลืออยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เครือ
่ งใช้เหล่านี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน และจะค้างอยูที
่ ่นั ่นจนถึงวันทีเ่ รา
เอาใจใส่มัน แล้วเราจึงจะนํามันกลับขึ้นมา และให้กลับสู่สถานที่นี้ �
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คําพยากรณ์ เท็จของฮานั นยาห์
1 ต่อ มาในปี เดียวกัน นั ้น เมื่อ ต้ นร ัช กาลเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ในเดือนที่ หา
้ ปี ที่ สี่ ฮานั น ยาห์ บุ
ตรชายของอัส ซูร ์ ผู้ พยากรณ์ จากกิเบโอน ได้ พู ดก ับ ข้าพเจ้า ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า บรรดา
ปุโรหิต และประชาชนทัง้ หลายว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ หก
ั
แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนแล้ว 3 ภายในสองปี เราจะนําเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์
กลับมายังที่นี้ ซึ่งเป็นภาชนะที่เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนริบไปจากที่นี้ และขนไปยังบาบิโลน 4 เรา
จะนํา เยโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และบรรดาผู้ ที่ ถู กกวาดจากยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง ไปยัง
บาบิ โลน กล ับ มายัง ที่ นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละว่า เพราะเราจะหัก แอกของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน �
5 แล้วเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ก็พูดกับฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหิต และต่อหน้าประชาชนทัง
้ ปวง
ผู้ ซ่ึง ยืน อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ กล่าวว่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําเช่นนั ้นเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ถ้อยคําซึ่งท่านพยากรณ์ นั้นเป็นจริง และนําเครือ
่ งใช้แห่ง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และบรรดาผู้ถู กกวาดไปทัง้ สิน
้ กลับมาจากบาบิโลนยังที่ นี้ 7 ถึงกระนั ้ นก็ขอฟัง
ถ้อยคํา นี้ ซ่ึง ข้าพเจ้า พูด ให้ท่านได้ยน
ิ และให้ประชาชนทัง้ หลายนี้ ได้ยน
ิ 8 บรรดาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ก่อนท่าน
และข้าพเจ้าตัง้ แต่โบราณกาลได้พยากรณ์ ถึงสงคราม เหตุร้ายต่างๆ และโรคระบาดอันมีแก่หลายประเทศ
และหลายราชอาณาจักรใหญ่ๆ 9 ส่วนผู้พยากรณ์ ผู้พยากรณ์ ว่าจะมีสันติภาพ เมื่อเป็นจริงตามถ้อยคําของ
ผู้พยากรณ์ นั ้น จึงรู ก
้ ันว่าพระเยโฮวาห์ทรงใช้ผู้พยากรณ์ นั ้นจริง� 10 แล้วฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ปลดแอก
ออกจากคอของเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ และหัก มัน เสีย 11 และฮานั น ยาห์ ได้ กล ่าวต่อ หน้า ประชาชนทัง้ สิ้ นว ่า
“พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่างนั ้น แหละ เราจะหัก แอกของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ ของบาบิ โลนจากคอ
ของบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ภายในสองปี� แต่ เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ก็ ออกไปเสีย 12 หลัง จากที่ ฮานั น ยาห์ ผู้
พยากรณ์ หัก แอกจากคอของเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ผู้ พยากรณ์ เยเรมีย์ ว่า
13 “จงไปบอกฮานั น ยาห์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าได้ หก
ั แอกไม้� แต่ เจ้ าจะทํา แอกเหล็ก ไว้ให้พวก
เขาแทน 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เราได้ วางแอกเหล็กไว้บนคอ
บรรดาประชาชาติ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ให้ เขาปรนนิ บั ติ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและเขาทัง้ หลายจะ
ปรนนิ บัติเขา เพราะเราได้ยกให้เขาแล้วถึงแม้วา่ สัตว์ป่าทุ่งด้วย�
เยเรมียพยากรณ์
์
ถึงความตายของฮานั นยาห์
และเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ได้ พู ดก ับ ฮานั น ยาห์ ผู้ พยากรณ์ ว่า “ฮานั น ยาห์ ขอท่านฟัง พระเยโฮวาห์ มิได้
ทรงใช้ท่าน แต่ท่านได้กระทําให้ชนชาตินี้ วางใจในความเท็จ 16 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เรา
จะย้ายเจ้าไปจากพื้นโลก ในปี เดียวนี้ เองเจ้าจะต้องตาย เพราะเจ้าได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์� 17 ในปี
เดียวกันนั ้น ในเดือนที่เจ็ด ฮานั นยาห์ผูพยากรณ์
้
ก็ตาย
15

29
เยเรมียเข
์ ียนถึงพวกเชลยในบาบิโลน
1 ต่อไปนี้ เป็ นถ้อยคําในจดหมายซึ่งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ฝากไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงพวกผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่
ของพวกที่ เป็นเชลย และถึงบรรดาปุโรหิต บรรดาผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ซึ่งเนบู คัดเนสซาร์ได้
ให้ กวาดไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บาบิ โลน 2 (นี่ เป็น เรือ
่ งหลัง จากกษั 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 ตรชายฮิ ล คี ยาห์
(ผู้ ซึ่ง เศเดคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ส่ง ไปที่ บาบิ โลนยัง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิ โลน) จดหมายนั ้ นว
่า 4 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ แก่ บรรดาผู้ เป็น เชลย ผู้ ซึ่ง เราได้ เนรเทศเขา
ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บาบิ โลนนั ้ นว ่า 5 จงสร้างเรือนของเจ้า และอาศัย อยู่ ในเรือนนั ้น จงปลูก สวนและ
รับ ประทานผลไม้ ที่ ได้ นั ้น 6 จงมี ภรรยาและให้กําเนิ ด บุตรชายบุตรสาว จงหาภรรยาให้บุ ตรชายของเจ้า ทัง้
หลาย และยกบุตรสาวของเจ้าให้แต่งงานเสีย เพื่อนางจะให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว เพื่อเจ้าทัง้ หลาย
จะทวีมากขึ้ นที ่ นั่น และไม่ น้ อยลง 7 แต่ จงส่ง เสริม สันติภาพของเมือง ซึ่ง เราได้ กวาดเจ้า ให้ไปเป็น เชลยอยู่
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นั ้น และจงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เผื่อเมืองนั ้น เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายจะพบสันติภาพของเจ้าในสันติภาพ
ของเมืองนั ้น 8 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า อย่ายอมให้ผูพยากรณ์
้
ของ
เจ้าทัง้ หลาย หรือพวกโหรของเจ้า ผู้อยู่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้า และอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทัง้ หลายได้ฝัน
เห็น 9 เพราะที่เขาพยากรณ์ แก่เจ้าในนามของเรานั ้นเป็นความเท็จ เรามิได้ใช้เขาไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ 10 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเจ็ดสิบปี แห่งบาบิโลนครบแล้ว เราจะเยีย
่ มเยียนเจ้า และจะ
ให้ถ้อยคํา อัน ดี ของเราสําเร็จ เพื่อ เจ้า และจะนํา เจ้า กลับ มาสู่ สถานที่ นี้ 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเรารู ้
แผนงานที่ เรามี ไว้สําหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อ สันติ ภาพ ไม่ใช่เพื่อ ความทุกข์ยาก เพื่อจะให้อนาคตตามที่
คาดหมายไว้แก่เจ้า 12 แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13 เจ้าจะแสวงหา
เราและพบเราเมื่อ เจ้า แสวงหาเราด้วยสิน
้ สุดใจของเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะให้ เจ้ าพบเรา และ
เราจะให้การเป็นเชลยของเจ้ากลับสู่ สภาพดี และรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุกที่ ที่ เรา
ขับ ไล่ เจ้ าให้ ไปอยู่ นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ และเราจะนํา เจ้า กลับ มายัง ที่ ซ่ึง เราเนรเทศเจ้า ให้ จาก
ไปนั ้น 15 เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ได้ เพาะให้มี ผู้ พยากรณ์ สําหรับ เราทัง้ หลายขึ้น ในบา
บิโลน� 16 จงทราบว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับกษั ตริย์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และเกี่ยวกับ
ประชาชนทัง้ สิน
้ าศัยอยูใ่ นเมืองนี้ คือญาติพีน้
่ องของท่าน ผูมิ
้ ได้ถูกเนรเทศไปกับท่านว่า 17 พระเยโฮวาห์
้ ผูอ
จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะส่งดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาดมาเหนื อเขาทัง้ หลาย และเรา
จะกระทําให้เขาทัง้ หลายเหมือนกับมะเดื่อที่เสียซึ่งเลวมากจนเขารับประทานไม่ได้ 18 เราจะข่มเหงเขาด้วย
ดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาด และจะกระทําเขาให้ยา้ ยไปอยู่ในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดิน
โลก ให้เป็นคําสาป ให้เป็นที่น่าตกตะลึง ให้เป็นที่เย้ยหยัน เป็นที่นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติซ่ึงเราได้
ขับ ไล่ ให้เขาไปอยู่ นั ้น 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะว่า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราที่ ส่ง มายัง เขา
อย่างไม่ หยุด ยัง้ โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา แต่ เจ้ าทัง้ หลายไม่ ยอมฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ �
20 เจ้ าทัง
้ ปวงผู้ ถู กเนรเทศ ผู้ ซึ่ง เราส่ง ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บาบิ โลน จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ที่ วา่ 21 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับอาหับบุตรชายของโคลายาห์ และ
เศเดคียาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ซึ่งได้พยากรณ์ เท็จแก่เจ้าในนามของเรา ดูเถิด เราจะมอบเขาทัง้ สองไว้
ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน และท่านจะฆ่า เขาทัง้ สองเสีย ต่อ หน้า ต่อตาเจ้า 22 เหตุ เขา
ทัง้ สองบรรดาผู้ที่ถูกเนรเทศจากยูดาห์ไปถึงบาบิโลนจะใช้คําสาปต่อไปนี้ ว่า ‘ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้
เจ้าเหมือนเศเดคียาห์และอาหับ ผูที
้ ่กษั ตริยบาบิ
์
โลนคลอกเสียด้วยไฟ� 23 เพราะเขาทัง้ สองได้กระทําความ
เลวร้ายในอิสราเอล ได้ล่วงประเวณี กับภรรยาของเพื่อนบ้าน และได้พูดถ้อยคําเท็จในนามของเรา ซึ่งเรามิ
ได้บัญชาเขา เราเป็นผู้ที่รู และเราเป็
้
นพยาน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 24 เจ้าจงบอกเชไมอาห์ชาวเนเฮ
25
ลามว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าได้ ส่งจดหมายในนามของเจ้าไป
ยังประชาชนทัง้ ปวงผู้อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และยังเศฟันยาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ปุโรหิต และยังปุโรหิตทัง้
ปวงว่า 26 ‘พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําเจ้าให้เป็นปุโรหิตแทนเยโฮยาดาปุโรหิต ให้เป็นเจ้าหน้าที่ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ควบคุมคนบ้าทุกคนที่ตัง้ ตัวเองเป็นผู้พยากรณ์ ให้จับเขาใส่คุกและใส่คา� 27 ฉะนั ้นบัดนี้
ทําไมเจ้า มิ ได้ ต่อ ว่า เยเรมีย์ ชาวอานาโธทผู้ ซ่ึง ตัง้ ตัว เองเป็น ผู้ พยากรณ์ แก่ เจ้า 28 เพราะเขาได้ ส่ง จดหมาย
มายัง เราในบาบิ โลนว่า ‘การที่ เจ้ าเป็น เชลยนั ้น จะเนิ่ น นาน จงสร้างเรือนของเจ้า และอาศัย อยู่ ในเรือนนั ้น
และปลูก สวนและรับ ประทานผลที่ ได้ นั ้น � ” 29 เศฟัน ยาห์ปุ โรหิตอ ่านจดหมายนี้ ให้เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ฟัง
30 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ว่า 31 “จงเขียนไปถึง บรรดาผู้ เป็ น เชลยทัง
้ ปวงว่า ‘พระเย
โฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับเชไมอาห์ชาวเนเฮลามว่า เพราะว่าเชไมอาห์ได้ พยากรณ์ แก่ เจ้ าเมื่อเรามิได้ ใช้เขา และ
ได้กระทําให้เจ้าวางใจในคําเท็จ 32 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษเชไมอาห์ชาว
เนเฮลามและเชื้อสายของเขา เขาจะไม่มีสักคนหนึ่ งที่ จะอาศัยอยู่ในท่ามกลางชนชาติ นี้ ทัง้ เขาจะมิได้ เห็น
ความดีซ่ึงเราจะกระทําแก่ประชาชนของเรา เพราะเขาได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ� ”

30
พระเจ้าทรงบัญชาให้เยเรมียเข
์ ียนพระวจนะของพระองค์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 2 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า

จงเขียน
ถ้อยคําทัง้ สินที
้ ่เราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนั งสือม้วนหนึ่ ง 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื่อเราจะให้ประชาชนของเรา คื ออิสราเอลและยู ดาห์ที่ เป็นเชลยกลับคืนสู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ แหละ และเราจะนํา เขามายัง แผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้แก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะได้
ถึงกรรมสิทธิที
์ ่ดินนั ้น� 4 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลและยูดาห์ว่า 5 “พระ
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เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ เสียงร้องเพราะความกลัวตัวสัน
่ ความสยดสยองและความไร้สันติภาพ 6 จง
ถามเถิดและดูว่า ผู้ชายจะคลอดบุตรได้หรือ ทําไมเราจึงเห็นผู้ชายทุกคนเอามือกดไว้ที่เอวเหมือนผู้หญิงจะ
คลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไป 7 อนิ จจาเอ๋ย เพราะวันนั ้นใหญ่โตเหลือเกิน ไม่มีวันใดเหมือน เป็น
เวลาทุกข์ใจของยาโคบ แต่เขาก็ยงั จะรอดวันนั ้นไปได้ 8 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเหตุการณ์
จะเกิดขึ้น คือเราจะหักแอกจากคอของเจ้าทัง้ หลายเสีย และเราจะระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และคนต่าง
ชาติจะไม่ทําให้เขาเป็นทาสอีก
ผู้ที่ใหญ่กว่าดาวิดจะครอบครองในอิสราเอล

9 แต่ เขาทัง
้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย และดาวิดกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย
ผู้ ซ่ึง เราจะตัง้ ขึ้น เพื่อ เขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของเราเอ๋ย อย่า กลัว เลย โอ อิสราเอล

เอ๋ย อย่า ครันคร
่
้าม เพราะดู เถิด เราจะช่วยเจ้า จากที่ ไกลให้ รอด ทัง้ เชื้อ สายของเจ้า จากแผ่นดิ นที ่ เขาไป
เป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มา และมี ความสงบและความสบาย และจะไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้ เขากลัว 11 พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราอยู่ กับ เจ้า เพื่อ ช่วยเจ้า ให้ รอด เราจะกระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ถึง อวสาน
คือ ผู้ ซ่ึง เราได้ กระจายเจ้า ให้ ไปอยู่ ท่ามกลางเขานั ้น แต่ ส่วนเจ้า เราจะไม่ กระทํา ให้ ถึง อวสาน เราจะตี สอน
เจ้า ตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ ปล่อยเจ้า โดยไม่ ลงโทษ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
ว่า รอยฟกชํ้าของเจ้ารักษาไม่หาย และบาดแผลของเจ้าก็ ฉกรรจ์ 13 ไม่มีผู้ใดที่ จะช่วยคดี ของเจ้า ไม่มีการ
รักษาบาดแผลของเจ้า ไม่มี ยารักษาเจ้า 14 คนรัก ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ได้ ลืม เจ้า เสีย เขาทัง้ หลายไม่ แสวงหาเจ้า
แล้ว เพราะเราตีเจ้าอย่างการโบยตีของศัตรู เป็นการลงโทษอย่างของคนโหดร้าย เพราะว่าความชัว่ ช้าของ
เจ้าก็มากมาย เพราะว่าบาปของเจ้าก็ทวีขึ้น 15 ไฉนเจ้าร้องเพราะความเจ็บของเจ้า ความเศร้าโศกของเจ้า
รักษาไม่ หาย เพราะว่า ความชัว่ ช้า ของเจ้า มากมาย เพราะว่า บาปของเจ้า ทวีขึ้น เราได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ แก่
เจ้า 16 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่กินเจ้า เขาจะถูกกิน ปรปักษ์ ของเจ้าหมดสิน
้ ทุกคนจะตกไปเป็นเชลย ผู้เหล่ านั ้
นที่ปล้นเจ้า เขาจะเป็นของถูกปล้น และทุกคนที่ กินเจ้าเป็นเหยื่อ เราจะทําเขาให้เป็นเหยื่อ 17 เพราะเราจะ
ให้ เจ้ ากลับ มาสู่ สุขภาพดี และเราจะรักษาบาดแผลของเจ้า ให้ หาย พระเยโฮวาห์ ตรัส เพราะเขาทัง้ หลาย
เรียกเจ้า ว่า พวกนอกคอก คือ ศิ โยนซึ่ง ไม่ มี ใครแสวงหา 18 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้เต็นท์
แห่งยาโคบที่ เป็น เชลยกลับ สู่ สภาพเดิม และมี ความเอ็นดู ในเรือ
่ งที่ อาศัย ของเขา เขาจะสร้างเมืองนั ้น ขึ้น
ใหม่บนเนิ นของเมือง และพระราชวังจะตัง้ อยู่ในที่ ที่ เคยอยู่ 19 จะมีเพลงโมทนาพระคุณออกมาจากที่ เหล่า
นั ้น และมีเสียงของผู้ที่รืน
่ เริง เราจะทวีเขาขึ้น และเขาจะไม่มีเพียงน้ อยคน เราจะกระทําให้เขามีเกียรติ เขา
จะไม่เป็นแต่ ผู้เล็กน้ อย 20 ลูกหลานของเขาจะเป็นเหมือนสมัยก่อน และชุ มนุมของเขาจะได้ ถู กสถาปนาไว้
ต่อหน้าเรา และทุกคนที่บีบบังคับเขา เราจะลงโทษ 21 ขุนนางของเขาจะเป็นคนหนึ่ งในพวกเขาทัง้ หลาย ผู้
ครอบครองของเขาจะออกมาจากท่ามกลางเขาเอง เราจะกระทํา ให้ท่านนั ้น เข้า มาใกล้ และท่านนั ้น จะเข้า
ใกล้เรา เพราะใครเล่าตัง้ ใจเข้ามาใกล้เราได้เอง พระเยโฮวาห์ตรัส 22 และเจ้าทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า� 23 ดูเถิด นั ่นลมหมุนของพระเยโฮวาห์ได้ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็น
ลมหมุนกวาด มันจะตกลงอย่างเจ็บปวดบนศีรษะของคนชัว่ 24 ความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์จะ
ไม่หยุดยัง้ จนกว่าพระองค์จะทรงกระทํา และให้สําเร็จตามพระทัยพระองค์ประสงค์ ในวาระสุดท้าย เจ้าทัง้
หลายจะพิจารณาถึงข้อความนี้

31

อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่แผ่นดินของตน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ในวาระนั ้น เราจะเป็ น พระเจ้า ของบรรดาครอบครัว แห่ งอ ิส ราเอล และเขาทัง
้
หลายจะเป็น ประชาชนของเรา� 2 พระเยโฮวาห์ตรั สด ัง นี้ ว่า “ชนชาติ ที่ รอดตายจากดาบได้ ประสบพระ
กรุ ณาคุณ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร คื ออ ิส ราเอล เมื่อ เราให้ เขาหยุด พัก 3 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้า
แต่ ก่อน ตรัสว ่า ‘เราได้ รก
ั เจ้า ด้วยความรัก นิ รัน ดร์ เพราะฉะนั ้น เราจึง ชวนเจ้า มาด้วยความเมตตา 4 เรา
จะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถูกสร้างใหม่นะ โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย เจ้าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยรํามะนาอีก
และจะออกไปเต้นรํากับผูที
้ ่สนุกสนานกัน 5 เจ้าจะปลูกสวนองุนที
่ บ
่ นภูเขาสะมาเรียอีก ผู้ปลูกกจ
็ ะปลูก และ
6
จะกิน ผลนั ้น� เพราะว่าจะมี วน
ั เมื่อ คนเฝ้า ยามที่ อยู่บนแดนเทือกเขาเอฟราอิมจะร้องเรียกว่า ‘จงลุกขึ้น
ให้ เราไปยัง ศิ โยนเถิด ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา� ” 7 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงร้อง
เพลงด้วยความยินดี เพราะยาโคบ และเปล่ง เสียงโห่ รอ
้ งเพราะประมุข ของบรรดาประชาชาติ จงป่าวร้อง
สรรเสริญ และกล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด คือคนที่เหลืออยู่
ของอิสราเอล� 8 ดู เถิด เราจะนําเขามาจากแดนเหนื อ และรวบรวมเขาจากส่วนที่ ไกลที่ สุดของพิภพ มีคน
ตาบอด คนง่อยอยู่ ท่ามกลางเขา ผู้ หญิง ที่ มี ครรภ์ และผู้ หญิง ที่ คลอดบุตรจะมาด้วยกัน เขาจะกลับ มาที่ นี่
เป็น หมู่ ใหญ่ 9 เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และด้วยการทูล วิงวอนเราก็ จะนํา เขา เราจะให้ เขาเดิน ตามแม่น้ํา
เป็น ทางตรง ซึ่ง เขาจะไม่ สะดุด เพราะเราเป็น บิดาแก่ อิสราเอล และเอฟราอิม เป็น บุตรหัวปี ของเรา 10 โอ
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บรรดาประชาชาติ เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และจงประกาศพระวจนะนั ้น ในเกาะทัง้ หลายที่
ห่างออกไป จงกล่าวว่า ‘ท่านที่กระจายอิสราเอลนั ้นจะรวบรวมเขา และจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแล
ฝูงแกะของเขา� 11 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบไว้แล้ว และได้ไถ่เขามาจากมือที่แข็งแรงเกินกว่าเขา
12 เขาทัง
้ หลายจึงจะมาร้องเพลงอยู่บนที่ สูงแห่งศิ โยน และเขาจะไปอย่างราบรืน
่ เพราะความดี ของพระเย
โฮวาห์ เพราะเมล็ดข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน และเพราะลูกของแกะและวัว ชีวิตของเขาทัง้ หลายจะเหมือนกับ
สวนที่มีน้าํ รด และเขาจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไป 13 แล้วพวกพรหมจารีจะเปรมปรีดิ์ในการเต้นรํา ทัง้ คนหนุ่ม
กับคนแก่ด้วยกัน เราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความ
ยินดีแก่ เขาแทนความเศร้าโศก 14 เราจะเลี้ยงจิตใจของปุ โรหิตด้วยความอุดมสมบูรณ์ และประชาชนของ
เราจะพอใจด้วยความดี ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 15 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ได้ ยินเสียงใน
รามา เป็นเสียงโอดครวญและรํา่ ไห้ ราเชลร้องไห้ครํา่ ครวญเพราะบุตรทัง้ หลายของตน นางไม่รบ
ั คําเล้าโลม
ในเรือ
่ งบุตรทัง้ หลายของตน เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว� 16 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ระงับเสียง
ร้องไห้ครํา่ ครวญไว้ และระงับน้าํ ตาจากตาของเจ้า เสีย เพราะว่าการงานของเจ้า จะได้ รับ รางวัล พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ และเขาทัง้ หลายจะกลับมาจากแผ่นดินของศัตรู� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรือ
่ งอนาคต
ของเจ้ายังมีหวัง ว่าลูกหลานของเจ้าจะกลับมายังพรมแดนของเขาเอง 18 เราได้ยน
ิ เอฟราอิมครํา่ ครวญว่า
‘พระองค์ ทรงตี สอนข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ก็ ถู กตี สอน อย่างลูก วัวท ี่ ยงั ไม่ เชื่อง ขอทรงนํา ข้า พระองค์
กลับ เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ กล ับ สู่ สภาพเดิม เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์
19 เพราะแน่ นอนหลัง จากที่ ข้า พระองค์ หน
ั ไปเสีย ข้า พระองค์ ก็ กลับ ใจ และหลัง จากที่ ข้า พระองค์ รบ
ั คํา สัง่
สอนแล้ว ข้า พระองค์ ก็ ทุบตี ต้น ขาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ อับอาย และข้า พระองค์ ก็ ขายหน้า เพราะว่า
ข้า พระองค์ ได้ ทนความหยามนํ้า หน้า ซึ่ง เกิด ขึ้น เมื่อ ยัง หนุ่ม อยู�
่ ” 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เอฟราอิม เป็น
บุตรชายที่รก
ั ของเราหรือ เขาเป็น ลูก ที่รก
ั ของเราหรือ เพราะตัง้ แต่ เราพูด กล่าวโทษเขาตราบใด เราก็ ยงั
ระลึกถึงเขาอยู่ตราบนั ้น เพราะฉะนั ้นจิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะมีความกรุ ณาต่อเขาแน่ 21 จงปักเสา
กรุ ย ทางไว้สําหรับ ตน จงทํา ป้ายบอกทางไว้สําหรับ ตัว จงปักใจให้ดี ถึง ทางหลวง คือ ทางซึ่ง เจ้า ได้ ไปนั ้น โอ
อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย จงกลับเถิด จงกลับมายังหัวเมืองเหล่านี้ ของเจ้า 22 โอ บุ ตรสาวผู้กลับสัตย์เอ๋ย เจ้
าจะเถลไถลอยู่อีกนานสัก เท่าใด เพราะพระเยโฮวาห์ได้ สร้างสิง่ ใหม่ บนพิภพแล้ว คือ ผู้ หญิง จะล้อมผู้ ชาย
� 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “เมื่อ เราจะให้การเป็น เชลยของเขากลับ สู่
สภาพเดิม เขาจะใช้ถ้อยคําต่อไปนี้ ในแผ่นดินของยูดาห์ และในหัวเมืองทัง้ หลายอีกครัง้ หนึ่ ง คือ โอ ที่อยูแห่
่
งความเที่ยงธรรมเอ๋ย ภูเขาบริสุทธิ์เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรเจ้า 24 ยูดาห์และหัวเมืองทัง้ สิน
้
นั ้น ทัง้ บรรดาชาวนา บรรดาผู้ที่ท่องเที่ยวไปมาพร้อมกับฝูงแกะของเขา จะอาศัยอยู่ด้วยกันที่นั ่น 25 เพราะ
เราจะให้จิ ตใจที่ ออ
่ นระอานั ้ นอม
ิ่ และจิตใจที่ โศกเศร้าทุกดวงเราจะให้บริบูรณ์ � 26 เมื่อนั ้น ข้าพเจ้าตื่นขึ้น
และมองดู และการหลับ นอนของข้าพเจ้า ก็ เป็ นที ่ ช่น
ื ใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วันเวลาจะ
มาถึง เมื่อ เราจะหว่านพืช คนและพืช สัตว์ในวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ 28 และจะเป็น ไปอย่างนี้
คือเมื่อเราเฝ้าดู เขา เพื่อจะถอนออกและพังลงควํา่ เสีย ทําลาย และนําเหตุ รา้ ยมาฉั นใด เราจะเฝ้าดู เหนื อ
เขาเพื่อจะสร้างขึ้นและปลูกฝังฉั นนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 29 “ในสมัยนั ้น เขาจะไม่กล่าวต่อไปอี
กว่า ‘บิดารับประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็ เข็ดฟัน� 30 แต่ ทุกคนจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของตนเอง
มนุษย์ทุกคนที่รบ
ั ประทานองุน
่ เปรีย
้ ว ก็จะเข็ดฟัน�
พันธสัญญาใหม่
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง ซึ่ง เราจะทํา พันธสัญญาใหม่ กับ วงศ์ วานอิสราเอลและ
วงศ์ 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 เป็น สามี ของ
เขา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 33 “แต่ นี่ จะเป็น พันธสัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ วงศ์ วานอิสราเอล ภาย
หลัง สมัย นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเราไว้ ภายในเขาทัง้ หลาย และ
เราจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็น พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของ
เรา 34 และทุก คนจะไม่ สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า ‘จงรู ้จัก พระเยโฮวาห์�
เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ักเราหมด ตัง้ แต่คนเล็กน้ อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
“เพราะเราจะให้อภัยความชัว่ ช้าของเขา และจะไม่จดจําบาปของเขาทัง้ หลายอีกต่อไป� 35 พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงให้ดวงอาทิตย์เป็นสว่างกลางวัน และทรงให้ระเบียบตายตัว ของดวงจันทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาว
เป็นสว่างกลางคืน ผู้ทรงกวนทะเลให้คลื่นกําเริบ พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้
ว่า 36 “ถ้าระเบียบตายตัวนี้ต้องพรากไปจากต่อหน้าเรา แล้วเชื้อสายของอิสราเอลก็จะต้องหยุดยัง้ จากการ
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เป็นประชาชาติหน่งึ ต่อหน้าเราเป็นนิ ตย์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 37 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ถ้าฟ้า
สวรรค์ เบื้อ งบนเป็ นที ่ วด
ั ได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่างเป็ นที ่ ให้สํารวจได้ แล ้ว เราก็ จะเหวีย
่ งเชื้อ สาย
อิสราเอลทิง้ ไปเสีย หมด ด้วยเหตุ บรรดาการซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 38 พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง ที่ เมืองนี้ จะต้องสร้างขึ้น ใหม่ เพื่อ พระเยโฮวาห์ตัง้ แต่ หอคอยฮานั น
เอลไปถึงประตูมุม 39 และเชือกวัดจะไปไกลกว่านั ้นตรงไปถึงเนิ นเขากาเรบ แล้วจะเลี้ยวไปถึงตําบลโกอาห์
40 หุบเขาแห่งซากศพและขี้เถ้าทัง
้ สิน
้ นั ้น และทุ่งนาทัง้ หมดไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึงมุมประตูม้าไป
ทางตะวันออก จะเป็นที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ จะไม่เป็นที่ถอนรากหรือควํา่ ต่อไปอีกเป็นนิ ตย์�

32
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 และ
เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ถู กขังอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ ซึ่งอยู่ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ 3 เพ
ราะเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ คุ มขัง ท่านไว้ ตรัสว ่า “ทําไมท่านจึง พยากรณ์ และกล่าวว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะให้เมืองนี้ ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และเขาจะยึดเมืองนี้ 4 เศเดคียาห์
กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์จะหนี ไปไม่พ้นจากมือของคนเคลเดีย แต่จะถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนเป็น
แน่ และจะได้พูดกันปากต่อปาก และจะแลเห็นตาต่อตา 5 และเขาจะนําเศเดคียาห์ไปยังบาบิโลน และท่าน
จะอยู่ที่ นั ่น จนกว่า เราจะไปเยีย
่ มท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ ถึง แม้ เจ้ าจะต่อสู้ กับ ชาวเคลเดีย เจ้ าก็
จะไม่เจริญ� ” 6 เยเรมีย์ทูลว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพระองค์ว่า 7 ดูเถิด ฮานั มเอลบุตรชาย
ชัลลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้าและกล่าวว่า ‘จงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่อานาโธท เพราะว่าสิทธิของการไถ่
ด้วยการซื้อนั ้นเป็นของท่าน� 8 แล้วฮานั มเอลลูกของอาของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าที่บริเวณของทหารรักษา
พระองค์ถูกต้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘จงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่ อานา
โธทในแผ่น ดิน เบนยามิน เพราะสิทธิของการถือ กรรมสิทธิแ
์ ละการไถ่ เป็น ของท่าน จงซื้อ ไว้เถิด � แล ้ว ข้า
พระองค์จึงทราบว่านี่ เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 9 และข้าพระองค์ก็ซื้อนาที่อานาโธทจากฮานั มเอลลูก
ของอาของข้าพระองค์ และได้ชงั ่ เงินให้แก่เขา คือเงินสิบเจ็ดเชเขล 10 ข้าพระองค์ก็ลงนามในโฉนดประทับ
ตราไว้ เป็น พยานและเอาตาชัง่ ชัง่ เงิน 11 แล ้ว ข้า พระองค์ ก็ รับ โฉนดของการซื้อ ทัง้ ฉบั บท ี่ ประทับ ตราแล้ว
ตามกฎหมายและธรรมเนี ยมและฉบับที่เปิ ดอยู่ 12 และข้าพระองค์ก็มอบโฉนดของการซื้อให้แก่บารุ คบุตร
ชายเนริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายของมาอาเสอาห์ ต่อ สายตาของฮานั ม เอลลูก ของอาของข้า พระองค์ ต่อ หน้า
พยานผู้ที่ลงนามในโฉนดการซื้อและต่อหน้าบรรดาพวกยิว ผู้ซึ่งนั ่งอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ 13 ข้า
พระองค์ก็กําชับบารุ คต่อหน้าเขาทัง้ หลายว่า 14 ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
จงเอาโฉนดเหล่านี้ ไปเสีย ทัง้ โฉนดของการซื้อที่ ประทับตรากับฉบับที่เปิดนี้ และบรรจุ ไว้ในภาชนะดินเพื่อ
จะทนอยูได้
่ หลายวัน 15 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า บ้านเรือนและไร่นา
และสวนองุน
่ จะมีการถือกรรมสิทธิก
์ ันอีกในแผ่นดินนี้ �
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หลัง จากที่ ข้า พระองค์ มอบโฉนดการซื้อ ให้ แก่ บารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ แล้ว ข้า พระองค์ ได้ อธิษฐานต่อ
พระเยโฮวาห์ว่า 17 ‘ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด คือพระองค์เอง ผูได้
้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดิน โลก ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และด้วยพระกรซึ่ง เหยียดออกของพระองค์ สําหรับ พระองค์
ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ยากเกิน 18 ผู้ ทรงสําแดงความเมตตาต่อ คนเป็น พันๆ แต่ ทรงตอบสนองความชัว่ ช้า ของบิดา
ให้ ตกถึง อกของลูก หลานสืบ ต่อ มา ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และทรงฤทธิ์ พระนามของพระองค์ คือ พระเย
โฮวาห์ จอมโยธา 19 พระองค์ ทรงเป็น ใหญ่ ในการให้ คํา ปรึกษา ทรงฤทธานุ ภาพในพระราชกิจ พระเนตร
ของพระองค์ เห็นทุกวิถีทางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ประทานรางวัลแก่ ทุ กคนตามพฤติ การณ์ ของเขาและ
ตามผลแห่งการกระทําของเขา 20 ทรงเป็นผู้สําแดงหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และ
จนถึง สมัย นี้ ก็ ทรงสําแดงในอิสราเอลและท่ามกลางมนุษยชาติ และทรงทําให้ พระนามเลื่องลือ ไปอย่าง
ทุก วัน นี้ 21 พระองค์ ได้ ทรงนํา อิสราเอลประชาชนของพระองค์ ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ และด้วยพระหัตถ์ เข้ม แข็ง และพระกรที่ เหย ียดออก และด้วยความสยดสยองยิง่ นั ก
22 และพระองค์ ประทานแผ่นดิน นี้ แก่ เขาทัง
้ หลาย ซึ่งพระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย
ว่า จะประทานแก่ เขา คือ แผ่น ดิน ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ 23 และเขาทัง้ หลายก็ ได้ เข ้า ไปและถือ
กรรมสิทธิแผ่
์ นดินนั ้น แต่เขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ หรือดําเนิ นตามพระราชบัญญัติ
ของพระองค์ สิ่งทัง้ ปวงซึ่งพระองค์ทรงบัญชาเขาให้กระทํานั ้น เขาทัง้ หลายมิได้กระทําเสียเลย เพราะฉะนั ้น
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เยเรมีย์ 32:24

617

เยเรมีย์ 33:6

พระองค์ทรงกระทําให้เหตุร้ายทัง้ สิน
้ นี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย 24 ดูเถิด เชิงเทิ นที ่ล้อมอยู่ได้มาถึงกรุ งเพื่อจะยึด
เอาแล้ว และเพราะเหตุด้วยดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาด เมืองนี้ ก็ได้ถูกมอบไว้ในมือของคนเคล
เดียผู้กําลังต่อสู้อยู่นั ้นแล้ว พระองค์ตรัสสง
ิ่ ใดก็เป็นไปอย่างนั ้นแล้ว และดูเถิด พระองค์ทอดพระเนตรเห็น
25 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ยัง ตรัส แก่ ข้า พระองค์ ว่า “จงเอาเงิน ซื้อ นาและหาพยาน
เสีย� แม้ว่าเมืองนั ้นจะถูกมอบไว้ในมือของคนเคลเดีย� ”
กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่

26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 27 “ดูเถิด

เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดาเนื้ อหนั ง
ทัง้ สิน
้ สําหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ 28 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบเมืองนี้ ไว้
ในมือของชาวเคลเดีย และในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน และเขาจะยึดเอาแน่ 29 ชาวเคล
เดียผู้ต่อสู้กับเมืองนี้ จะมาเผาเมืองนี้ เสียด้วยไฟให้ไหม้หมด ทัง้ บรรดาบ้านที่เขาเผาเครือ
่ งถวายพระบาอัล
ที่ บนหลังคา และเทเครือ
่ งดื่ม บูชาถวายแก่ พระอื่น เพื่อ ยัว่ เย้า เราให้ กริว้ 30 เพราะประชาชนของอิสราเอล
และประชาชนของยู ดาห์ไม่ ได้ กระทํา อะไรเลย นอกจากความชัว่ ต่อ หน้า ต่อตาของเราตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทําอะไรเลย นอกจากยัว่ เย้าเราให้กรว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งมือของ
เขา 31 เมืองนี้ ได้ เร้า ความกริว้ และความพิโรธของเรา ตัง้ แต่ วัน ที่ ได้ สร้างมัน ขึ้น จนถึง วัน นี้ เพราะฉะนั ้น
เราจะถอนออกไปเสียจากหน้าของเรา 32 เพราะว่าความชัวท
่ ัง้ สิน
้ ของประชาชนอิสราเอล และประชาชนยู
ดาห์ซ่ึงเขาได้ กระทําอันยัว่ เย้าให้โกรธ คือทัง้ ตัวเขา บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของเขา บรรดาปุโรหิตและ
ผู้ พยากรณ์ ของเขา คนยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม 33 เขาทัง้ 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 ซึ่งเรียกตามนามของเรา กระทําให้มีมลทิน 35 เขาทัง้ หลายได้ สร้างปูชนีย
สถานสูงสําหรับพระบาอัลซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม เพื่อให้บุตรชายและบุตรสาวของเขาลุย
ไฟถวายแก่ พระโมเลค ซึ่งเรามิได้ บัญชาเขาเลยและไม่ได้ มีอยู่ในจิตใจของเราว่า เขาควรจะกระทําสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนนี้ เพื่อเป็นเหตุให้ยูดาห์กระทําผิดบาปไป 36 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา
เอลตรัส เกี่ยวกับ เมืองนี้ แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า ‘เมืองนี้ จะถูก ยกให้ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน ด้วยดาบ
ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 37 ดู เถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง้ ปวง ซึ่ง เราได้
ขับ ไล่ เขาให้ ไปอยู่ ด้วยความกริว้ ด้วยความพิโรธ และความขึ้ง โกรธของเรานั ้น เราจะนํา เขาทัง้ หลายกลับ
มายัง ที่ นี้ และจะกระทํา ให้เขาอาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย 38 เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะ
เป็น พระเจ้า ของเขา 39 เราจะให้ ใจเดียวและทางเดียวแก่ เขา เพื่อ เขาจะยําเกรงเราอยู่ เป็น นิ ตย์ เพื่อ เป็น
ประโยชน์ แก่ เขา และแก่ ลูก หลานของเขาที่ ตามเขามา 40 เราจะกระทํา พันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับ เขาทัง้ หลา
ยอันว่า เราจะไม่หน
ั จากการกระทําความดีแก่เขาทัง้ หลาย และเราจะบรรจุความยําเกรงเราไว้ในใจของเขา
ทัง้ หลาย เพื่อว่าเขาจะมิได้หันไปจากเรา 41 เออ เราจะเปรมปรีดิใ์ นการที่จะกระทําความดีแก่เขา และเราจะ
ปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี้ ด้วยความมุ่งมัน
่ ด้วยสุดใจของเราและสุดจิตของเรา 42 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า เราได้นําเอาความร้ายยิง่ ใหญ่ทัง้ สิน
้ มาเหนื อชนชาตินี้ ฉั นใด เราก็จะนําความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้สัญญาไว้
นั ้นมาเหนื อเขาฉั นนั ้น 43 และจะมีการซื้อนากันในแผ่นดินนี้ ซ่ึงเจ้ากล่าวถึงว่า เป็นทีร่ กร้างปราศจากมนุษย์
หรือสัตว์ ถูกมอบไว้ในมือของคนเคลเดีย 44 ที่นานน
ั ้ จะซื้อกันด้วยเงิน ใบโฉนดก็จะต้องลงนามและประทับ
ตรา และลงนามพยานที่ ในแผ่น ดิน ของเบนยามิน ในที่ ต่างๆแถบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และในหัว เมืองยู ดาห์ ใน
หัวเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา และในหัวเมืองแถบภาคใต้ เพราะเราจะให้การเป็น
เชลยของเขาทัง้ หลายกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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กรุ งเยรู ซาเล็มถูกทําลายและอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์ ครัง
้ ที่ สอง

เมื่อท่านยังถู กกักตัวอยู่ในบริเวณของทหารรักษา
พระองค์นั้นว่า 2 “พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้าง พระเยโฮวาห์ผู้ทรงปั้ นเพื่อสถาปนาไว้ พระเยโฮวาห์คือพระนาม
ของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า 3 จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะสําแดงสิง่ ที่ ใหญ่ยิง่ และที่ มีอํานาจใหญ่โต
ซึ่งเจ้าไม่รู นั
้ ้นให้แก่เจ้า 4 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบ้านในกรุ ง
นี้ และเกี่ยวด้วยเรือ
่ งพระราชวังของบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ ซึ่งถู กร้อ
ื ลง เพื่อทําการต่อต้านเชิงเทินและ
ดาบ 5 เขาทัง้ หลายจะมารบกับ ชาวเคลเดีย และทําให้ คนเป็น ศพไปเต็ม บ้านเต็ม เรือน เป็น คนที่ เราสังหาร
ด้วยความกริว้ และความพิโรธของเรา เพราะได้ ซ่อนหน้า ของเราจากกรุ ง นี้ เนื่ องด้วยความชัว่ ของเขาทัง้
หลาย 6 ดูเถิด เราจะนําอนามัย และการรักษามาให้ และเราจะรักษาเขาทัง้ หลายให้หาย และเผยสันติภาพ
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และความจริงอย่างอุดม 7 เราจะให้พวกเชลยแห่งยูดาห์และพวกเชลยแห่งอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และ
จะสร้างเขาทัง้ หลายเสีย ใหม่ อย่างที่ เขาเป็น มาแต่ เดิ มน ัน
้ 8 เราจะชําระเขาจากบรรดาความชัว่ ช้า ของเขา
ซึ่งเขาได้กระทําต่อเรา และจะให้อภัยบรรดาความชัว่ ช้าของเขาซึ่งเขาได้กระทํา และการละเมิดของเขาต่อ
เรา 9 และกรุ งนี้ จะให้เรามีช่ออ
ื ันให้ความชื่นบาน เป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิศร
์ ีต่อหน้าบรรดาประชาชาติ
ทัง้ สิน
ิ ถึงความดี ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลก ซึ่งจะได้ยน
้ ซึ่งเราได้ กระทําเพื่อเขาทัง้ หลาย เขาจะกลัวและสะทก
สะท้าน เพราะความดีและความเจริญทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้จัดหาให้เมืองนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า และจะ
มี เสียงให้ ได้ ยิ นก ั นอ ีก ครัง้ ในสถานที่ นี้ ซึ่ง เจ้า กล่าวว่า จะเป็ นที ่ รกร้างปราศจากมนุษย์ และปราศจากสัตว์
ในหัวเมืองแห่งยูดาห์และตามถนนในกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งร้างเปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย และ
ปราศจากสัตว์ใดๆ 11 ที่ นั ่น จะได้ยน
ิ เสียงบันเทิง และเสียงรืน
่ เริง และเสียงเจ้า บ่าวและเสียงเจ้า สาว และ
เสียงบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่รอ
้ งเพลงอีก ขณะที่ เขานําเครือ
่ งบูชาแห่งการสรรเสริญมายังพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ว่า ‘จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพราะพระเยโฮวาห์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์� เพราะเราจะให้พวกเชลยแห่งแผ่นดินนั ้นกลับสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ในสถานที่นี้ ซึ่งเป็นที่รกร้าง ปราศจากมนุษย์และปราศจาก
สัตว์ และในหัวเมืองทัง้ สิน
้ ของที่นี้ จะเป็นที่อาศัยของผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายให้แกะของเขาได้นอนลงอีก
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดจะครอบครองอีก

13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า

ในหัวเมืองแถบแดนเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา ในหัวเมืองแถบภาคใต้ ใน
แผ่นดินแห่งเบนยามิน ตามสถานที่รอบกรุ งเยรู ซาเล็ม ในหัวเมืองยูดาห์ จะมีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ที่นั บ
อีก 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดู เถิด วันนั ้นจะมาถึง คือเมื่อเราจะให้สิ ่งดีที่ เราสัญญาไว้ต่อวงศ์ วานอิสราเอล
และวงศ์ วานยูดาห์สําเร็จ 15 ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น เราจะให้อังกูรชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิด และ
ท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนั ้น 16 ในกาลครัง้ นั ้น ยูดาห์จะได้รบ
ั การช่วยให้รอด
และเยรู ซาเล็ม จะอาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย และนี่ เป็น ชื่อ ซึ่ง เขาจะเรียกเมืองนั ้น คือ ‘พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
ความชอบธรรมของเรา� 17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดาวิดจะไม่ขัดสนบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่ง
แห่งวงศ์ วานอิสราเอล 18 และปุโรหิตคนเลวีจะไม่ขัดสนบุรุษที่อยู่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชา และ
เผาเครือ
่ งธัญญบู ชา และกระทําการสักการบูชาเป็นนิ ตย์� 19 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า
20 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า หัก พันธสัญญาของเราด้วยวัน และหัก พันธสัญญาของเราด้วยคืน ได้
จนวันและคืนมาถึงตามเวลากําหนดไม่ได้ 21 แล้วจึงจะหักพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อดาวิดผู้รับใช้ของเรา
ได้ จนท่านไม่มีโอรสที่จะเสวยราชย์บนพระที่นั่งของท่าน และหักพันธสัญญาของเรา ซึ่งมีต่อปุโรหิตคนเลวี
ผูปรนนิ
้
บัติของเราเสียได้ 22 บริวารของฟ้าสวรรค์จะนั บไม่ได้ และเม็ดทรายที่ทะเลก็ตวงไม่ได้ฉั นใด เราก็จะ
ให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคนเลวีผู้ปรนนิ บัติของเราทวีมากขึ้นฉั นนั ้น� 23 พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ มาถึง เยเรมีย์ ว่า 24 “เจ้ าไม่ ได้ พิจารณาดอกหรือ ว่า ประชาชนเหล่า นี้ พู ดก ัน อย่างไร คือ พู ดก ั นว ่า
‘พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ สองครอบครัวที่พระองค์ทรงเลือกไว้เสียแล้ว� ดังนี้ แหละ เขาทัง้ หลายได้ดูหมิน
่
ประชาชนของเรา ฉะนี้ เขาจึง ไม่ เป็น ประชาชาติ ต่อ หน้า เขาทัง้ หลายอีก ต่อ ไป 25 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
ถ้าเรามิได้สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวันและคืน และสถาปนากฎต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
แล้ว 26 เราจึงจะทอดทิง้ เชื้อสายของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเรา และจะไม่เลือกผู้หน่งึ จากเชื้อสายของ
เขาให้ครอบครองเหนื อเชื้อสายของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ เพราะเราจะให้การเป็นเชลยของเขากลับสู่
สภาพเดิม และจะมีความกรุ ณาเหนื อเขา�

34
เยเรมียต
์ ักเตือนเศเดคียาห์

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์

เมื่อเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งเมืองบาบิโลน และกองทัพ
ทัง้ หมดของพระองค์ และบรรดาราชอาณาจักรในแผ่น ดิน โลกซึ่ง อยู่ ใต้ การครอบครองของพระองค์ และ
ชนชาติ ทัง้ หลายที่ ต่อสู้ กับกรุ งเยรู ซาเล็ม และหัวเมืองทัง้ ปวงของกรุ งนั ้ นว่า 2 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอ
ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปพู ดก ับเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และกล่าวแก่ ท่านว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง
นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบกรุ งนี้ ไว้ในมือกษั ตริย์บาบิโลน และเขาจะเผาเสียด้วยไฟ 3 ท่านจะไม่ รอดไปจากมือ
ของเขา แต่ จะถูก จับ แน่ และถูก มอบไว้ในมือ ของเขา ท่านจะได้ เห ็ นกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนตาต่อตา และจะ
ได้ พู ดกันปากต่อปาก และท่านจะต้องไปยังบาบิโลน� 4 โอ ข้าแต่ เศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ อย่างไรก็ ดี
ขอทรงสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับพระองค์ดังนี้ ว่า ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ
5 ท่านจะตายด้วยความสงบ และเขาจะเผาเครือ
่ งหอมเพื่อศพบรรพบุรุษของท่าน คือบรรดากษั ตริย์ซ่ึงอยู่
ก่อนท่านฉั นใด คนเขาก็ จะเผาเครือ
่ งหอมเพื่อ ท่านฉั น นั ้น และเขาจะครํา่ ครวญเพื่อ ท่านว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย
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พระองค์เจ้าข้า� เพราะเราได้ลัน
่ วาจาไว้แล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 6 แล้วเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ได้ทูล
บรรดาพระวจนะเหล่า นี้ ต่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 ขณะเมื่อ กองทัพ ของกษั ตริย์
แห่งบาบิโลนกําลังสู้ รบกรุ งเยรู ซาเล็มและหัวเมืองแห่งยูดาห์ทัง้ สิ้นที ่ยงั เหลืออยู่ คือ เมืองลาคีชและเมือง
อาเซคาห์ เพราะยังเหลืออยูส
่ องเมืองนี้ เท่านั ้นที่เป็นหัวเมืองยูดาห์ที่มีกําแพงป้อม
กรุ งเยรู ซาเล็มจะรับโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน
8 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ยง
ั เยเรมีย์

หลังจากที่กษั ตริย์เศเดคียาห์ได้ทรงกระทําพันธสัญญากับ
บรรดาประชาชนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า จะประกาศราชกฤษฎีกาเรือ
่ งอิสรภาพแก่ เขาทัง้ หลาย ดังนี้ 9 ให้ ทุ ก
คนปล่อยทาสฮีบรูของตนทัง้ ชายและหญิงเสียให้เป็นอิสระ เพื่อว่าจะไม่มีผูใดกระทํ
้
าให้ยว
ิ พีน
่ ้ องของตนเป็น
ทาส 10 เมื่อบรรดาเจ้านายและบรรดาประชาชน ผู้เข้ากระทําพันธสัญญาได้ยินว่า ทุกคนจะปล่อยทาสของ
ตนทัง้ ชายและหญิง เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะไม่ ถู กกระทําให้ เป็น ทาสอีก เขาทัง้ หลายก็ ได้ เชื่อ ฟัง และปล่อย
ทาสให้เป็น อิสระ 11 แต่ ภายหลัง เขาได้ หวนกลับ และจับ ทาสชายและหญิง ซึ่ง เขาได้ ปล่อยให้เป็ นอ ิ สระนั ้น
มาให้อยู่ใต้บังคับของการเป็นทาสชายและหญิงอีก 12 พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์จึงมายังเยเรมีย์จากพระ
เยโฮวาห์ว่า 13 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษของ
เจ้า ในวันทีเ่ รานําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาสว่า 14 เมื่อสิน
้ เจ็ดปีแล้วเจ้าทุกคนจะต้อง
ปล่อยพี่น้องฮีบรู ผู้ที่เขาเอามาขายไว้กับเจ้า และได้รับใช้เจ้ามาหกปี เจ้าต้องปล่อยเขาให้เป็ นอิสระพ้นจาก
การรับ ใช้ เจ้า แต่ บรรพบุรุษ ของเจ้า ไม่ ฟัง เราและไม่ เงีย
่ หู ฟัง เรา 15 บัดนี้ เจ้ าได้ หน
ั กลับ และกระทํา สิง่ ที่ ถู ก
ต้องในสายตาของเรา โดยการประกาศอิสรภาพทุกคนต่อเพื่อนบ้านของตน และเจ้าได้กระทําพันธสัญญา
ต่อ หน้า เราในนิ เวศซึ่ง เรียกตามนามของเรา 16 แต่ แล ้ว เจ้า ก็ หวนกลับ กระทํา ให้นามของเราเป็น มลทิน ใน
เมื่อเจ้าทุกคนจับทาสชายหญิงของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ปล่อยให้เป็ นอิสระไปตามความปรารถนาของเขาทัง้ หลาย
แล้วนน
ั ้ กลับมาให้อยูใต้
่ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิงอีก 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า
เจ้าทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังเราด้วยการป่าวร้องเรือ
่ งอิสรภาพต่อพี่น้องและเพื่อนบ้านของตน พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า ดู เถิด เราป่าวร้องว่า เจ้ าทัง้ หลายเป็ นอ ิ สระต่อ ดาบ ต่อ โรคระบาด และต่อ การกันดารอาหาร เราจะ
กระทําเจ้าให้ยา้ ยไปอยู่ในบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก 18 และคนที่ละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา
และมิ ได้ กระทํา ตามข้อ ตกลงในพันธสัญญาซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ หน้า เรานั ้น เป็น ดัง ลูก วัวท ี่ เขาตัด ออกเป็น
สองท่อน และเดินผ่านกลางท่อนเหล่านั ้นไป 19 เจ้านายแห่งยูดาห์ก็ดี เจ้านายแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มก็ดี ขันที
ก็ดี ปุโรหิตและบรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้ นก็ดี ผู้ผ่านระหว่างท่อนลูกวัวนัน
้ 20 เราจะมอบเขาไว้ในมือ
ศั ตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ศพของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและ
ของสัตว์ในแผ่นดินโลก 21 ส่วนเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์และเจ้านายทัง้ หลายของเขานั ้น เราจะมอบไว้
ในมือศัตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือของกองทัพแห่งกษั ตริย์บาบิโลนซึ่ง
ได้ ถอยไปจากเจ้า แล้ วน ัน
้ 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะบัญชาและจะกระทํา ให้เขากลับ มายัง กรุ ง นี้
และเขาจะสู้ รบกับ กรุ ง นี้ และยึด เอาจนได้ และเผาเสีย ด้วยไฟ เราจะกระทํา ให้หว
ั เมืองยู ดาห์เป็ นที ่ รกร้าง
ปราศจากคนอาศัย�

35
วงศ์วานเรคาบเป็นแบบอย่างที่ดี
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ในรัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ ว่า 2 “จงไปหาวงศ์ วานเรคาบและพู ดก ับ เขา และนํา เขามาที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เข ้า มาใน
ห้องเฉลียงห้องหนึ่ ง แล ้ว เชิญ ให้ เขาดื่ม เหล้า องุน
่ � 3 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง นํา ยาอาซัน ยาห์ บุ ตรชายเยเรมีย์
ผู้ เป็น บุตรชายฮาบาซิ น ยาห์ และพี่ น้องของเขา และบุตรชายของเขาทัง้ หมด และวงศ์ วานเรคาบทัง้ หมด
4 ข้าพเจ้า นํา เขามายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ มาในห้องเฉลียงของบุตรชายของฮานั น ผู้ เป็ น บุตรชาย
อิก ดาลิ ยาห์ ผู้ เป็น คนของพระเจ้า ซึ่ง อยู่ใกล้ กับ ห้องเฉลียงของเจ้า นาย เหนื อ ห้องเฉลียงของมาอาเสอาห์
บุ ตรชายชัลลูม ผู้ ดู แลธรณี ประตู 5 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ วางเหยือกเหล้า องุ ่นก ับ ถ้วยหลายลูก ไว้ หน ้า เหล่า บุตร
ชายแห่ง วงศ์ วานเรคาบ และข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ ดื่ม เหล้า องุน
่ � 6 แต่ เขาทัง้ หลายตอบว่า
“เราจะไม่ด่ ืมเหล้าองุน
่ เพราะโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราบัญชาเราว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายอย่าดื่ม
เหล้า องุน
่ ทัง้ ตัว เจ้า และลูก หลานของเจ้า เป็น นิ ตย์ 7 เจ้ าอย่า สร้างเรือน เจ้ าอย่า หว่านพืช เจ้ าอย่า ปลูก หรื
อมีสวนองุน
่ และเจ้าจงอยู่ในเต็นท์ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งเจ้าอาศัยอยู�
่
8 เราทัง
้ หลายได้เชื่อฟังเสียงของโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราในสิง่ ทัง้ ปวงซึ่งท่านได้บัญชาเรา
คือ ไม่ ด่ ืม เหล้า องุน
่ ตลอดชีวต
ิ ของเรา ทัง้ ตัว เรา ภรรยา บุตรชาย บุ ตรสาวของเรา 9 และไม่ สร้างเรือนเพื่อ
1
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จะอาศัยอยู่ เราไม่มีสวนองุน
่ หรือนาหรือพืช 10 แต่เราเคยอยู่ในเต็นท์ และได้เชื่อฟังและกระทําทุกสิง่ ซึ่งโย
นาดับบิดาของเราได้บัญชาเราไว้ 11 แต่ต่อมาเมื่อเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ยกมาต่อสู้กับแผ่น
ดินนี้ เราพูดว่า ‘มาเถิด ให้เราไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพราะกลัวกองทัพคนเคลเดีย และเพราะกลัวกองทัพคน
ซีเรีย� ดัง นั ้น เราจึง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม� 12 แล ้ว พระวจนะแห่ง พระเยโฮวาห์จึง มาถึง เยเรมีย์ ว่า 13 “พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยู ดาห์ และบอกชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็มว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เจ้ าจะไม่รบ
ั คําสัง่ สอนเพื่อจะเชื่อฟังถ้อยคําของเราหรือ 14 คําบัญชาซึ่ง
โยนาดับ บุตรชายเรคาบให้ ไว้แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของตน ไม่ ให้ ดื่ม เหล้า องุน
่ นั ้น เขาก็ ได้ รักษากัน ไว้แล้ว
และเขาทัง้ หลายมิได้ดื่มเลยจนถึงวันนี้ เพราะเขาทัง้ หลายได้เชื่อฟังคําบัญชาแห่งบิดาของเขา แต่เราได้พู
ดกับพวกเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้ แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ฟังเราไม่ 15 เราได้ส่งบรรดาผูรั
้ บใช้ของเราคือผูพยากรณ์
้
มาหาเจ้า ส่งเขามาอย่างไม่หยุดยัง้ กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชัว่ ของตน และแก้ไขการก
ระทําของเจ้าทัง้ หลายเสีย อย่าไปติดตามพระอื่นเพื่อปรนนิ บัติพระเหล่านั ้น แล้วเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่น
ดิน ซึ่ง เราได้ ประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษ ของเจ้า� แต่ เจ้ ามิ ได้ เงีย
่ หู หรือ เชื่อ ฟัง เรา 16 บุ ตรชายทัง้ หลาย
ของโยนาดับบุตรชายของเรคาบได้กระทําตามคําบัญชาซึ่งบิดาของเขาได้สัง่ ไว้ แต่ชนชาตินี้ ไม่ได้เชื่อฟังเรา
17 เหตุ ฉะนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะนําความร้ายทัง
้
สิน
้ ซึ่งเราประกาศไว้มาเหนื อยูดาห์ และบรรดาชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะว่าเราพู ดกับเขาทัง้ หลายและเขา
ก็ ไม่ ฟัง เราได้ เรียกเขาและเขาไม่ ขานตอบ � 18 แต่ เยเรมีย์ได้ พู ดก ับ วงศ์ วานเรคาบว่า “พระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่าเจ้าได้ เชื่อฟังคําบัญชาของโยนาดับบิดาของเจ้า และถือ
รักษาข้อบังคับของท่านทัง้ สิน
้ และกระทําทุกอย่างที่ท่านบัญชาเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า โยนาดับ บุตรชายเรคาบจะไม่ ขัดสนผู้ชายที่ ยน
ื อยู่ ต่อ หน้า เราเลยเป็น
นิ ตย์�
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เยเรมียบ
์ ันทึกคําพยากรณ์ ต่างๆของท่าน

1 ต่อมาในปี ที่ สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิ ม

ราชบุตรของโยสิยาห์ กษั ตริย์แห่งยูดาห์ พระวจนะต่อไปนี้ มาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ว่า 2 “เจ้ าจงเอาหนั งสื อม้วนม้วนหนึ่ ง และเขียนถ้อยคํานี้ ทัง้ สิน
้ ลงไว้ เป็นคําที่ เรา
ได้ พู ดก ับ เจ้า ปรักปรํา อิสราเอลและยู ดาห์ และบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ พู ดก ับ เจ้า ตัง้ แต่
รัชกาลโยสิ ยาห์จนถึง วัน นี้ 3 ชะรอยวงศ์ วานยู ดาห์จะได้ยน
ิ ถึง ความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราประสงค์ จะกระทํา แก่
เขาทัง้ ปวง เพื่อว่าทุกคนจะหันกลับจากทางชัว่ ร้ายของเขา และเพื่อเราจะอภัยโทษความชัว่ ช้าของเขาและ
บาปของเขา� 4 แล้วเยเรมีย์จึงเรียกบารุ คบุตรชายเนริยาห์ให้บารุ คเขียนพระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์
ซึ่ง พระองค์ ตรัส แก่ เยเรมีย์ ตามคํา บอกของท่านไว้ ในหนั ง สื อม ้ วน 5 และเยเรมีย์ ก็ สัง่ บารุ ค ว่า “ข้าพเจ้า
ถู กห ้ามไม่ ให้ ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะนั ้น เจ้า ต้องไป และในวัน ถือ อดอาหาร เจ้ าจงอ่านพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั งสื อม้วน ซึ่งเจ้าเขียนไว้ตามคําบอกของเราให้ประชาชนทัง้ สิน
้ ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ได้ยน
ิ เจ้ าจงอ่านให้คนทัง้ ปวงแห่ง ยู ดาห์ ผู้ ออกมาจากหัว เมืองของเขาให้เขาได้ยน
ิ ด้วย
7 ชะรอยเขาจะถวายคําทูลวิงวอนของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทุกคนจะหันกลับจากทางชัว
่ ของ
ตน เพราะความกริว้ และความพิโรธซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศเป็นโทษเหนื อชนชาตินี้ นั ้นใหญ่หลวงนั ก�
8 และบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ได้ กระทํา ทุก อย่างตามซึ่ง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ สัง
่ เขา ถึงเรือ
่ งให้อา่ นพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ จากหนั ง สื อม ้ วนในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ง รัช กาลเยโฮยาคิ ม
ราชบุตรของโยสิยาห์ กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ณ เดือนที่เก้า เขาได้ป่าวร้องแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
และประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ มาจากหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ยงั กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ถือ อดอาหารต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 10 แล้วบารุ คจึงได้อา่ นถ้อยคําของเยเรมีย์จากหนั งสือม้วนให้ประชาชนทัง้ สิน
้ ฟัง ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ในห้องเฉลียงของเกมาริยาห์ บุตรชายชาฟาน ผู้เป็นเลขานุการ ซึ่งอยู่ในลานบนตรงทางเข้าของ
ประตู ใหม่ แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 11 เมื่ อม ี คายาห์ บุ ตรชายเกมาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ได้
ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์จากหนั ง สื อม ้ วนแล้ว 12 ท่านได้ ลงมาที่ พระราชวัง ของกษั ตริย์เข ้า ไป
ในห้องราชเลขา และดู เถิด เจ้ านายทัง้ สิ้นก ็ นั่ง อยู่ที่ นั่น คือ เอลี ชามาราชเลขา เดไลยาห์บุ ตรชายเชไมอาห์
เอลนาธัน บุตรชายอัค โบร์ เกมาริยาห์บุ ตรชายชาฟาน เศเดคี ยาห์ บุ ตรชายฮานั น ยาห์ และบรรดาเจ้า นาย
ทัง้ สิน
้ 13 และมี คายาห์ก็ เล่าถ้อยคําทัง้ สิน
้ ซึ่งท่านได้ ยิน เมื่อบารุ คอ่านจากหนั งสื อม้วนให้ประชาชนฟังนั ้น
14 เหตุ ดัง นั ้น บรรดาเจ้า นายจึง ใช้ เยฮู ดี บุ ตรชายเนธานิ ยาห์ ผู้ เป็ น บุตรชายของเชเลมิ ยาห์ ผู้ เป็ น บุตรชาย
ของคูชี ให้ไปพูดกับบารุ คว่า “จงถือหนั งสือม้วนซึ่งเจ้าอ่านให้ประชาชนฟังนั ้นมา� ดังนั ้นบารุ คบุตรชายเน
ริยาห์จึงถือหนั งสือม้วนนั ้นมาหาเขาทัง้ หลาย 15 และเขาทัง้ หลายจึงพูดกับเขาว่า “จงนั ่งลงอ่านหนั งสือนั ้น
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ให้เราฟัง� บารุ คจึงอ่านให้เขาฟัง 16 ต่อมาเมื่อเขาได้ยน
ิ คําทัง้ หมดนั ้ นก็หน
ั มาหากันด้วยความกลัว เขาทัง้
หลายจึงพูดกับบารุ คว่า “เราจะต้องบอกบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ต่อกษั ตริย์� 17 แล้วเขาทัง้ หลายจึงถามบารุ
คว่า “จงบอกเราว่า เจ้าเขียนถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ อย่างไร เขียนตามคําบอกของเขาหรือ� 18 บารุ คตอบเขา
ทัง้ หลายว่า “ท่านได้บอกถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ แก่ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้าก็เขียนมันไว้ด้วยหมึกในหนั งสือม้วน
� 19 แล้วเจ้านายทัง้ หลายบอกบารุคว่า “ทัง้ เจ้าและเยเรมียจ
์ งไปซ่อนเสีย อย่าให้ผูใดทราบว่
้
าเจ้าอยูที
่ ่ไหน�
20 แล้วเขาทัง
้ หลายก็ เข้าไปในท้องพระโรงเพื่อเฝ้ากษั ตริย์ เมื่อเอาหนั งสื อม้วนเก็บไว้ในห้องของเอลี ชามา
ราชเลขาแล้ว เขาก็กราบทูลถ้อยคําทัง้ สิน
้ นั ้นแก่กษั ตริย์
กษั ตริยเยโฮยาคิ
์
มเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย

21 กษั ตริยก็
์ รับสัง่ ให้เยฮูดีไปเอาหนั งสือมว
้ นนั ้นมา เขาก็ไปเอามาจากห้องของเอลีชามาราชเลขา และเยฮู

ดีก็อ่านถวายกษั ตริย์และแก่บรรดาเจ้านายทัง้ สิน
ื อยู่ข้างๆกษั ตริย์ 22 เวลานั ้นเป็นเดือนที่ เก้า กษั ตริย์
้ ผู้ยน
ประทับอยู่ในพระราชวังเหมันต์ และมีไฟลุกอยูใ่ นโถไฟหน้าพระพักตร์ 23 ต่อมาเมื่อเยฮูดีอ่านไปได้สามหรือ
สี่ แถบ กษั ตริย์ทรงเอามีด อาลักษณ์ ตัด ออก และทรงโยนเข้าไปในไฟที่ ในโถไฟ จนหนั ง สื อม ้ วนนั ้น ถูก ไฟที่
ในโถไฟเผาผลาญหมด 24 ถึงกระนั ้นกษั ตริย์หรือข้าราชการของพระองค์ผู้ได้ยินบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ หาได้
เกรงกลัวหรือฉี กเสื้อผ้าของตนไม่ 25 แม้ว่าเมื่อเอลนาธันและเดลายาห์และเกมาริยาห์ ได้ทูลวิงวอนกษั ตริ
ย์มิให้พระองค์ ทรงเผาหนั งสื อม้วน พระองค์ หาทรงฟังไม่ 26 กษั ตริย์ทรงบัญชาให้เยราเมเอลบุตรชายฮาม
เมเลค และเสไรอาห์บุ ตรชายอัส รีเอล และเชเลมิ ยาห์บุ ตรชายอับเดเอล ให้จับ บารุ ค เสมี ยนและเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรงซ่อนท่านทัง้ สองเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมียบ
์ ันทึกพระวจนะอีกครัง้
หลัง จากที่ กษั ตริย์ ทรงเผาหนั ง สื อม ้ วนอั นม ี ถ้อยคํา ซึ่ง บารุ ค เขียนตามคํา บอกของเยเรมีย์ แล้ว พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์ว่า 28 “จงเอาหนั ง สื อม ้ วนอีก ม้วนหนึ่ ง และจงเขียนถ้อยคํา แรกซึ่ง อยู่
ในหนั งสือม้วนก่อนลงไว้ทัง้ หมด คือซึ่งเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงเผาเสียนั ้น 29 และเกี่ยวกับเรือ
่ งเย
โฮยาคิ มกษั ตริย์ยู ดาห์นั้นเจ้าจงกล่าวดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ท่านได้ เผาหนั งสื อม้วนนี้ เสียและ
กล่าวว่า ทําไมเจ้าจึงได้ เขียนไว้ในนั ้ นว่า “กษั ตริย์บาบิโลนจะมาทําลายแผ่นดินนี้ เป็นแน่ และจะตัดมนุษย์
และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น� 30 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเยโฮยาคิ มกษั ตริย์
แห่งยูดาห์ว่า เยโฮยาคิ มจะไม่มีบุ ตรที่ จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และศพของท่านจะถูกทิง้ ไว้ให้ตาก
แดดกลางวัน และตากนํ้าค้างแข็งเวลากลางคืน 31 เราจะลงโทษท่านและเชื้อสายของท่านและข้าราชการ
ของท่าน เพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย เราจะนําเหตุ รา้ ยทัง้ สิ้นที ่เราได้ ประกาศต่อพวกเขา แต่ เขาไม่
ฟัง นั ้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม และบนคนยู ดาห์� ” 32 แล ้วเยเรมีย์ จึง เอาหนั ง สื อม ้ วน
อีกม้วนหนึ่ ง มอบให้บารุ คบุตรชายเนริยาห์เสมียน ผู้เขียนถ้อยคําทัง้ สิน
้ ในนั ้นตามคําบอกของเยเรมีย์ คือ
ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ในหนั ง สื อม ้ วนซึ่ง เยโฮยาคิ มกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เผาเสีย ในไฟ และมี ถ้อยคํา เป็ นอ ัน มากที่
คล้ายคลึงกันเพิม
่ ขึ้น
27
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เยเรมียถู
์ กคุมขัง

1 เศเดคี ยาห์ราชบุตรของโยสิ ยาห์

ผู้ซึ่งเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์ในแผ่น
ดินยูดาห์ ได้ เสวยราชย์แทนโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิ ม 2 แต่ ท่านเองก็ ดี หรือข้าราชการของท่านก็ ดี
หรือประชาชนแห่งแผ่นดินก็ดี หาได้ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์
ไม่ 3 กษั ตริย์ เศเดคี ยาห์ ทรงใช้ เยฮูคั ลบ ุตรชายเชเลมิ ยาห์ และเศฟัน ยาห์ ปุ โรหิ ตบ ุตรชายมาอาเสอาห์ ให้
ไปยังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ กล่าวว่า “ขออธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเผื่อเรา� 4 ฝ่ายเยเรมีย์นั้น
ยัง เข้า นอกออกในท่ามกลางประชาชนอยู่ เพราะท่านยั งม ิ ได้ ถู กจํา ขัง 5 กองทัพ ของฟาโรห์ ได้ ออกมาจาก
อียป
ิ ต์ และเมื่อคนเคลเดียผู้ซ่ึงกําลังล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ได้ ยินข่าวนั ้น เขาทัง้ หลายก็ ถอยทัพไปจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 6 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า 7 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าจงไปบอกกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ผู้ซึ่งใช้เจ้ ามาถามต่อเราว่า ‘ดู เถิด กองทัพของฟาโรห์ซ่ึง
ได้มาช่วยเจ้ากําลังจะกลับไปอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินของเขา 8 และคนเคลเดียจะกลับมาต่อสู้กับกรุ งนี้ อีก เขา
ทัง้ หลายจะยึด ไว้และเผาเสีย ด้วยไฟ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า ล่อลวงตัว เจ้า โดยกล่าวว่า “คนเคล
เดีย จะถอยออกไปจากเราที เดียวแน่ � เพราะว่า เขาจะไม่ ถอยออกไปเลยที เดียว 10 ถึง แม้ ว่า เจ้า กระทํา ให้
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ที่ กําลัง ต่อสู้ เจ้ าให้พ่ายแพ้ และมี เหลือ แต่ คนที ่ บาดเจ็บ เท่านั ้น เขาทัง้ หลาย
จะลุก ขึ้น ทุ กคนในเต็นท์ ของเขา และเผากรุ งนี้ เสียด้วยไฟ� ” 11 ต่อมาเมื่อกองทัพของคนเคลเดียได้ ถอย
จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะกองทัพ ของฟาโรห์เข ้า มาประชิด 12 เยเรมีย์ก็ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม มุ่ง ไปยัง
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แผ่นดินเบนยามิน เพื่อจะรับส่วนของท่านท่ามกลางประชาชนที่นั ่น 13 เมื่อท่านอยู่ที่ประตูเบนยามิน ทหาร
ยามคนหนึ่ งอยู่ที่นั่น ชื่ออิรียาห์บุตรชายเชเลมิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮานั นยาห์ได้จับเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ กล่าว
ว่า “ท่านกําลังหนี ไปหาคนเคลเดีย� 14 และเยเรมีย์ตอบว่า “ไม่จริงเลย ข้าพเจ้ามิได้ กําลังหนี ไปหาคนเคล
เดีย� แต่อิรียาห์ไม่ฟังท่าน และจับเยเรมีย์นํามาหาพวกเจ้านาย 15 และบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลต่อเยเร
มีย์ และเขาทัง้ หลายก็ ตี ท่านและขัง ท่านไว้ในเรือนของโยนาธานเลขานุการ เพราะได้ ทําให้เป็น คุก 16 เมื่อ
เยเรมีย์เข้าไปในคุกใต้ ดิ นและในห้องเล็กแล้ว เยเรมีย์ก็ ค้างอยู่ที่ นั ่นหลายวันแล้ว 17 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ใช้
ให้คนไปเอาตั วท ่า นออกมา กษั ตริย์ ได้ สอบถามท่านเป็น ความลั บท ี่ ในพระราชวัง ว่า “มี พระวจนะอัน ใดมา
จากพระเยโฮวาห์บ้างหรือ� เยเรมีย์ทูลว่า “มีพ่ะย่ะค่ะ� แล้วท่านทูลอีกว่า “พระองค์จะถูกมอบไว้ในมือขอ
งกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 18 เยเรมียได้
์ ทูลกษั ตริย์เศเดคียาห์อีกว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําอะไรผิดต่อพระองค์
หรือต่อข้าราชการของพระองค์ หรือต่อชนชาตินี้ พระองค์จึงได้จําขังข้าพระองค์ไว้ในคุก 19 ผู้พยากรณ์ ของ
พระองค์ ผู้ได้ พยากรณ์ ให้พระองค์ ว่า ‘กษั ตริย์แห่งบาบิโลนจะไม่ มาต่อสู้ พระองค์ หรือต่อสู้ แผ่นดินนี้ � นั ้น
อยู่ที่ไหน 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ผู้เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ ขอพระองค์สดับฟัง ขอคําทูล
ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ โปรดปรานต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ขออย่า ส่ง ข้า พระองค์ กล ับ ไปที่ เรือนของโยนา
ธานเลขานุการนั ้นเลย เกรงว่าข้าพระองค์จะตายเสียที่นั ่น� 21 กษั ตริยเศเดคี
์
ยาห์จึงมรี บ
ั สัง่ ให้เขามอบเยเร
มีย์ไว้ที่บริเวณทหารรักษาพระองค์ และเขาให้ขนมปังแก่ท่านวันละก้อนจากถนนช่างทําขนมจนขนมปังใน
กรุ งนั ้นหมด เยเรมียจ
์ ึงค้างอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั ้น
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เยเรมียถู
์ กหย่อนลงไปในคุกใต้ดิน
เกดาลิยาห์บุตรชายปาชเฮอร์ และยูคาลบุตรชายเชเลมิยาห์ และปาช
เฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ได้ยินถ้อยคําของเยเรมีย์ที่กล่าวแก่ประชาชนทุกคนว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
ผู้ใดอยูใ่ นกรุ งนี้ จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด แต่ผู้ใดที่ออกไปหาคนเคล
เดียจะมีชีวิตอยู่ เขาจะมีชีวิตเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม และยังมีชีวิตอยู่ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า แน่
นอนกรุ งนี้ จะต้องมอบไว้ในมือของกองทัพของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะยึดไว้� 4 และบรรดาเจ้านาย
จึงทูลกษั ตริย์ว่า “ขอประหารชายคนนี้ เสีย เพราะเขากระทําให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองนี้ ออ
่ นลง ทั ้
งมือของประชาชนทัง้ หมดด้วย โดยพูดถ้อยคําเช่นนี้ แก่ เขาทัง้ หลาย เพราะว่าชายคนนี้ มิได้ แสวงหาความ
อยูเ่ ย็นเป็นสุขของชนชาตินี้ แต่หาความทุกข์ยากลําบาก� 5 กษั ตริย์เศเดคียาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ชายคนนี้ อยู่
ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว เพราะกษั ตริย์จะทําอะไรขัดท่านทัง้ หลายได้เล่า� 6 เขาจึงจับเยเรมีย์หย่อนลง
ไปในคุกใต้ดินของมัลคิยาห์บุตรชายฮามเมเลคซึ่งอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาเอาเชือกหย่อนเยเร
มียล
์ งไป ในคุกใต้ดินนั ้นไม่มีน้าํ มีแต่โคลน และเยเรมียก็
์ จมลงไปในโคลน
1 ฝ่ายเชฟาทิยาห์บุตรชายมัทธาน

เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย์

7 เมื่อเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปี ยขันทีคนหนึ่ งในพระราชวังได้ยนว
ิ ่า

เขาหย่อนเยเรมียล
์ งไปในคุกใต้ดินนั ้น
ฝ่ายกษั ตริย์ประทับอยู่ที่ประตูเบนยามิน 8 เอเบดเมเลคก็ออกไปจากพระราชวังและทูลกษั ตริย์ว่า 9 “ข้าแต่
กษั ตริย์ผู้เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ คนเหล่านี้ ได้กระทําความชัว่ ร้ายในบรรดาการที่เขาได้กระทําต่อเยเร
มีย์ ผู้ พยากรณ์ โดยที่ ได้ ทิง้ ท่านลงไปในคุก ใต้ ดิน ท่านคงหิว ตายที่ นั ่น เพราะในกรุ ง นี้ ไม่มี ขนมปัง เหลือ อยู่
เลย� 10 แลว
้ กษั ตริย์มีรับสัง่ ให้เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปียว่า “จงเอาคนไปจากที่นี่ กับเจ้าสามสิบคน แล้วฉุ ด
เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ออกมาจากคุกใต้ดินก่อนเขาตาย� 11 เอเบดเมเลคจึงเอาคนไปด้วยและไปที่พระราชวัง
ไปยัง เรือ นพั สด ุ เพื่อ เอาผ้า เก่าๆและเสื้อ ผ้า ขาดๆ ซึ่ง เขาเอาเชือกผูก หย่อนลงไปให้ เยเรมีย์ ที่ ในคุก ใต้ ดิน
12 แล้วเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปี ยพู ดกับเยเรมีย์ว่า “ท่านจงคล้องผ้าและเสื้อเก่านั ้นไว้ใต้ รักแร้และเชือก�
เยเรมีย์กระทําตาม 13 แล้วเขาก็ ฉุ ดเยเรมีย์ข้น
ึ มาด้วยเชือก และยกท่านขึ้นมาจากคุกใต้ ดิน และเยเรมีย์ก็
ยังค้างอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์
เศเดคียาห์ทรงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์
กษั ตริย์ เศเดคี ยาห์ ทรงใช้ คนไปนํา เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ มาที่ทางเข้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ชอ
่ งที่
สาม กษั ตริย์ ตรัส กับ เยเรมีย์ ว่า “เราจะถามท่านสัก ข้อ หนึ่ ง ขออย่า ปิดบัง ไว้จากเราเลย� 15 เยเรมีย์ จึง ทูล
เศเดคียาห์ว่า “ถ้าข้าพระองค์จะทูลพระองค์ พระองค์จะประหารข้าพระองค์แน่ มิใช่หรือ และถ้าข้าพระองค์
จะถวายคําปรึกษา พระองค์จะไม่ฟังข้าพระองค์มิใช่หรือ� 16 แล้วกษั ตริย์เศเดคียาห์ก็ทรงปฏิญาณแก่เยเร
มีย์ เป็นการลับ ว่า “พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้างวิญญาณของเราทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด เราจะไม่ ประหาร
ท่านหรือ มอบท่านไว้ในมือ ของคนเหล่า นี้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของท่านฉั น นั ้น� 17 แล ้วเยเรมีย์ ทูล เศเดคี ยาห์ว่า
“พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ถ้าพระองค์ จะยอมมอบตัวแก่ พวกเจ้า
14
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นายแห่ งกษั ตริย์ บาบิ โลนแล้ว เขาจะไว้ชี วิต ของพระองค์ และกรุ ง นี้ จะไม่ ต้องถูก ไฟเผา พระองค์ และวงศ์
วานของพระองค์ จะมีชีวิตอยู่ได้ 18 แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ยอมมอบตัวแก่ พวกเจ้านายแห่งกษั ตริย์ของบาบิโลน
แล้ว กรุ งนี้ จะต้องถูกมอบไว้ในมือของชนเคลเดีย และเขาทัง้ หลายจะเอาไฟเผาเสีย และพระองค์จะหนี ไม่
รอดไปจากมือของเขาทัง้ หลาย� 19 กษั ตริย์เศเดคียาห์จึงตรัสกับเยเรมีย์ว่า “เรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไป
หาคนเคลเดีย เกรงว่าเราจะถูกมอบไว้ในมือของพวกเหล่านั ้น และเขาทัง้ หลายจะกระทําความอัปยศแก่เรา
� 20 เยเรมีย์ทูลว่า “เขาจะไม่มอบพระองค์ไว้ ขอพระองค์เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ตามสิง่ ซึ่งข้า
พระองค์ได้ทูลพระองค์ และพระองค์ก็จะเป็นสุข และเขาก็จะไว้พระชนม์ของพระองค์ 21 แต่ถ้าพระองค์ไม่
ยอมมอบตัว ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงต่อข้าพระองค์ 22 ดูเถิด บรรดาผูห
้ ญิงที่เหลือ
อยู่ในวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์จะได้ถูกนําออกไปให้พวกเจ้านายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และผู้หญิงเหล่า
นั ้นจะว่า ‘เพื่อนทัง้ หลายของพระองค์ได้หลอกลวงพระองค์ และได้ชนะพระองค์แล้ว พระบาทของพระองค์
จมลงในโคลนแล้ว และเขาทัง้ หลายก็หน
ั ไปจากพระองค์� 23 เขาจะพาบรรดาสนมและมเหสี และบุตรของ
พระองค์ไปให้คนเคลเดีย และพระองค์เองก็จะไม่ทรงรอดไปจากมือของเขาทัง้ หลาย แต่พระองค์จะถูกกษั
ตริย์ แห่ งบาบิ โลนจับ ได้ และพระองค์ จะเป็น เหตุ ที่ พวกเขาเผากรุ ง นี้ เสียด ้วยไฟ� 24 แล ้วเศเดคี ยาห์ ตรัส
กับเยเรมีย์ว่า “อย่าให้ผู้ใดรู ถ
้ ้อยคําเหล่านี้ และท่านจะไม่ตาย 25 แต่ถ้าพวกเจ้านายได้ยินว่าเราได้พูดกับท
่าน และมาหาท่านพูด ว่า ‘จงบอกมาว่า เจ้า พูด อะไรกับ กษั ตริย์ และกษั ตริย์ตรัส อะไรกับ เจ้า อย่า ซ่อนอะไร
จากเราเลย และเราจะไม่ฆ่าเจ้า� 26 ท่านจงบอกเขาทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระพักตร์กษั ตริยมิ
์ ให้
พระองค์ ทรงส่งข้าพเจ้ากลับไปที่ เรือนของโยนาธานเพื่อให้ตายเสียที่ นั ่น� ” 27 และเจ้านายทัง้ ปวงก็ มาหา
เยเรมีย์และซักถามท่าน และท่านก็ตอบเขาตามบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ที่กษั ตริย์ทรงรับสัง่ ท่าน เขาทัง้ หลาย
จึงหยุดถามท่าน เพราะการสนทนานั ้นไม่มีใครได้ยิน 28 และเยเรมียก็
์ ค้างอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์
จนถึงวันที่เยรู ซาเล็มถูกยึด ท่านอยูใ่ นที่นั่นเมื่อเยรู ซาเล็มถูกยึด
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ในปี ที่ เก ้า แห่ง เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ในเดือนที่ สิบ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและ
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของท่านได้ มาสู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และได้ ล้อมไว้ 2 ในปี ที่ สิ บเอ็ด แห่ง รัช กาลเศเดคี ยาห์ เมื่อ วั
นที่เก้าของเดือนที่สี่ กรุ งนั ้นก็แตก 3 แล้วบรรดาเจ้านายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้เข้ามานั ่งที่ประตูกลาง
มีเนอร์กัลชาเรเซอร์ สัมการ์เนโบ สารเสคิม รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดาเจ้านายที่ เหลือ
อยู่ ทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน 4 ต่อ มาเมื่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ และบรรดาทหารได้ เห ็น แล้ว
เขาทัง้ หลายได้ หนี ออกจากกรุ ง ในเวลากลางคืน ไปทางอุทยานของกษั ตริย์ ออกทางประตู ระหว่างกําแพง
ทัง้ สอง และท่านได้ หนี ไปยัง ทางที่ ราบ 5 แต่ กองทัพ ของคนเคลเดีย ได้ ติ ดตามเขาทัง้ หลาย ไปทัน เศเดคี
ยาห์ ที่ ราบเมืองเยรีโค และเมื่อ เขาทัง้ หลายจั บท ่านได้ แล้ว เขาได้ นํา ท่านไปยัง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่
งบาบิ โลนที่ ตําบลริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท และพระองค์ ก็ พิพากษาโทษท่าน 6 กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ฆ่า
บรรดาบุตรชายของเศเดคี ยาห์ที่ ตําบลริบ ลาห์ต่อ หน้า ต่อตาของท่าน และกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้ ประหาร
พวกขุนนางทัง้ สิน
้ ของยูดาห์เสีย 7 พระองค์ทรงทํานั ยน์ ตาของเศเดคียาห์ให้บอดไป แล้วตีตรวนท่านไว้เพื่อ
จะนําไปบาบิโลน 8 คนเคลเดียได้เผาพระราชวังและบ้านเรือนของประชาชน และพังกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็ม
เสีย 9 แล ้วเนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ ส่วนประชาชนที่ เหลือ อยู่ ในกรุ ง เป็น เชลย
พาไปยัง บาบิ โลน ทัง้ คนที่ เล็ดลอด คือ คนที่ เล็ดลอดมาหาท่าน และส่วนคนที่ เหลือ อยู่ 10 เนบู ซาระดาน ผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ทิง้ คนจนแห่งประชาชนที่ ไม่มี สมบัติ อะไรไว้ในแผ่น ดิน ยู ดาห์บ้าง และใน
เวลาเดียวกันได้มอบสวนองุน
่ และไร่นาให้แก่เขา
1

เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ดูแลรักษาเยเรมีย์

11 เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ประทานบัญชาเกียวด
่
้วยเยเรมียท
์ างเนบูซาระดาน ผูบั
้ ญชาการ

ทหารรักษาพระองค์ ว่า 12 “จงรับท ่านไป ดู แลท่านให้ ดี และอย่า ทํา อันตรายแก่ ท่าน แต่ จงกระทํา แก่ ท่าน
ตามที่ ท่านจะบอกให้� 13 ดัง นั ้น เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เนบูชส
ั บาน รับ สารีส เนอ
ร์กัล ชาเรเซอร์ รับ มัก และบรรดาเจ้า นายของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ใช้ คนไป 14 คือ พวกท่านได้ ใช้ คนไป
นํา เยเรมีย์ มาจากบริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาทัง้ หลายมอบท่านไว้ กับ เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม ผู้
เป็น บุตรชายชาฟาน ให้นํา ท่านไปบ้าน ดัง นั ้น ท่านจึง ได้ อยู่ ท่ามกลางประชาชน 15 พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มายังเยเรมีย์ ขณะที่ ท่านถูก ขังอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ นั้นว่า 16 “จงไปบอกเอเบดเมเลคคน
เอธิโอเปีย ว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้ถ้อยคํา ของเราที่ มี
อยู่ต่อกรุงนี้ สําเร็จในทางร้ายไม่ ใช่ทางดี และจะสําเร็จต่อหน้าเจ้าในวันนั ้น 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ เรา
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จะช่วยเจ้าให้พ้นในวันนั ้น และเขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนที่เจ้ากลัว 18 เพราะเราจะช่วยเจ้าให้พ้นเป็น
แน่ และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบ แต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม เพราะเจ้าได้ไว้วางใจในเรา
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
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เยเรมียพยากรณ์
์
ท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยูใ่ นยูดาห์
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ถึง เยเรมีย์ หลัง จากที่ เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ได้ ปล่อยให้ท่านไปจากรามาห์ ครัง้ เมื่อเขาจั บท่านตีตรวนมาพร้อมกับบรรดาเชลยพวกกรุ งเยรู ซาเล็มและ
ยู ดาห์ ผู้ ที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน 2 ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ นํา เยเรมีย์ มาแล้ว พู ดก ั
บท ่า นว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงประกาศความร้ายนี้ ต่อ สถานที่ นี้ 3 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
ให้เป็น ไปและทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ตรัส ไว้ เพราะท่านทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ และไม่
เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ สิ ่ง นี้ จึง ได้ เป็น มาเหนื อ ท่าน 4 ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า ปล่อยท่านจากโซ่ ตรวน
ที่ มือของท่าน ถ้าท่านเห็นชอบที่ จะมายังกรุ งบาบิโลนกับข้าพเจ้า ก็ จงมาเถิด ข้าพเจ้าจะดูแลท่านให้ดี แต่
ถ้า ท่านไม่ เห ็น ชอบที่ จะมายัง กรุ ง บาบิ โลนกับ ข้าพเจ้า ก็ อย่า มา ดู ซิ แผ่ นดิน ทัง้ หมดนี้ อยู่ต่อ หน้า ท่าน ท่าน
จะไปที่ไหนก็ ได้ ตามแต่ ท่านเห็นดี เห็นชอบที่ จะไป� 5 ขณะเมื่อท่านยังไม่ กลับไป เขากล่าวว่า “ท่านจงกลับ
ไปหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ แต่ งตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่
ราชการบรรดาหัวเมืองยูดาห์ และอยู่กับเขาท่ามกลางประชาชน หรือจะไปที่ใดที่ท่านเห็นชอบจะไปก็ได้� ผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์จึงสังอน
่
ุมัติเสบียงและให้ของขวัญแก่เยเรมีย์ แล้วก็ปล่อยท่านไป 6 เยเรมีย์
ก็ ไปหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคั มท ี่ มิ สปาห์ และอาศัย อยู่ กับ เขาท่ามกลางประชาชนซึ่ง เหลือ อยู่ ในแผ่น
ดิน นั ้น 7 เมื่อ บรรดาหัวหน้า ของกองทหารที่ ในทุ่ง นา คือ พวกเขาและคนของเขาทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า กษั ตริย์
แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมให้เป็นผูว
้ า่ ราชการในแผ่นดินนั ้น และได้มอบชายหญิงก
ับเด็ก ผูที
้ ่เป็นคนจนในแผ่นดิน ซึ่งมได้
ิ ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลนไว้ให้ท่านนั ้น 8 เขาทัง้ หลายก็ไปหาเก
ดาลิยาห์ที่มิสปาห์ มีอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ โยฮานั นและโยนาธานบุตรชายคาเรอาห์ เสไรอาห์บุตร
ชายทันหุเมท บรรดาบุตรชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์ เยซันยาห์บุตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ ตัวเขาและคน
ของเขา 9 เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟานก็ได้ปฏิญาณให้แก่เขาและคนของเขา กล่าวว่า
“อย่ากลัวในการที่จะปรนนิ บัติคนเคลเดีย จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งบาบิโลน แล้วท
่านทัง้ หลายก็ จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข 10 ส่วนตัวข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ที่ มิสปาห์ เพื่อจะปรนนิ บัติ คน
เคลเดีย ผู้ซึ่งจะมาหาเรา แต่ฝ่ายท่านจงเก็บน้าํ องุน
่ ผลไม้ฤดูรอ
้ น และนํ้ามันและเก็บไว้ในภาชนะ และจง
อยู่ในหัวเมืองซึ่งท่านยึดได้นั ้น� 11 ในทํานองเดียวกัน เมื่อพวกยิวทัง้ หลาย ซึ่งอยู่ที่โมอับและท่ามกลางคน
อัมโมน และในเอโดมและในแผ่นดิ นอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ได้ ยินว่ากษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ทิง้ คนให้เหลือไว้ส่วนหนึ่ ง
ในยูดาห์และได้แต่งตัง้ ให้เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟานให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อเขาทัง้
หลาย 12 แล้วพวกยิวทัง้ ปวงก็ได้กลับมาจากทุกที่ซ่ึงเขาถูกขับไล่ให้ไปอยู่นั ้น และมายังแผ่นดินยูดาห์มาหา
เกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ และเขาทัง้ หลายได้เก็บน้าํ องุน
่ และผลไม้ในฤดูรอ
้ นได้เป็นอันมาก
อิชมาเอลวางแผนร้ายฆ่าเกดาลิยาห์

13 ฝ่ายโยฮานั นบุตรชายของคาเรอาห์และบรรดาประมุขของกองทหารที่ ในทุ่งนาได้มาหาเกดาลิ ยาห์ที่ มิ

สปาห์ 14 และกล่าวแก่ ท่านว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่า บาอาลิ สกษั ตริย์ของคนอัมโมนได้ส่งให้อิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิ ยาห์มาเอาชีวต
ิ ของท่าน� ฝ่ายเกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ไม่ เชื่อ เขาทัง้ หลาย 15 แล ้ว โยฮานั น
บุตรชายคาเรอาห์ได้พูดกับเกดาลิยาห์เป็นการลับที่มิสปาห์ว่า “จงให้ข้าพเจ้าไปฆ่าอิชมาเอลบุตรชายเนธา
นิ ยาห์เสีย และจะไม่มีใครทราบเรือ
่ ง ทําไมจะให้เขาเอาชีวต
ิ ของท่าน แล้วพวกยิวทัง้ หลายซึ่งมารวบรวมอยู่
กับท่านจะกระจัดกระจายกันไป และคนยูดาห์ที่ เหลืออยู่นี้ ก็จะพินาศ� 16 แต่เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัมพู
ดกับโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ว่า “ท่านอย่าทําสิง่ นี้ เลย เพราะที่ท่านพูดถึงอิชมาเอลนั ้นเป็นความเท็จ�
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1 ต่อ มาในเดือนที่ เจ ็ดอิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์

ผู้ เป็น บุตรชายเอลี ชามาเชื้อ พระวงศ์ พร ้ อมกับ เจ้า
นายสิบ คนของกษั ตริย์ ได้ มาหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคั มท ี่ มิ สปาห์ แล ้ว พวกเขารับ ประทานอาหารอยู่
ด้วยกั นที ่ มิ สปาห์ 2 แล ้ วอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์กับ คนทัง้ สิ บท ี่ อยู่ กับ เขาก็ ได้ ลุ กขึ้น ฆ่า เกดาลิ ยาห์บุ
ตรชายอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ผู้ ที่ กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้ แต่ งตัง้ ให้เป็น ผู้ วา่ ราชการที่ แผ่ นดิน นั ้น
เสีย ด้วยดาบจนตาย 3 อิชมาเอลได้ ฆ่า พวกยิวท ัง้ หลายที่ อยู่กับ เกดาลิ ยาห์ที่ มิ สปาห์ และคนเคลเดีย ซึ่ง ได้
พบอยู่ที่นั ่นพร้อมกับพวกทหารด้วย 4 ต่อมาอีกสองวันหลังจากวันที่เกดาลิยาห์ถูกฆ่าก่อนที่ใครๆรู เรื
้ อ
่ ง 5 มี
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ชายแปดสิบคนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชีโลห์และเมืองสะมาเรีย มีหนวดเคราโกนเสียและเสื้อผ้าขาด
และกรีดตัวเอง นําเครือ
่ งธัญญบูชาและกํายานมาถวายที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และอิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิ ยาห์ มาจากมิส ปาห์ พบเขาเหล่า นั ้น เข้า อิ ชมาเอลเดิน มาพลางร้องไห้ พลาง และต่อ มาเมื่อ เขา
พบคนเหล่านั ้นจึงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “เชิญเข้ามาหาเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมเถิด� 7 เมื่อเขาทัง้ หลาย
เข้ามาในเมือง อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์และคนที่อยู่กับท่านก็ฆ่าเขาทัง้ หลายเสีย และโยนเขาลงไปใน
ที่ขังนํ้า 8 แต่ในพวกนั ้นมีอยูสิ
่ บคนด้วยกันที่พูดกับอิชมาเอลว่า “ขออย่าฆ่าเราเสียเลย เพราะเรามีของมีค่า
คือข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ้ามัน และนํ้าผึ้งซ่อนไว้ในทุ่งนา� ดังนั ้น เขาจึงงดไม่ฆ่าเขาทัง้ หลายกับพี่น้องเสีย
9 ที่ขังนํ้าซึ่งอช
ิ มาเอลโยนศพทัง้ ปวงของผูที
้ ่เขาฆ่าตายลงไปเพราะเหตุเกดาลิยาห์นั ้น เป็นทีซ
่ ่ึงกษั ตริย์อาสา
สร้างไว้เพื่อ ป้องกัน บาอาชากษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอล อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ก็ ใส่ คนที ่ ถู กฆ่า ไว้จนเต็ม
10 แล ้ วอ ิ ชมาเอลก็ จับ คนทัง
้ หมดที่ เหลืออยู่ในมิสปาห์ไปเป็นเชลย คือพวกราชธิดาและประชาชนทัง้ ปวงที่
เหลืออยู่ที่ มิสปาห์ ผู้ที่เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้แก่เกดาลิ ยาห์บุตรชา
ยอาหิคัม อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้จับเขาเป็นเชลย และออกเดินข้ามฟากไปหาคนอัมโมน
โยฮานั นช่วยพวกเชลยให้รอดพ้น
แต่ เมื่อ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า ของกองทหารซึ่ง อยู่ กับ เขา ได้ ยิน เรือ
่ งความชัว่
ร้ายทัง้ หลายซึ่ งอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ กระทํา แล้ วน น
ั ้ 12 เขาก็ จัด เอาคนทัง้ หมดของเขาไปต่อ สู้
กับ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ เขาทัง้ หลายปะทะเขาที่ สระใหญ่ ซ่ึง อยู่ ที่ เมือ งกิเบโอน 13 และต่อ มาเมื่อ
ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง อยู่กับ อิชมาเอลเห็น โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหัวหน้า กองทหารที่ อยู่กับ
เขา เขาทัง้ หลายก็ เปรมปรีดิ ์ 14 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่ งอ ิ ชมาเอลจับ เป็น เชลยมาจากมิส ปาห์ จึง หัน หลัง และ
กลับ ไป เขาไปหาโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ 15 แต่ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ หนี รอดจากโยฮานั น
พร้อมกับชายแปดคนไปหาคนอัมโมน 16 แล้วโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหัวหน้าของกองทหาร
ซึ่งอยู่กับท่าน ได้ นําประชาชนที่ เหลืออยู่ทัง้ หมด ซึ่งเอากลับคืนมาจากอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ซ่ึงมา
จากมิสปาห์หลังจากที่ ได้ ฆ่าเกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัมแล้ วนัน
้ คือทหาร ผู้หญิง เด็ก และขันที ผู้ซึ่งโยฮา
นั น นํา กลับ มายั งก ิเบโอน 17 และเขาทัง้ หลายก็ ไปอยู่ ที่ ที่ อาศัย ของคิม ฮาม ใกล้ เบธเลเฮม ตัง้ ใจจะไปยั งอ
ียป
ิ ต์ 18 เนื่ องด้วยคนเคลเดีย เพราะเขากลัว เพราะว่า อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้ ฆ่า เกดาลิ ยาห์บุ ตร
ชายอาหิคัม ผู้ซึ่งกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อแผ่นดินนั ้นเสีย
11
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คนยูดาห์ที่เหลืออยูขอคํ
่
าแนะนําจากเยเรมีย์ แต่ได้ปฏิเสธคํานั ้นเสีย
บรรดาหัวหน้า ของกองทหารและโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และเยซัน ยาห์ บุ ตรชายโฮชายาห์ และ
ประชาชนทัง้ ปวงจากผู้ น้อยที่สุด ถึง ผู้ ใหญ่ ที่ สุด ได้ เข ้า มาใกล้ 2 และพู ดก ับเยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ ว่า “ขอให้คํา
อ้อนวอนของข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็ นที ่ยอมรับต่อหน้าท่าน และขอท่านอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านเพื่อ เราทัง้ หลาย เพื่อ คนที่ เหลือ อยู่ นี้ ทัง้ สิน
้ (เพราะเรามี เหลือ น้ อยจากคนมาก ตามที่ ท่านเห็น อยู่ กับ
ตาแล้ว� 3 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านสําแดงหนทางแก่ เราว่า เราควรจะดําเนิ น ไปทางไหน และขอ
สําแดงสิง่ ที่เราควรจะกระทํา� 4 เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่านแล้ว ดูเถิด
ข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตามคําขอร้องของท่านทัง้ หลาย และต่อ มาพระเยโฮ
วาห์จะทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิง่ ใดไว้จากท่านเลย� 5 แล้วเขา
ทัง้ หลายพูดกับเยเรมียว่
์ า “ขอพระเยโฮวาห์จงเป็นพยานที่สัตย์จริงและสัตย์ซ่ ือในระหว่างข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา ตามบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านผู้ทรงใช้ ท่าน 6 ไม่
ว่า จะดี หรือ ร้าย ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้
หลายส่งท่านให้ไปหานั ้น เพื่อเราจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา� 7 ต่อมาครัน
้ สิน
้ สิบวันแล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ 8 แล้วท่านจึงให้ตามตัวโยฮานั น
บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้หว
ั หน้าของกองทหารผู้อยู่กับท่าน และประชาชนทัง้ ปวงตัง้ แต่คนเล็กที่สุด
ถึง คนใหญ่ ที่สุด 9 และบอกเขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ใช้ ให้ ข้าพเจ้า
นําเอาคําอ้อนวอนของท่านไปเสนอต่อพระพักตร์พระองค์ นั ้น ได้ ตรัสดังนี้ ว่า 10 ถ้าเจ้าทัง้ หลายจะอยู่ต่อไป
ในแผ่น ดิน นี้ เราจะสร้างเจ้า ทัง้ หลายขึ้น และไม่ ทําลายลง เราจะปลูก เจ้า ไว้และไม่ ถอนเจ้า เสีย เพราะเรา
ได้กลับใจจากเหตุรา้ ยซึ่งเราได้กระทําไปแล้ว 11 อย่ากลัวกษั ตริย์แห่งบาบิโลนผู้ซ่ึงเจ้ากลัวอยู่นั ้น พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าทัง้ หลายเพื่อช่วยเจ้าให้รอด และช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของ
เขา 12 เราจะให้ความกรุ ณาแก่เจ้า เพื่อเขาจะได้กรุ ณาเจ้า และยอมให้เจ้ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเอง
13 แต่ถ้าเจ้าทัง
้ หลายพูดว่า ‘เราจะไม่อยู่ในแผ่นดินนี้ � โดยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
1
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ของเจ้า 14 และกล่าวว่า ‘ไม่ เอา เราจะเข้าไปในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ ซึ่ง เราจะไม่ เห ็น สงคราม จะไม่ ได้ ยิน เสียง
แตร จะไม่หว
ิ ขนมปัง และเราทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ที่ นั่น� 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ คนยูดาห์ที่ เหลืออยู่เอ๋ย ขอ
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเจ้ามุ่งหน้าจะ
เข้า อียป
ิ ต์ และไปอาศัย ที่ นั ่น 16 แล ้ว ต่อ มาดาบซึ่ง เจ้า กลัว อยู่ นั้น จะตามทัน เจ้า ที่ นั่น ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และ
การกันดารอาหารซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้นจะติดตามเจ้าไปถึ งอียป
ิ ต์ และเจ้าจะตายที่ นั ่น 17 ทุกคนซึ่งมุ่งหน้าไปยั
งอียป
ิ ต์ เพื่อจะอยูที
่ ่นั ่นจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่มีคนที่เหลืออยู่
หรือที่รอดตายจากเหตุรา้ ยซึ่งเราจะนํามาเหนื อเขา 18 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสด ัง นี้ ว่า เราเทความกริว้ ของเราและความพิโรธของเราลงเหนื อ ชาวเยรู ซาเล็ม อย่างไร เราจะเทความ
กริว้ ของเราเหนื อเจ้าทัง้ หลายเมื่อเจ้าจะเข้าไปยังอียป
ิ ต์ อย่างนั ้น เจ้ าจะเป็นคําสาป เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็น
คําแช่งและเป็นทีนิ
่ นทา เจ้าจะไม่เห็นทีนี
่ ่ อีก 19 โอ คนยูดาห์ที่ยังเหลืออยูเอ๋
่ ย พระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี่ยวกับท
่านแล้ วว่า ‘อย่าไปยังอียป
ิ ต์� จงรู เป็
้ นแน่ ว่า ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ ตักเตือนท่าน 20 ว่าท่านทัง้ หลายได้หลงเจิน
่
ไปในใจของท่านเอง เพราะท่านได้ใช้ข้าพเจ้าไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ขออธิษฐานเพื่อเราต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะตรัสประการใด ขอบอกแก่เรา และเราจะ
กระทําตาม� 21 และในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ ประกาศพระวจนะนั ้นแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว แต่ ท่านมิได้ เชื่อฟังพระ
สุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสิง่ ใดๆซึ่งพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาบอกท่าน 22 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ จงทราบเป็นแน่ ว่า ท่านทัง้ หลายจะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด ในสถาน
ที่ซ่ึงท่านทัง้ หลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู�
่
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เยเรมียไ์ ปยังอียป
ิ ต์พร้อมกับพวกที่เหลืออยู่

1 ต่อ มาเมื่อ เยเรมีย์ จบการพูด ต่อ ประชาชนทัง
้ ปวงถึง พระวจนะเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาได้ ทรงใช้ ท่านให้ไปพูด พระวจนะทัง้ สิน
้ นี้ กับ เขาทัง้ หลาย
นั ้น แล้ว 2 อาซาริยาห์ บุ ตรชายโฮชายาห์ และโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ชายที่ โอหัง ได้ พู ดก
ับเยเรมีย์ว่า “ท่านพูดมุสา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรามิได้ใช้ท่านให้มาพูดว่า ‘อย่าไปอียป
ิ ต์ที่จะอาศัยอยู่
ที่นั่น� 3 แต่บารุคบุตรชายเนริยาห์ได้ยุท่านให้ต่อสู้กับเรา เพื่อจะมอบเราไว้ในมือของคนเคลเดีย เพื่อเขาทัง้
หลายจะได้ ฆ่า เรา หรือ กวาดเราไปเป็น เชลยในบาบิ โลน � 4 โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า
ของกองทหาร และประชาชนทัง้ สิน
้ ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ที่ จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์
5 แต่ โยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาผู้หว
ั หน้าของกองทหารได้พาคนยูดาห์ทุกคนที่ เหลืออยู่ไป คือผู้
ซึ่งกลับมาอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ จากบรรดาประชาชาติที่เขาถูกขับไล่ให้ไปอยู่นั ้น 6 คือพวกผู้ชายผู้หญิง เด็ก
บรรดาธิดา และทุกคนซึ่งเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้เหลือไว้ให้แก่เกดาลิยาห์บุตรชา
ยอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ทัง้ เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ และบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ 7 และเขาทัง้ หลายได้
มายังแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะเขาทัง้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ และเขาก็มาถึงนครทาปาน
เหส 8 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ในนครทาปานเหสว่า 9 “จงถือก้อนหินใหญ่ๆไว้ จงซ่อน
ไว้ที่ ในปูน สอในเตาเผาอิฐ ซึ่ง อยู่ ที่ ทางเข้าไปสู่ พระราชวัง ของฟาโรห์ ในนครทาปานเหสท่ามกลางสายตา
ของคนยูดาห์ 10 และจงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า
ดูเถิด เราจะใช้และนําเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน ผู้รบ
ั ใช้ของเรา และท่านจะตัง้ พระที่นั่งของท่าน
เหนื อ หิน เหล่า นี้ ซึ่ง เราได้ ซ่อนไว้ และท่านจะกางพลับพลาหลวงของท่านเหนื อ หิน เหล่า นี้ 11 เมื่อ ท่านมา
ถึง ท่านจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์มอบผู้ที่กําหนดให้ถึงความตายจะไปหาความตาย ผู้ถู กกําหนดให้เป็นเชลย
แก่ การเป็น เชลย และผู้ ที่ ถู กกํา หนดให้ ถู กดาบให้ แก่ ดาบ 12 และเราจะก่อ ไฟในวิหารของพระแห่ งอ ียป
ิ ต์
และท่านจะเผาเสีย และเก็บ ไปเป็น เชลย และท่านจะปกคลุม ตัว เองด้วยแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เหมือนผู้ เลี้ยงแกะ
ปกคลุมตัวเองด้วยเสื้อคลุม และท่านจะไปเสียจากที่นั่นด้วยสันติภาพ 13 ท่านจะหักเสาศักดิสิ
์ ทธิแห่
์ งเมือง
เบธเชเมชซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินอียป
ิ ต์เสีย และท่านจะเอาไฟเผาวิหารของพระแห่งอียป
ิ ต์เสีย�

44
พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยพวกยิวในอียป
ิ ต์
1 พระวจนะที่ มาย ังเยเรมีย์เก ี่ ยวด ้วยบรรดายิวท ี่ อาศัย อยู่ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ มิกดล ที่ ทาปานเหส ที่ โนฟ
และในแผ่นดินปัทโรส ว่า 2 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าทัง้ หลายได้ เห็
นบรรดาเหตุรา้ ยที่เรานํามาเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม และเหนื อหัวเมืองยูดาห์ทัง้ สิน
้ ดูเถิด ทุกวันนี้ เมืองเหล่านั ้
นก ็เป็ นที ่ รกร้าง ไม่มี ผู้ ใดอาศัย อยู่ ในนั ้น 3 เพราะความชัว่ ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ได้ ยว
ั ่ เย้า เราให้ มี ความ
โกรธ ด้วยการที่ เขาทัง้ หลายไปเผาเครือ
่ งหอม และปรนนิ บัติพระอื่นซึ่งเขาไม่รู จ
้ ัก ไม่ว่าเขาเอง หรือเจ้าทัง้
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หลาย หรือบรรพบุรุษของเจ้า 4 อย่างไรก็ ดีเราได้ ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์ ไปหาเจ้าโดยได้ ลุ ก
ขึ้นแต่ เนิ่ นๆ และใช้เขาไปกล่าวว่า ‘โอ อย่ากระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนนี้ ซึ่งเราเกลียดชัง� 5 แต่ เขาไม่ฟัง
หรือเงีย
่ หูฟัง เพื่อจะหันกลับจากความชัว่ ร้ายของเขา และไม่ เผาเครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น 6 เพราะฉะนั ้น เรา
จึงได้เทความเดือดดาลและความโกรธของเราออกให้พลุ่งขึ้นในหัวเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางของกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และเมืองเหล่านั ้ นก็ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้างไป อย่างทุกวันนี้ 7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล จึงตรัสดังนี้ ว่า ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงทําความชัว่ ร้ายยิง่ ใหญ่นี้
แก่ จิ ตใจเจ้า เอง และตัด เอาผู้ชายผู้ หญิง ทัง้ เด็ก และเด็ก ที่ ยั งด ูด นมเสีย จากเจ้า เสีย จากท่ามกลางยู ดาห์
ไม่มี ชนที่ เหลือ อยู่ ไว้แก่ เจ้ าเลย 8 ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง ยัว่ เย้า เราให้ โกรธด้วยการที่ มือ ของเจ้า กระทํา ด้วย
การเผาเครือ
่ งหอมให้แก่พระอื่นในแผ่นดินอียป
ิ ต์ที่ที่เจ้ามาอยูนั
่ ้น เพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็นที่สาป
แช่ง และเป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลก 9 เจ้าได้ลืมความชัว่ ของบรรพบุรุษของ
เจ้า ความชัว่ ของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ บรรดาความชัว่ ของนางสนมและมเหสีของเขาทัง้ หลาย ความชัว่
ของเจ้าเองและความชัว่ ของภรรยาของเจ้า ซึ่งเขาทัง้ หลายได้ กระทําในแผ่นดินยูดาห์ และในถนนหนทาง
ของกรุ งเยรู ซาเล็มเสียแล้วหรือ 10 แม้ กระทัง่ วันนี้ แล้วเขาทัง้ หลายก็ยังมิได้ ถ่อมตัวลง หรือเกรงกลัว หรือ
ดําเนิ นตามราชบัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราให้มีไว้หน้าเจ้าทัง้ หลายและหน้าบรรพบุรุษของเจ้า
11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมุ่ง หน้า ของเรา
ต่อสู้เจ้าให้เกิดการร้าย และจะตัดยูดาห์ออกเสียให้สิน
้ 12 เราจะเอาชนยูดาห์ที่เหลืออยู่ ผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาที่แผ่
นดินอียป
ิ ต์เพื่อจะอาศัยอยู่นั ้น และเขาทัง้ หลายจะถูกผลาญเสียหมด เขาจะล้มลงในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เขาจะ
ถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร ตัง้ แต่คนเล็กน้ อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด เขาทัง้ หลายจะ
ตายด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร และเขาจะกลายเป็นคําสาป เป็ นที่น่าตกตะลึง เป็นคําแช่งและเป็
นที ่นิ นทา 13 เราจะต้องลงโทษคนเหล่านั ้น ผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ดังที่ เราลงโทษกรุ งเยรู ซาเล็ มด้วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด 14 จนคนยู ดาห์ ที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง มาอาศัย ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
นั ้นจะไม่รอดพ้นหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ ที่ซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่ เพราะว่าเขาจะไม่
ได้กลับไป นอกจากผูหนี
้ พ้นบางคน� 15 แล้วบรรดาผู้ชายผูรู้ ว่้ าภรรยาของตัวได้ถวายเครือ
่ งหอมแก่พระอื่น
และบรรดาผู้หญิงที่ยน
ื อยู่ใกล้เป็ นที่ชุมนุมใหญ่ คือบรรดาประชาชนผู้อาศัยในปัทโรส ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ได้
ตอบเยเรมีย์ ว่า 16 “สําหรับ ถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้ บอกแก่ เราในพระนามของพระเยโฮวาห์นั ้น เราจะไม่ ฟัง ท่าน
17 แต่เราจะกระทําทุกสิง
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวาย
่ ที่เราได้พูดไว้ คือเผาเครือ
แก่ พระนางเจ้าดังที่ เราได้ กระทํา ทัง้ พวกเราและบรรพบุรุษของเรา บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของเรา ใน
หัวเมืองยูดาห์และในถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ทําอย่างนั ้นแล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยูเ่ ย็นเป็นสุข
และไม่ เห ็น เหตุ รา้ ยอย่างใด 18 ตัง้ แต่ เรางดการเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า แม่ แห่ งฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ ง
ดื่มถวายแก่พระนางเจ้า เราก็ขัดสนทุกอย่าง และถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร 19 เมื่อเรา
เผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า ที่เราได้ทําขนมถวายเพื่อ
นมัสการพระนางเจ้า และที่ได้เทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้านั ้น เรากระทํานอกเหนื อความเห็นชอบของ
สามี ของเราหรือ� 20 แล ้วเยเรมีย์ ได้ ตอบบรรดาประชาชน ทัง้ พวกผู้ชายและผู้ หญิง คือ ประชาชนทัง้ ปวง
ผู้ ให้ คํา ตอบแก่ ท่านว่า 21 “สําหรับ เครือ
่ งหอมที่ ท่านได้ เผาถวายในหัว เมืองยู ดาห์ และในถนนหนทางกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัง้ ตัวท่าน บรรพบุรุษของท่าน บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของท่าน และประชาชนแห่งแผ่นดิน
พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงจดจํา ไว้ดอกหรือ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงนึ กถึง หรือ 22 จนพระเยโฮวาห์ จะทรงทนต่อ ไป
อีกไม่ไหวแล้ว เพราะเหตุจากการกระทําอันชัว่ ร้ายของท่าน และเพราะเหตุจากการอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่ง
ท่านได้ กระทํา นั ้น เพราะฉะนั ้น แผ่น ดิน ของท่านจึง ได้ กลายเป็ นที ่ รา้ งเปล่า และเป็ นที ่ น่า ตกตะลึง และเป็
นที ่สาปแช่ง ปราศจากคนอาศัยดังทุกวันนี้ 23 เพราะว่าท่านได้ เผาเครือ
่ งหอม และเพราะว่าท่านได้ กระทํา
บาปต่อ พระเยโฮวาห์ และไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ หรือ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ ตามกฎเกณฑ์ ของพระองค์ และตามพระโอวาทของพระองค์ ความร้ายนี้ จึง ได้ ตกแก่ ท่าน ดัง ทุก
วันนี้ � 24 เยเรมียได้
์ กล่าวแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ และแก่พวกผู้หญิงทัง้ สินว
้ ่า “บรรดาท่านทัง้ หลายแห่งยูดาห์ผู้
อยูในแผ่
่
นดินอียป
ิ ต์ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรั
สดังนี้ ว่า ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยน
ื ยันด้วยปากของเจ้าทัง้ หลายเอง และได้กระทําด้วยมือของเจ้าทัง้
หลายให้สําเร็จกล่าวว่า ‘เราจะทําตามการปฏิญาณของเราซึ่งเราได้ ปฏิญาณไว้แน่ นอน คือเผาเครือ
่ งหอม
ถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า� แล้วก็ดํารงการปฏิญาณของเจ้าและทํา
ตามการปฏิญาณของเจ้า แน่ นอน 26 เพราะฉะนั ้น บรรดาเจ้า ทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราได้ปฏิญาณโดยชื่อใหญ่ยงิ่ ของเราว่า ปากของ
คนใดแห่งยูดาห์ตลอดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์จะไม่ออกนามของเราโดยกล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรง
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พระชนม์อยูตราบใด
่
� 27 ดูเถิด เราคอยดูอยูเพื
่ ่อให้เกิดความร้าย มิใช่ความดี ชนยูดาห์ทัง้ สิน
่
นดิ
้ ผู้อยูในแผ่
นอ ียป
ิ ต์ จะถูก ผลาญเสีย ด้วยดาบ และด้วยการกันดารอาหาร จนกว่าจะถึงที่ สุด ของเขา 28 และบรรดาผู้ ที่
หนี พ้นดาบจะกลับจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินยูดาห์ มีจํานวนน้ อย และคนยูดาห์ที่ เหลืออยู่ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
มาอาศัยอยู่ที่แผ่นดินอียป
ิ ต์ จะทราบว่าคําของใครจะยัง่ ยืน เป็นคําของเราหรือคําของเขาทัง้ หลาย 29 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือเราจะลงโทษเจ้าในที่นี้ เพื่อเจ้าจะได้ทราบว่า คําของเราจะ
ตังม
้ ัน
่ คงอยู่ต่อเจ้าให้เกิดความร้ายเป็นแน่ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบฟาโรห์โฮฟรากษั
ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ไว้ในมือศัตรูของเขา และในมือของคนเหล่านั ้นทีแ
่ สวงหาชีวต
ิ ของเขา ดังที่เราได้มอบเศเดคี
ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน ผู้ซึ่งเป็นศัตรู ของเขา และแสวงหา
ชีวต
ิ ของเขา�
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พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุ ค
1 ถ้อยคํา ซึ่ง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ บอกแก่ บารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ เมื่อ เขาเขียนถ้อยคํา เหล่า นี้ ลงในหนั งสือ
ตามคําบอกของเยเรมีย์ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ว่า 2 “โอ บา
รุ ค เอ๋ย พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัส แก่ ท่านดังนี้ ว่า 3 เจ้ าว่า ‘บัดนี้ วิบัติ แก่ ข้า เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงเพิม
่ ความทุกข์เข้าที่ความเศร้าโศกของข้า ข้าก็เหน็ ดเหนื่ อยด้วยการครํา่ ครวญของข้า ข้าไม่ประสบ
ความสงบเลย� 4 เจ้าจงบอกเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด สิ่งใดที่เราก่อสร้างขึ้น เราจะทําลายลง
และสิง่ ใดที่เราได้ปลูก เราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินนี้ ทัง้ หมด 5 และเจ้าจะหาสิง่ ใหญ่โตเพื่อตัวเองหรือ อย่าหา
มันเลย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ แต่เราจะให้ชีวิตของเจ้า
แก่เจ้าเป็นบําเหน็ จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้าจะไป�
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งอียป
ิ ต์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง มายัง เยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งบรรดาประชาชาติ 2 เรือ
่ งอียป
ิ ต์
เก ี่ ยวด ้ว ยกองทัพ ของฟาโรห์ เนโค กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ซึ่ง อยู่ ที่ ริม แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส ที่ เมืองคารเคมิช และ
ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ โจมตี แตกในปี ที่ สี่ แห่ งรัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์
กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า 3 “จงเตรียมดัง้ และโล่ และประชิด เข้า สงคราม 4 จงผูก อานม้า พลม้า เอ๋ย จงขึ้ นม ้า
เถิด จงสวมหมวกเหล็กของเจ้าเข้าประจําที่ จงขัดหอกของเจ้า จงสวมเสื้อเกราะของเจ้าไว้ 5 ทําไมเราเห็น
เขาทัง้ หลายครันคร
่
้ามและหันหลังกลับ นั กรบของเขาทัง้ หลายถูกตี ล้มลงและได้ เร่งหนี ไป เขาทัง้ หลายไม่
เหลียวกลับ ความสยดสยองอยู่ ทุ กด ้าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 คนเร็วก ็ หนี ไปไม่ ได้ นั กรบก็ หนี ไป
ไม่ รอด เขาทัง้ หลายจะสะดุด และล้ม ลงในแดนเหนื อ ข้างแม่ น้ํา ยู เฟรติ ส 7 นี่ ใครนะ โผล่ ขึ้น มาดัง่ นํ้า ท่วม
เหมือนแม่น้ําซึ่งนํ้าของมันซัดขึ้น 8 อียป
ิ ต์โผล่ ขึ้นมาอย่างนํ้าท่วม เหมือนแม่น้ําของมันซัดขึ้น เขาว่า ‘ข้าจะ
ขึ้น ข้า จะคลุม โลก ข้า จะทําลายหัว เมืองและชาวเมืองนั ้น เสีย� 9 ม้า ทัง้ หลายเอ๋ย รุ ด หน้า ไปเถิด รถรบทัง้
หลายเอ๋ย เดือดดาลเข้าเถิด จงให้นักรบออกไป คือคนเอธิโอเปียและคนพูต ผูถื
้ อโล่ คนลูดิม นั กถือและโก่ง
ธนู 10 วัน นี้ เป็ นว ัน แห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา เป็ นว ัน แห่ง การแก้ แค้ นที ่ จะแก้ แค้น ศั ตรู ของ
พระองค์ ดาบจะกิน จนอิม
่ และดื่ม โลหิต ของเขาจนเต็ม คราบ เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา
ทําการบูชาในแดนเหนื อ ข้างแม่ น้ํา ยู เฟรติ ส 11 โอ ธิดาพรหมจารีแห่ งอ ียป
ิ ต์ เอ๋ย จงขึ้น ไปที่ กิ เลอาด และ
ไปเอาพิมเสน เจ้ าได้ ใช้ยาเป็ นอันมากแล้ว และก็ ไร้ผล สําหรับเจ้านั ้ นรักษาไม่หาย 12 บรรดาประชาชาติ ได้
ยินถึงความอายของเจ้า และแผ่นดิ นก็เต็ มด้วยเสียงร้องของเจ้า เพราะว่านั กรบสะดุ ดกัน เขาทัง้ หลายได้
ล้ม ลงด้วยกัน� 13 พระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ เรือ
่ งการมาของเนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์แห่งบาบิโลน เพื่อจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์ ว่า 14 “จงประกาศในอียป
ิ ต์ และป่าวร้องในมิกดล จงป่าว
ร้องในโนฟและทาปานเหส จงกล่าวว่า ยืน ให้พร ้ อมไว้และเตรียมตัว 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 ให้ คนเป็ นอ ัน มากสะดุด เออ เขาล้ม ลงกัน และกัน และเขาทัง้ หลายพูด ว่า ‘ลุ
กขึ้น เถอะ ให้ เรากลับ ไปยัง ชนชาติ ของเรา ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เราถือ กําเนิ ด เพราะเรือ
่ งดาบของผู้ บีบ บังคับ �
17 พวกเขาได้ เรียกชื่อ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ว่า ‘ผู้ อึ กทึก ผู้ ปล่อยให้ โอกาสผ่านไป� 18 เพราะบรมมหา
กษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ ตราบใด เขาทาโบร์อยู่
ท่ามกลางภู เขาทัง้ หลาย และภู เขาคารเมลอยู่ ข้างทะเลฉั นใด จะมี ผู้ หน ่ึ งมาฉั น นั ้น 19 โอ ธิดาผู้ อาศัย ใน
อียป
ิ ต์เอ๋ย จงเตรียมข้าวของสําหรับตัวเจ้าเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย เพราะว่าเมืองโนฟจะถูกทิง้ ไว้เสีย
เปล่าๆ และรกร้าง ปราศจากคนอาศัย 20 อียป
ิ ต์เป็นเหมือนวัวสาวตัวงาม แต่การทําลายจากทิศเหนื อมาจับ
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เธอ 21 ทหารรับจ้างที่อยูท่
่ ามกลางเธอ ก็เหมือนลูกวัวทได้
ี่ ขุนไว้ให้อ้วน เออ ด้วยเขาทัง้ หลายหันกลับและหนี
ไปด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ยอมยืนหยัด เพราะวันแห่งหายนะของเขาได้ มาเหนื อเขาทัง้ หลาย และเป็นเวลา
แห่ง การลงโทษเขา 22 เธอทํา เสียงเหมือนงู ที่ กําลัง เลื้อยออกไป เพราะศั ตรู ของเธอจะเดิน กระบวนเข้า มา
ด้วยกําลังทัพ และมาสู้กับเธอด้วยขวาน เหมือนอย่างคนเหล่านั ้นทีโค
่ ่นต้นไม้ 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาทัง้
หลายจะโค่นป่าของเธอลง แม้ว่าป่านั ้นใครจะเข้าไปค้นหาไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาทัง้ หลายมีจํานวนมากกว่า
ตัก
๊ แตน นั บไม่ถ้วน 24 ธิดาของอียป
ิ ต์จะถูกกระทําให้ได้อาย เธอจะถูกมอบไว้ในมือของชนชาติหน่ง
ึ จากทิศ
เหนื อ� 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะนําการลงโทษมาเหนื อเหล่า
ฝูงชนของโนและฟาโรห์ และอียป
ิ ต์และบรรดาพระและกษั ตริย์ทัง้ ปวงของเมืองนั ้น ลงเหนื อฟาโรห์และคน
ทัง้ หลายที่ วางใจในท่าน 26 เราจะมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของ
เนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน และในมือข้าราชการของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลังอียป
ิ ต์จึง
จะมีคนอาศัยอยู่อย่างสมัยก่อน 27 โอ ยาโคบ ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าครันคร
่
้ามเลย เพราะดูเถิด เราจะช่วยเจ้าให้รอดได้จากที่ไกล และช่วยเชื้อสายของเจ้าจากแผ่นดินที่เขาเป็นเชลย
ยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบาย และไม่มีผูใดกระทํ
้
าให้เขากลัว 28 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ
ยาโคบผู้ รับ ใช้ของเราเอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะเราอยู่กับ เจ้า เราจะกระทํา ให้บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ มาถึง
ซึ่งอวสาน คือประชาชาติที่เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู่นั ้น แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสานทีเดียว เราจะตี
สอนเจ้าตามขนาด เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทําโทษเป็นอันขาด�
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมายังเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
เกยวด
ี่
้วยเรือ
่ งฟีลิสเตียก่อนที่ฟาโรห์โจมตีเมือง

กาซา 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด นํ้าทัง้ หลายกําลังขึ้นมาจากทิศเหนื อ และจะกลายเป็นกระแสนํ้า
ท่วม มันจะท่วมแผ่นดินและสารพัดซึ่งอยู่ในนั ้น ทัง้ เมืองและผู้ที่ อาศัยอยู่ในเมือง คนจะร้องรํา่ ไร และชาว
แผ่น ดิน นั ้น ทุก คนจะครํา่ ครวญ 3 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงกีบ ม้า ตัว แข็ง แรงของเขากระทืบ และเสียงรถรบของเขา
กรู กันมา และเสียงล้อรถดังกกก
ึ ้อง พวกพ่อกจ
็ ะมิได้หันกลับมาดูลูกทัง้ หลายของตน เพราะมือของเขาอ่อน
เปลี้ยเต็มทแล้
ี ว 4 เพราะวันทีจ
่ ะมาถึงซึ่งจะทําลายฟีลิสเตียทัง้ สิน
้ ปถัมภ์ทุกคนที่เหลืออยูออก
่
้ และจะตัดผูอุ
จากเมืองไทระและเมืองไซดอน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายคนฟีลิสเตีย คือคนที่เหลืออยู่ในแถบคัฟ
โทร์นั ้น 5 เมืองกาซาก็ล้านเลี่ยน และเมืองอัชเคโลนก็ถู กตัดออกพร้อมด้วยคนที่ เหลืออยู่ในหุบเขาของเขา
เจ้ าจะเชือดเนื้ อ เถือ หนั ง ของเจ้า อีก นานเท่าใด 6 โอ ดาบแห่ง พระเยโฮวาห์ เจ้าข้า อี กนานเท่าไรท่านจึง จะ
สงบ จงสอดตัวเข้าไว้ในฝักเสียเถิด จงหยุดพักและอยูน
่ ิ่ งๆเสียที 7 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกําชับ มันจะสงบได้
อย่างไรเล่า พระองค์ทรงบัญชาและแต่งตัง้ ให้ดาบนั ้นต่อสู้อช
ั เคโลนและต่อสู้ชายทะเล�
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พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “วิบัติแก่เนโบ เพราะเป็
นที ่ ถู กทิง้ ร้าง คี ร ย
ิ าธาอิม ได้ อาย มัน ถูก ยึด แล้ว มิ สกาบก็ ได้ อายและคร้ามกลัว 2 จะไม่ มี การสรรเสริญ โม
อับอีกต่อไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่านั ้นได้วางแผนปองร้ายต่อโมอับว่า ‘มาเถอะ ให้เราตัดมันออกเสียจาก
การเป็น ประชาชาติ� โอ เมืองมัด เมนเอ๋ย เจ้ าจะถูก ตัด ลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่ ตามเจ้า ไป 3 จะมี เสียง
ร้องมาแต่ โฮโรนาอิม ว่า ‘การร้างเปล่า และการทําลายอย่างใหญ่ หลวง � 4 เมืองโมอับ ถูก ทําลายเสีย แล้ว
ได้ยินเสียงร้องไห้จากพวกเด็กเล็กๆของเธอ 5 เพราะเขาทัง้ หลายจะขึ้นไปร้องไห้ที่ ทางขึ้นเมืองลู ฮีท เพราะ
พวกศัตรู ได้ยินเสียงร้องไห้เพราะการทําลาย ที่ทางลงจากเมืองโฮโรนาอิม 6 หนี เถิด เอาตัวรอดเถิด จงเป็น
เหมือนพุ่ม ไม้ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 7 เพราะว่า เจ้า ได้ วางใจในผลงานและในทรัพย์ สมบัติ ของเจ้า เจ้ าจะต้อง
ถูกยึดด้วย และพระเคโมชจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย พร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของเขา 8 ผู้ทําลายจะ
มาเหนื อเมืองทุกเมืองและไม่มีเมืองใดจะรอดพ้นไปได้ หุบเขาจะต้องพินาศและที่ราบจะต้องถูกทําลาย ดัง
ที่ พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 9 จงให้ปี กแก่ โมอับ เพื่อว่ามันจะหนี รอดไปได้ เพราะหัวเมืองของมันจะ
กลายเป็ นที ่รกร้าง ปราศจากสิง่ ใดอาศัยอยู่ในนั ้น 10 ผู้ใดกระทํางานของพระเยโฮวาห์อย่างไม่ซื่อ ผู้นั ้ นก็ถู
กสาป ผู้ที่ กันไม่ให้ดาบของตนกระทําให้โลหิตตก ผู้นั ้นจะถูกสาป 11 โมอับสบายตัง้ แต่หนุ่มๆมา และได้ตก
ตะกอน มัน ไม่ ได้ ถู กถ่ายออกจากภาชนะนี้ ไปภาชนะนั ้น หรือ ต้องถูก กวาดไปเป็น เชลย ดัง นั ้น รสจึง ยัง อยู่
ในนั ้น และกลิ่ นก ็ ไม่ เปลี่ยนแปลง � 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เรา
จะส่งนั กท่องเที่ยวมาให้เขาเพื่อทําให้เขาท่องเที่ยวไป และเทภาชนะของเขาให้เกลี้ยง และทุบไหของเขาให้
แตกเป็นชิน
้ ๆ 13 แล้วโมอับก็จะได้อายเพราะพระเคโมช อย่างที่วงศ์ วานอิสราเอลได้อายเพราะเบธเอล อัน
1 เกยวด
ี่
้วยเรือ
่ งโมอับ
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เป็ นที ่ วางใจของเขา 14 เจ้ าว่า อย่างไรได้ ว่า ‘เราเป็น พวกวีรชนและทแกล้ว ทหารสําหรับ สงคราม� 15 เมือง
โมอับ ถูก ทําลายและขึ้น ไปจากหัว เมืองของมัน แล้ว และคนหนุ่มๆที่ คัด เลือกแล้ว ของเมืองก็ ลงไปสู่ การถู
กฆ่า พระบรมมหากษั ตริย์ผูทรงพระนามว่
้
า พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ แหละ 16 ภัยพิบัติของโมอับอยู่
ใกล้ แค่ คืบแล้ว และความทุกข์ใจของเขาก็ เร่งก้าวเข้ามา 17 บรรดาท่านที่ อยู่รอบเขา จงเสียใจด้วยเขาเถิด
และบรรดาท่านที่ รู จั
้ กชื่อเขาด้วย จงกล่าวว่า ‘ไม้ธารพระกรอันทรงฤทธิห
ั เสียแล้ว คือคทาอันรุ่งโรจน์ นั ้น
์ ก
� 18 ธิดาผู้อาศัยเมืองดีโบนเอ๋ย จงลงมาจากสง่าราศี ของเจ้าและนั ่ งด้วยความกระหาย เพราะผู้ทําลายโม
อับจะมาสู้ กับเจ้า เขาจะทําลายที่ กําบังเข้มแข็งของเจ้า 19 โอ ชาวเมืองอาโรเออร์เอ๋ย จงยืนเฝ้าอยู่ข้างทาง
จงถามชายที่ หนี มาและผู้ หญิง ที่ รอดพ้น มาว่า ‘เก ิด เรือ
่ งอะไรขึ้น� 20 โมอับ ถูก กระทํา ให้ ได้ อาย เพราะมัน
แตกเสีย แล้ว ครํา่ ครวญและร้องรํา่ ไรอยู่ จงบอกแถวแม่ น้ํา อารโนนว่า ‘โมอับ ถูก ทําลายเสีย แล้ว� 21 การ
พิพากษาได้ ตกเหนื อที่ ราบ เหนื อโฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท 22 และดี โบน และเนโบ และเบธดิบลา
ธาอิม 23 และคีรย
ิ าธาอิม และเบธกามุล และเบธเมโอน 24 และเคริโอท และโบสราห์ และหัวเมืองทัง้ สิน
้ ของ
แผ่นดินโมอับ ทัง้ ไกลและใกล้ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาของโมอับถูกตัดออกแล้ว และแขนของมันกห
็ ก
ั ไป
26 จงทําให้เขามึนเมา เพราะว่าเขาได้พองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นโมอับจะต้องกลิง
้ เกลือกอยูใ่ น
อาเจียนของตัว และเขาจะถูกเยาะเย้ยด้วย 27 อิสราเอลไม่ถูกเจ้าเยาะเย้ยหรือ ไปพบเขาท่ามกลางโจรหรือ
เมื่อเจ้าพูดถึงเขา เจ้าจึงกระโดดขึ้นด้วยความปี ติยินดี 28 โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย จงออกเสียจากหัวเมืองไป
อาศัยอยู่ในหิน จงเป็นเหมือนนกเขาซึ่งทํารังอยู่ที่ข้างปากซอก 29 เราได้ยน
ิ ถึงความเห่อเหิมของโมอับ (เขา
เห่อเหิม มาก� ได้ ยิน ถึง ความยโส ความจองหองของเขา และความเห่อเหิม ของเขา และถึง ความยกตนข่
มท่านในใจของเขา 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรารู ค
้ วามโกรธของเขา แต่ มันจะไม่ สําเร็จ ความเท็จทัง้ หลาย
ของเขาจะไม่ ถึง ความสําเร็จ 31 เพราะฉะนั ้น เราจะครํา่ ครวญเพื่อ โมอับ เราจะร้องรํา่ ไรเพื่อ โมอั บท ั ้งมวล
ใจของเราจะโอดครวญเพื่อ คนของคีร เ์ ฮเรส 32 โอ เถาองุน
่ แห่ง สิบ มาห์ เอ๋ย เราจะร้องไห้ เพื่อ เจ้า มากกว่า
เพื่อ ยาเซอร์ กิง่ ทัง้ หลายของเจ้า ยื่น ข้ามทะเลจนถึง ทะเลของยาเซอร์ ผู้ ทําลายได้ โจมตี ผลไม้ ฤดู ร้อนและ
การเก็บองุน
่ ของเจ้า 33 ความยินดีและความชื่นบานได้ถูกกวาดออกไปเสียจากเรือกสวนไร่นาและแผ่นดิน
ของโมอับ เราได้กระทําให้เหล้าองุน
่ หยุดไหลจากบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงโห่รอ
้ งนั ้นไม่ใช่
เสียงโห่รอ
้ งเลย 34 เมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลห์ได้ ร้องรํา่ ไห้ เขาทัง้ หลายส่งเสียงร้องไกลถึง เมืองยา
ฮาส จากโศอาร์ถึง โฮโรนาอิม ดัง วัว ตัว เมีย อายุ สามปี เพราะสายนํ้า ทัง้ หลายแห่ง นิ มริมก็ จะร้างเปล่า ด้วย
35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนําอวสานมาสู่ผู้ที่ถวายเครือ
่ งบูชาในปูชนียสถานสูงและเผาเครือ
่ งหอมถวาย
พระของเขาในโมอับ 36 เพราะฉะนั ้นใจของเราจะโอดครวญเพื่อโมอับเหมือนอย่างปี่ และใจของเราจะโอด
ครวญเหมือนปี่ เพื่อคนเมืองคีรเ์ ฮเรส เพราะทรัพย์สมบัติที่ เขาได้ มาก็ได้ พินาศ 37 ทุกศีรษะจะถูกโกน และ
ทุกเคราจะถูกตัด บนมือทัง้ ปวงจะมีรอยเชือดเฉื อน และจะมีผ้ากระสอบที่บัน
้ เอว 38 บนหลังคาเรือนทัง้ สิน
้
ของโมอับและตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้นจะมีแต่เสียงโอดครวญทัว่ ไป เพราะเราทุบโมอับเหมือนเราทุบ
ภาชนะที่ เราไม่พอใจ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 39 เขาทัง้ หลายจะครํา่ ครวญว่า ‘โมอับแตกแล้วหนอ โม
อับหันหลังกลับด้วยความอับอายแล้วหนอ� ดังนั ้นแหละโมอับได้กลายเป็นทีเยาะเย้
่
ย และเป็นทีห
่ วาดเสียว
แก่บรรดาผู้ที่อยู่ล้อมรอบเขา� 40 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ผู้หน่งึ จะโฉบลงเหมือนนกอินทรี และ
กางปีกออกสู้โมอับ 41 เคริโอทถูกจับไปและที่กําบังเข้มแข็งถูกยึด จิตใจของบรรดานั กรบแห่งโมอับในวันนั ้น
จะเหมือนจิตใจของผู้หญิงซึ่งกําลังเจ็บครรภ์คลอดบุตร 42 โมอับจะถูกทําลายและไม่เป็นชนชาติหน่ึงอีกต่อ
ไป เพราะว่าเขาพองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ 43 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย ความสยดสยอง
หลุมพรางและกั บดัก จะอยู่เหนื อเจ้า 44 ผู้ใดที่ หนี จากความสยดสยองจะตกหลุมพราง และผู้ที่ ปี นออกมา
จากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะเราจะนําสิง่ เหล่านี้ มาเหนื อโมอับ ในปี แห่งการลงโทษเขา พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 45 ผู้ ลี้ ภัย ได้ ไปยืน อยู่ อย่างหมดแรงที่ ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะว่า ไฟจะออกมาจากเฮชโบน
เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลางสิ โหน มัน จะทําลายดิน แดนของโมอับ และกระหม่อมของบรรดาคนแห่ง
ความอลเวง 46 โอ โมอับ เอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้า ชนชาติ แห่ งพระเคโมชกํา ลัง วอดวายอยู่ แล้ว เพราะบรรดาบุตร
ชายของเจ้า ถูก จับ ไปเป็น เชลย และบุตรสาวของเจ้า ก็ เข ้า ในความเป็น เชลย 47 แต่ เรายัง จะให้โมอับ กลับ สู่
สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� เท่านี้ เป็นข้อพิพากษาโมอับ
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งคนอัมโมน
1 เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งคนอัม โมน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “อิสราเอลไม่ มี บุ ตรชายหรือ เขาไม่ มี ทายาทหรือ แล ้ว
ทําไมกษั ตริย์ของพวกเขาจึงรับกาดเป็นมรดก และประชาชนของท่านอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองของท่าน 2 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะกระทําให้ได้ยินเสียงสัญญาณสงครามในนคร
รับบาห์ของคนอัมโมน มันจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง และธิดาทัง้ หลายของเมืองนั ้นจะถูกเผาเสียด้วย
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ไฟ แล ้ วอ ิส ราเอลจะเป็น ทายาทของคนเหล่านั ้ นที ่ เคยเป็น ทายาทของเขาอีก พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
3 โอ เฮชโบนเอ๋ย จงครํา
่ ครวญ เพราะเมือ งอัย ถูก ทําลาย บุ ตรสาวแห่ง นครรับ บาห์เอ๋ย จงร้องรํา่ ไร จงเอา
ผ้ากระสอบคาดเอวไว้ จงโอดครวญ วิง่ ไปวิง่ มาอยู่ท่ามกลางรัว้ ต้นไม้ เพราะกษั ตริย์ของพวกเขาจะต้องถูก
กวาดไปเป็นเชลย พรอ
้ มกับปุโรหิตและเจ้านายของมัน 4 โอ บุตรสาวผูกล
้ ับสัตย์เอ๋ย ทําไมเจ้าโอ้อวดบรรดา
หุบเขา หุบเขาของเจ้ามีน้ําไหล ผู้วางใจในสมบัติของตนว่า ‘ใครจะมาสู้ฉันนะ� 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราจะนําความสยดสยองมาเหนื อเจ้า จากทุกคนที่ อยู่รอบตัวเจ้า และเจ้าจะถูกขับ
ไล่ออกไป ชายทุกคนตรงหน้าเขาออกไป และจะไม่มีใครรวบรวมคนลี้ภัยได้ 6 แต่ภายหลังเราจะให้คนอัมโม
นกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอโดม
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ ว่า “สติปัญญาไม่มีในเทมานอีกแล้วหรือ คํา
ปรึกษาพินาศไปจากผู้ เฉลียวฉลาดแล้ว หรือ สติ ปัญญาของเขาหายสูญ ไปเสีย แล้ว หรือ 8 โอ ชาวเมืองเดด
านเอ๋ย จงหนี จงหันกลับ จงอาศัยในที่ลึก เพราะว่าเราจะนําภัยพิบัติของเอซาวมาเหนื อเขา เวลาเมื่อเราจะ
ลงโทษเขา 9 ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ ถ้าขโมยมาเวลากลางคืน เขาจะไม่
ทําลายเพียงพอแก่ตัวเขาเท่านั ้นหรือ 10 แต่เราได้เปลือยเอซาวให้เปลือยเลย เราได้เปิดที่ซ่อนของเขา และ
เขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ เชื้อสายของเขาถูกทําลาย และพี่น้องของเขา และเพื่อนบ้านของเขา ไม่มีเขาอีก
แล้ว 11 จงทิง้ เด็ก กําพร้าพ่อของเจ้า ไว้เถิด เราจะให้เขามี ชีวิตอยู่ และให้แม่ ม่ายของเจ้า วางใจในเราเถิด�
12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด ถ้าคนที่ ยง
ั ไม่สมควรจะดื่มจากถ้วยนั ้นยังต้องดื่ม เจ้าจะพ้นโทษ
ไปได้ หรือ เจ้าจะพ้นโทษไปไม่ได้ เจ้ าจะต้องดื่ม 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ ปฏิญาณต่อตัวของเราเองว่า
โบสราห์จะต้องกลายเป็ นที ่รกร้าง เป็ นที ่ตําหนิ ติเตียน เป็ นที ่ที่ ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่า และเป็นคําสาปแช่ง และ
หัวเมืองทัง้ สิน
ิ ข่าวลือจากพระเยโฮวาห์
้ ของเขาจะเป็ นที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าอยู่เนื องนิ ตย์� 14 ข้าพเจ้าได้ยน
ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บอกว่า “จงรวบรวมเจ้าทัง้ หลายเข้า และมาต่อสู้ เมืองนั ้น
และลุก ขึ้น เพื่อ กระทํา สงครามเถิด 15 เพราะว่า ดู เถิด เราจะกระทํา เจ้า ให้เล็ก ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
ให้ เป็ นที ่ ดู หมิน
่ ท่ามกลางมนุษย์ 16 เพราะความหวาดเสียวของเจ้า ได้ หลอกลวงเจ้า ทัง้ ความเห่อเหิม แห่ง
ใจของเจ้า โอ เจ้ าผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหิน ผู้ยึดยอดภูเขาไว้เอ๋ย แม้ เจ้ าทํารังของเจ้าสูงเหมือนอย่างรังนก
อินทรี เราจะฉุ ด เจ้า ลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 17 เอโดมจะกลายเป็ นที ่ รกร้าง ทุ กคนที่
ผ่านเอโดมจะตกตะลึง และจะเย้ย หยัน ในภัย พิบั ติ ทัง้ สิน
้ ของมัน 18 อย่างเมื่อ เมืองโสโดม และเมืองโกโม
ราห์ และหัว เมืองใกล้ เคียงของมัน ถูก ทําลายล้าง พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ไม่มี ใครจะพํานั ก อยู่ ที่ นั่น ไม่มี บุ ตร
ของมนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น 19 ดู เถิด เขาจะขึ้นมาอย่างสิงโตจากคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดนโจน
เข้าใส่คอกของแกะที่แข็งแรง แต่เราจะกระทําให้เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บพลัน และใครเป็นผู้ที่เลือกสรรไว้
ที่เราจะแต่งตัง้ ไว้เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเรา
ได้ 20 เพราะฉะนั ้นจงฟังคําปรึกษาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเตรียมไว้ต่อสู้เมืองเอโดม และพระประสงค์ทัง้ หลาย
ซึ่งพระองค์ได้ดําริไว้ต่อสู้ชาวเมืองเทมาน แน่ ล่ะ ถึงตัวเล็กที่สุดในฝูงกจ
็ ะต้องถูกลากเอาไป แน่ ละ พระองค์
จะทรงกระทํา ให้ที่ อาศัย ของเขาร้างเปล่า ไปพร้อมกับ เขาด้วย 21 แผ่ นดิน โลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงที่ มัน
ล้ม เสียงครํา่ ครวญของเขาได้ยน
ิ ถึงทะเลแดง 22 ดู เถิด ผู้หน่งึ จะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรี และ
กางปีก ของมัน ออกสู้ โบสราห์ และจิตใจของนั กรบแห่ง เอโดมในวัน นั ้น จะเป็น เหมือนจิตใจของหญิง ปวด
ท้องคลอดบุตร
7 เกี่ยวกับเรือ
่ งเมืองเอโดม

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองดามัสกัส

23 เกยวด
ี่
้วยเรือ
่ งเมืองดามัสกัส เมืองฮามัทและเมืองอารปัดได้ขายหน้า เพราะเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ข่าวร้าย

เขาก็ กลัว ลาน ทะเลก็ ทุรนทุราย มัน สงบลงไม่ ได้ 24 เมืองดามัสกัส ก็ ออ
่ นเพลีย แล้ว เธอหัน หนี และความ
กลัวจนตัวสัน
่ จับเธอไว้ ความแสนระทมและความเศร้ายึดเธอไว้อย่างผู้หญิงกําลังคลอดบุตร 25 เมืองแห่ง
การสรรเสริญนั ้นถูกทอดทิง้ แล้วหนอ คือเมืองที่เต็มด้วยความชื่นบานนั ่นน่ ะ 26 เพราะฉะนั ้นคนหนุ่มๆของ
เมืองนั ้นจะล้มลงตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้น และบรรดาทหารของเมืองนั ้นจะถูกตัดออกในวันนั ้น พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 27 และเราจะก่อไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส และไฟนั ้นจะกินพระราชวัง
ของเบนฮาดัดเสีย
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเคดาร์
เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งคนเคดาร์และราชอาณาจักรฮาโซร์ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนจะโจมตี
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงลุก ขึ้น รุ ด เข้าไปสู้ คนเคดาร์ จงทําลายประชาชนแห่ง ตะวัน ออกเสีย 29 เต็นท์
และฝูง แพะแกะของเขาจะถู กร ิบ เสีย ทั ้งม ่านและภาชนะทัง้ สิน
้ ของเขา อูฐ ของเขาจะถูก นํา เอาไปจากเขา
และคนจะร้องแก่เขาว่า ‘ความสยดสยองทุกด้าน� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาวเมืองฮาโซร์เอ๋ย หนี เถิด
28

เยเรมีย์ 49:31

632

เยเรมีย์ 50:18

จงสัญจรไปไกล ไปอาศัย ในที่ ลึก เพราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้ ดําริแผนงานต่อสู้ เจ้า และ
ก่อตัง้ ความประสงค์ไว้สู้เจ้า 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงลุกขึ้น รุ ดหน้าไปสู้ประชาชาติหน่ง
ึ ที่มัง่ มี ซึ่งอาศัยอยู่
อย่างมัน
่ คง ไม่มีประตู เมืองและไม่มีดาลประตู อยู่แต่ ลําพัง 32 อูฐของเขาทัง้ หลายจะกลายเป็นของที่ ปล้น
มาได้ และฝูงวัวอันมากมายของเขาจะเป็นของที่รบ
ิ มา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระจายเขาไปทุกทิศลม
คือคนที่อยู่ในมุมที่ไกลที่สุด และเราจะนําภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขา 33 เมืองฮาโซร์จะเป็ นที่อาศัยของ
มังกร เป็ นที ่ ที่ ถู กทิง้ ไว้ให้ รกร้างอยู่ เป็น นิ ตย์ ไม่มี ใครจะพํานั ก ที่ นั ่น ไม่มี บุ ตรของมนุษย์ คนใดจะอาศัย ใน
เมืองนั ้น�
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอลาม
ซึ่งมายังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเมืองเอลามในตอนต้ นรัชกาล
เศเดคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ว่า 35 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะหักค ัน ธนูของเอลาม
ซึ่ง เป็น หัวใจแห่ง กําลัง ของเขาทัง้ หลาย 36 และเราจะนํา ลมทัง้ สี่ ทิศ จากฟ้า ทัง้ สี่ ส่วนมาสู้ เอลาม และเรา
จะกระจายเขาไปตามลมเหล่า นั ้น ทัง้ หมด จะไม่ มี ประชาชาติ ใดซึ่ง ผู้ ถู กขับ ไล่ ออกไปจากเอลามจะมาไม่ ถึง
37 ด้วยว่า เราจะกระทํา ให้ เอลามสยดสยองต่อ หน้า ศั ตรู ของเขาทัง
้ หลาย และต่อ หน้า ผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของ
เขา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนําเหตุรา้ ยมาถึงเขาทัง้ หลาย คือความพิโรธอันแรงกล้า เราจะใช้ให้ดาบไล่
ตามเขาทัง้ หลาย จนกว่าเราจะได้เผาผลาญเขาเสีย 38 และเราจะตัง้ พระที่นั่งของเราในเอลาม และจะทําลา
ยกษั ตริย์และบรรดาเจ้านายของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 39 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ในกาลต่อ
ไปเราจะให้เอลามกลับสู่สภาพเดิม�
34 พระวจนะของพระเยโฮวาห์

50
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกรุ งบาบิโลนและชาวเคลเดีย
พระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกล่าวด้วยเรือ
่ งบาบิ โลน เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งแผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย โดย
เยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ว่า 2 “จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวร้อง จงตัง้ ธงขึ้นและป่าวร้อง อย่า
ปิดบังไว้เลย และว่า ‘บาบิโลนถูกยึดแล้ว พระเบลก็ได้อาย พระเมโรดัคก็ถูกทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ รู ปเคารพทัง้
หลายของเมืองนั ้นถูกกระทําให้ได้อาย และรู ปปั้ นทัง้ หลายก็ถูกทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ� 3 เพราะว่ามีประชาชาติ
หน่ึงออกจากทิศเหนื อมาต่อสู้เมืองนั ้น ซึ่งจะกระทําให้แผ่นดินของเธอเป็ นที่รกร้าง และจะไม่มีสิ่งใดอาศัย
ในนั ้น เลย ทัง้ มนุษย์ และสัตว์ จะย้ายออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน เหล่า นั ้น และ
ในเวลานั ้น ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยู ดาห์ จะมารวมกัน มาพลางร้องไห้ พลาง และเขาทัง้ หลาย
จะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 เขาทัง้ หลายจะถามหาทางไปศิ โยนโดยหัน หน้า ตรงไปเมือง
นั ้น กล่าวว่า ‘มาเถิด ให้พวกเรามาติดสนิ ทกับพระเยโฮวาห์โดยทําพันธสัญญาเนื องนิ ตย์ซ่ึงจะไม่ลืมเลย�
6 ประชาชนของเราเป็ นแกะที่หลง บรรดาผูเ้ ลี้ยงของเขาทัง
้ หลายได้พาเขาหลงไป หันเขาทัง้ หลายไปเสียบน
ภู เขา เขาทัง้ หลายได้ เดิน จากภูเขาไปหาเนิ น เขา เขาลืม คอกของเขาเสีย แล้ว 7 บรรดาผู้ ที่ พบเข้า ก็ กิน เขา
และศั ตรู ของเขาได้ กล่าวว่า ‘เราไม่ มี ความผิด เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ ผู้ เป็ นที ่
อยู่อันเที่ยงธรรมของเขาทัง้ หลาย คือพระเยโฮวาห์อน
ั เป็นความหวังของบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย� 8 จง
หนี จากท่ามกลางบาบิโลน จงออกไปเสียจากแผ่นดินของชาวเคลเดีย และเป็นเหมือนแพะตัวผู้นําหน้าฝูง
9 เพราะ ดู เถิด เราจะเร้า และนํา บรรดาประชาชาติ ใหญ่ หมู่ หน่ง
ึ จากประเทศเหนื อมาต่อสู้ บาบิโลน และเขา
ทัง้ หลายจะเรียงรายพวกเขามาต่อสู้ กับ เธอ ตรงนั ้น แหละเธอจะถูก ยึด ลูก ธนู ของเขาทัง้ หลายก็ เหมือน
นั กรบที่ มี ฝีมือ ไม่มี คนใดจะกลับ มือ เปล่า 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ประเทศเคลเดีย จะถูก ปล้น บรรดาผู้ ที่
ปล้นเธอจะอิม
้ ล้นมรดกของเราเอ๋ย แม้ว่าเจ้าเปรมปรีดิ์ แม้ว่าเจ้าลิงโลด แม้เจ้าอ้วนพี
่ หนํา 11 โอ บรรดาผูป
อย่างวัวสาวอยู่ที่ หญ้า และร้องอย่างวัวตัวผู้ 12 มารดาของเจ้าจะละอายอย่างอดสู และนางที่ คลอดเจ้าจะ
ต้องอับอาย ดูเถิด ที่ รัง้ ท้ายแห่งบรรดาประชาชาติจะเป็นถิน
่ ทุรกันดาร ที่ แห้งแล้งและทะเลทราย 13 เมือง
นั ้น จะไม่ มี คนอาศัย เพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แต่ จะเป็ นที ่ รกร้างทัง้ หมด ทุ กคนที่ ผ่านเมืองบาบิ
โลนไปจะตกตะลึง และจะเย้ยหยันในภัยพิบัติ ทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น 14 จงเรียงรายตัวของเจ้าทัง้ หลายเข้ามา
สู้ บาบิโลนให้รอบข้าง บรรดาเจ้าที่ โก่ งคันธนูจงยิงเธอ อย่าเสียดายลูกธนู เพราะเธอได้ กระทําบาปต่อพระ
เยโฮวาห์ 15 จงเปล่งเสียงโห่รอ
้ งสู้ เธอให้รอบข้าง เธอยอมแพ้แล้ว รากฐานของเธอล้มลงแล้ว กําแพงของ
เธอถูกพังลงมาแล้ว เพราะนี่ เป็นการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ จงทําการแก้แค้นเธอ ทํากับเธออย่างที่เธอ
ได้ กระทํา มาแล้ว 16 จงตัด ผู้ หว่านเสีย จากบาบิ โลน และตัด ผู้ ที่ ถือ เคียวในฤดู เกี่ยว เหตุ เพราะดาบของผู้
บีบบังคับทุกคนจึงหันเข้าหาชนชาติของตน และทุกคนจะหนี ไปยังแผ่นดินของตน 17 อิสราเอลเป็นเหมือน
แกะที่ ถู กกระจัด กระจายไปแล้ว พวกสิงโตได้ ขับ ล่า เขาไป ที แรกกษั ตริย์ อส
ั ซี เรียก ิน เขา ในที่ สุด นี้ เนบู คัด
เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้ หก
ั กระดูก ของเขา 18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส
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ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะลงโทษกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและแผ่น ดิน ของท่าน ดัง ที่ เราได้ ลงโทษกษั
ตริย์แห่งอัสซีเรีย 19 เราจะให้อส
ิ ราเอลกลับสู่ ลานหญ้าของเขา และเขาจะกินอยู่บนคารเมลและในบาชาน
และเขาจะอิม
่ ใจบนเนิ นเขาเอฟราอิมและในกิเลอาด 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น
จะหาความชัว่ ช้าในอิสราเอลและจะหาไม่ได้เลย จะหาบาปในยูดาห์ก็หาไม่ได้เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ชน
เหล่า นั ้น ผู้ ที่ เราเหลือ ไว้ให้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า จงขึ้น ไปสู้ แผ่ นดิน เมราธาอิม และต่อสู้ ชาวเมืองเปโขด
จงฆ่า เขาและตามทําลายเสีย ให้ สิน
้ เชิง และจงกระทํา ทุก อย่างตามที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ 22 เสียงสงคราม
อยู่ ในแผ่น ดิน และเสียงการทําลายอย่างใหญ่ หลวงก็ อยู่ ในนั ้น 23 ค้อนทุบ ของแผ่น ดิน โลกทัง้ หมดได้ ถู ก
ตัด ลงและถู กห ัก เสีย แล้ว หนอ บาบิ โลนได้ กลายเป็ นที ่ รกร้างท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แล ้ว หนอ 24 โอ
บาบิโลนเอ๋ย เราวางบ่วงดักเจ้าและเจ้าก็ ติ ดบ่วงนั ้น และเจ้าไม่ รู เ้ รือ
่ ง เขามาพบเจ้าและจับเจ้า เพราะเจ้า
ได้ ขันสู้ กับพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห์ได้ ทรงเปิดคลังอาวุธของพระองค์ และทรงให้อาวุธแห่งพระพิโรธ
ของพระองค์ออกมา เพราะนี่ แหละเป็นพระราชกิจแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาในแผ่นดินแห่ง
ชาวเคลเดีย 26 จงมาต่อสู้กับเธอจากทุกเสี้ยวโลก จงเปิดบรรดาฉางของเธอ จงกองเธอไว้เหมือนอย่างกอง
ข้าวและทําลายเสียจนสิน
้ เชิง อย่าให้เธอเหลืออยู่เลย 27 จงฆ่าวัวผู้ของเธอให้หมด ให้มันทัง้ หลายลงไปยัง
การฆ่า วิบัติ แก่ มัน ทัง้ หลาย เพราะวัน เวลาของมัน มาถึง แล้ว คือ เวลาแห่ง การลงโทษมัน 28 เสียงของเขา
ทัง้ หลายที่ได้หนี และรอดพ้นจากแผ่นดินบาบิโลน ไปประกาศการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ในศิ โยน คือ การแก้ แค้น แทนพระวิหารของพระองค์ 29 จงเรียกนั ก ธนูมาต่อสู้ กับ บาบิ โลน คือ บรรดาคนที่
โก่งธนู จงตัง้ ค่ายไว้รอบมัน อย่าให้ผู้ใดหนี รอดพ้นไปได้ จงกระทํากับเธอตามการกระทําของเธอ จงกระทํา
แก่เธออย่างที่เธอได้กระทําแล้ว เพราะเธอจองหองลองดีกับพระเยโฮวาห์ พระองค์ผู้บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล
30 เพราะฉะนั ้น คนหนุ่มๆของเธอจะล้ม ลงตามถนนทัง
้ หลาย และทหารของเธอทัง้ สิน
้ จะถูก ตัด ออกในวัน
นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 31 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า โอ ผู้จองหองเอ๋ย ดู เถิด เราต่อสู้
กับเจ้า เพราะว่าวันเวลาของเจ้ามาถึงแล้ว คือเวลาที่ เราจะลงโทษเจ้า 32 ผู้จองหองจะสะดุดและล้มลง จะ
ไม่มีผู้ใดพยุงเขาขึ้นได้ และเราจะก่อไฟในบรรดาหัวเมืองของเขา และไฟจะกินบรรดาที่ อยู่รอบเขาเสียสิน
้
33 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยู ดาห์ถู กบีบบังคั บด้วยกัน บรรดา
ผู้ ที่ จับ เขาทัง้ หลายไปเป็น เชลยได้ ยด
ึ เขาไว้มัน
่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมให้ เขาไป 34 พระผู้ ไถ่ ของเขาทัง้
หลายนั ้นเข้มแข็ง พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระองค์จะทรงแก้คดีของเขาโดยตลอด
เพื่อ พระองค์ จะประทานความสงบแก่ แผ่น ดิน แต่ ประทานความไม่ สงบแก่ ชาวเมืองบาบิ โลน 35 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า ให้ดาบอยู่เหนื อชาวเคลเดีย และเหนื อชาวเมืองบาบิโลน และเหนื อเจ้านายและนั กปราชญ์ของ
เธอ 36 ให้ดาบอยู่เหนื อผู้มุสา เพื่อเขาจะกลายเป็นคนโง่ไป ให้ดาบอยู่เหนื อบรรดานั กรบของเธอ เพื่อเขาทัง้
หลายจะครันคร
่
้าม 37 ให้ดาบอยูเ่ หนื อม้าทัง้ หลายของเขาและรถรบของเขา และอยูเ่ หนื อบรรดาชนที่ปะปน
กันท่ามกลางเขา เพื่อเขาทัง้ หลายจะกลายเป็นผู้หญิงไป ให้ดาบอยู่เหนื อทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของเขา เพื่อว่า
ทรัพย์ สมบัติ นั ้น จะถูก ปล้น เสีย 38 ให้ความแห้ง แล้ง อยู่ เหนื อ นํ้า ทัง้ หลายของเธอ เพื่อน้าํ ทัง้ หลายนั ้น จะได้
แห้งไป เพราะเป็นแผ่นดินแห่งรู ปเคารพสลัก และเขาทัง้ หลายก็บ้ารู ปนัน
้ 39 เพราะฉะนั ้น สัตว์ป่าทัง้ หลาย
และบรรดาหมาจิง้ จอกจะอาศัยในบาบิโลน และนกเค้าแมวจะอาศัยอยู่ในนั ้น เมืองนั ้นจะไม่มีประชาชนอยู่
อี กต่อ ไปเป็น นิ ตย์ คือ ไม่ มี ชาวเมืองอาศัย อยู่ ตลอดชัว่ อายุ 40 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรงควํา่
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และหัว เมืองใกล้ เคียง ดัง นั ้น จะไม่ มี คนพํานั ก อยู่ ที่ นั่น และไม่ มี บุ ตรของ
มนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในเมืองนั ้น 41 ดู เถิด ชนชาติ หน่งึ จะมาจากทิศเหนื อ ประชาชาติ อันเข้มแข็งชาติ หนึ่ ง
และกษั ตริย์หลายองค์ จะถูกเร้าให้มาจากที่ ไกลที่สุดของแผ่นดินโลก 42 เขาทัง้ หลายจะจับคันธนูและหอก
เขาทัง้ หลายดุ ร้าย และจะไม่มีความกรุ ณา เสียงของเขาทัง้ หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะนอง เขาทัง้ หลาย
จะขี่ ม้า เรียงรายกัน เป็น คนเข้า สู้ สงครามกับ เจ้า นะ โอ บุ ตรสาวแห่ง บาบิ โลนเอ๋ย 43 กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน
ได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งนั ้น และพระหัตถ์ ของพระองค์ ก็ อ่อนลง ความแสนระทมจับ หัวใจเขา เจ ็บ ปวดอย่างผู้ หญิง
กําลัง คลอดบุตร 44 ดู เถิด เขาจะขึ้น มาอย่างสิงโตจากคลื่น ของลุ่ม แม่น้ํา จอร์แดนโจนเข้า ใส่ คอกของแกะ
ที่ แข็งแรง แต่ เราจะกระทําให้เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บพลัน และใครเป็นผู้ที่ เลือกสรรไว้ ที่ เราจะแต่งตัง้ ไว้
เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผูเลี
้ ้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยูต
่ ่อหน้าเราได้ 45 เพราะฉะนั ้น
จงฟัง แผนงานซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ไว้ต่อสู้ บาบิ โลน และบรรดาพระประสงค์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ดําริขึ้น
ต่อสู้กับแผ่นดินของชาวเคลเดีย แน่ ละตัวเล็กที่สุดที่อยู่ในฝูงก็ต้องถูกลากเอาไป แน่ ละคอกของเขานั ้นจะ
รกร้างไป 46 แผ่นดินโลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงของการที่บาบิโลนถูกจับเป็นเชลย และเสียงครํา่ ครวญดัง
ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ�
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พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุ งบาบิโลน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะปลุก กระแสลมแห่ง การทําลาย ต่อสู้ กับ บาบิ โลน และต่อสู้ กับ
คนที่ อาศัย ท่ามกลางพวกที่ ลุ กขึ้น สู้ กับ เรา 2 เราจะส่ง ผู้ ฝัด ไปยัง บาบิ โลนและเขาทัง้ หลายจะฝัด เธอ และ
เขาทัง้ หลายจะทําให้แผ่นดินของเธอว่างเปล่า เมื่อเขาทัง้ หลายมาล้อมเธอไว้ทุกด้าน ในวันแห่งความยาก
ลําบาก 3 อย่าให้นักธนูโก่งคันธนูได้ อย่าให้เขาสวมเสื้อเกราะลุกขึ้นได้ อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่มๆของเธอเลย จง
ทําลายพลโยธาของเธอทัง้ หมด 4 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคลเดีย และจะถูก
แทงทะลุ ที่ ถนนเมืองนั ้น 5 เพราะว่าอิสราเอลและยูดาห์มิได้ ถู กทอดทิง้ โดยพระเจ้าของเขาทัง้ หลายพระเย
โฮวาห์จอมโยธา ถึงแม้แผ่นดินของเขาเต็มด้วยความผิดบาปต่อองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 6 จงหนี เสียจาก
ท่ามกลางบาบิโลน ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนให้รอดพ้นเถิด เจ้าอย่าถูกตัดออกด้วยความชัว่ ช้าของเธอเลย
เพราะนี่ เป็นเวลาแห่งการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงตอบสนองต่อเธอสักครัง้ 7 บาบิโลนได้
เคยเป็นถ้วยทองคําในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ กระทําให้แผ่นดินโลกทัง้ สิ้นมึนเมาไป บรรดาประชาชาติ
ได้ ดื่มเหล้าองุน
่ ของเธอ เพราะฉะนั ้นประชาชาติ ต่างจึ งบ้าไป 8 บาบิโลนได้ ล้มลงและแตกไปอย่างฉั บพลัน
จงครํา่ ครวญเพื่อ เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้ เธอบรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอให้ หายได้ กระมัง 9 เรา
ทัง้ หลายอยากจะรักษาบาบิ โลนให้ หาย แต่ เธอไม่ หาย ละทิง้ เธอเสีย เถิด และให้ เราไป ต่างไปยัง ประเทศ
ของตน เพราะว่าการพิพากษาเธอได้ ข้น
ึ ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และได้ ถู กยกขึ้น ถึง ฟากฟ้า 10 พระเยโฮวาห์ ทรง
นําความชอบธรรมออกมาให้เรา มาเถิด ให้เราประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราที่ ในศิ
โยน 11 จงฝนลูกธนู จงหยิบโล่ข้น
ึ มา พระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจบรรดากษั ตริย์คนมีเดีย เพราะว่าพระประสงค์
ของพระองค์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งบาบิ โลน ก็ คือ การทําลายมัน เสีย เพราะนั ่น แหละเป็นการแก้ แค้น ของพระเย
โฮวาห์ คือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์ 12 จงปักธงชิดบรรดากําแพงของบาบิโลน จงทําคนเฝ้า
ให้ เข้ม แข็ง จงตัง้ คนยามขึ้น จงเตรียมกองซุ่ม ไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงวางแผนงานและทัง้ ทรงกระทํา
เสร็จ ตามที่ พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาเกี่ ยวด ้วยชาวเมืองบาบิ โลน 13 โอ เจ้ าผู้ อาศัย ตามนํ้า มากหลาย ผู้ มี
สมบัติมากมายเอ๋ย อวสานของเจ้ามาถึงแล้ว เส้นความโลภของเจ้าได้ถูกตัดขาดเสียแล้ว 14 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาได้ ทรงปฏิญาณต่อ พระองค์ เองว่า แน่ ละ เราจะให้ เจ้ ามี คนเต็ม เมืองให้ มากอย่างตัก
๊ แตน และ
เขาทัง้ หลายจะเปล่งเสียงโห่รอ
้ งมีชย
ั เหนื อเจ้า 15 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ พระองค์
ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์
16 เมื่อ พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุ รเสียงก็ มี เสียงนํ้า คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทํา ให้ หมอกลอยขึ้น จาก
ปลายพิภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อฝน และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์ 17 มนุษย์ทุกคนโฉดใน
ทางความรู ข
้ องตน ช่างทองทุกคนจะได้ อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน เพราะรู ปเคารพหล่อของเขาเป็น
ของเท็จ และไม่มีลมหายใจในรู ปเคารพนั ้น 18 มันเป็นของไร้ค่า และเป็นผลงานแห่งความผิดพลาด มันจะ
ต้องพินาศเมื่อถึงเวลาการลงโทษ 19 พระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิง่ เหล่านี้ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผู้ที่ก่อร่างทุกสิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็นตระกูลที่เป็นมรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็น
พระนามของพระองค์ 20 เจ้าเป็นค้อนและยุทโธปกรณ์ ของเรา เราจะทุบบรรดาประชาชาติเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า
เราจะทําลายราชอาณาจักรทัง้ หลายด้วยเจ้า 21 เราจะทุบ ม้า และคนขี่ เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ บรรดา
รถรบและคนขับ ให้ เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า 22 เราจะทุบ ผู้ชายและผู้ หญิง เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ คนแก่ และ
คนหนุ่ม เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ คนหนุ่ม และหญิง พรหมจารีเป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า 23 เราจะทุบ ผู้ เลี้ยงแกะ
และฝูงแกะเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบชาวนาและวัวคู่แอกของเขาเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบเจ้าเมืองและ
ปลัด เมืองเป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะสนองบาบิ โลนและบรรดาชาวประเทศเคลเดีย
ท่ามกลางสายตาของเจ้า ซึ่งบรรดาความชัว่ ร้ายอันเขาได้ กระทําในศิ โยน 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ภู เขา
ซึ่งทําลายเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เจ้าผู้ทําลายแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้า และ
กลิง้ เจ้า ลงมาจากหน้าผา และจะกระทํา ให้เจ้ าเป็น ภูเขาที่ ถู กไหม้ 26 เขาจะไม่ เอาหิน จากเจ้า ไปทําศิ ลาม ุม
เอก และไม่เอาหินไปทํารากฐาน แต่เจ้าจะถูกทิง้ ร้างเป็นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 27 จงตัง้ ธงไว้บนแผ่น
ดิน จงเป่า แตรท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย จงเตรียมประชาชาติ ทัง้ หลายไว้ทํา สงครามกับ เธอ จงเรียก
ราชอาณาจักรต่อไปนี้ มาสู้กับเธอ อารารัต มินนี และอัชเคนั ส จงตัง้ จอมทัพไว้ต่อสู้เธอ จงทําม้าขึ้นเหมือน
บุ้งคันระเกะระกะ 28 จงเตรียมบรรดาประชาชาติมาทําสงครามกับเธอ คือเตรียมบรรดากษั ตริย์แห่งมีเดีย
พร้อมทัง้ เจ้าเมืองและปลัดเมืองทัง้ หลาย และทุกแผ่นดิ นที ่ข้น
ึ แก่ มีเดีย 29 แผ่นดินนั ้นจะสะเทือนสะท้าน
และโศกเศร้า เพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์จะเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้ บาบิโลน เพื่อจะกระทําให้แผ่
นดิน บาบิ โลนเป็ นที ่ รกร้างปราศจากคนอาศัย 30 นั กรบแห่ง บาบิ โลนหยุด รบแล้ว เขาทัง้ หลายค้างอยู่ ในที่
กําบัง เข้ม แข็ง ของเขา กําลัง ของเขาถอยเสีย แล้ว เขาทัง้ หลายกลายเป็น เหมือนผู้ หญิง เขาได้ เผาที่ อาศัย
ของเธอแล้ว และดาลประตู ของเธอก็ หัก 31 นั ก วิง่ คนหนึ่ ง วิง่ ไปพบนั ก วิ่งอ ีก คนหนึ่ ง ทูต คนหนึ่ ง วิง่ ไปพบ
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ทู ตอ ีก คนหนึ่ ง เพื่อ ทูล กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนว่า เมืองของพระองค์ ถู กยึด ไว้ ทุ กด ้านแล้ว 32 ท่า ลุย ข้ามก็ ถู
กยึด แล้ว ที่ เป็น บึง เป็น หนองก็ ถู กไฟไหม้ และบรรดาทหารก็ ระสํ่าระสาย 33 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า บุตรสาวแห่งบาบิโลนก็ เหมือนลานนวดข้าว ณ เวลาที่ เธอถูกเหยียบยํ่า
อี กสัก ประเดีย
๋ ว เวลาเกี่ยวก็ จะมาถึง แล้ว� 34 ให้ ชาวเมืองศิ โยนพูด ว่า “เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลนได้ กินข้าพเจ้าเสียแล้ว ท่านได้ ขยํ้าข้าพเจ้า ท่านได้ ทําให้ข้าพเจ้าเป็นภาชนะว่างเปล่า ท่านได้ กลืนข้าพ
เจ้า ดั ่งม ังกร ท่านได้ อิ่มท ้ องด้วยของอร่อยของข้าพเจ้า แล ้ วท ่า นก็ คายข้าพเจ้า ทิง้ เสีย 35 ความทารุ ณ ที่ ได้
กระทํา แก่ ข้าพเจ้า และแก่ เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จงตกเหนื อ บาบิ โลน � ให้ เยรู ซาเล็ม กล่าวว่า “ให้ ความรับ
ผิด ชอบสําหรับ เลือดตกของเราอยู่ แก่ ชาวประเทศเคลเดีย� 36 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู
เถิด เราจะแก้ คดี ของเจ้า และกระทํา การแก้ แค้น เพื่อ เจ้า เราจะทํา ทะเลของเธอให้แห้ง และกระทํา แหล่ง
นํ้าของเธอให้เหือด 37 และบาบิโลนจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง เป็ นที ่อยู่อาศัยของมังกร เป็ นที ่น่าตก
ตะลึง และเป็ นที ่ เย้ย หยัน ปราศจากคนอาศัย 38 เขาทัง้ หลายจะคํารามด้วยกัน อย่างสิงโต เขาทัง้ หลายจะ
คํารามอย่างลูก สิงโต 39 ขณะที่ เขาทัง้ หลายผ่าวร้อน เราจะเตรียมการเลี้ยงให้ และกระทํา ให้ เขาทัง้ หลาย
มึนเมา เพื่อเขาทัง้ หลายจะปลาบปลื้มยินดี จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลับอยู่ชัว่ กาลนาน ไม่ตื่นเลย พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 40 เราจะนําเขาทัง้ หลายลงมาดุจลูกแกะไปยังการฆ่า เหมือนแกะผู้และแพะผู้ 41 เชชัก
ถูก ยึด แล้ว หนอ ซึ่ง เป็ นที ่ สรรเสริญ ของทัว่ แผ่น ดิน โลกถูก จับ แล้ว เล่า บาบิ โลนได้ กลายเป็ นที ่ น่า ตกตะลึง
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติเสียแล้วหนอ 42 ทะเลขึ้นมาเหนื อบาบิโลน คลื่นอย่างมากมายคลุมเธอไว้ 43 หัว
เมืองของเธอกลายเป็นที่รกร้าง เป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งและเป็นถิน
่ ทุรกันดาร เป็นแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดอาศัย
อยู่และไม่มีบุ ตรของมนุษย์คนใดข้ามไป 44 และเราจะลงโทษพระเบลในบาบิโลน ท่านกลืนอะไรเข้าไปแล้ว
เราจะเอาออกจากปากท่านเสีย บรรดาประชาชาติ จะไม่ ไหลไปหาท่านอีก เออ กําแพงแห่ง บาบิ โลนจะล้ม
ลง 45 ประชาชนของเราเอ๋ย จงออกไปเสียจากท่ามกลางเธอ ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนรอดจากความพิโรธ
อั นร ้อนแรงของพระเยโฮวาห์ เถิด 46 อย่า ให้ ใจของเจ้า วิตก และอย่า ให้ กล ัว ต่อ ข่าวลือ ซึ่ง ได้ยน
ิ ในแผ่น ดิน
นั ้น จะมี ข่าวลือ เรือ
่ งหนึ่ ง มาในปี หนึ่ ง และหลัง จากนั ้ นอ ีกปี หน่ึ งก ็ มี ข่าวลือ เรือ
่ งหนึ่ ง มา และความทารุ ณ ก็
มีอยู่ในแผ่นดินและผู้ครอบครองก็ต่อสู้กับผู้ครอบครอง 47 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะ
ลงโทษรู ปเคารพสลักแห่งบาบิโลน แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของเธอจะต้องได้ อาย และบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆ่า
จะล้มลงที่ท่ามกลางเธอ 48 แล้วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิง่ ที่มีอยูในนั
่
้น จะร้องเพลงเหนื อบาบิ
โลน เพราะว่าผู้ทําลายจะมาจากทิศเหนื อต่อสู้กับเธอ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 49 บาบิโลนทําให้คนอิสราเอล
ที่ ถู กฆ่าล้มลงฉั นใด คนที ่ถู กฆ่าแห่งแผ่นดินโลกทัง้ มวลจะต้องล้มลงที่ บาบิโลนฉั นนั ้น 50 เจ้ าทัง้ หลายผู้ที่
รอดพ้น ไปจากดาบ หนี ไปเถิด อย่า ยืน นิ่ ง อยู่ จงระลึก ถึง พระเยโฮวาห์จากที่ ไกล และให้กรุ งเยรู ซาเล็ม เข้า
มาในจิตใจของเจ้า 51 เราได้อาย เพราะเราได้ยน
ิ คําเยาะเย้ย ความอัปยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติ
ได้ เข ้า ในสถานบริสุทธิ์ แห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 52 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน
เวลาจะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรู ปเคารพสลักของเธอ และคนที่ บาดเจ็บจะครํา่ ครวญอยู่ทัว่ แผ่นดินทัง้ สิน
้
ของเธอ 53 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ถึง แม้ บาบิ โลนจะขึ้น ไปบนสวรรค์ และถึง แม้ เธอจะสร้างป้อ มกั นที ่สู งอ ัน
เข้มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้ทําลายก็ยงั จะมาจากเราเหนื อเธอ 54 มีเสียงร้องมาจากบาบิโลน และเสียงการ
ทําลายอย่างใหญ่ หลวงจากแผ่นดิน ของคนเคลเดีย 55 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําให้บาบิโลนเป็ นที ่
ทิง้ ร้าง และกระทํา เสียงที่ ใหญ่ โตของเธอให้ เงียบ เมื่อ คลื่น ของเธอคะนองเหมือนสายนํ้า อัน ยิง่ ใหญ่ เสียง
อึกทึก ของเขาก็ เปล ่ งออกมา 56 เพราะว่า ผู้ ทําลายได้ มาเหนื อ เธอ มาเหนื อ บาบิ โลน บรรดานั กรบของเธอ
ถูก ยึด แล้ว คัน ธนู ของเขาทัง้ หลายถู กห ัก เป็น ชิน
้ ๆ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า แห่ง การตอบแทน
พระองค์ จะทรงสนองเป็น แน่ 57 เราจะกระทํา ให้เจ้ านายของเธอและนั ก ปราชญ์ ของเธอ เจ้ าเมืองของเธอ
ผูบั
้ งคับบัญชาของเธอ และนั กรบของเธอมึนเมา จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลับอยชั
ู่ ว่ กาลนาน ไม่ตื่นเลย พระ
บรมมหากษั ตริย์ ผู้ ทรงพระนามว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ 58 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า
กําแพงอันกว้างขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรียบเสมอพื้นดิน และประตู เมืองสูงของเธอจะถูกเผา
ด้วยไฟ บรรดาประชาชนจะทํางานอย่างไร้ผล และชนชาติทัง้ หลายจะเหน็ ดเหนื่ อยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่านั ้น�
59 ถ้อยคําซึ่งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ได้ บัญชาแก่เสไรอาห์บุ ตรชายเนริยาห์ ผู้เป็ นบุตรชายมาอาเสอาห์ เมื่อเขา
ไปยังบาบิโลนกับเศเดคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลของท่านนั ้น เสไรอาห์เป็นหัวหน้าจัดที่พัก
60 เยเรมีย์ได้ เขียนบรรดาความร้ายทัง
้ สิน
้ ซึ่งจะมาถึงบาบิโลนนั ้นไว้ในหนั งสือ บรรดาถ้อยคําเหล่านี้ เป็นคํา
ที่เขียนไว้เกยวด
ี่
้วยเรือ
่ งบาบิโลน 61 และเยเรมียพู
์ ดกับเสไรอาห์ว่า “เมื่อท่านมาถึงบาบิโลนแล้ว 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 จะ
เป็ นที่รกร้างเป็นนิ ตย์� 63 ต่อมาเมื่อท่านอ่านหนั งสือนี้ จบแล้ว จงเอาหินก้อนหนึ่ งมัดติดมันไว้ และโยนมัน
ทิง้ ไปกลางแม่น้ํายูเฟรติส 64 และจงกล่าวว่า ‘บาบิโลนจะจมลงอย่างนี้ แหละ จะไม่ลอยขึ้นอีกเลยเนื่ องด้วย
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ความร้ายซึ่งเราจะนํามาเหนื อเธอ และพวกเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย� ” ถ้อยคําของเยเรมียมี
์ เพียงนี้
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รัชสมัยของเศเดคียาห์

1 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยีสิ
่ บเอ็ดพรรษาเมื่อท่านขึ้นเสวยราชย์

และท่านครอบครองในกรุ งเยรูซาเล็มสิ
บเอ็ดปี พระมารดาของท่านมีช่อ
์ งลิบนาห์ 2 และท่านได้กระทําสิง่ ที่
ื ว่าฮามุทาล เป็นบุตรสาวของเยเรมียแห่
ชัว่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุกอย่างที่เยโฮยาคิมได้กระทํานั ้น 3 เป็นเพราะพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์เป็นแน่ สิ่งต่างๆได้เป็นไปถึงเพียงนี้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและยูดาห์ จนพระองค์ทรงเหวีย
่ งเขาทัง้
หลายออกไปเสียจากพระพักตร์ของพระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
การล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม

4 และต่อมาในปี ที่เก้าแห่งรัชกาลของท่าน

ในวันที่สิบของเดือนที่สิบ เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งเมืองบา
บิโลน พร้อมกับกองทัพทัง้ สิน
่ งล้อมไว้
้ ของท่านได้มาต่อสู้กับกรุ งเยรู ซาเล็มและล้อมเมืองไว้ และสร้างเครือ
รอบ 5 กรุ งนั ้น จึง ถู กล ้ อมอยู่ จนปี ที่ สิ บเอ็ด แห่งกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ 6 เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ การก ัน ดาร
อาหารในกรุ ง นั ้ นร ้า ยกาจมาก จนไม่ มี อาหารเลยสําหรับ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน 7 แล ้ วกรุ งนั ้ นก ็ แตกและ
ทหารทัง้ หมดก็หนี ออกไปจากกรุ งในกลางคืน ไปตามทางประตูเมืองระหว่างกําแพงทัง้ สอง ไปตามทางราช
อุทยาน (ฝ่ายคนเคลเดี ยก็ล้อมอยู่รอบกรุ ง� และเขาทัง้ หลายไปทางที่ ราบ 8 แต่ กองทัพของคนเคลเดียได้
ไล่ติดตามกษั ตริย์ไป และไปทันเศเดคียาห์ในที่ราบเมืองเยรีโค และกองทัพทัง้ สิน
้ ของท่านก็กระจัดกระจาย
ไปจากท่าน 9 และเขาก็ จับกษั ตริย์ นําขึ้นมาถวายแก่ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ ตําบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามั ท
และกษั ตริย์ก็ได้ พิพากษาโทษท่าน 10 กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ประหารบุตรชายทัง้ หลายของเศเดคี ยาห์ต่อ
หน้าต่อตาท่าน และได้ประหารเจ้านายทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์เสียที ่ตําบลริบลาห์ 11 ท่านทําตาของเศเดคียาห์ให้
บอดไป และกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนตีตรวนไว้และนํา ท่านไปยัง บาบิ โลน และขัง ท่านไว้ในคุก จนวันที ่ ท่านสิน
้
ชีวต
ิ
คนยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย

12 เมื่อวันที ่สิ บในเดือนที่ ห้า

ซึ่งเป็นปี ที่ สิ บเก้าของรัชกาลเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน เนบูซาระ
ดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ผู้ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ บาบิ โลน ได้ เข ้า ไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 และเขา
ได้ เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง และบรรดาเรือนทัง้ สิน
้ ของกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย ท่านเผา
บ้านของผู้ ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลายเสีย หมดทุก หลัง 14 และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ผู้ อยู่ กับ ผู้ บังคับ บัญชา
ทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกําแพงทัง้ หมดที่อยู่รอบกรุ งเยรู ซาเล็มลง 15 และเนบูซาระดานผู้บังคับบัญชา
ทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ ประชาชนบางคนที่ ยากจนและประชาชนที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง เหลือ อยู่ ในกรุ ง และผู้
ที่ หลบหนี ผู้ หนี ไปหากษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนพร้อมกับ ฝูง ชนที่ เหลือ อยู่ ไปเป็น เชลย 16 แต่ เนบู ซาระดานผู้
บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้ละคนจนในแผ่นดินไว้บ้าง ให้เป็นคนทําสวนองุน
่ และเป็นคนทําไร่ไถนา
17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิซ
์ ่ึง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเชิง และขัน สาครทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น คนเคลเดียได้ทุบเสียเป็นชิน
์ ัง้ หมดไปยังบาบิโลน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิท
18 และเขาได้ขนเอาหม้อขนาดใหญ่ด้วย อีกทัง
้ พลัว่ ตะไกรตัดไส้ตะเกียง และชามและช้อน และภาชนะทอง
สัมฤทธิทั
ั 19 ทังอ
้ ่าง ถาดรองไฟ และชาม และหม้อขนาดใหญ่ และเชิงเทียน และ
์ ง้ สิน
้ ซึ่งใช้ในการปรนนิ บติ
ช้อน และอ่างนํ้า อะไรที่ทําด้วยทองคํา ผูบั
้ งคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ก็เอาไปเป็นทองคํา อะไรที่ทําด้วย
เงินก ็ เอาไปเป็น เงิน 20 ส่วนเสาสองเสา และขัน สาครหนึ่ ง ลูก กับ วัว ทองสัมฤทธิสิ
์ บสองตัว ซึ่ง อยู่ใต้ เชิง ทัง้
หลาย ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนได้สร้างไว้สําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทองสัมฤทธิของสิ
ง่ ของเหล่านี้ ทัง้ สิ้
์
นก็ชงก
ั ่ ันไม่ไหว 21 ส่วนเสานั ้น เสาต้นหนึ่ งสูงสิบแปดศอก วัดรอบสิบสองศอก และความหนาของมันเป็นสี่
นิว
้ กลางกลวง 22 บนเสานี้ มีบัวควํา่ ยอดทองสัมฤทธิ์ บัวควํา่ ยอดอันหนึ่ งสูงห้าศอก มีตาข่ายและลูกทับทิม
ทัง้ หมดทําด้วยทองสัมฤทธิอยู
์ ่รอบบัวควํา่ ยอด และเสาที่สองก็มีเหมือนกัน ทัง้ ลูกทับทิมด้วย 23 ข้างๆมีลูก
ทั บทิมเก้าสิบหกลูก บนตาข่ายโดยรอบนั ้ นมีลูกทั บทิมทง
ั ้ หมดหนึ่ งร้อยลูก 24 และผู้บัญชาการทหารรักษา
พระองค์ ได้ จับ เสไรอาห์ ปุ โรหิต ใหญ่ และเศฟัน ยาห์ ปุ โรหิต ที่ สอง และผู้ เฝ้า ธรณี ประตู อี กสามคน 25 และ
จากกรุ ง นั ้น ท่านจับ ขั นที คนหนึ่ ง ผู้ บังคับ ทหาร และที่ ปรึกษาของกษั ตริย์ เจ ็ดคน ซึ่ง พบอยู่ ในกรุ ง นั ้น และ
เลขานุการของผู้บังคับบัญชาของกองทัพ ผู้ซึ่งเกณฑ์ประชาชนแห่งแผ่นดิน และประชาชนแห่งแผ่นดินอีก
หกสิบคนซึ่งพบอยูท
่ ่ามกลางกรุ งนั ้น 26 และเนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่า
นี้ นําไปถวายกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ตําบลริบลาห์ 27 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงตีเขา และประหารเขาเสีย
ที่ตําบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท ดังนั ้นแหละ ยูดาห์ก็ได้ถูกนําไปเป็นเชลยออกไปจากแผ่นดินของตน 28 ต่อ
ไปนี้ เป็นจํานวนประชาชนซึ่งเนบูคัดเนสซาร์จับไปเป็นเชลย ในปี ที่ เจ็ด พวกยิวสามพันยี่สิบสามคน 29 ในปี
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ที่สิบแปดแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็มแปดร้อยสามสิบสองคน 30 ในปี ที่ยี่สิ
บสามแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์จับยิวเป็นเชลยเจ็ดร้อย
สี่สิบห้าคน รวมคนทัง้ หมดเป็นสี่พนก
ั ับหกร้อยคน
เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิโลน (2 พกษ 25:27-30)

31 และต่อ มาในปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง การเป็ น เชลยของเยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยู ดาห์นั ้น

เมื่อวันที ่ยี่สิ บห้า
ในเดือนที่ สิบสอง เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปี ที่ ท่านขึ้นเสวยราชย์ ท่านได้ยกศีรษะของเยโฮยา
คี นกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ขึ้น และได้ นําท่านออกมาจากคุก 32 พระองค์ ตรัสอย่างเมตตาต่อท่าน และให้นั่งบน
ที่ นั่ง เหนื อ กว่า บรรดากษั ตริย์ทัง้ หลายที่ อยู่ในบาบิ โลน 33 ดัง นั ้น เยโฮยาคีน จึง ถอดเครือ
่ งแต่ง กายนั กโทษ
ออกเสีย และท่านได้ รบ
ั ประทานที่ โต๊ะเสวยต่อพระพักตร์กษั ตริย์ทุกวันตลอดชีวต
ิ 34 ส่วนงบประมาณที่ ให้
นั ้นท่านก็ได้รับพระราชทานจากกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตามความต้องการรายวันอยู่เสมอ ตลอดเมื่อท่านมีชี
วิตอยูจ
่ นวันตายของท่าน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงครํ่าครวญ

ทัง้ ห้า บทของหนั งสือ บทเพลงครํา่ ครวญเป็น เพลงครํา่ ครวญหรือ เพลงแห่ง ความทุกข์ ซึ่ง เขียนขึ้น เกี่ยว
กับ การทําลายประเทศยู ดาห์ การที่ อส
ิ ราเอลถูก นํา ไปเป็น เชลยในบาบิ โลน และการที่ เยเรมีย์ ติ ดคุก อย่าง
ไม่ ยุติธรรม ความทุกข์ ของเยเรมีย์ เป็น ความทุกข์ ที่ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า เยเรมีย์ รก
ั ยู ดาห์ เหมือน
อย่างบิ ดารักล ูก และภรรยารัก สามี ของตน บทเพลงครํา่ ครวญนี้ พู ดถึง พระเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ด้วย
(3:22-23)
เพลงครํา่ ครวญบทแรก

กรุ งที่ คับ คั ่งด ้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ ได้ หนอ กรุ งที่ รุง่ เรืองอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ มากลายเป็น ดัง่
หญิงม่ายหนอ กรุ งที่เป็นดัง่ เจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทัง้ หลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป 2 กรุ งนั ้ นร่าํ ไห้สะอื้น
ในราตรีกาล และนํ้าตาของเธอก็ อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รก
ั เธอให้ มาปลอบเธอก็ หาไม่ พบ
บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิน
้ ทุก คนได้ ทรยศต่อ เธอ เขาทัง้ ปวงกลับ เป็น ศั ตรู ของเธอ 3 ยู ดาห์ ได้ ถู กกวาด
ไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทํางานอย่างทาส เธอต้องพํานั กอยู่ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย เธอ
ไม่ พบที่ หยุด พัก สงบเลย บรรดาผู้ ข่มเหงได้ ไล่ ทัน เธอเมื่อ เวลาเธอทุกข์ ใจ 4 ถนนหนทางที่ เข ้า เมืองศิ โยน
ก็ ครํา่ ครวญอยู่ เพราะไม่ มี ผู้ ใดเดิน ไปในงานเทศกาลที่ เคร่งครัด ทัง้ หลายนั ้น บรรดาประตู เมืองของเธอ
ก็ รกร้างเสีย แล้ว พวกปุโรหิต ของเธอได้ พากัน ถอนใจ สาวพรหมจารีทัง้ หลายของเธอก็ ต้องทนทุกข์ และ
ตัว เธอเองก็ ได้ รับ ความขมขื่น ยิง่ นั ก 5 พวกคู่ อริของเธอกลายเป็น หัวหน้า พวกศั ตรู ของเธอได้ จําเริญ ขึ้น
ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ ของเธอ ลูกเต้าทัง้ หลายของ
เธอตกไปเป็น เชลยต่อ หน้า คู่ อริ 6 และความโอ่อา่ ตระการได้ พรากไปจากธิดาแห่ง ศิ โยนเสีย แล้ว พวกเจ้า
นายของเธอก็ กล ับ เป็น ดุจ ฝูง กวางที่ หาทุ่ง หญ้า เลี้ยงชีวต
ิ ไม่ ได้ และได้ วงิ่ ป้อแป้ หนี ไปข้างหน้า ผู้ ไล่ ติดตาม
7 เยรู ซาเล็มเมื่อตกอยูใ่ นยามทุกข์ใจและยามลําเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิง
่ ประเสริฐที่ตนเคยมีในครัง้ กระโน้ น
เมื่อพลเมืองของเธอตกอยูใ่ นมือของคู่อริ และหามีผูใดจะสงเคราะห์
้
เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วกเ็ ยาะเย้ย
วันสะบาโตทัง้ หลายของเธอ 8 เยรู ซาเล็ม ได้ ทําบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุ ฉะนี้ เธอจึงถูก ไล่ ออก บรรดาคนที่
เคยให้เกียรติ เธอก็ ลบหลู่ เธอ เพราะเหตุ เขาทัง้ หลายเห็น ความเปลือยเปล่า ของเธอ เออ เธอเองได้ ถอนใจ
ยิง่ และหัน หน้า ของเธอไปเสีย 9 มลทิน ของเธอก็ กร ัง อยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้ คํานึ ง ถึง อนาคต
ของเธอไม่ ดัง นั ้น เธอจึง ได้ เสื่อมทรามลงเร็ว อย่างน่า ใจหาย เธอก็ ไม่มี ผู้ ใดจะเล้าโลม “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้า พระองค์ เพราะพวกศั ตรู ได้ พองตัว ขึ้น แล้ว� 10 พวกศั ตรู ได้ ยื่
นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้ เห็นบรรดาประชาชาติ บุ กรุ กเข้ามาในสถานบริ
สุทธิ์ ของเธอ คือ คนที่ พระองค์ ได้ ทรงห้ามไม่ ให้เข ้า มาในชุ มนุมชนของพระองค์ 11 บรรดาพลเมืองของเธอ
ได้ถอนใจใหญ่ เขาทัง้ หลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อ
จะได้ ประทังชีวต
ิ “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์ เป็ นที ่เหย
ียดหยามเสียแล้ว� 12 “ดูก่อน ท่านทัง้ หลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู ส
้ ึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว
่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา
แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริว้ ข้าพเจ้าอย่างเกรีย
้ วกราดนั ้น 13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้อง
บนให้เข้าไปเหนื อกระดูกทัง้ หลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั ้ นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั ้น พระองค์ ได้ ทรง
กางตาข่ายไว้ดัก เท้า ของข้าพเจ้า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้องหัน กลับ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้
ข้าพเจ้า โดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทัง้ วัน 14 แอกแห่ง การละเมิด ทัง้ มวลของข้าพเจ้า ก็ ถู กรวบ
เข้า โดยพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงรวบมัด ไว้ แอกนั ้ นร ัด รึง รอบคอข้าพเจ้า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ กําลัง
ข้าพเจ้า ถอยไป องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงมอบข้าพเจ้า ไว้ในมือ ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ สามารถต่อ
ต้านได้ 15 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเหยียบบรรดาผู้ มี กําลัง แข็งแกร่ง ของข้าพเจ้า ไว้ใต้ พระบาทท่ามกลาง
ข้าพเจ้า พระองค์ ได้ ทรงเกณฑ์ ชุ มนุมชนเข้า มาต่อสู้ ข้าพเจ้า เพื่อ จะขยี้ชายฉกรรจ์ ของข้าพเจ้า ให้แหลกไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงยํ่าบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดัง่ เหยียบผลองุน
่ ลงในบ่อยํ่าองุน
่ 16 เพราะเรือ
่ ง
เหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า เออ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้ามีน้ําตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยน
ที่ ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้า ก็ อยู่ ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้า ก็ โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศั
ตรู ได้ ชัยชนะ � 17 เมืองศิ โยนได้ เหย ีย ดมือ ทัง้ สองออก แต่ ก็ ไม่มี ใครที่ เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ ทรงมี
พระบัญชาเรือ
่ งยาโคบว่า ให้พวกคู่ อริล้อมยาโคบไว้ เยรู ซาเล็ม เป็น ดัง่ ผู้ หญิง เมื่ อม ี ประจํา เดือนท่ามกลาง
1

เพลงครํา่ ครวญ 1:18

639

เพลงครํา่ ครวญ 2:16

เขาทัง้ หลาย 18 “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อน
บรรดาชนชาติทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของ
ข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว 19 ข้าพเจ้าได้รอ
้ งเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขา
ทัง้ หลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออก
หาอาหารเพื่อ ประทัง ชีวต
ิ ของตน 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้า พระองค์ มี ความ
ทุกข์ จิ ตใจของข้าพระองค์ มี ความทุรนทุราย จิ ตใจของข้าพระองค์ ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์ มักกบฏอย่าง
ร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู 21 เขาทัง้ หลายได้ ยินว่า ข้าพระองค์ ถอนใจ
อย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ ไม่ บรรดาศั ตรู ของข้าพระองค์ ได้ ยินถึงเหตุ รา้ ยที่ ตกแก่ ข้าพระองค์
เขาทัง้ หลายก็ พากัน ดีใจที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา อย่างนี้ พระองค์ จะทรงนํา วาระที่ พระองค์ ทรงประกาศไว้
นั ้น ให้ มาถึง และเขาทัง้ หลายจะเป็น อย่างที่ ข้า พระองค์ เป็น อยู่ นี้ 22 ขอให้ บรรดาการชัว่ ของเขาทัง้ หลาย
มาปรากฏต่อ พระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทํา แก่ เขาทัง้ หลาย เหมือนที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา แก่ ข้า
พระองค์ เพราะการละเมิดทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมาย
หลายครัง้ และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว�
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ด้วย พระพิโรธ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ใช้ เมฆ บัง ธิดา ของ ศิ โยน หนอ พระองค์ ได้ ทรง เหวีย
่ ง สง่า ราศี
ของอิสราเอลให้ตกลงจากฟ้า ถึ งด ิน พระองค์ มิได้ ทรงระลึก ถึง แท่น รองพระบาทของพระองค์ เลยในยามที่
พระองค์ ทรงกริว้ 2 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกลื นที ่ อยู่ทัง้ สิน
้ ของยาโคบเสีย แล้ว และไม่ ทรงเมตตา พระองค์
ได้ ทรงพัง ป้อมปราการทัง้ หลายของธิดาแห่ง ยู ดาห์ให้ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงทลาย
ป้อมปราการเหล่า 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 แรงของพระองค์ พระองค์
ทรงดึง พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ กล ับ มาเสีย จากเขาต่อ หน้า ศั ตรู และพระองค์ ทรงเผาผลาญคน
ยาโคบดุจ เพลิง ลุก โพลงไหม้ ไปรอบๆ 4 พระองค์ ทรงโก่ง ธนู ของพระองค์ อย่างศั ตรู ทรงยกพระหัตถ์ เบื้อง
ขวาทีท่า ปัจจามิตร และได้ ทรงประหารบรรดาคนที่ ตาของเราจะอวดได้ นั้น เสีย ในกระโจมของธิดาแห่ง ศิ
โยน พระองค์ ได้ ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ ออกมาดุจ เพลิง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น เหมือ นศั
ตรู พระองค์ ได้ ทรงกลืนพวกอิสราเอลเสีย พระองค์ ได้ ทรงกลืนบรรดาวังของเขาหมด และได้ ทรงทําลายที่
กําบังของเขาให้ ทรงทวีความเศร้าโศกและการครํา่ ครวญในธิดาแห่งยูดาห์ 6 พระองค์ ได้ ทรงพังพลับพลา
ของพระองค์เสียเหมือนหนึ่ งเป็นเพิงในสวน ทรงทําลายสถานที่ประชุมทัง้ หลายของพระองค์ พระเยโฮวาห์
ได้ ทรงกระทํา ทัง้ เทศกาลตามกําหนดและวัน สะบาโตให้ ลืม เลือนไปในศิ โยน ด้วยพระพิโรธอัน เดือดดาล
พระองค์ทรงดูถูกองค์กษั ตริย์และปุโรหิต 7 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทิง้ แท่นบูชาของพระองค์เสีย พระองค์
ทรงเกลียดสถานบริสุทธิ ์ ของพระองค์ กําแพงวัง ทัง้ หลายนั ้น พระองค์ ได้ ทรงมอบไว้ในเงื้อมมือ ศั ตรู เขา
ทัง้ หลายได้ ส่ง เสียงอึกทึก ในพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างในวัน เทศกาลตามกําหนด 8 พระเย
โฮวาห์ได้ทรงตัง้ พระทัยไว้แล้วว่าจะทําลายกําแพงของธิดาแห่งศิ โยนเสีย พระองค์ได้ทรงขึงเส้ นวัดไว้แล้ว
พระองค์ มิได้ ทรงหดพระหัตถ์ เลิก การทําลาย เหตุ ฉะนี้ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ เนิ น ดิน และกํา แพงนั ้ นคร
่ํา ครวญ ให้ทรุ ด โทรมร่วงโรยไปด้วยกัน 9 ประตู เมืองศิ โยนทัง้ สิน
้ ทรุ ด ลงในดิน แล้ว พระองค์ ได้ ทรงทําลาย
และทรงหักดาลประตู ทัง้ ปวงเสีย สิน
้ กษั ตริย์และเจ้า นายทัง้ หลายแห่ง ศิ โยนก็ ตกอยู่ท่ามกลางประชาชาติ
ไม่มพระราชบั
ี
ญญัติอีกต่อไป บรรดาผูพยากรณ์
้
แห่งเมืองศิโยนหาได้รบน
ั มิ
ิ ตจากพระเยโฮวาห์อีกไม่ 10 พวก
ผู้ ใหญ่ ของธิดาแห่ง ศิ โยนก็ กําลัง นั ่ง เงียบอยู่ บนพื้น แผ่น ดิน เขาทัง้ หลายเอาผงคลี ดิ นซัด ขึ้น บนศีรษะของ
ตัว และนุ่งห่มผ้ากระสอบ สาวพรหมจารีทัง้ หลายแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มคอตกไปถึงดิน 11 นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า
ก็รว่ งโรยเพราะร้องไห้ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ระทม เพราะความพินาศของธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้า
ตับ ของข้าพเจ้า เทออกบนพื้น ดิน และเพราะเหล่า เด็ก เล็ก และเด็ก ที่ ยังด ูด นมนั ้น เป็น ลมสลบอยู่ตามถนน
ในกรุ 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 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเป็นพยานฝ่ายเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะเปรียบเจ้ากับอะไร โอ ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยน
เอ๋ย ข้าพเจ้า จะหาอะไรที่มาเทียบกับ เจ้า ได้ เล่า เพื่อ ข้าพเจ้า จะเล้าโลมเจ้า ได้ เพราะความอับปางของเจ้า ก็
ใหญ่เทียมเท่าสมุทร ผู้ใดจะรักษาเจ้าได้ เล่า 14 ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเจ้าได้ เห็นสิง่ ที่ โง่เขลาและไร้สาระ
มาบอกเจ้า แทนที่เขาจะเผยความชัว่ ช้าของเจ้าออกมาให้ประจักษ์ เพื่อจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี เขาทัง้ หลาย
กลับได้เห็นภาระที่เทียมเท็จอันเป็นเหตุให้เกิดการเนรเทศ 15 บรรดาคนที่ได้ผ่านไปมาก็ตบมือเยาะเย้ยเจ้า
เขาทัง้ หลายได้เย้ยหยันและได้สัน
่ ศีรษะใส่ธด
ิ าแห่งเยรู ซาเล็มแล้ วว่า “นี่ หรือคือกรุ งที่คนทัง้ หลายได้ขนาน
นามว่า งามหมดจด ว่า เป็น ความชื่นชมยินดี ของคนทั ่ วท ง
ั ้ โลก� 16 บรรดาศั ตรู ของเจ้า ได้ อา้ ปากตะโกน
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โพนทะนาเจ้า เขาทัง้ หลายเย้ยหยันและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เขาพากันร้องว่า “พวกเราได้กลืนเมืองนี้ แล้ว วัน
นี้ แหละคือวันที่พวกเราได้จ้องมองหา พวกเราได้พบแล้ว พวกเราเห็นแล้ว� 17 พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา
ตามพระประสงค์ แล้ว ได้ ทรงกระทํา ให้ พระดํารัส ของพระองค์ สําเร็จ ตามที่ พระองค์ ได้ บัญชาไว้ นานแล้ว
พระองค์ก็ได้ทรงทําลายอย่างไม่มีพระเมตตา พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรู เปรมปรีดิ์เย้ยเจ้า พระองค์ได้ทรง
ชูเขาของพวกศั ตรู ของเจ้าขึ้น 18 จิตใจของเขาทัง้ หลายร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า โอ กําแพงของธิดาแห่งศิ
โยนเอ๋ย จงให้น้ําตาไหลลงดุจสายนํ้าทัง้ กลางวันและกลางคืน อย่าให้เจ้าได้หยุดพัก อย่าให้แก้วตาของเจ้า
หยุดหย่อนเลย 19 จงลุกขึ้นร้องไห้ในกลางคืน ในต้นยามจงระบายความในใจของเจ้าออกอย่างนํ้าตรงพระ
พักตร์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงชูมือทัง้ สองของเจ้าขึ้นตรงไปยังพระองค์เพื่อขอชีวต
ิ ของบรรดาลูกเล็กเด็กแดง
ของเจ้า ที่หิวจนเป็นลมสลบไป ตามหัวถนนหนทางทุกแห่ง 20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรและ
พิจารณาเถิดว่า พระองค์ได้ทรงกระทําการเช่นนี้ แก่ผูใ้ ด ควรที่พวกผูห
้ ญิงจะกินลูกของตนหรือ จะกินทารก
ที่ ยังอ ุ้ มอยู่ หรือ พวกปุโรหิต และพวกผู้ พยากรณ์ ควรจะถูก ประหารในสถานบริสุทธิ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
หรือ 21 คนหนุ่ม และคนแก่ นอนเหยียดอยู่ ตามพื้น ดิน ในถนน สาวพรหมจารีและชายหนุ่ม ของข้า พระองค์
ถูกคมดาบหวดล้มลงแล้ว พระองค์ได้ทรงประหารเขาในวันเมื่อพระองค์ทรงกริว้ ได้ทรงสังหารเขาเสียโดย
ปราศจากพระกรุ ณา 22 พระองค์ ได้ ทรงเรียกผู้ที่ ข้าพระองค์ กลัวรอบทุ กด้านมาอย่างในวันเทศกาล พอถึง
วันที ่ พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธก็ ไม่มี สัก คนหนึ่ ง หนี เอาตัว รอดได้ หรือ คงเหลือ ตกค้างรอดตายอยู่ ผู้ ที่ ข้า
พระองค์ได้อุม
้ ชูและเลี้ยงดูมานน
ั ้ ศัตรู ของข้าพระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้ว
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1 ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ ได้ เห็นความทุกข์ใจ โดยไม้ เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์ 2 พระองค์ ทรงนําและพา
ข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ใช่ในความสว่าง 3 แท้ จริงพระองค์ทรงหันมาต่อสู้ ข้าพเจ้า พระองค์ทรงพลิก
พระหัตถ์ของพระองค์ต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่ตลอดวันร่าํ ไป 4 เนื้ อและหนั งข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทําให้ซูบซีดไป
พระองค์ ทรงหัก กระดูก ข้าพเจ้า แล้ว 5 พระองค์ ทรงสร้างรัว้ ขัง ข้าพเจ้า ทรงเอาความขมขื่น และความทุกข์
ยากลําบากล้อมข้าพเจ้าไว้ 6 พระองค์ได้ทรงบังคับข้าพเจ้าให้อยูในที
่
่มืด ดุจคนที่ตายนานแล้ว 7 พระองค์ทรง
กระทํา รัว้ ต้นไม้ ล้อมข้าพเจ้า ไว้เพื่อ จะกัก ไม่ ให้ออกไปได้ พระองค์ ทรงตี ตรวนหนั กล ่ามข้าพเจ้า ไว้ 8 ยิง่ กว่า
นั ้น เมื่อข้าพเจ้าร้องและตะโกน พระองค์มิทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพเจ้า 9 พระองค์ทรงล้อมทางทัง้ หลาย
ของข้าพเจ้า ด้วยก้อนหิ นที ่ สกัด พระองค์ ทรงกระทํา ให้ หนทางข้าพเจ้า คดเคี้ยวไป 10 ที ข้าพเจ้า พระองค์
ทรงทําท่าดุจหมีคอยตระครุ บ และดัง่ สิงโตแอบซุ่มอยู่ในที่ลับ 11 พระองค์ทรงหันเหทางของข้าพเจ้าไปเสีย
และฉี ก ข้าพเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้องโดดเดี่ยวอ้างว้าง 12 พระองค์ ทรงโก่ง ธนู ของ
พระองค์ และเอาข้าพเจ้า ตัง้ เป็น เป้า สํา หรับลู กธนู 13 พระองค์ ทรงเอาลูก ธนูในแล่ง ของพระองค์ ยิง เข้า ใน
หัวใจของข้าพเจ้าแล้ว 14 ข้าพเจ้าได้ กลายเป็ นที ่นินทาให้ชนชาติ ทัง้ หลายหัวเราะเยาะ เป็นเนื้ อเพลงให้เขา
ร้องเล่ นวันยังคํ่า 15 พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าบริโภคผักรสขมจนชํ่า พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเมาไปด้วยบอระ
เพ็ด 16 พระองค์กระทําให้ฟันข้าพเจ้าหักโดยเคี้ยวก้อนกรวด และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขีเถ้
้ า 17 พระองค์
กระทําให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุข จนข้าพเจ้าลืมความมัง่ คัง่ ว่าเป็นอะไร 18 ข้าพเจ้าจึงว่า
“กําลังและความหวังซึ่งข้าพเจ้าได้จากพระเยโฮวาห์ก็ดับหมด� 19 ขอทรงจําความทุกข์ใจและความทรมาน
ของข้าพเจ้า อันเป็นบอระเพ็ดและดีหมี 20 จิตวิญญาณของข้าพเจ้ายังนึ กถึงเนื องๆ และต้องค้อมลงภายใน
ตัว ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า หวนคิด ขึ้น มาได้ ข้าพเจ้า จึ งม ี ความหวัง 22 เพราะเหตุ พระเมตตาของพระเยโฮวาห์
เราจึง ไม่ สูญ สิน
้ ไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ ไม่มี สิน
้ สุด 23 เป็น ของใหม่ อยู่ทุ กเวลาเช้า ความสัตย์ซื่อ
24
ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก จิ ตใจของข้าพเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็น ส่วนของข้าพเจ้า เหตุ ฉะนี้ ข้าพเจ้า
จะหวัง ในพระองค์� 25 พระเยโฮวาห์ ทรงดี ต่อ คนทัง้ ปวงที่ คอยท่า พระองค์ อยู่ และทรงดี ต่อ จิต วิญญาณ
ที่ แสวงหาพระองค์ 26 เป็นการดี ที่ คนเราจะหวัง ใจและรอคอยความรอดจากพระเยโฮวาห์ ด้วยความสงบ
27 เป็ นการดี ที่ คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย 28 ให้ เขานั ่ง เงียบๆอยู่ แต่ ลําพัง เพราะพระองค์ ทรงวางแอก
นั ้น เอง 29 ให้ เขาเอาปากจดไว้ ในผงคลี ดิน ถ้า ทํา ดัง นั ้น ชะรอยจะมี หวัง 30 ให้ เขาเอียงแก้ม ให้ ผู้ ที่ ตบเขา
ให้ เขายอมรับ ความอับอายอย่างเต็ม เปี่ ยมเถิด 31 ด้วยว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะไม่ ทรงละทิง้ เป็น นิ ตย์ ดอก
32 แม้ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เก ิด ความเศร้า โศก พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาตามความเมตตาอัน ล้น เหลือ
ของพระองค์ 33 เพราะพระองค์ ทรงกระทํา ให้ใครเกิด ความทุกข์ ใจ หรือ ให้บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ มี ความ
โศกด้วยชอบพระทั ยก ็ หามิได้ 34 การเหยียบยํ่า บรรดาเชลยแห่ง แผ่น ดิน โลกไว้ ใต้ เท ้าก็ ดี 35 การตัด สิทธิ์
ของมนุษย์ผู้หน่งึ ผู้ใดต่อพระพักตร์ผู้ใหญ่ยิง่ สูงสุ ดก็ดี 36 การตัดสินกลับสัตย์ในคดีของมนุษย์ก็ดี องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ไม่ ทรงพอพระทัย เลย 37 ผู้ ใดจะสัง่ และให้เป็น ไปได้ นอกจากเมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงบัญชาให้
เป็นไป 38 จากพระโอษฐ์ ของพระผู้สูงสุดนั ้นไม่ ใช่มี มาทัง้ ร้ายและดี หรือ 39 มนุษย์เป็นๆจะไปบ่นเอากับใคร
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คื อมนุษย์ ที่ ถู กทําโทษเพราะบาปของตน 40 ให้ พวกเราทดสอบและพิจารณาวิถี ของพวกเรา และกลับ มา
หาพระเยโฮวาห์ เถิด 41 ให้ พวกเรายกจิตใจและมือ ของพวกเราขึ้น ต่อ พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ ทูล ว่า 42 “พวก
ข้า พระองค์ ได้ ทรยศและได้ กบฏแล้ว และพระองค์ ยงั ไม่ ได้ ทรงอภัยโทษ 43 พระองค์ ทรงห่ม ความกริว้ และ
ข่มเหงพวกข้า พระองค์ ได้ ทรงประหารอย่างไม่ สงสาร 44 พระองค์ ทรงคลุม พระองค์ ไว้ เสียด ้วยเมฆ เพื่อ
ว่าการอธิษฐานของพวกข้าพระองค์จะไม่ทะลุไปถึงพระองค์ได้ 45 พระองค์ได้ทรงกระทําให้พวกข้าพระองค์
เป็นเหมือนหยากเหยื่อและมูลฝอยอยูใ่ นท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 46 บรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์ได้อ้า
ปากตะโกนโพนทะนาว่าพวกข้าพระองค์ 47 ความหวาดและกับดักมาถึงข้าพระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ การรกร้าง
ว่างเปล่าและความพินาศ 48 นํ้าตาของข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ําเนื่ องด้วยความพินาศแห่งธิดาของชนชาติ
ของข้าพระองค์ 49 นํ้าตาของข้าพระองค์ ไหลลงไม่หยุดและไม่มี เวลาสร่างเลย 50 กว่าพระเยโฮวาห์จะทอด
พระเนตรลงแลดูจากสวรรค์ 51 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ทําให้ใจข้าพระองค์ระทมเพราะเหตุบรรดาบุตรสาว
แห่งกรุ งข้าพระองค์ 52 พวกที่ ตัง้ ตนเป็นศั ตรู ต่อข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุนั ้นได้ขับไล่ ข้าพระองค์ดังขับไล่ นก
53 เขาทัง
้ หลายจะตัด ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เสีย ในคุก ใต้ ดิน และเอาหิ นก ้อนหนึ่ ง ทุ่ม ใส่ ข้า พระองค์ 54 นํ้า ได้
ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้าถูกผลาญแน่ แล้ว� 55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์
ได้ร้องออกพระนามของพระองค์จากที่ลึกในคุกใต้ดิน 56 พระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่วา่ ‘ขออย่าทรง
จุก พระกรรณต่อ ลมหายใจและการร้องทูล ของข้า พระองค์� 57 พระองค์ ทรงเข้า มาใกล้ ในวันที ่ ข้า พระองค์
ร้องทูลพระองค์ พระองค์ตรัสว่า ‘ไม่ต้องกลัว� 58 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงเข้ากับคดีของ
จิตใจข้า พระองค์ แล้ว พระองค์ ทรงไถ่ ชีวิตข้า พระองค์ 59 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเห็นที ่ เขาผิด
ต่อ ข้า พระองค์ แล้ว ขอทรงพิพากษาคดี ของข้า พระองค์ เถิด 60 พระองค์ ได้ ทรงเห็น การแก้ แค้น ทัง้ สิน
้ ของ
เขา และบรรดาแผนการทําร้ายข้า พระองค์ แล้ว 61 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงได้ยน
ิ คํา เยาะเย้ย
และบรรดาแผนการทําร้ายข้าพระองค์แล้ว 62 คือริมฝีปากและความคิดของผูที
้ ่ได้รุ กรานข้าพระองค์ ก็ต่อสู้
ข้า พระองค์ อยู่วัน ยัง คํ่า 63 ดู เถิด ไม่ ว่า เขาจะนั ่ง หรือ ลุก ตัว ข้า พระองค์ ก็ เป็น เนื้ อ เพลงให้เขาร้องเล่น 64 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงสนองเขาทัง้ หลายตามการกระทําแห่งนํ้ามือของเขา 65 ขอพระองค์ทรง
กระทําให้ใจของเขาทัง้ ปวงโศกเศร้า ขอให้คําสาปของพระองค์ตกเหนื อเขา 66 ขอพระองค์ทรงรังควานและ
ทําลายเขาเสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห์�
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1 นี่ อย่างไรหนอ ทองคําจึ งมีสี สลัวและทองคําเนื้ อดีก็ เปลี่ยนไป เพชรพลอยแห่งสถานบริสุ ทธิ์ทิง
้ อยู่เกล
่อ
ื นกลาดตามทุกหัวถนน 2 บุ ตรชายผู้ประเสริฐของกรุ งศิ โยนมี ค่าเปรียบได้ กับทองคําเนื้ อดีนั ้น ถู กตี ราคา
เพียงเท่าหม้อดินที ่ปั้นขึ้นด้วยมือของช่างหม้อเท่านั ้นหนอ 3 แม้แต่สัตว์ประหลาดทะเลยังได้เอานมออกให้
ลูกของมันดูด แต่ธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าก็ใจร้าย ดุจนกกระจอกเทศในถิน
่ ทุรกันดาร 4 ลิน
้ ของทารกที่
5
ยังไม่หย่านมกระหายจนติดเพดาน พวกเด็กได้ขออาหาร แต่ไม่มใครยื
ี
่นให้เขา คนทัง้ ปวงที่เคยรับประทาน
อาหารอย่างเลิศหรู กลับต้องโดดเดี่ยวอยู่ตามถนน คนทัง้ หลายที่ เติบโตมาด้วยเสื้อสี แดงสดกลับต้องกอด
กองมูลสัตว์ 6 เพราะโทษความชัว่ ช้าของธิดาแห่งชนชาติข้าพเจ้านั ้นก็ใหญ่โตกว่าโทษบาปของเมืองโสโดม
ที่ต้องควํา่ ทลายลงในพริบตาเดียว โดยไม่มีมือใครได้แตะต้องเลย 7 พวกนาศีรข
์ องเธอบริสุทธิก
์ ว่าหิมะ และ
ขาวกว่านํ้านม ผิวพรรณของเขาเปล่งปลัง่ ยิง่ กว่ามุกดา เขามีรู ปร่างงามดัง่ ไพทูรย์ 8 บัดนี้ ผิวพรรณของเขา
ก็ดํายิง่ กว่าถ่านหิน ใครๆตามถนนก็จําเขาไม่ได้ หนังของเขาเหีย
่ วหุม
้ กระดูกและซูบราวกับไม้เสียบ 9 คนที ่
ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ ต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่านี้ ค่อยผอมค่อยตายไป ถู กแทงทะลุ เพราะ
ขาดผลจากท้องนา 10 มือของหญิงที่ ใจอ่อนกลับเอาลูกของตัวต้มกิน ลูกที่ ถู กต้มเป็นอาหารนั ้ นกินกันเมื่อ
ยามหายนะมาสู่ ธด
ิ าแห่ง ชนชาติ ของข้าพเจ้า 11 พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลโทโสออกมาแล้ว พระองค์ ทรง
เทพระพิโรธอัน เกรีย
้ วกราดของพระองค์ ลงแล้ว และได้ ทรงจุด ไฟขึ้น ในกรุ ง ศิ โยน ซึ่ง เผาผลาญรากของ
เมืองนั ้น 12 กษั ตริยทั
์ ง้ ปวงแห่งแผ่นดินโลก และบรรดาชาวพิภพพากันไม่เชื่อว่าคู่อริหรือศัตรูจะได้เข้าไปใน
ประตูกรุงเยรู ซาเล็มได้ 13 เพราะความผิดบาปของพวกผูพยากรณ์
้
ของกรุ งศิโยน และเพราะความชัว่ ช้าของ
พวกปุโรหิตของกรุ งนั ้น ที่ได้กระทําโลหิตของคนชอบธรรมให้ไหลออกในท่ามกลางกรุ ง 14 เขาทัง้ หลายเดิน
เปะปะและตาบอดไปตามถนน ทําตัว ให้ มลทิน ด้วยโลหิต จนคนจะจับ ต้องไม่ ได้ที่ เสื้อผ้า ของเขา 15 คนทัง้
หลายร้องบอกเขาว่า “ไปซิ มลทินจริง ไปเถอะ ไป๊ อย่ามาถูกต้องนะ� เมื่อเขาเหล่านั ้นหนี ไป เป็นคนพเนจร
พลเมืองของประชาชาติพูดกันว่า “เขาต้องไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไป� 16 พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้
เขาทัง้ ปวงกระจัดกระจายไป พระองค์จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอีกเลย คนทัง้ หลายจึงไม่นับถือพวกปุโรหิต
ไม่ ทําคุณ ต่อ พวกผู้ ใหญ่ 17 นั ยน์ ตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือ การช่วยเหลือ นั ้น ไร้ประโยชน์ ส่วน
การเฝ้ารอคอย พวกเราได้คอยประเทศที่ ไม่อาจจะช่วยเราให้รอดได้ 18 มีคนสะกดรอยตามเรา จนพวกเรา
เดินตามถนนของพวกเราไม่ได้ เบื้องปลายของพวกเราก็ใกล้เข้ามาแล้ว วันเดือนทัง้ หลายของพวกเราก็จะ
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จบอยู่ เพราะบัน
้ ปลายของพวกเรามาถึง 19 พวกที่ ข่มเหงเราก็ เร็ว กว่า นกอินทรีในท้องฟ้า เขาทัง้ หลายวิง่
ไล่กวดพวกเราบนภูเขา เขาทัง้ หลายซุ่มคอยจับเราในถิน
่ ทุรกันดาร 20 ลมปราณทางจมูกของพวกข้าพเจ้า
คือผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้นั ้น ก็ตกหลุมพรางของเขาทัง้ หลายแล้ว คือพวกเรากล่าวถึงพระองค์ท่านว่า
“เราจะดํารงชีวต
ิ ของเราท่ามกลางประชาชาติได้ ก็ด้วยอาศัยร่มเงาของพระองค์ท่าน� 21 โอ ธิดาแห่งเมือง
เอโดม ที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอูส จงเปรมปรีดิแ
์ ละยินดีเถิด ถ้วยนั ้นจะผ่านมาถึงเจ้าด้วย เจ้าจะต้องเมามาย
และจะกระทําให้ตัวเองเปลือยเปล่าไป 22 โอ ธิดาแห่งกรุ งศิ โยนเอ๋ย การลงโทษเพราะความชัว่ ช้าของเจ้าก็
ครบแล้ว พระองค์จะไม่ทรงพาเจ้าออกไปให้เป็นเชลยอีกต่อไป โอ ธิดาแห่งเมืองเอโดมเอ๋ย พระองค์จะทรง
ลงโทษเพราะความชัว่ ช้าของเจ้า พระองค์จะทรงเผยบาปของเจ้าให้ประจักษ์

5

เพลงครํา่ ครวญบทที่ห้า
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ว่า มี อะไรตกถึง ข้า พระองค์ ขอทรงพิจารณาและทอดพระเนตร
ความอดสู ของข้าพระองค์ 2 มรดกของพวกข้าพระองค์ ได้ ไปตกอยู่กับพวกต่างประเทศ บ้านเรือนของพวก
ข้าพระองค์เป็นของคนต่างด้าว 3 พวกข้าพระองค์เป็นคนกําพร้าและคนกําพร้าพ่อ และเหล่ามารดาของข้า
พระองค์ เป็น ดัง่ หญิ งม ่าย 4 นํ้า ก็ ต้องซื้อ เขาดื่ม ฟื นก ็ ต้องซื้อ เขาใช้ 5 ผู้ ข่มขี่ ได้ ขี่ คอพวกข้า พระองค์ ไว้ พวก
ข้าพระองค์ทํางานหนั กและไม่มีเวลาพักเลย 6 พวกข้าพระองค์พนมมือให้คนอียป
ิ ต์และคนอัสซีเรีย เพื่อจะ
ได้ อาหารรับ ประทานอิม
่ หนึ่ ง 7 บรรพบุรุษ ของพวกข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาป และก็ ตายหมดแล้ว พวกข้า
พระองค์ต้องถูกโทษเพราะความชัว่ ช้าของเขา 8 ทาสกลับปกครองพวกข้าพระองค์ ไม่มีผูใดช่
้
วยข้าพระองค์
ให้ พ้ นม ือ ของเขาได้ 9 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ อาหารมาโดยเอาชีวต
ิ เข้า เสี่ยงเพราะดาบแห่ง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
10 ผิวหนั งของพวกข้าพระองค์ก็ร้อนปานเตาอบ เพราะความเดือดร้อนของทุพภิกขภัย 11 เขาทัง
้ หลายขืนใจ
พวกผู้หญิงในกรุ งศิโยน และข่มใจสาวพรหมจารีในหัวเมืองแห่งยูดาห์ 12 พวกเจ้านายต้องถูกผูกมือแขวน
ไม่มีใครแสดงความนั บถือต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่มถูกบังคับให้โม่แป้ง และพวกเด็กต้องแบกฟืน
หนั กล้มลุกคลุกคลาน 14 พวกผู้ใหญ่หายตัวไปจากประตูเมือง พวกคนหนุ่มได้หยุดดีดสีตีเป่าแล้ว 15 ความ
ปลาบปลื้ม ก็ ประลาตไปจากใจของพวกข้า พระองค์ สิน
้ การเต้นรํา ของพวกข้า พระองค์ กลายเป็นการรํา่ ไห้
16 มงกุฎได้รว
่ งหล่นจากศีรษะข้าพระองค์แล้ว วิบัติแก่พวกข้าพระองค์ เพราะพวกข้าพระองค์กระทําบาปไว้
17 เหตุนี้เองใจพวกข้าพระองค์จึงอ่อนกําลัง เพราะการเหล่านี้ เองนั ยน์ ตาข้าพระองค์จึงมัวไป 18 เหตุด้วยภู
เขาศิ โยนซึ่งรกร้างไป พวกสุนัขจิง้ จอกจึงมาเดินเพ่นพ่านอยู่บนนั ้น 19 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์
ทรงสถิตอยู่เป็นนิ ตย์ พระที่นั่งของพระองค์ดํารงอยู่ทุกชัว่ อายุ 20 เป็นไฉนพระองค์ทรงลืมพวกข้าพระองค์
เสียเป็นนิ ตย์ เป็นไฉนได้ทรงทอดทิง้ พวกข้าพระองค์เสียนานดังนี้ 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้กลับสู่ พระองค์เถิด แล้วพวกข้าพระองค์ จะกลับสู่ พระองค์ ขอทรงฟื้ นเดือนปี ของข้าพระองค์ให้
เหมือ นดั งก ่อน 22 เว้น เสีย แต่ พระองค์ ทรงสลัด ทิง้ พวกข้า พระองค์ เสีย แล้ว และพระองค์ ทรงกริว้ พวกข้า
พระองค์อย่างล้นพ้น
1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเสเคียล

คําว่า “ข้าพเจ้าอยู�
่ และ “ข้าพเจ้าได้เห็น� ในข้อ 1 พิสูจน์ ว่า เอเสเคียลเป็นผู้เขียนเล่มนี้ เอเสเคียลเป็น
ทัง้ ปุโรหิตและศาสดาพยากรณ์ ในเวลาที่อส
ิ ราเอลเป็นเชลย เอเสเคียลอยูที
่ ่เทลอาบิบริมแม่น้ําเคบาร์ในบา
บิโลนในระหว่างพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมีบ้านส่วนตัว ทัง้ เอเสเคียลกับดาเนี ยลถูกกวาดไปเป็นเชลย
ในบาบิ โลนในปี ก่อน ค�ศ� 597 พร ้ อมกับ กษั 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 และเขาทํางานในรัชกาล
หลวงของบาบิโลน เอเสเคี ยลได้ เรียนรู มากจากเยเรมี
้
ย์ซ่ึงอยู่กับชาวยูดาห์ที่ เหลือในคานาอันและประเทศ
อียป
ิ ต์ เอเสเคียลพยากรณ์ เกี่ยวกับพวกยูดาห์และพวกอิสราเอล (ภาคเหนื อ) ด้วย พระเจ้าเรียกเอเสเคียล
ว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์� ซึ่งหมายความว่า คําพยากรณ์ ของเขาสําหรับเราทุกคน เขาพยากรณ์ เกี่ยวกับการที่
อิสราเอลจะกลับไปอยู่ในคานาอันอีก เกี่ยวกับเวลาแห่งความทุกข์ลําบาก 7 ปี การสงครามที่หุบเขาอารมา
เกดโดน การกลับใจเสียใหม่ของอิสราเอล และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
ดู เหมือนว่าเป้าหมายแห่งการพยากรณ์ ของเอเสเคี ยลคือให้หนุนใจพวกยู ดาห์ในตอนที่ เขาเป็นเชลยใน
บาบิโลน และให้เขามองล่วงหน้าถึงเวลาที่เขาจะกลับไปอยูที
่ ่คานาอันอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 21 ปี
นิ มิตถึงสิง่ ที่มีชีวิตอยูสี
่ ่ตัวแห่งสวรรค์

1 อยูมา
่

ในวันที่หา้ เดือนที่สี่ปีที่สามสิบ ขณะเมื่อข้าพเจ้าอยูที
่ ่ริมแม่น้ําเคบาร์ในหมู่พวกเชลย ท้องฟ้าเบิก
ออก และข้าพเจ้าได้เห็นนิ มิตจากพระเจ้า 2 เมื่อวันที ่หา้ เดือนนั ้น คือในปี ที่ ห้าที่ กษั ตริย์เยโฮยาคีนต้องเป็น
เชลย 3 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเอเสเคียลปุโรหิต บุตรชายบุซีในแผ่นดินของคนเคลเดียริมแม่น้ํา
เคบาร์ ณ ที่นั ่นพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนื อท่าน 4 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู ลมหมุ นก็พัดมาจาก
ทางเหนื อ มีเมฆก้อนใหญ่ที่มีความสว่างอยูรอบ
่
และมีไฟลุกวาบออกมาอยูเสมอ
่
ท่ามกลางไฟนั ้นดูประหนึ่ ง
ทองสัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ ซึ่งออกมาจากท่ามกลางไฟนั ้น 5 และจากท่ามกลางไฟนี้ มีร่างดังสิง่ ที่มีชีวิตอยู่สี่ตัว
ออกมา รู ปร่างของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นเช่นนี้ คือมีสัณฐานเหมือนมนุษย์ 6 แต่สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีหน้าสี่
หน้า และมีปีกสี่ปีกทุกตัว 7 เท้าของสิง่ ที่มีชีวิตอยูน
่ ั ้นตรง และฝ่าเท้าก็เหมือนฝ่าตีนลูกวัว และเป็นประกาย
อย่างทองสัมฤทธิขั
ั ้ สี่ข้างมีเป็ นมือคน สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทัง้ สี่มีหน้าและมีปี กดังนี้ 9 คือปีก
์ ด 8 ที่ใต้ปี กข้างตัวทง
ของมันต่างก็จดปีกของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้า ขณะที่ไปก็ไม่หันเลย 10 สัณฐานหน้าของสิง่ ที่มีชีวิ
ตอยู่ทัง้ สี่ มีหน้าเหมือนหน้าคน ทัง้ สี่ มีหน้าสิงโตอยู่ด้านขวา ทัง้ สี่ มีหน้าวัวอยู่ด้านซ้าย ทัง้ สี่ มีหน้านกอินทรี
ด้วย 11 หน้าของมันเป็นดังนี้ แหละ ปี กของมันกางแผ่ข้น
ึ ข้างบน ปี กสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและ
กัน ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน 12 สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวบินตรงไปข้างหน้า ไม่ว่าวิญญาณจะไปทางไหน
มั นก ็ ไปทางนั ้น เมื่อ ไปก็ ไม่ หัน เลย 13 สัณฐานของสิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ นั ้น มี สิ ่ง หนึ่ ง ที่ ดู เหมือนถ่านคุ เหมือนคบ
เพลิงหลายอัน เคลื่อนไปมาอยูใ่ นหมู่สิ่งที่มีชีวิตอยูเหล่
่
านั ้น ไฟนั ้นสุกใสและมีแสงฟ้าแลบออกมาจากไฟนั ้น
14 สิ่งที่มีชีวิตอยูก็
่ พุ่งไปพุ่งมาดัง่ ฟ้าแลบแปลบปลาบ 15 ขณะเมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งที่มีชีวิตอยูนั
่ ้น ดูเถิด วงล้
ออันหนึ่ งอยูบ
่ นพิภพข้างสิงม
ี วิตอยูที
่ ่มีหน้าสี่หน้านั ้น 16 ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่านั ้นแวบวาบ
่ ชี
อย่างพลอยเขียว วงล้อทัง้ สี่ก็มีสัณฐานเหมือนกัน ส่วนลักษณะและทรวดทรงนั ้นเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ
17 เมื่อจะไปก็ไปข้างใดในสี่ข้างของมันได้ เมื่อไปก็ไม่หันเลย 18 ขอบวงล้อนั ้นสู งและน่าสะพรึงกลัว และทัง
้ สี่
นั ้นที่ขอบมีนั ยน์ ตาเต็มอยู่รอบๆ 19 เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั้นไป วงล้อก็ตามไปข้างๆด้วย เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่เหาะ
ขึ้นจากพิภพ วงล้อก็เหาะขึ้นด้วย 20 วิญญาณจะไปที่ไหน สิ่งที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ไป คือวิญญาณของมันไปที่นั ่น
และวงล้อนั ้ นก็เหาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ได้อยู่ในวงล้อ 21 เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ไป
วงล้ อก็ไปด้วย เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่หยุด วงล้ อก็หยุด เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่เหาะขึ้นจากพิภพ วงล้ อก็เหาะตามไป
ด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิตอยูได้
่ อยูในวงล้
่
อ
นิ มิตถึงสง่าราศีของพระเจ้า

22 เหนื อศีรษะของสิง
่ ั ้นมล
ี ักษณะเหมือนท้องฟ้า
่ ที่มีชีวิตอยูน

ทอแสงอย่างแก้วผลึกที่น่ากลัว แผ่กว้างอยู่
เหนื อศีรษะของสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่นั ้น 23 ใต้ท้องฟ้านี้ ปี กกางออกตรง กางออกไปหากัน สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีปี
กคลุมกายข้างนี้ สองปีก และมีปีกคลุมกายข้างนั ้นสองปีก 24 และเมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยูเหล่
่
านี้ ไป ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
เสียงของปีกเหมือนเสียงของนํ้ามากหลาย ดังพระสุรเสียงขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เสียงโกลาหล เหมือน
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เสียงพลโยธา เมื่อ สิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ เหล่ านั ้น หยุด นิ่ งก ็ หุบ ปีก ลง 25 และมี เสียงมาจากท้องฟ้า เหนื อ ศีรษะของ
มัน เมื่อ สิง่ ที่ มี ชี วิ ตอยู่ เหล่ านั ้น หยุด นิ่ งก ็ หุบ ปีก ลง 26 และเหนื อ ท้องฟ้า ที่ อยู่ เหนื อ ศีรษะของสิง่ ที่ มี ชี วิ ตอ
ยู่ นั้ นม ี สิ ่ง คล้ายบัล ลั งก ์ มี ลักษณะเหมือนไพทูร ย์ และบนสิง่ ที่ เหมือ นบัลลั งก ์นั้ นก ็ มี ลักษณะเหมือนมนุษย์
27 และข้าพเจ้า เห็น ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิ์ที่ แวบวาบ เหมือนไฟที่ บัง ไว้อยู่ รอบข้าง เหนื อ สิง
้ เอว
่ ที่ เหมือนบัน
ของผู้ นั้น ขึ้น ไป และจากสิง่ ที่ เหมือนบัน
้ เอวลงมา ข้าพเจ้า เห็น เหมือนไฟ และมี ความสุกใสที่ อยู่ รอบท่าน
ผู้ นั ้น 28 ลักษณะความสุกใสที่ อยู่ รอบนั ้น เหมือนกับ สัณฐานของรุ ง้ ที่ ปรากฏในเมฆในวันที ่ ฝนตก ลักษณะ
ทรวดทรงแห่งสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์เป็นดังนี้ แหละ และเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงด
ิน และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงท่านผู้หน่ง
ึ ตรัส
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เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณ
“บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ยืน ขึ้น เราจะพู ดก ับ เจ้า� 2 และเมื่อ พระองค์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้าพระวิญญาณได้ เข้าไปในข้าพเจ้าและตัง้ ข้าพเจ้าให้ยน
ื ขึ้น และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระองค์ นั้นผู้ตรัสกับ
ข้าพเจ้า
1 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า

พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้พยากรณ์

และพระองค์ ตรัสส ัง่ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราส่ง เจ้า ไปยัง คนอิสราเอล ถึง ประชาชาติ ที่ มัก
กบฏ ผู้ซึ่งได้ กบฏต่อเรา ทัง้ ตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ ละเมิดต่อเราจนกระทัง่ วันนี้ 4 ประชาชนก็ หน้า
ด้านและดื้ อด ึ งด ้วย เราใช้ เจ้ าไปหาเขา และเจ้า จะพู ดก ับ เขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า �
5 เขาจะฟัง หรือ ปฏิ เสธไม่ ฟั งก ็ ตาม (เพราะว่า เขาเป็ น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ� 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
ว่าหนามย่อยหนามใหญ่อยู่กับเจ้า และเจ้าอยู่ท่ามกลางแมลงป่อง อย่าเกรงคําพูดของเขาเลย อย่าท้อถอย
เมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 7 และเจ้าจะกล่าวถ้อยคําของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือ
ปฏิเสธไม่ฟังก็ตามเถอะ เพราะเขาเป็นผู้ที่มักกบฏ 8 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ฝ่ายเจ้าจงฟังสิง่ ที่เรากล่าวแก่เจ้า
อย่า เป็น คนมัก กบฏอย่างวงศ์ วานที่ มัก กบฏนั ้น จงอ้า ปากขึ้น และกิน สิง่ ที่ เราให้เจ้า � 9 ดู เถิด เมื่อ ข้าพเจ้า
มองดู ก็ เห ็ นพระหัตถ์ ข้างหนึ่ ง เหยียดออกมายัง ข้าพเจ้า และดู เถิด ในพระหัตถ์ นั้ นม ี หน ังสื ออยู่ ม้วนหนึ่ ง
10 พระองค์ ทรงคลี่ หนังสื อม้วนนั ้น ออกต่อ หน้า ข้าพเจ้า และมี ตัว หนั งสือ เขียนอยู่ทังด
้ ้านหน้าและด้านหลัง
มีบทครํา่ ครวญ คําไว้ทุกข์และคําวิบติ
ั เขียนอยูบ
่ นนั ้น
3

3
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
“บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประทานสิง่ ที่ เจ้ าได้ พบ จงรับประทานหนั งสื
อม ้ วนนี้ และจงไปพู ดก ับ วงศ์ วานอิสราเอล� 2 ข้าพเจ้า จึ งอ ้า ปาก และพระองค์ ทรงให้ข้าพเจ้า รับ ประทาน
หนั งสื อม้วนนั ้น 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประทานหนั งสื อม้วนนี้ ซ่ึงเรา
ได้ให้แก่เจ้า และบรรจุให้เต็มท้องของเจ้า� แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับประทาน และเมื่อหนั งสือม้วนนั ้นอยู่ในปาก
ของข้าพเจ้า ก็ หวานเหมือนนํ้า ผึ้ง 4 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงไปยัง วงศ์
วานอิสราเอลและกล่าวถ้อยคํา ของเราแก่ เขา 5 เพราะเรามิ ได้ ใช้ เจ้ าไปหาชนชาติ ที่ พู ดภาษาต่างด้าวและ
ภาษาที่พูดยาก แต่ให้ไปหาวงศ์วานอิสราเอล 6 มิใช่ให้ไปหาชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากที่พูดภาษาต่างด้าว
และภาษาที่ พู ดยาก เป็น คํา ที่ เจ้ าจะเข้าใจไม่ ได้ ที่ จร ิง ถ้า เราใช้ เจ้ าไปหาคนเช่น นั ้น เขาทัง้ หลายจะฟัง เจ้า
7 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลจะไม่ ยอมฟัง เจ้า เพราะเขาไม่ ยอมฟัง เรา เพราะว่า วงศ์ วานอิสราเอลทัง
้ สิน
้ เป็น คน
หัวแข็งและจิตใจดื้อดึง 8 ดูเถิด เราได้กระทําให้หน้าของเจ้าขมึงทึงต่อหน้าของเขา และให้หน้าผากของเจ้า
ขึงขัง ต่อ หน้า ผากของเขา 9 เราได้ กระทํา ให้หน ้า ผากของเจ้า แข็ง ขัน อย่างเพชรที่ แข ็ งกว่า หินเหล็กไฟ อย่า
กลัว เขาเลย อย่า ท้อถอยเมื่อ เห็น หน้า เขา เพราะเขาเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ� 10 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี
กว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของเราที่พูดกับเจ้าไว้ในใจของเจ้า และจงฟังไว้ด้วยหูของเจ้า
11 ไปเถอะ เจ้ าจงไปหาพวกที่ เป็ น เชลย คือ ชนชาติ ของเจ้า นั ้น จงพู ดก ับ เขา และกล่าวแก่ เขาว่า ‘องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� ถึงเขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ช่างเถิด� 12 พระวิญญาณจึงยกข้าพเจ้าขึ้น
และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงกระหึ่มอยูข
่ ้างหลังข้าพเจ้าว่า “จงสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ซ่ึงขึ้นมา
จากสถานที่ของพระองค์� 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงปีกสิง่ ที่มีชีวิตอยู่ที่ถูกต้องกัน และเสียงวงล้อข้างๆสิง่
ที่ มีชีวิตอยู่นั ้น เป็นเสียงกระหึ่ม 14 พระวิญญาณก็ ยกข้าพเจ้าขึ้นและพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ ไปด้วยความ
ขมขื่น ใจข้าพเจ้าเดือดร้อน พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ก็หนักอยู่บนข้าพเจ้า 15 ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกที่ เป็น
1 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีกว่า
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เชลยที่ เทลอาบิบ ผู้ที่ อาศัยอยู่ที่ ริมแม่น้ําเคบาร์ และที่ ที่ เขานั ่งอยู่ข้าพเจ้าก็ นั่งอยู่ และยังคงอยู่อย่างมึนซึ
มท่ามกลางเขาเจ็ดวัน 16 ต่อมาพอสิน
้ เจ็ดวัน พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์ก็มาถึงข้าพเจ้าว่า
พระเจ้าทรงตัง้ เอเสเคียลให้เป็นยามเฝ้าจิตวิญญาณแห่งวงศ์วานอิสราเอล
เราได้กระทําให้เจ้าเป็นยามเฝ้าวงศ์ วานอิสราเอล เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคําจากปากของ
เราเมื่อไร เจ้ าจงกล่าวคําตักเตือนเขาจากเรา 18 ถ้าเราจะบอกแก่ คนชัวว
่ ่า ‘เจ้ าจะต้องตายแน่ ๆ� และเจ้า
ไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนชัว่ ให้ละทิง้ ทางชัว่ ของตนเสีย เพื่อจะช่วยชีวต
ิ เขาให้รอด คนชัวน
ั ้ จะตาย
่ น
เพราะความชัว่ ช้า ของเขา แต่ เราจะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า 19 แต่ ถ้า เจ้า ได้ ตัก เตือนคนชัว่
และเขามิได้ หันกลับจากความชัว่ ของเขา หรือจากทางชัว่ ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา แต่
เจ้ าจะได้ ชว
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้ 20 อีกประการหนึ่ ง ถ้าคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรม
่ ยชีวต
ของเขา และได้กระทําความชัว่ ช้า และเราวางสิง่ ที่สะดุดไว้ตรงหน้าเขา เขาจะต้องตาย เพราะว่าเจ้ามิได้ตัก
เตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่มีใครจดจําการกระทําอันชอบธรรมของเขาไว้เลย แต่เรา
จะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า 21 แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทําบาปและเขามิได้
กระทําบาป เขาจะมี ชีวิตอยู่ได้ แน่ เพราะเขารับคําตักเตือน และเจ้าก็ ได้ ช่วยชีวต
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้�
22 ณ ที่นั ่นพระหัตถ์แห่งพระเยโฮวาห์ได้มาอยูเ่ หนื อข้าพเจ้า และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงลุกขึ้นออก
ไปยังที่ ราบ และเราจะพู ดกับเจ้าที่ นั ่น� 23 ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ ราบ และดู เถิด สง่าราศี ของ
พระเยโฮวาห์ก็อยูที
่ ่นั ่นอย่างเดียวกับสง่าราศีซ่ึงข้าพเจ้าได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ
งดิน
17 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้

24 แต่พระวิญญาณได้เสด็จเข้าในข้าพเจ้ากระทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น

และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และทรง
บอกข้าพเจ้าว่า “จงไป ขังตัวเจ้าไว้ภายในเรือนของเจ้า 25 เจ้า โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด เขาจะเอาเชือก
พันเจ้า และผูกมัดเจ้าไว้ด้วยเชือกนั ้น เจ้าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ได้ 26 และเราจะกระทําให้ลิน
้ ของเจ้าติ
ดกับเพดานปากของเจ้า ดังนั ้นเจ้าจะเป็นใบ้ ไม่สามารถว่ากล่าวเขาได้ เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่
มักกบฏ 27 แต่เมื่อเราพูดกับเจ้า เราจะให้เจ้าหายใบ้ และเจ้าจะกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� ผู้ที่จะฟังก็ให้เขาได้ฟัง และผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ เพราะเขาทัง้ หลายเป็น
วงศ์วานที่มักกบฏ�

4
หมายสําคัญแห่งการล้อมนครเยรู ซาเล็มไว้

1 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเอาก้อนอิฐมาวางไว้ข้างหน้าเจ้า และแกะรู ปเมืองหนึ่ งไว้บนนั ้นคือนคร
เยรู ซาเล็ม 2 จงล้อมนครนั ้น ไว้และก่อ กําแพงล้อมไว้รอบนครนั ้น ด้วย และก่อ เชิง เทิน ไว้สู้ นครนั ้น และตัง้
ค่ายรอบนครไว้ และตัง้ เครือ
่ งทะลวงกําแพงไว้รอบนคร 3 จงหากระทะเหล็กมา และวางกระทะเหล็กนั ้นต่าง
เป็นกําแพงเหล็กระหว่างเจ้ากับนครนั ้น และเจ้าจงหันหน้าสู่นครนั ้น ให้นครนั ้นถูกล้อม แล้วเจ้าจงกระชับ
การล้อมเข้าไป นี่ เป็นหมายสําคัญสําหรับวงศ์วานอิสราเอล 4 แล้วเจ้าจงนอนตะแคงข้างซ้ายและเราจะวาง
ความชัว่ ช้า แห่ง วงศ์ วานอิสราเอลไว้เหนื อ เจ้า เจ้ านอนทั บอย ู่ กี่ วัน เจ้ าจะแบกความชัว่ ช้า ของนครนั ้น เท่า
นั ้ นว ัน 5 เพราะเราได้ กําหนดวัน ให้ แก่ เจ้ าแล้ว คือ สามร้อยเก้า สิบ วัน เท่ากับ จํานวนปี แห่ งความชัว่ ช้า ของ
เขา เจ้าจะต้องแบกความชัว่ ช้าของวงศ์วานอิสราเอลนานเท่านั ้น 6 และเมื่อเจ้ากระทําเช่นนี้ ครบวันแล้ว เจ้
าจะต้องนอนลงเป็ นคร ัง้ ที่ สอง แต่ นอนตะแคงข้างขวา และเจ้า จะแบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานยู ดาห์ เรา
กําหนดให้เจ้ าสี่ สิ บวันวันแทนปี 7 และเจ้าต้องตัง้ หน้าตรงการล้อมเยรู ซาเล็มไว้ด้วยแขนเปลือยเปล่า และ
เจ้าจงพยากรณ์ สู้นครนั ้น 8 และ ดูเถิด เราจะเอาเชือกมัดเจ้าไว้ เจ้าจะพลิกจากข้างนี้ ไปข้างโน้ นไม่ได้จนกว่า
เจ้าจะครบการล้อมนครตามกําหนดวันของเจ้า 9 เจ้ าจงเอาข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง ข้าว
ฟ่าง และเทียนแดง มาใส่ ในภาชนะลูกเดียวใช้ทําเป็นขนมปังให้เจ้า ระหว่างที่ เจ้ านอนตะแคงตามกําหนด
วันสามร้อยเก้าสิบวันนั ้น เจ้าจะรับประทานอาหารนี้ 10 และอาหารที่เจ้ารับประทานจะต้องชัง่ เป็นวันละยีสิ
่
บเชเขล เจ้าจงรับประทานตามเวลากําหนด 11 และนํ้าเจ้าต้องตวงดื่ม คือหนึ่ งในหกของฮินหนึ่ ง เจ้าจงดื่มน
้ําตามเวลากําหนด 12 และเจ้าจะต้องรับประทานต่างขนมปังข้าวบาร์เลย์ ใช้ไฟอุจจาระมนุษย์ปิ้งท่ามกลาง
สายตาของเขาทัง้ หลาย� 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ประชาชนอิสราเอลจะต้องรับ ประทานขนมปัง ของ
เขาอย่างมลทินอย่างนี้ แหละ ณ ท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งเราจะขับไล่เขาไปอยู�
่ 14 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า
“ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า ดู เถิด จิ ตใจของข้า พระองค์ ไม่ เคยเป็น มลทิน เลย เพราะตัง้ แต่ หน ุ่มๆ
มาจนบัดนี้ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรับ ประทานสิง่ ที่ ตายเอง หรือ ที่ ถู กสัตว์ฉีก จนแหลกเป็น ชิน
้ ๆ ไม่มี เนื้ อ สัตว์ที่
พึงรังเกียจเข้าไปในปากของข้าพระองค์เลย� 15 แล้วพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด เราจะยอมให้เจ้
าใช้มูลวัวแทนอุจจาระของมนุษย์ ซึ่งเจ้าจะใช้เตรียมขนมปังของเจ้า� 16 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด เราจะทําลายอาหารหลักในเยรู ซาเล็มเสีย เขาจะต้องชัง่ ขนมปังรับประทาน ทัง้ รับ
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ประทานด้วยความหวาดกลัว และเขาจะตวงนํ้าดื่ม ทังด
้ ่ืมด้วยอาการอกสัน
่ ขวัญหาย 17 เพื่อให้ขาดขนมปัง
และนํ้า ให้ต่างคนต่างอกสัน
่ ขวัญหาย และซูบผอมไปเพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย�

5
การที่เอเสเคียลตัดผมเปรียบได้กับโทษสามอย่าง
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเอามีดคมเล่มหนึ่ ง จงเอามีดโกนของช่างตัดผม จงโกนศีรษะและโกน
เคราของเจ้า เอาตาชัง่ สําหรับชัง่ มา แบ่งผมนั ้นออก 2 เมื่อวันการล้อมครบถ้วนแล้ว เจ้าจงเผาหนึ่ งในสาม
ส่วนเสีย ในไฟที่ กลางเมือง และเอาหนึ่ ง ในสามอีก ส่วนหนึ่ ง มา เอามีด ฟัน ให้รอบเมือง และหนึ่ ง ในสามอีก
ส่วนหนึ่ งนั ้น เจ้าจงให้ลมพัดกระจายไป และเราจะชักดาบออกตามไป 3 และเจ้าจงเอาเส้นผมนั ้นมาหน่ อย
หนึ่ งมัดติดไว้ที่เสื้อคลุมของเจ้า 4 และเจ้าจงเอาผมเหล่านี้ มาอีกบ้าง จงโยนเข้าไปในไฟให้ไหม้เสียในไฟนั ้น
จากที่นั่นจะมีไฟเข้าไปในวงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมด 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า นี่ คือเยรู ซาเล็ม
เราตัง้ เธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติ และประเทศทัง้ หลายที่ อยู่ ล้อมรอบเธอ 6 และเยรู ซาเล็ม ได้ เปล ี่ยนคํา
ตัดสินของเราให้เป็นสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายยิง่ กว่าประชาชาติใดๆ และได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ของเรามากยิง่ กว่าประเทศที่
อยูล้
่ อมรอบ โดยปฏิเสธไม่รบ
ั คําตัดสินของเรา และไม่ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา 7 เพราะฉะนั ้น องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเหตุ วา่ เจ้าดันทุรงั ยิง่ กว่าประชาชาติ ที่ อยู่รอบเจ้า และมิได้ ดําเนิ นตาม
กฎเกณฑ์ หรือ รักษาคํา ตัดสิน ของเรา แต่ ได้ ประพฤติ ตามคํา ตัดสิน ของประชาชาติ ที่ อยู่ รอบเจ้า 8 เพราะ
ฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา แม้ว่าเรานี่ แหละเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า เราจะพิพากษา
ลงโทษท่ามกลางเจ้าท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลาย 9 และเพราะการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้
ของเจ้า เราจะกระทํา ท่ามกลางเจ้า อย่างที่ เราไม่ เคยกระทํา มาก่อนเลย และเราจะไม่ กระทํา อย่างนั ้ นอ ีก
ต่อ ไป 10 เพราะฉะนั ้น บิดาจะกิน บุตรชายของตนท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน บรรดา
บิดาของเขาทัง้ หลาย และเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ผู้ใดในพวกเจ้าที่ เหลืออยู่ เราจะให้กระจัดกระจายไป
ตามลมทุกทิศานุทิศ 11 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด แน่ ที เดียว
เพราะเจ้าได้กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องเราเป็นมลทินไปด้วยสิง่ น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า และด้วยสิง่
ลามกทัง้ สิน
้ ของเจ้า เพราะฉะนั ้น เราจะตัด เจ้า ลง นั ยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี เราจะไม่ สงสารด้วย 12 พวก
เจ้าหนึ่ งในสามส่วนจะล้มตายเพราะโรคระบาด และถูกผลาญด้วยการกันดารอาหารในหมู่พวกเจ้า อีกหนึ่ ง
ในสามส่วนจะล้ม ตายด้วยดาบอยู่ รอบเจ้า และอีก หนึ่ ง ในสามส่วนเราจะให้ กระจัดกระจายไปตามลมทุก
ทิศานุทิศ และเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาทัง้ หลายไป 13 เช่นนี้ แหละ ความกริว้ ของเราจะมอดลง และเรา
จะระบายความโกรธของเราจนหมดและพอใจ และเขาทัง้ หลายจะได้ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ได้กล่าว
เช่น นี้ ด้วยใจจดจ่อ เมื่อ ความโกรธของเราต่อ เขามอดลงแล้ว 14 ยิง่ กว่า นั ้น เราจะกระทํา ให้ เจ้ าถูก ทิง้ ไว้ให้
เสียไปเปล่าๆ และเป็นทีถู
่ กตําหนิ ติเตียนท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลายที่อยูล้
่ อมรอบเจ้า และในสายตาของ
บรรดาผู้ ที่ ผ่านไปมา 15 เจ้ าจะเป็ นที ่ เขาประณามและเย้ย หยัน เป็น คํา สัง่ สอนและเป็ นที ่ น่า หวาดเสียวแก่
ประชาชาติที่อยู่ล้อมรอบเจ้า เมื่อเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความกริว้ และความเกรีย
้ วกราด และการ
ต่อว่า อย่างรุ นแรงของเรา เรา พระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาเช่น นี้ แล้ว 16 เมื่อ เราจะปล่อยลูก ธนูมฤตยู แห่งกา
รกันดารอาหาร คือลูกธนูแห่งการทําลายในท่ามกลางเจ้า ซึ่งเราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเมื่อเราเพิม
่ การ
กันดารอาหารให้เจ้า และทําลายอาหารหลัก ของเจ้า เสีย 17 เราจะส่ง การกันดารอาหารและสัตว์ป่า ร้ายมา
สู้ เจ้า และมันจะริบลู กหลานของเจ้าไปเสีย โรคระบาดและโลหิตจะผ่านเจ้า และเราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว�
1 “เจ้า

6

ทรงสาปแช่งภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ของเจ้า ตรงที่ ภู เขาทัง้
หลายของอิสราเอล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษภูเขานั ้น 3 และกล่าวว่า ภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอลเอ๋ย จง
ฟัง พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แก่ ภู เขาทัง้ หลายและแก่
เนิ น เขา และห้วยและหุบเขาทัง้ หลายว่า ดู เถิด เราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า และเราจะทําลายปู ชน ีย สถาน
สูง ของเจ้า เสีย 4 แท่น บูชาทัง้ หลายของเจ้า จะรกร้าง และพวกรู ป เคารพของเจ้า จะแตกหัก เสีย และเราจะ
เหวีย
่ งคนที่ ถู กฆ่าสังเวยของเจ้านั ้นลงต่อหน้ารู ปเคารพของเจ้า 5 และเราจะวางศพคนอิสราเอลไว้หน้ารู ป
เคารพของเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่นบูชาของเจ้า 6 เจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนๆ เมืองของเจ้า
จะร้างและปู ชนียสถานสูงของเจ้าจะรกร้าง ดังนั ้นแหละแท่นบูชาของเจ้าจะร้างและรกร้าง รู ปเคารพของ
เจ้า จะหัก และสิน
้ สุด ลง รู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า จะถูก ตัด ลง และการงานของเจ้า จะถูก กวาดทิง้ เสีย สิน
้
7 และคนที่ถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
1
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บางคนจะรอดจากความตาย

8 แต่ เราจะให้เจ้ าเหลือ อยู่บ้างเป็ น บางคน

เพื่อเจ้าจะมีบางคนท่ามกลางประชาชาติ ที่ หนี พ้นดาบไป เมื่อ
เจ้าจะกระจายไปอยูใ่ นประเทศต่างๆ 9 แล้วคนในพวกเจ้าที่หนี ไปได้นั ้น จะระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติ
ทัง้ หลาย ซึ่ง เขาถูก กวาดไปเป็น เชลยนั ้น เพราะใจของเราแหลกสลายเนื่ องด้วยใจแพศยาของเขาซึ่ง ได้
พรากจากเราไป และเนื่ องด้วยตาของเขาที่ มองดู รู ปเคารพด้วยใจแพศยานั ้น และเขาจะเกลียดตัว เอง
เนื่ องจากความชัว่ ร้ายซึ่ง เขาได้ กระทํา ในสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาด้วย 10 เขาจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เรามิได้พูดพล่อยๆว่า เราจะกระทําการร้ายนี้ แก่เขา�
โรคระบาดในแผ่นดิน

“จงตบมือและกระทืบเท้าของเจ้า และกล่าวว่า อนิ จจาสําหรับ
การกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ แห่งวงศ์วานอิสราเอล เหตุว่าเขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหารและด้วยโรคระบาด 12 ผู้ ที่ อยู่ ห่างไกลออกไปจะตายด้วยโรคระบาด ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ ก็ จะล้ม ตาย
ด้วยดาบ และผู้ ที่ เหลือ อยู่และถู กล ้ อมไว้จะตายด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้ความเกรีย
้ วกราดของเรา
มีเหนื อเขาจนกว่าจะมอดลง เช่นนี้ แหละ 13 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อคนที่ถูกฆ่านอนอยู่
ท่ามกลางรู ปเคารพของเขารอบแท่นบูชาของเขา บนเนิ นเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขาทัง้ สิน
้ ที่ ใต้ ต้นไม้เขียว
ทุกต้น และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น ไม่ว่าที่ ใดๆที่ เขาถวายกลิ่นที ่พึงใจแก่รู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของเขา 14 และเรา
จะยื่นมือของเราออกต่อสู้ เขา และกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้าง และทิง้ ร้างตลอดที่ อาศัยทัง้ สิน
้ ของเขา คือ
รกร้างมากกว่าถิน
่ ทุรกันดารที่ไปทางดิบลา แล้วเขาจึงจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์�
11 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้า

บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัส กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลดัง นี้ ว่า อวสาน ความสิน
้ ปลายก็
้ สุด ได้ มาถึง ทัง้ สี่ มุ มของแผ่น ดิน แล้ว 3 บัดนี้ บัน
มาถึงเจ้าแล้ว และเราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย และจะพิพากษาเจ้าตามวิถีทางทัง้
หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า แก่ เจ้า 4 นั ยน์ ตาของเรา
จะไม่เมตตาเจ้า และเราจะไม่สงสาร แต่เราจะตอบสนองต่อวิถีทางทัง้ หลายของเจ้าแก่เจ้าเอง และสิง่ ที่น่า
สะอิดสะเอียนของเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แล ้ วว ิบั ติ เล่า ดู เถิด วิบัติ มาถึง แล้ว 6 ความสิน
้ สุด มาถึง แล้ว อวสานนั ้น มาถึง มัน ตื่น
ขึ้น ต่อสู้ เจ้า ดู เถิด วิบัติ มาถึง แล้ว 7 โอ ชาวแผ่น ดิน เอ๋ย เวลาเช้า มาถึง แล้ว เวลามาถึง แล้ว วัน แห่ง ความ
โกลาหลใกล้เข้ามาแล้ว และไม่ใช่เสียงโห่รอ
้ งยินดีที่บนภูเขา 8 บัดนี้ ไม่ช้าแล้วเราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนเจ้า และกระทําให้ความโกรธของเราซึ่งมต
ี ่อเจ้าถึงที่สําเร็จ และเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีทางทัง้
หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองเจ้าสําหรับการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า 9 นั ยน์ ตาของ
เราจะไม่เมตตา และเราจะไม่สงสาร เราจะตอบสนองเจ้าตามวิถีทางทัง้ หลายของเจ้า และตามการกระทํา
อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางเจ้า แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ โบยตี 10 ดู เถิด
วัน นั ้น ดู เถิด มาถึง แล้ว เวลาเช้า ออกมาแล้ว พลองก็ บานแล้ว ความเย่อ หยิ่งก ็ ผลิ ดอก 11 ความทารุ ณ ได้
เจริญ เป็น พลองชัว่ ร้าย จะไม่ มี ใครเหลือ อยู่ เลย ประชาชนของเขาก็ ไม่มี สิ ่ง ของของเขาก็ ไม่มี ไม่มี ใครร้อง
ครํา่ ครวญเผื่อพวกเขาเลย 12 เวลานั ้นมาถึงแล้ว วันนั ้นกใกล้
็
เข้า อย่าให้ผูซื
้ ้ อดใจ
ี อย่าให้ผูขายเสี
้
ยใจ เพราะ
พระพิโรธอยู่เหนื อประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 13 เพราะว่าผู้ขายจะไม่ได้ กลับไปยังสิง่ ที่ เขาได้ ขายไป ขณะเมื่อ
เขายั งม ี ชี วิตอยู่ เพราะว่า นิ มิ ตน ั ้นก ็ เก ี่ยวข้องกับ ประชาชนทัง้ มวล และจะไม่ หัน กลับ และเพราะความชัว่
ช้าของเขา จึงจะไม่มีผู้ใดรักษาชีวต
ิ ไว้ได้ 14 เขาได้เป่าแตรแล้ว และได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อม แต่ไม่มีใคร
เข้า สงคราม เพราะว่า พิโรธของเราอยู่ เหนื อ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 15 ดาบก็ อยู่ ข้างนอก โรคระบาดและ
การกันดารอาหารก็อยูข้
่ างใน ผู้ที่อยูในทุ
่
่งนาจะตายเสียด้วยดาบ และผู้ที่อยูในเมื
่
องการกันดารอาหารและ
โรคระบาดจะกิน เสีย 16 แต่ ผู้ หน่งึ ผู้ ใดที่ รอดตายได้ จะหนี ไปอยู่บนภูเขาเหมือนนกเขาแห่ง หุบเขา ทุ กคนก็
ร้องครวญครางเพราะความชัว่ ช้า ของตน 17 มือ ทัง้ สิน
้ จะอ่อนแอ และเข่า ทัง้ หมดจะอ่อนเหมือนนํ้า 18 เขา
ทัง้ หลายจะคาดเอวไว้ด้วยผ้ากระสอบ และความสัน
่ สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละอายจะอยู่ที่ ใบหน้าของ
เขาทุกคน และศีรษะของเขาจะล้านหมด 19 เขาจะโยนเงินของเขาไปในถนน และทองคําของเขาจะถูกเอา
ออกไปเสีย เงิน และทองของเขาไม่ อาจที่ จะช่วยเขาให้ พ้น ในวัน แห่ง พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เขาจะให้
หายหิว หรือ บรรจุ ให้ เต็ มท ้ องด้วยเงิน ทองก็ ไม่ ได้ เพราะว่า เป็น สิง่ ที่ สะดุด ให้ เขาทําความชัว่ ช้า 20 เขานํา
ความงดงามแห่ง เครือ
่ งประดับ ของเขามาแสดงออกถึง ความสง่า ผ่าเผย และเขาสร้างรู ป เคารพด้วยสิง่ ที่
น่า สะอิดสะเอียนและน่า เกลียดน่าชัง ของเขาไว้ภายในเครือ
่ งประดั บน น
ั ้ เพราะฉะนั ้น เราจะกระทํา ให้ สิ ่ง นี้
อยู่ ห่างไกลจากเขา 21 และเราจะมอบสิง่ เหล่า นั ้น ไว้ในมือ ของชนต่างด้าวให้ เป็น ของริบ และแก่ คนชัว่ ใน
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แผ่นดินโลกให้เป็นของปล้นได้ และเขาทัง้ หลายจะกระทําให้เป็นมลทิน 22 เราจะหันหน้าของเราไปเสียจาก
เขาด้วย แล ้ว เขาจึง จะกระทํา สถานที่ ลับ ของเราให้ มัว หมอง โจรจะเข้า มาในสถานที่ ลั บน น
ั ้ และกระทํา ให้
เป็น มลทิน 23 จงทํา โซ่ ตรวน เพราะว่า แผ่น ดิน นั ้น เต็ มด ้วยคดี ที่ แปดเปื้ อนด้วยโลหิต และเมืองก็ เต็ มด ้วย
ความทารุ ณ 24 ฉะนั ้นเราจะนําประชาชาติที่ชัว่ ร้ายที่สุดมาถือกรรมสิทธิบ
์ ้านเรือนของเขา และเราจะให้ทิฐิ
ของคนที่ แข ็ง แรงนั ้น สิน
้ สุด ลง และสถานที่ บริสุทธิ์ของเขาจะเป็น มลทิน 25 เมื่อ การทําลายมาถึง เขาจะ
26 วิบัติมาถึงแล้ว วิบัติจะมาถึงอีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหา
แสวงหาสันติภาพ แต่ก็ไม่มเลย
ี
นิ มิตจากผู้พยากรณ์ แต่ พระราชบัญญัติจะพินาศไปจากปุโรหิต และคําปรึกษาจะปลาตไปจากพวกผู้ใหญ่
27 กษั ตริยจะไว้
์
ทุกข์ และเจ้านายจะคลุมกายด้วยความทอดอาลัย และมือของประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นจะ
สัน
่ เทา เราจะกระทําแก่เขาตามทางของเขา และเราจะพิพากษาเขาตามสมควรแก่การกระทําของเขา และ
เขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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เอเสเคียลนิ มิตเห็นคนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

1 ต่อ มาเมื่อ วันที ่ ห้า เดือนที่ หก ในปี ที่ หก ขณะที่ ข้าพเจ้า นั ่ง อยู่ ในเรือนของข้าพเจ้า และพวกผู้ ใหญ่ ของ
พวกยู 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 เป็น เอวนั ้น เป็น ไฟ เหนื อ เอว
ขึ้น ไปเหมือนความสุก ปลัง่ ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิที
์ ่ แวบวาบ 3 ท่านยื่น ส่วนที่ มี สัณฐานเป็ นม ือ นั ้น ออกมาจับ
ผมของข้าพเจ้า ปอยหนึ่ ง และพระวิญญาณได้ ยกข้าพเจ้า ขึ้น ระหว่างพิภพและสวรรค์ และนํา ข้าพเจ้า มา
ถึง เยรู ซาเล็ม ในนิ มิ ตของพระเจ้า มาย ัง ทางเข้า ประตู ด้านเหนื อ ของลานชัน
้ ใน ซึ่ง เป็ นที ่ ตัง้ รู ป ของความ
หวงแหน ซึ่ง กระทํา ให้ บังเกิด ความหวงแหน 4 ดู เถิด สง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็ อยู่ ที่ นั่น เหมือน
อย่างนิ มิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบ 5 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย บัดนี้ จงเงยหน้า
ขึ้นไปดูทางทิศเหนื อ� ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นมองไปดูทางทิศเหนื อ และดูเถิด ทางทิศเหนื อของประตูแท่น
บูชาในทางเข้า รูปความหวงแหนนี้ อยูที
่ ่นั่น 6 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้ายิง่ กว่านั ้นอกว่
ี า “บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย เจ้ าไม่ เห ็น หรือ ว่า เขาทํา อะไร คือ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนที่ ยิง่ ใหญ่ ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลกระทํา
กันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะทําให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบริสุทธิ์ของเรา แต่เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วจะได้เห็นสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนที่ยิง่ ใหญ่กว่านี้อีก� 7 และพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงประตูลาน และเมื่อข้าพเจ้ามองดู
ดูเถิด ก็เห็นช่องหนึ่ งอยู่ในกําแพง 8 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเจาะเข้าไปใน
กําแพง� และเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ เจาะเข้าไปในกําแพงแล้ว ดู เถิด มี ประตู อยู่ ประตู หนึ่ ง 9 และพระองค์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้าว่า “จงเข้าไปดูสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันชัว่ ร้ายซึ่งเขากระทํากันที่นี่ � 10 ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและ
ได้ เห็น ดู เถิด มี ภาพสัตว์เลื้อยคลานในทุ กรู ปแบบ และสัตว์ที่ พึง รังเกียจและรู ป เคารพทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วาน
อิสราเอลปรากฏอยูบ
่ นผนั งโดยรอบ 11 และมีพวกผู้ใหญ่แห่งวงศ์วานอิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยูข
่ ้างหน้ารู ป
เหล่านั ้น และมียาอาซันยาห์ บุตรชายชาฟานยืนอยูใ่ นหมู่พวกเขาทัง้ หลาย ต่างก็มีกระถางไฟอยูใ่ นมือ และ
ควันหนาทึบแห่งเครือ
่ งบูชาก็ข้น
ึ ไปข้างบน 12 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห
็นแล้วมิใช่หรือว่าพวกผูใหญ่
้
ของวงศ์วานอิสราเอลกระทําอะไรอยูใ่ นที่มืด ทุกคนต่างก็อยูในห้
่
องรู ปภาพของ
ตนเพราะเขาทัง้ หลายพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ไม่ทอดพระเนตรเห็นเรา พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ แผ่นดินนี้ เสีย
แล้ว� ” 13 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ด้วยว่า “เจ้ าจงหัน กลับ มาอีก แล้ว เจ้า จะเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง
เขากระทํายิง่ กว่านี้ อีก� 14 แล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ด้าน
เหนื อ และดูเถิด ที่นั ่นมผู
ี หญิ
้ งหลายคนนั ่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส 15 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “โอ
บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าได้ เห็นแล้วใช่ไหม เจ้ าจงหันกลับมาอีกแล้วจะเห็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนยิง่ กว่าสิง่
เหล่านี้ อีก� 16 แล้วพระองค์ ทรงนําข้าพเจ้าเข้ามาในลานชัน
้ ในแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ดู เถิด ตรง
ประตู พระวิหารของพระเยโฮวาห์ ระหว่างมุขและแท่ นบู ชา มี ชายประมาณยี่สิ บห้าคนหันหลังให้พระวิหาร
แห่ง พระเยโฮวาห์ หน ้า ของเขาหัน ไปทางทิศ ตะวัน ออก กําลัง นมัสการพระอาทิตย์ ตรงทิศ ตะวัน ออกนั ้น
17 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหม ที่วงศ์วานยูดาห์กระทําสิง
่
ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง เขากระทํา อยู่ที่ นี่ เป็น สิง่ เล็ก น้ อยหรือ ด้วยว่าเขากระทํา ให้แผ่ นดิน เต็ม ไปด้วยความ
รุ นแรง และกลับ มายัว่ ยุ ให้ เราโกรธแล้ว ดู เถิด เขาทัง้ หลายเอากิง่ ไม้ มาแตะจมูก ของเขา 18 เพราะฉะนั ้น
เราจะกระทําด้วยความพิโรธ นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แม้ว่าเขาจะร้องด้วยเสียงอัน
ดังใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา�

9
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยูเ่ บื้องหลังศัตรู ของอิสราเอล

เอเสเคียล 9:1

649

เอเสเคียล 10:19

1 แล้วพระองค์ทรงเปล่งพระสุ รเสียงดังเข้าหูข้าพเจ้าว่า “เจ้าทัง
้ หลายผู้เป็นพนั กงานทําโทษประจําเมือง
จงเข้ามาใกล้ ให้ต่างคนถืออาวุธสําหรับทําลายมาด้วย� 2 และ ดูเถิด มีชายหกคนเข้ามาจากทางประตูบน
ซึ่งหันหน้าไปทางเหนื อ ทุกคนถืออาวุธสําหรับฆ่ามา มีชายคนหนึ่ งนุ่งห่มผ้าป่าน หนี บหีบเครือ
่ งเขียนมากับ
คนเหล่า นั ้น ด้วย และเขาทัง้ หลายเข้าไปยืน อยู่ที่ ข้างแท่น ทองสัมฤทธิ์ 3 สง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอล
ได้ เหาะขึ้นไปจากเครู บ แล้วซึ่งเป็ นที ่เคยสถิตไปยังธรณี ประตู พระนิ เวศ และพระองค์ ตรัสเรียกชายผู้ที่ นุ่ง
ห่มผ้าป่าน ผูที
้ ่หนี บหีบเครือ
่ งเขียน 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า “จงผ่านไปท่ามกลางนครนั ้นให้ตลอด
คือตลอดท่ามกลางกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําเครือ
่ งหมายไว้บนหน้าผากของประชาชนที่ถอนหายใจ และรํา่ ไห้
เพราะสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สินที
่ ระทํากันท่ามกลางนครนั ้น� 5 และพระองค์ตรัสกับคนอื่นๆซึ่งข้าพเจ้า
้ ก
ได้ ยินว่า “จงผ่านไปตลอดนครตามชายคนนั ้นไปและฆ่าฟันเสีย นั ยน์ ตาของเจ้าอย่าได้ ปรานี และเจ้าอย่า
สงสารเลย 6 จงฆ่าให้ตายทัง้ คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้ เด็กๆ และผู้หญิง แต่ อย่าเข้าใกล้ ผู้ที่ มีเครือ
่ งหมาย
และจงเริม
่ ต้ นที ่ สถานบริสุทธิ์ ของเรา� ดัง นั ้น เขาจึง ตัง้ ต้ นก ับ พวกคนแก่ ผู้ ซึ่ง อยู่หน ้า พระนิ เวศนั ้น 7 แล ้ว
พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงกระทําให้พระนิ เวศเป็นมลทิน จงทิง้ ผูที
้ ่ถูกฆ่าให้เต็มลาน จงไปเถิด� เขาทัง้
หลายจึงออกไปและฆ่าฟั นที ่ในนคร 8 ต่อมาขณะที่ เขากําลังฆ่าฟันอยู่นั้นเหลือข้าพเจ้าแต่ ลําพัง ข้าพเจ้าก็
ซบหน้าลงถึ งดินร้องว่า “อนิ จจา องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ จะทรงทําลายคนอิสราเอลที่ เหลืออยู่
นั ้นทัง้ สิน
้ ในการที่ พระองค์ ทรงระบายความกริว้ ของพระองค์ เหนื อเยรู ซาเล็มหรือ� 9 แล้วพระองค์ ตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า “ความชัว่ ช้าของวงศ์ วานอิสราเอลและยูดาห์ใหญ่ยิง่ นั ก แผ่นดิ นก็เต็มไปด้วยโลหิต และความ
อยุติธรรมก็เต็มนคร เพราะเขากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ แผ่นดินนี้ แล้ว และพระเยโฮวาห์ไม่ทอด
พระเนตรอีก� 10 สําหรับเรา นั ยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี และเราจะไม่ สงสาร แต่ เราจะตอบสนองตามการ
ประพฤติของเขาเหนื อศีรษะของเขาทัง้ หลาย� 11 และดูเถิด ชายคนที่น่ งุ ห่มผ้าป่านหนี บหีบเครือ
่ งเขียนนั ้น
ได้นําถ้อยคํากลับมากล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั ้นแล้ว�

10
การโปรยไฟแห่งการแก้แค้นเหนื อนครเยรู ซาเล็ม

1 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มองดู

ดู เถิด ที่ ท้องฟ้า ซึ่ง อยู่เหนื อ ศีรษะของเหล่า เครู บ มี อะไรปรากฏขึ้น เหนื อ เครู บน น
ั้
เหมือนไพทูรย์ มีสัณฐานคล้ายพระที่ นั ่ง 2 และพระองค์ตรัสกับชายที่ น่ งุ ห่มผ้าป่านว่า “จงเข้าไปท่ามกลาง
วงล้อซึ่งอยู่ภายใต้ เครู บ จงเอามือกอบถ่านคุ จากท่ามกลางเหล่าเครู บ นําไปโปรยเหนื อนครนั ้น� และชาย
คนนั ้ นก็เข้าไปท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า 3 ฝ่ายเหล่าเครู บนัน
้ ยืนที่ด้านขวาของพระนิ เวศ ขณะเมื่อชาย
คนนั ้น เข้าไป และเมฆก็ คลุม อยู่ เต็ม ลานชัน
้ ใน 4 และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ ขึ้น จากเครู บ ไปยัง ธรณี
ประตูพระนิ เวศ และพระนิ เวศนั ้นกมี
็ เมฆคลุมอยูเต็
่ ม และลานนั ้นกเ็ ต็มไปด้วยความสุกใสแห่งสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์ 5 และเสียงปีก ของเหล่า เครู บน ั ้นก ็ ได้ ยิน ไปถึง ลานชัน
้ นอก เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อ พระองค์ ตรัส 6 และต่อ มาเมื่อ พระองค์ มี พระบัญชาสัง่ ชายที่ น่ งุ ห่ม ผ้า ป่านว่า “จงไป
เอาไฟมาจากกลางวงล้อ และจากกลางเหล่า เครู บ� ชายคนนั ้ นก ็ เข ้า ไปยืน อยู่ ข้างๆวงล้อ เหล่า นั ้น 7 เครู บ
ตนหนึ่ งได้ย่ืนมือของตนออกมาระหว่างเหล่าเครู บไปยังไฟซึ่งอยู่ระหว่างเหล่าเครู บ หยิบไฟขึ้นมาบ้าง และ
ใส่มือของชายที่น่ งุ ห่มผ้าป่าน ชายนั ้นก็นําไฟออกไป
สิ่งที่มีชีวิตอยู่ (คือเครู บ� เป็นตัวแทนพระเจ้า

8 ปรากฏว่า ในเหล่า เครู บน ั นม
้ ี อะไรอยู่ ใต้ ปี กอย่า งมื อมนุษย์ 9 และข้าพเจ้า มองดู

ดู เถิด มี วงล้อ อยู่ สี ่ อน
ั
ข้างๆเหล่า เครู บ อยู่ ข้างเครู บ ตนละหนึ่ ง วงล้อ ลักษณะของวงล้อ นั ้น เหมือนแสงพลอยเขียว 10 ลักษณะ
สัณฐานวงล้อทัง้ สี่นั้นก็เหมือนกัน เหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ 11 เมื่อวงล้อนี้ ไป ก็ไปได้ข้างหนึ่ งข้างใดในข้าง
ทัง้ สี่ โดยไม่ต้องหันเลยในเวลาไป ถ้าอันหน้ามุ่งหน้าไปทางไหน วงล้ออนอ
ั ่นก
ื ต
็ ามไปโดยไม่ต้องหันในขณะที่
ไป 12 และทัง้ ตัว ด้านหลัง มือ ปีก และวงล้อมีนั ยน์ ตาเต็มอยูรอบ
่
ทัง้ สี่นั้นก็มีวงล้อของตัว 13 วงล้อเหล่านั ้น
ที่ข้าพเจ้าได้ยินกับหูเขาเรียกว่า “โอ วงล้อกังหันเอ๋ย� 14 มีหน้าสี่หน้าทัง้ นั ้น หน้าแรกเป็นหน้าเครู บ หน้าที่
สองเป็น หน้า มนุษย์ และหน้าที่ สามเป็น หน้า สิงโต และที่ สี ่ เป็น หน้า นกอินทรี 15 และเหล่า เครู บก ็ เหาะขึ้น
เป็นสิง่ ที่มีชีวิตอยูที
่ ่ข้าพเจ้าเคยเห็นอยูร่ ม
ิ แม่น้ําเคบาร์ 16 เมื่อเหล่าเครู บไป วงล้อกต
็ ามข้างไปด้วย และเมื่อ
เหล่าเครู บกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพ วงล้อเหล่านั ้นก็ไม่หันไปจากข้างๆเหล่าเครู บเลย 17 เมื่อเหล่าเค
รู บหยุดนิ่ ง เหล่าวงล้อก็หยุดนิ่ ง เมื่อเหล่าเครู บเหาะขึ้น เหล่าวงล้อก็เหาะขึ้นไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของ
สิง่ ที่ มีชีวิตอยู่นั้นอยู่ในวงล้อ 18 แล้วสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ได้ ไปจากธรณี ประตู พระนิ เวศ สถิตเหนื อเห
ล่าเครู บ 19 เมื่อเหล่าเครู บออกไปก็กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า วงล้อก็ตาม
ข้างไปด้วย และไปยืน อยู่ ที่ ทางเข้า ประตู ด้านตะวัน ออกของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ และสง่า ราศี ของ
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พระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนื อเครู บเหล่านั ้น 20 เหล่านี้ เป็นสิง่ ที่มีชีวิตอยู่ซ่ึงข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้พระเจ้า
แห่งอิสราเอลที่ รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าทราบว่า เป็นเหล่าเครู บ 21 เครู บทุกตนมีสี ่หน้าและสี่ ปีก และ
ภายใต้ ปี กมีสัณฐานเหมือนมือมนุษย์ 22 ส่วนสัณฐานของหน้าเหล่านั ้น เป็นหน้าทัง้ รู ปทัง้ ตัว ซึ่งข้าพเจ้าได้
เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ เครู บทุกตนออกตรงไปข้างหน้าของตน

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายที่มุสา

พระวิญญาณได้ ยกข้าพเจ้า ขึ้น และนํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู ด้านตะวัน ออกของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮ
วาห์ซ่ึงหันหน้าไปทิศตะวันออก ดู เถิด ที่ ทางเข้าประตู มีผู้ชายอยู่ยี่สิ บห้าคน และท่ามกลางนั ้นข้าพเจ้าเห็น
ยาอาซันยาห์บุตรชายอัสซูร ์ และเป-ลาทียาห์บุตรชายเบไนยาห์ เจ้านายแห่งประชาชน 2 และพระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ คือผูที
้ ่ออกอุบายทําความบาปผิด และเป็นผูให้
้ คําปรึกษาที่ชว
ั่
ร้ายในนครนี้ 3 ผู้กล่าวว่า ‘เวลายังไม่มาใกล้ เลย ให้เราปลู กบ้านเถิด นครนี้ เป็นหม้อขนาดใหญ่และเราเป็น
เนื้ อ� 4 โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา จงพยากรณ์ เถิด � 5 พระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์ลงมาประทับบนข้าพเจ้า และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงกล่าวเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าคิดดังนั ้น และเรารู สิ
้ ่งทัง้ หลายที่เข้ามาในใจของเจ้า 6 เจ้าได้ทวีคนที่
เจ้าได้ฆ่าในนครนี้ และทิง้ คนที่ถูกฆ่าเต็มตามถนนหนทางไปหมด 7 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จึงตรัสดังนี้ ว่า คนทัง้ หลายที่ เจ้ าได้ ฆ่าซึ่งเจ้าได้ ทิง้ ไว้ท่ามกลางนครนี้ เขาทัง้ หลายเป็นเนื้ อ และนครนี้ เป็น
หม้อขนาดใหญ่ แต่ เราจะนําเจ้าออกมาจากท่ามกลางนั ้น 8 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เจ้ ากลัวดาบ
และเราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า 9 เราจะนําเจ้าออกมาจากท่ามกลางนั ้น และมอบเจ้าไว้ในมือของคนต่างด้าว
และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า 10 เจ้าจะถูกดาบล้มลง เราจะลงโทษเจ้าที่พรมแดนอิสราเอล และเจ้าจะ
ได้ ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 11 นครนี้ จะไม่ ใช่ หม้อ ขนาดใหญ่ ของเจ้า ที่ เจ้ าจะเป็น เนื้ อ ในท่ามกลางนั ้น
เราจะพิพากษาเจ้า ที่ พรมแดนอิสราเอล 12 และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้า มิ ได้ ดําเนิ น
ตามกฎเกณฑ์ ของเรา หรือปฏิ บัติ ตามคําตัดสินของเรา แต่ ได้ ประพฤติ ตามลักษณะท่าทางของประชาชาติ
ทัง้ หลายที่อยู่รอบเจ้า� 13 อยู่มาเมื่อข้าพเจ้ากําลังพยากรณ์ อยู่ เป-ลาทียาห์บุตรชายเบไนยาห์ก็สิน
ิ แล
้ ชีวต
้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินร้องเสียงดังว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า พระองค์จะทรงกระทําให้คน
อิสราเอลที่เหลืออยูนั
่ ้นสิน
้ สุดเลยทีเดียวหรือ พระเจ้าข้า�
1

คนสัตย์ซ่ ือบางคนจะได้รอดพ้น

14 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 15 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

พี่ น้ องของเจ้า คือ พี่ น้องของ
เจ้า เอง คือ ญาติ ที่ มี สิทธิไถ่
์ คืน สิ ้ นทั ้งวงศ์ วานอิสราเอลหมดด้วยกัน คื อบ ุคคลที่ ชาวเยรู ซาเล็ม ได้ กล่าวว่า
‘เจ้าทัง้ หลายจงเหินห่างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่นดินนี้ ทรงมอบไว้แก่เราเป็นกรรมสิทธิ�
์ 16 เพราะฉะนั ้นจง
กล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า แม้เราได้ยา้ ยเขาให้หา่ งออกไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติทัง้
หลาย แม้ เราได้ กระจายเขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทัง้ ปวง เราก็ จะเป็นสถานบริสุทธิ์อน
ั เล็กสําหรับเขาใน
ประเทศที่เขาจะได้ไปอยู�
่
อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับความรอด
เพราะฉะนั ้น จงกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะรวบรวมเจ้า มาจากชนชาติ ทัง้
หลาย และชุ มนุ มเจ้า จากประเทศที่ เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู่ นั ้น และเราจะมอบแผ่นดิ นอ ิส ราเอลให้ แก่
เจ้า � 18 และเขาจะมาที่ นั ่น เขาจะเอาสิง่ ที่ น่า รังเกียจทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น และสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้
ของเมืองนั ้นออกไปเสียจากที่ นั ่น 19 และเราจะให้จิ ตใจเดียวแก่ เขา และเราจะบรรจุ จิ ตวิญญาณใหม่ไว้ใน
เจ้า เราจะนํา ใจหิน ออกไปเสีย จากเนื้ อ ของเขา และจะให้ ใจเนื้ อ แก่ เขา 20 เพื่อ เขาจะดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์
ของเรา และรักษากฎของเราและกระทําตาม เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขาทัง้ หลาย 21 แต่ คนเหล่านั ้ นที ่ ใจของเขาดําเนิ น ตามจิตใจแห่ง สิง่ ที่ น่า รังเกียจของเขาและสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนของเขา เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเขาเหนื อศีรษะของเขาเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ แหละ�
17

สง่าราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรู ซาเล็ม เอเสเคียลถูกนํากลับไปยังเมืองเคลเดีย

22 แล้วเหล่าเครู บกก
็ างปีกออก

วงล้อกอยู
็ ข้
่ างๆ และสง่าราศีของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยูเหนื
่
อสิง่ เหล่า
นั ้น 23 สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของนคร
นั ้น 24 ต่อ มาพระวิญญาณได้ ยกข้าพเจ้า ขึ้น และนํา ข้าพเจ้า มาด้วยนิ มิ ตโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ถึง
เมืองเคลเดีย มาสู่พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย แล้วนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั ้นก็ข้น
ึ ไปจากข้าพเจ้า 25 ข้าพเจ้า
จึงได้บอกถึงบรรดาสิง่ ต่างๆซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าให้พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทราบ
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หมายสําคัญถึงเวลาที่ยูดาห์ออกจากเยรู ซาเล็ม

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าอาศัย อยู่ ท่ามกลางวงศ์ วานที่
มัก กบฏ ผู้ มี ตาเพื่ อด ู แต่ ดู ไม่ เห็น ผู้ มี หู เพื่อ ฟัง แต่ ฟัง ไม่ ได้ยน
ิ เพราะเขาทัง้ หลายเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ
3 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงจัดเตรียมข้าวของสําหรับตนเพื่อการถูกกวาดไปเป็ นเชลย และจง
ไปเป็นเชลยในเวลากลางวันท่ามกลางสายตาของเขา เจ้าจะต้องไปเป็นเชลยจากสถานที่ของเจ้าไปยังอีกที่
หน่ง
ึ ในสายตาของเขา บางทีเขาอาจจะพินิจพิเคราะห์ดูได้ แม้ว่าเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 4 เจ้าจงเอาข้าว
ของของเจ้าออกมาในเวลากลางวันท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย
เจ้ าจงออกไปในเวลาเย็น ท่ามกลางสายตาของเขา ออกไปอย่างผู้ ถู กกวาดไปเป็น เชลย 5 จงเจาะกําแพง
ท่ามกลางสายตาของเขา แล ้ วออกไปตามรู กําแพงนั ้น 6 จงยกข้าวของใส่ บ่า ของเจ้า ท่ามกลางสายตาของ
เขา แล้วแบกออกไปในเวลามืด เจ้ าจงคลุมหน้าเสีย อย่าให้เห็นแผ่นดิน เพราะเรากระทําเจ้าให้เป็นหมาย
สําคัญ แก่ วงศ์ วานอิสราเอล� 7 ข้าพเจ้า ก็ กระทํา ตามที่ ข้าพเจ้า รับ บัญชามา ข้าพเจ้า นํา ข้าวของออกมาใน
เวลากลางวัน เหมือนข้าวของเพื่อ การถูก กวาดไปเป็น เชลย ในเวลาเย็น ข้าพเจ้า ก็ เจาะกําแพงด้วยมือ ของ
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าออกไปในเวลามืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้าไปท่ามกลางสายตาของเขา 8 ในเวลาเช้า
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 9 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย วงศ์วานอิสราเอลคือวงศ์วานที่มักกบฏ
นั ้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 วานอิสราเอลทัง้ 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 นายคนนั ้น ผู้ อยู่ ท่ามกลางเขา จะยกข้าวของขึ้น ใส่ บ่า ในเวลามืด
และออกไป เขาทัง้ หลายจะเจาะกําแพงและนํา ออกไปทางนั ้น ท่านจะคลุม หน้า ของท่าน เพื่อ ว่า ท่านจะไม่
แลเห็นแผ่นดินด้วยตาของท่านเอง 13 และเราจะกางข่ายของเราคลุ มท่าน และท่านจะติดกับของเรา และ
เราจะนําท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของคนเคลเดีย ถึงกระนั ้นท่านจะยังแลไม่เห็นแผ่นดินนั ้น และท่าน
จะต้องตายที่ นั ่น 14 บรรดาผู้ที่ อยู่รอบท่านนั ้น เราจะกระจายเขาไปตามลมทุกทิศานุทิศ รวมทัง้ ผู้ชว
่ ยและ
บรรดากองทัพของท่านด้วย และเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาไป 15 และเมื่อเราให้เขากระจัดกระจายไปอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เขาจึงจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 16 แต่เรา
จะละบางคนในพวกเขาไว้จากดาบ จากการกันดารอาหาร และจากโรคระบาด เพื่อเขาจะได้เล่าถึงการกระ
ทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขาไปอยู่นั ้น และเขาจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์�
1

การเป็นเชลยและการร้างเปล่าใกล้เข้ามาแล้ว

17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ข้าพเจ้า อีกว่า 18 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงรับประทานอาหารของเจ้า
ด้วยตัวสัน
่ และดื่มน้าํ ด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความระมัดระวัง 19 และกล่าวแก่ประชาชนของแผ่น
ดินนั ้ นว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ เกี่ยวกับพลเมืองแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มและเกี่ยวกับแผ่นดิ นอิส
ราเอลว่า เขาจะรับ ประทานอาหารของเขาด้วยความระมัดระวัง และดื่ มน้าํ ด้วยอกสัน
่ ขวัญ หาย เพราะว่า
สารพัด ที่ มี อยู่ ในแผ่น ดิน ของเขาจะสูญหายไปหมด เนื่ องด้วยความรุ นแรงของคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในแผ่น ดิน
นั ้น 20 และเมืองที่มีคนอาศัยอยู่จะถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า และแผ่นดินนั ้ นก็จะรกร้าง และเจ้าจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์� 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 22 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย สุภาษิ ต ซึ่ง เจ้า ทัง้
หลายมีที่กล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลว่า ‘วันนั ้นกไ็ กลออกไป และนิ มิตทุกเรือ
่ งก็เหลว� นั ้น เจ้าหมายว่ากระไร
23 เพราะฉะนั ้นจงบอกเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้สุภาษิ ตบทนี้ สิ ้นสุ ดเสียที เขา
จะไม่ ใช้ เป็น สุ ภาษิ ตอ ีก ในอิสราเอล แต่ จงกล่าวแก่ เขาว่า วัน นั ้ นก ็ ใกล้ แค่ คืบ และนิ มิ ตทุก เรือ
่ งก็ จะสําเร็จ
24 เพราะจะไม่ มีน ิ มิ ตปลอมหรือ คํา ทํานายประจบประแจงในวงศ์ วานอิสราเอลอีก เลย 25 แต่ เราคือ พระเย
โฮวาห์จะพูดคําที่เราจะพูด และจะต้องเป็นไปตามคํานั ้น จะไม่ล่าช้าต่อไปอีก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว ่า โอ วงศ์ วานที่ มัก กบฏเอ๋ย ในสมัย ของเจ้า นี่ แหละ เราจะลัน
่ วาจาและจะกระทํา ตามนั ้น� ” 26 พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 27 “ดู เถิด บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย วงศ์ วานของอิสราเอลกล่าวว่า
‘นิ มิตที่เขาเห็นเป็นเรือ
่ งของอีกหลายวันข้างหน้า และเขาพยากรณ์ ถึงเวลาที่หา่ งไกลโน้ น� 28 เพราะฉะนั ้น
จงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่
วาจาที่เราลัน
่ ออกมานั ้นจะต้องเป็นไปจริง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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บรรดาผู้พยากรณ์ เท็จต้องระวังตัว
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1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ า จง พยากรณ์ กล ่าว โทษ ผู้
พยากรณ์ ของอิสราเอลที่พยากรณ์ และกล่าวแก่คนเหล่านั ้นทีพยากรณ์
่
ตามอําเภอใจของตนว่า ‘จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์� 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แก่ ผู้ พยากรณ์ โฉดเขลา ผู้ ติ ดตาม
วิญญาณของตนเอง และไม่ เคยได้ เห ็ นอะไรเลย 4 โอ อิสราเอลเอ๋ย ผู้ พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนสุนัข จิง้ จอก
ท่ามกลางสิง่ ปรักห ัก พัง 5 เจ้ าไม่ ได้ ขึ้น ไปถึงที่ ชํารุ ด และไม่ ได้ สร้างรัว้ ต้นไม้ เพื่อ วงศ์ วานอิสราเอล เพื่อ ให้
ตัง้ อยู่ได้ ในสงครามในวันแห่งพระเยโฮวาห์ 6 เขาทัง้ หลายเห็นนิ มิ ตเท็จและทํานายมุสา เขากล่าวว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า� ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงใช้ เขาไป เขาทําให้ คนอื่น หวัง ว่า เขาจะรับรองถ้อยคํา ของ
เขา 7 เจ้ าได้ เคยเห็น นิ มิ ตเท็จ และเคยทํานายมุ สาม ิ ใช่ หรือ ในเมื่อ เจ้า กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า� ทัง้
ที่ เรามิ ได้ พู ดเลย� 8 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้ากล่าวเท็จและได้ เห็นนิ
มิ ตม ุสา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า 9 มือ ของเราจะต่อสู้
ผู้พยากรณ์ ผู้เห็นนิ มิตเท็จและผู้ให้คําทํานายมุสา เขาจะไม่ได้ เข้าอยู่ในสภาแห่งประชาชนของเรา หรือขึ้น
ทะเบียนอยู่ ในทะเบียนของวงศ์ วานอิสราเอล และเขาจะไม่ ได้ เข ้า ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล และเจ้า จะทราบว่า
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 10 เพราะว่า เออ เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้นําประชาชนของเราให้หลง โดย
กล่าวว่า ‘สันติภาพ� เมื่อไม่มีสันติภาพเลย และเพราะว่าเมื่อมีคนสร้างกําแพง ดูเถิด คนอื่นก็ฉาบด้วยปูน
ขาว 11 จงกล่าวแก่ ผู้ที่ ฉาบปูนขาวนั ้ นว่า กําแพงนั ้นจะพัง จะมี ฝนตกท่วม และเจ้า โอ ลูกเห็บใหญ่เอ๋ย จะ
ตกลงมา และลมพายุจะฉี กมัน 12 ดูเถิด เมื่อกําแพงพังลง เขาจะไม่พูดกับท่านหรือว่า ‘ปูนขาวที่เจ้าได้ฉาบ
นั ้นอยู่ที่ไหนเล่า� 13 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะกระทําให้ลมพายุฉี กมันด้วย
ความกริว้ ของเรา และด้วยความโกรธของเราจะมี ฝนท่วม ด้วยความกริว้ ของเราจะมี ลูกเห็บ ใหญ่ ทําลาย
เสีย 14 และเราจะพัง กําแพงซึ่ง เจ้า ฉาบด้วยปูน ขาวนั ้น และให้ พัง ลงถึ งด ิน รากกําแพงนั ้น จึง จะปรากฏ
เมื่อกําแพงพัง เจ้าทัง้ หลายจะพินาศอยู่ที่กลางกําแพง และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 15 เราจะให้
ความพิโรธของเราสําเร็จบนกําแพงและบนคนเหล่านั ้ นที ่ฉาบกําแพงด้วยปูนขาว และเราจะพู ดกับเจ้าว่า
‘กําแพงไม่ มี อีก แล้ว ผู้ ที่ ฉาบปูน ขาวก็ ไม่มี ด้วย � 16 คือ ผู้ พยากรณ์ แห่ งอ ิส ราเอลซึ่ง พยากรณ์ เก ี่ยวถึง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และได้ เห ็นนิ มิ ตแห่ง สันติภาพของเมืองนั ้น ในเมื่อ ไม่ มี สันติภาพ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงมุ่งหน้าต่อสู้ บรรดาบุตรสาวแห่งชนชาติของเจ้า ผู้พยากรณ์
ตามอําเภอใจของตนเอง จงพยากรณ์ กล่าวโทษเขา 18 และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
วิบัติแห่งหญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์สําหรับใส่ชอ
่ งแขนเสื้อทัง้ สิน
้ และทําผ้าคลุมศีรษะให้คนทุกขนาดเพื่อ
ล่า วิญญาณ เจ้ าจะล่า วิญญาณซึ่ง เป็น ของประชาชนของเรา และจะรักษาวิญญาณอื่นๆให้ คงชีวต
ิ อยู่ เพื่อ
ผลกําไรของเจ้า หรือ 19 เจ้ าจะกระทํา ให้ เรามัว หมองท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วยเห็น แก่ ข้าวบาร์เลย ์
เพียงหลายกํามือ และขนมปังเพียงหลายชิน
้ เพื่อสังหารคนที่ไม่สมควรจะตาย และไว้ชีวิตคนที่ไม่ควรจะมี
ชีวิตอยู่ โดยการมุสาของเจ้าต่อประชาชนของเราที่ ฟังคํามุ สานัน
้ 20 ด้วยเหตุ นี้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราต่อสู้ ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ใช้ ล่า วิญญาณเพื่อ ให้ เขาบิน ไป และเราจะฉี ก
ปลอกไสยศาสตร์นั้นเสียจากแขนของเจ้าทัง้ หลาย และเราจะปล่อยวิญญาณเหล่านั ้นไป คือวิญญาณที่เจ้า
ล่าเพื่อให้เขาบินไป 21 ผ้าคลุมของเจ้าเราก็ จะฉี กเสียด้วย และช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า
และเขาจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าต่อไป และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้าได้กระทําให้
คนชอบธรรมท้อใจด้วยการมุสา ทัง้ ที่ เราไม่ ได้ กระทํา ให้เขาเศร้า ใจเลย และเจ้า ได้ ทําให้มือ ของคนชัว่ แข็ง
แรงขึ้น เพื่อมิให้เขาหันกลับจากทางชัว่ ของเขา โดยสัญญาว่าเขาจะได้ชีวิตรอด 23 เพราะฉะนั ้นเจ้าจะไม่ได้
เห็นเรือ
่ งเหลวไหลหรือทํานายเหตุการณ์ ในอนาคตอีก ด้วยว่าเราจะช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของ
เจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

14
พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล

พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมานั ่ง อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า 2 และพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 3 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย คนเหล่า นี้ ได้ ยึด เอารู ป เคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิง่ ที่
สะดุด ให้ ทําความชัว่ ช้า ไว้ข้างหน้า เขา ควรที่ เราจะยอมตัว ให้ เขาถามเราหรือ 4 เพราะฉะนั ้น จงพู ดก ับ เขา
และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอลเอารู ปเคารพของเขา
ไว้ในใจ และวางสิง่ ที่ สะดุดให้ทําความชัว่ ช้าไว้ข้างหน้าเขาและยังมาหาผู้พยากรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์จะ
ตอบเขาเองด้วยเรือ
่ งรู ปเคารพมากมายของเขานั ้น 5 เพื่อเราจะได้ยด
ึ จิตใจของวงศ์วานอิสราเอล ผูเห
้ ินห่าง
ไปจากเราทุกคนด้วยเรือ
่ งรู ปเคารพของเขา 6 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จงกลับ ใจและหัน กลับ จากรู ป เคารพของเจ้า เสีย และจงหัน หน้า ของเจ้า เสีย จาก
1
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บรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า 7 เพราะว่าคนใดในวงศ์วานอิสราเอล หรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยอยู่
ในอิสราเอล ผู้ซึ่งแยกตัวเขาจากเรา ยึดเอารู ปเคารพของเขาไว้ในใจของเขา และวางสิง่ ที่สะดุดให้ทําความ
ชัว่ ช้าไว้ตรงหน้าของเขา แล้วยังจะมาหาผู้พยากรณ์ เพื่อขอถามเขาเกี่ยวกับเรา เราคือพระเยโฮวาห์จะตอบ
เขาเอง 8 และเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนนั ้น เราจะทําให้เขาเป็นหมายสําคัญและเป็นคําภาษิ ต และจะตัด
เขาออกเสียจากท่ามกลางประชาชนของเรา และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 9 และถ้าผู้พยากรณ์ ถู
กหลอกลวงกล่าวคํา หนึ่ ง คํา ใด เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ ลวงผู้ พยากรณ์ คนนั ้น และเราจะเหยียดมือ ของเรา
ออกต่อสู้ เขา และจะทําลายเขาเสียจากท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา 10 เขาทัง้ หลายจะต้องทนรับ
โทษเพราะความชัว่ ช้า ของเขา โทษของผู้ พยากรณ์ และโทษของผู้ ขอถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อ ว่า วงศ์ วาน
อิสราเอลจะไม่ หลงเจิน
่ ไปจากเราอีก หรือ ไม่ กระทํา ตัว ให้มลทิน ด้วยการละเมิด ทัง้ หลายของตนอีก แต่ เขา
ทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �
นครเยรู ซาเล็มจะไม่รอดพ้น

12 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อี กว่า 13 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

เมื่อ แผ่น ดิน กระทํา บาป
ต่อเราโดยประพฤติ ละเมิดอย่างน่าเศร้าใจ เราก็ จะเหยียดมือของเราออกเหนื อแผ่นดินนั ้น และจะทําลาย
อาหารหลัก เสีย และจะส่ง การกันดารอาหารมาเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และจะตัด มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จาก
แผ่น ดิน นั ้น 14 ถึง แม้ ว่า มนุษย์ ทัง้ สามนี้ คือ โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น เขาก็ จะเอาแต่ ชี
วิตของตนให้พ้นเท่านั ้น ออกมาด้วยความชอบธรรมของเขา องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 15 ถ้าเรา
กระทํา ให้สัตว์ร้ายทัง้ หลายผ่านแผ่น ดิน นั ้น และพวกมัน ทําให้แผ่ นดิน เสีย ไป เพื่อ ให้ เป็ นที ่ รกร้าง จนไม่ มี
ผู้ใดผ่านเข้าไปได้เพราะสัตว์รา้ ยนั ้น 16 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด แม้ว่าบุรุษ
ทัง้ สามอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้ เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้
แต่ แผ่นดินนั ้นจะรกร้างเสีย 17 หรือถ้าเรานําดาบมาเหนื อแผ่นดินนั ้น และกล่าวว่า ‘ดาบเอ๋ย จงผ่านแผ่น
ดินนั ้นไปโดยตลอด� เพื่อเราจะตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น 18 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สว่า แม้บุรุ ษทัง้ สามจะอยู่ในนั ้น เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้
เฉพาะตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ 19 หรือ ถ้า เราส่ง โรคระบาดเข้า มาในแผ่น ดิน นั ้น และเทความเดือดดาล
ของเราออกเหนื อ เมืองนั ้น ด้วยโลหิต เพื่อ ตัด มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 20 ถึง แม้วา่ โนอาห์
ดาเนี ยลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะ
ช่วยบุตรทัง้ ชายหญิง ให้ รอดพ้น ไม่ ได้ เขาจะช่วยเฉพาะชีวต
ิ ของเขาให้ รอดพ้น ได้ ด้วยความชอบธรรมของ
เขา 21 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จะรุ นแรงยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด เมื่อเราส่งการพิพากษาอั
นร ้า ยกาจทัง้ สี่ ประการของเรามาเหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม คือ ดาบ การก ัน ดารอาหาร สัตว์ร้ายและโรคระบาด
เพื่อ ตัด มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จากเมืองนั ้น 22 ดู เถิด แม้ จะมี คนรอดตายเหลือ อยู่ ในนครนั ้น นํา เอาบุตร
ชายและบุตรสาวทัง้ หลายของเขาออกมา ดูเถิด เมื่อเขาทัง้ หลายออกมาหาเจ้า เจ้าจะได้เห็นทางและการก
ระทําของเขา เจ้ าจะเบาใจในเรือ
่ งการร้าย ซึ่งเราได้ นํามาเหนื อเยรู ซาเล็ม คือบรรดาสิง่ ที่ เราได้ นํามาเหนื อ
นครนั ้น 23 คนเหล่านั ้นจะทําให้เจ้ าเบาใจ เมื่อเจ้าได้ เห็นทางและการกระทําทัง้ หลายของเขาแล้ว และเจ้า
จะทราบว่า เรามิ ได้ กระทํา บรรดาสิง่ ที่ เราได้ กระทํา ไว้แล ้ว ในนครนั ้น ด้วยปราศจากเหตุ ผล องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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เยรู ซาเล็มถูกทําลายเหมือนต้นองุ่นที่ถูกไฟเผาเสีย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

ต้นเถาองุนว
่ ิเศษกว่าต้นไม้อื่น และ
วิเศษกว่าไม้กิง่ หนึ่ งซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่าหรือ 3 เขาเอาไม้ต้นเถาองุน
่ ไปทําอะไรบ้างหรือ คนเอาไปทํา
ขอสําหรับแขวนภาชนะอันใดหรือ 4 ดูเถิด เขาใช้เป็นฟืนใส่ไฟ เมื่อไฟไหม้ปลายทัง้ สองแล้ว กลางก็เป็นถ่าน
จะใช้ประโยชน์ อะไรได้ หรือ 5 ดู เถิด เมื่ อม ันยังด ี อยู่ก็ มิได้ ใช้ประโยชน์ อะไร เมื่อ ถูก ไฟไหม้ เป็น ถ่านแล้ว ยิ่งม
ี ประโยชน์ น้ อยลง จะใช้ ทํา อะไรได้ บ้างเล่า 6 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ต้น เถา
องุน
่ ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า เราทิง้ ให้ มัน เป็น ฟืน ใส่ไฟเสีย ฉั นใด เราจะทิง้ ชาวเยรู ซาเล็ม ฉั น นั ้น 7 เรา
จะมุ่งหน้าของเราต่อสู้ เขา แม้ว่าเขาจะหนี ออกจากไฟอันหนึ่ ง ไฟอีกอันหนึ่ งก็ยงั จะเผาผลาญเขา และเมื่อ
เรามุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ เขา เจ้ าจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เราจะ
กระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างไป เพราะเขาได้ประพฤติละเมิด�
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงให้เยรู ซาเล็มทราบถึงสิง
่ ที่น่า
สะอิดสะเอียนของตัวเธอเอง 3 และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสอย่างนี้ แก่เยรู ซาเล็มว่า ดัง้ เดิม
และกําเนิ ดของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอัน พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ และแม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์
4 พูดถึงกําเนิ ดของเจ้า ในวันที่เจ้าเกิดมานั ้นเขามิได้ตัดสายสะดือ และเขาก็มิได้ใช้นํ้าล้างชําระเจ้า มิได้เอา
เกลือถู มิได้ เอาผ้าพันเจ้าไว้ 5 ไม่มีตาสักดวงหนึ่ งสงสารเจ้า ที่ จะเมตตาเจ้าและกระทําสิง่ เหล่านี้ ให้เจ้า เจ้
าถูก ทอดทิง้ ในพื้น ทุ่ง เพราะในวันที ่ เจ้ าเกิด นั ้น เจ้า เป็ นที ่ รังเกียจ 6 และเมื่อ เราผ่านเจ้า ไป เห ็น เจ้า ดิน
้ กระ
แด่วๆอยู่ ในกองโลหิต ของเจ้า เราก็ พู ดก ับ เจ้า ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมี ชี วิตอยู�
่ เออ เราก็ พู ดก ับ เจ้า
ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมี ชี วิตอยู�
่ 7 เราได้ กระทํา ให้เจ้ าทวีคู ณเหมือนอย่างพืช ในท้องนา เจ้ าก็ เติบโต
และสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัว ถันของเจ้าก็ก่อรู ปขึ้นมา และขนของเจ้าก็งอก ทัง้ ๆที่เจ้าเคยเปลือยเปล่าและ
ล่อนจ้อน 8 และเมื่อเราผ่านเจ้าไปอีกครัง้ หนึ่ งและมองดูเจ้า ดูเถิด เจ้ามีอายุรูจั
้ กรักแล้ว เราก็ขยายชายเสื้อ
คลุมเจ้าและปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เออ เราก็ปฏิญาณและ
กระทําพันธสัญญากับเจ้า และเจ้าก็ เป็น ของเรา 9 และเราก็ เอาเจ้าอาบนํ้า ล้างโลหิตเสีย จากเจ้า และเจิม
เจ้าด้วยนํ้ามัน 10 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปัก และเอารองเท้าหนั งของตัวแบดเจอร์สวมให้เจ้า เราพันเจ้าไว้
ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และคลุม เจ้า ไว้ด้วยผ้า ไหม 11 เราแต่ง ตัว เจ้า ด้วยเครือ
่ งอาภรณ์ สวมกําไลมือ ให้
เจ้า และสวมสร้อยคอให้เจ้า 12 เราเอาเพชรพลอยเม็ดหนึ่ งใส่หน้าผากเจ้า และใส่ตุ้มหูที่หูของเจ้า และสวม
มงกุฎงามไว้บนศีรษะของเจ้า 13 เราก็ ประดับเจ้าด้วยทองคําและเงิน และเสื้อผ้าของเจ้าก็ เป็นผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด ผ้า ไหมและผ้า ปัก เจ้ ากิน ยอดแป้ง นํ้า ผึ้ง และนํ้ามัน เจ้ างามเลิศ ที เดียว และเจ้า เจริญ ขึ้น เป็น ชัน
้
จ้าว 14 ชื่อเสียงของเจ้าก็ลือไปท่ามกลางประชาชาติเพราะความงามของเจ้า ด้วยความงามนั ้ นก็สมบูรณ์ ที
เดียว เนื่ องจากความสง่างามที่เราได้ทุ่มเทให้เจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 แต่เจ้าวางใจ
ในความงามของเจ้า และได้เล่นชู้เพราะชื่อเสียงของเจ้า ไม่ว่าผู้ใดจะผ่านมา เจ้าก็ให้หลงระเริงไปด้วยการ
เล่นชู้ของเจ้า 16 เจ้าเอาเสื้อผ้าของเจ้าบ้าง และเจ้าได้สร้างบรรดาปูชนียสถานสูงประดับอย่างหรู หรา แล้ว
ก็ เล่น ชู้ อยู่ บนนั ้น ไม่ เคยมี เหมือนอย่างนี้ ต่อ ไปก็ ไม่มี เหมือน 17 เจ้ ายัง เอาเครือ
่ งรู ป พรรณอัน งามของเจ้า
ซึ่ง เป็น ทองคํา ของเราและเงิน ของเรา ซึ่ง เราได้ ให้แก่ เจ้า แล ้ว เจ้า สร้างเป็ นร ูป ผู้ชายสําหรับ เจ้า และเจ้า ก็
เล่นชูอยู
่ บรู ปเหล่านั ้น 18 เจ้าเอาเครือ
่ งแต่งตัวที่ปักไปห่มรู ปเหล่านั ้นไว้ และวางนํ้ามันและเครือ
่ งหอมของ
้ กั
เราไว้ข้างหน้ามัน 19 อาหารที่เราให้แก่เจ้าก็เหมือนกัน คือเราเลี้ยงเจ้าด้วยยอดแป้ง นํ้ามันและนํ้าผึ้ง เจ้าก็
เอามาวางข้างหน้ามัน ให้เป็นกลิน
่ หอมที่พึงใจ และก็เป็นอย่างนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
20 ยิง
่ กว่านั ้ นอีก เจ้ าได้ นําบุตรชายของเจ้าและบุตรสาวของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ ให้บังเกิดมาเพื่อเรา และเจ้าก็ ได้
ถวายบูชาแก่ มัน เพื่อ ให้ มัน เผาผลาญ การเล่น ชู้ ของเจ้า เป็น สิง่ เล็ก น้ อยอยู่ หรือ 21 เจ้ าจึง ได้ ฆ่า ลูก ของเรา
ถวายแก่ รู ปเหล่านั ้นโดยให้ลุ ยไฟ 22 และในการอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าและการเล่นชู้ของเจ้า เจ้ ามิได้
ระลึกถึงวันที่เจ้ายังเด็กอยูเ่ มื่อเจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และมัวหมองอยู่ในกองเลือดของเจ้า 23 ต่อมา
ภายหลังจากความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ ของเจ้า (องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า วิบัติ วิบัติแก่เจ้า) 24 เจ้าได้สร้าง
ห้องหลังคาโค้งสําหรับตัว ถนนทุกสายเจ้าก็สร้างสถานที่สูงสําหรับตัว 25 หัวถนนทุกแห่งเจ้าสร้างที่สูงของ
เจ้า และเอาความงามของเจ้ามาทําลามก อ้าเท้าของเจ้าให้ผู้ที่ผ่านไปมาไม่วา่ ใคร และทวีการเล่นชูข
้ องเจ้า
26 เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนอียป
ิ ต์ ซึ่ง เป็น เพื่อนบ้านที่ มักมากของเจ้า ทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า เพื่อ กระทํา ให้ เรากริว้
27 ดูเถิด เราจึงเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้า และลดอาหารส่วนแบ่งของเจ้าลง และมอบเจ้าไว้ให้แก่พวก
ที่เกลียดเจ้าให้เขากระทําตามใจชอบ คือบรรดาบุตรสาวคนฟีลิสเตีย ผูซึ
้ ่งละอายในความประพฤติอน
ั ลามก
ของเจ้า 28 เจ้ายังเล่นชู้กับคนอัสซีเรียด้วย เพราะว่าเจ้าไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เออ เจ้าเล่นชู้กับเขาทัง้ หลาย ถึงกระนั ้น
เจ้า ก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 29 เจ้ ายัง ทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า ในแผ่น ดิน คานาอั นก ับ คนเคลเดีย ถึง แม้ กับ แผ่น ดิน นี้ เจ้ า
ก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 30 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า แหมใจของเจ้า เป็น โรครัก เสีย จริงๆในเมื่อ เจ้า กระทํา สิง่
เหล่า นี้ ซึ่ง เป็นการกระทํา ของหญิง แพศยาไพร่ๆ 31 คือ สร้างห้องหลังคาโค้ง ไว้ที่ หัว ถนนทุก แห่ง และสร้าง
สถานที่ สูง ของเจ้า ไว้ตามถนนทุก สาย ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ ยงั ไม่ เหมือนหญิง แพศยา เพราะเจ้า ดู หมิน
่ สิน จ้าง
32 เป็ นภรรยาที่แพศยาจัด ดูซิ ยอมรับรองแขกแปลกหน้าแทนที่จะรับรองสามี 33 ผูชายย่
้
อมให้ของแก่หญิง
แพศยาทุกคน แต่เจ้ากลับให้สิ่งของแก่คนรักทัง้ หลายของเจ้าทุกคน ให้สินบนชักให้เขาเข้ามาจากทุกด้าน
เพื่อ การเล่น ชู้ ของเจ้า 34 ฉะนั ้น เจ้ าจึง ผิ ดก ับหญิ งอ่น
ื ในเรือ
่ งการเล่น ชู้ ของเจ้า ไม่มี ใครมาวิงวอนให้เล่น ชู้
และเจ้า กลับ ให้ สิน จ้าง ขณะเมื่อ ไม่ มี ผู้ ใดให้ สิ นจ้างแก่ เจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้า จึง แตกต่างกัน 35 เหตุ ฉะนี้ โอ
แพศยาเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 36 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะความโสโครก
ของเจ้า ก็ เทออกเสีย แล้ว และการเปลือยเปล่า ของเจ้า ก็ เผยออก โดยการเล่น ชู้ ของเจ้า กับ คนรัก ของเจ้า
และกับบรรดารู ปเคารพซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า และโดยโลหิตลูกของเจ้าที่เจ้าถวายให้แก่มัน
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37 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบรวมคนรักของเจ้าทัง
้ สิน
้ ่เจ้าเพลิดเพลินด้วย ทุกคนที่เจ้ารัก และ
้ ซึ่งเป็นผูที

ทุก คนที่ เจ้ าเกลียด เราจะรวบรวมเขาให้ มาต่อสู้ เจ้ าจากทุ กด ้านและจะเผยความเปลือยเปล่า ของเจ้า ต่อ
หน้าเขา เพื่อเขาจะได้เห็นความเปลือยเปล่าทัง้ สิน
้ ของเจ้า 38 และเราจะพิพากษาเจ้าดังที่เขาพิพากษาหญิง
ที่ล่วงประเวณี และกระทําให้โลหิตตก และเราจะนําเอาโลหิตแห่งความกริว้ และความหวงแหนมาเหนื อเจ้า
39 และจะมอบเจ้า ไว้ในมือ ชู้ ของเจ้า เขาจะทําลายห้องหลังคาโค้ง ของเจ้า ลง และจะทําลายสถานที่ สูง ของ
เจ้า เขาจะปลดเอาเสื้อผ้าของเจ้า และจะเอาเครือ
่ งรู ปพรรณอันงามของเจ้าไปเสีย ปล่อยให้เจ้าเปลือยเปล่า
และล่อนจ้อน 40 เขาทัง้ หลายจะนําฝูงคนมาต่อสู้ เจ้า และเขาจะขว้างเจ้าด้วยก้อนหินและฟันเจ้าด้วยดาบ
ของเขา 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้านเรือนของเจ้า และทําการพิพากษาลงโทษเจ้า ท่ามกลางสายตาของผู้
หญิงเป็ นอันมาก เราจะกระทําให้เจ้าหยุดเล่นชู้ และเจ้าจะไม่ให้สิ นจ้างอีกต่อไป 42 เราจะระบายความกริว้
ของเราใส่ เจ้ าให้หมด ความหวงแหนจะพรากจากเจ้า ไป เราจะสงบและไม่ กร ิ้วอ ีก เลย 43 เพราะว่าเจ้า มิ ได้
ระลึกถึงวันเมื่อเจ้ายังเด็ก แต่ได้กระทําให้เรากลัดกลุ้มด้วยสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว
่า เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเจ้าเหนื อศีรษะเจ้า แล้วเจ้าจะมิได้ประพฤติการชัว่ ช้า
ลามกเพิม
่ เข้ากับการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าหรอก 44 ดู เถิด ทุ กคนที่ ใช้สุภาษิ ตจะใช้สุภาษิ ตต่อ
ไปนี้ ในเรือ
่ งเจ้า คือ ‘แม่เป็นอย่างไร ลูกสาวก็เป็นอย่างนั ้น� 45 เจ้าเป็นลูกสาวของแม่ของเจ้า ผู้เกลียดสามี
และบุตรของตน เจ้าเป็นสาวคนกลางของพี่และน้ องสาวของเจ้า ผู้เกลียดชังสามีและบุตรของตน แม่ของ
เจ้าเป็นคนฮิตไทต์ พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ 46 และพี่สาวของเจ้าคือสะมาเรีย ผู้อยูกั
่ บบุตรสาวเหนื อเจ้า
ทางด้านซ้าย และน้ องสาวของเจ้า ผู้อยู่ทางด้านขวาของเจ้า คือโสโดมกับลู กสาวของเธอ 47 ถึงกระนั ้น เจ้
าก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางทัง้ หลายของเขา หรือ กระทํา ตามการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา แต่ เพราะว่า นั ่น
เป็นเรือ
่ งเล็กน้ อยเกินไปแล้ว แล้วเจ้าก็ทรามกว่าพวกเขาในบรรดาวิถีทางของเจ้า 48 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด โสโดมน้ องสาวของเจ้า กับ บุตรสาวของเขาก็ มิได้ กระทํา อย่างที่ เจ้ าและ
ลูกสาวของเจ้าได้กระทํา 49 ดูเถิด นี่ แหละเป็นความชัว่ ช้าของโสโดมน้ องสาวของเจ้าคือตัวเธอและลูกสาว
ของเธอมี ความจองหอง มี อาหารเหลือ รับ ประทานและมี ความสบายเกิน ไม่ ชู กําลั งม ือ คนยากจนและคน
ขัดสน 50 เขาหยิง่ ยโสและกระทํา สิง่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ หน้า เรา เพราะฉะนั ้น เราจึง เอาเขาออกไปเสีย ให้
พ้นๆตามที่เราเห็นว่าดี 51 สะมาเรียไม่ได้ทําบาปถึงครึง่ ของเจ้า แต่เจ้าได้ทวีการอันน่าสะอิดสะเอียนยิง่ กว่า
เขาทัง้ สอง และโดยการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที ่เจ้ าทํานั ้น ก็ กระทําให้พี่และน้ องสาวของเจ้าดู เหมือน
ชอบธรรม 52 เจ้ าผู้ ซ่ึง ได้ พิพากษาพี่ และน้ องสาวของเจ้า จงทนรับ ความอับอายขายหน้า ของเจ้า เองด้วย
เพราะบาปของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ทํา นั ้น น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า เขาไปอีก เขาจึ งม ี ความชอบธรรมมากกว่า เจ้า
เออ เจ้าจงฉงนสนเท่หไ์ ปด้วย และจงทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้า เพราะเจ้าได้กระทําให้พี่และน้ อง
สาวของเจ้าดู เหมือนชอบธรรม 53 เมื่อเราจะให้เขากลับสู่ สภาพเดิม ทัง้ สภาพเดิมของโสโดมและบุตรสาว
และสภาพเดิมของสะมาเรียและบุตรสาว เราก็จะให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมของเจ้าท่ามกลางเขาด้วย 54 เพื่อ
เจ้าจะทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้า และละอายสิง่ ที่เจ้ากระทําแล้วทัง้ สิน
้ ให้เป็นการปลอบใจแก่เขา
55 เมื่อส่วนพีแ
่ ละน้ องสาวของเจ้า โสโดมกับบุตรสาวของเธอจะได้กลับสู่สภาวะเดิมของตน และสะมาเรียก
ับบุตรสาวของเธอจะกลับสู่ สภาวะเดิมของตน ส่วนเจ้าและบุตรสาวของเจ้าจะกลับไปยังภาวะเดิมของเจ้า
56 ในสมัยที่เจ้าเย่อหยิง
่ ้น ปากของเจ้าไม่ได้กล่าวถึงโสโดมน้ องสาวของเจ้ามิใช่หรือ 57 คือก่อนความชัว่
่ อยูนั
ร้ายของเจ้าจะได้ เผยออก เหมือนเวลาที่ เจ้ าเป็นสิง่ ที่ น่าตําหนิ แก่ บุ ตรสาวของซีเรียและบรรดาผู้ที่ อยู่ล้อม
รอบเธอ คือบุตรสาวของฟีลิสเตียผู้ที่ อยู่ล้อมรอบซึ่งดูหมิน
่ เจ้า 58 เจ้าต้องรับโทษความชัว่ ช้าลามกของเจ้า
และการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 59 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สด ัง นี้ ว่า เราจะกระทํา แก่ เจ้ าอย่างที่ เจ้ าได้ กระทํา แล้ วน ัน
้ ผู้ ดู หมิน
่ คํา ปฏิญาณและหัก พันธสัญญา 60 ถึง
กระนั ้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา ซึ่งเราทําไว้กับเจ้าในสมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ และเราจะสถาปนา
พันธสัญญานิ รน
ั ดร์ไว้กับเจ้า 61 แล้วเจ้าจะระลึกถึงทางทัง้ หลายของเจ้า และมีความละอาย เมื่อเจ้ารับทง
ั้
พี่ และน้ องสาวของเจ้า และเรามอบให้แก่ เจ้ าเป็น บุตรสาว แต่ ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่ง ทํา ไว้กับ เจ้า 62 เรา
จะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับ เจ้า และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 63 เพื่อ เจ้า จะจํา ได้ และ
สนเท่ห์ และเพราะความละอายของเจ้า เจ้ าจะไม่อา้ ปากพูดอีก เมื่อเราลบมลทินบาปทุกสิง่ ที่ เจ้ าได้ กระทํา
มาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �

17
คําอุปมาเรือ
่ งนกอินทรีสองตัว
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงยกปริศนาและกล่าวเป็ นคําอุปมา

แก่วงศ์ วานอิสราเอล 3 ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า มีนกอินทรีมหึมาตัวหนึ่ ง ปี กใหญ่และขน
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ปี กก็ยาว มีขนมากมายหลายสี มายังเลบานอนและจิกยอดต้นสนสี ดาร์ 4 มันหักยอดกิ่งอ่อนแล้ วก็คาบไป
ยัง แผ่น ดิน พาณิ ชย์ และวางไว้ในหัว เมืองของพ่อค้า ทัง้ หลาย 5 แล ้วมั นก ็ เอาเมล็ด พืช แห่ง แผ่น ดิน ไปปลูก
ไว้ในที่ดินอุดม มันเอาเมล็ดไว้ข้างนํ้ามากหลาย ตัง้ ไว้อย่างกับกง
ิ่ ต้นหลิว 6 เมล็ดก็งอกขึ้นมาและเติบโตขึ้น
เป็น เถาองุน
่ เตี้ย แผ่ แขนงไพศาล แขนงทัง้ หลายของต้น นี้ ก็ ทอดมายัง ตัว นกอินทรี และรากก็ ยงั คงอยู่ ใต้
มัน เมล็ดจึงบังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขาและออกใบ 7 แต่มีนกอินทรีตัวมหึมาอีกตัวหนึ่ ง มีปี กใหญ่และ
มีขนมาก ดูเถิด องุน
่ เถานั ้นชอนรากมาหานกอินทรีตัวนี้ และแตกแขนงตรงมาที่มัน เพื่อให้มันรดนํ้าให้จาก
ร่องที่ปลูกอยู่นั ้น 8 นกได้ยา้ ยมันไปปลูกไว้ในที่ดินดีใกล้นํ้ามากหลาย เพื่อให้แตกแขนงและบังเกิดผล และ
เป็น เถาองุ ่นที ่ มี เกียรติ 9 เจ้ าจงกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เถานั ้น จะเจริญ ขึ้น ได้ หรือ
นกนั ้น จะไม่ ถอนรากมัน ขึ้น และเด็ด ผลเพื่อ ให้เถาเหีย
่ วแห้ง เสีย หรือ เถานั ้ นก ็ จะเหีย
่ วแห้ง ไปตรงใบอ่อนที่
งอกขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจอันยิง่ ใหญ่หรือประชาชนเป็ นอันมากเพื่อถอนเถาออกจากรากของมัน
10 ดู เถิด เมื่อมันย้ายไปปลูก เถานั ้ นก็งอกงามดี หรือ เมื่อลมทิศตะวันออกพัดถูกมันเข้า มันจะไม่เหี่ยวแห้ง
ไปหรือ มันจะเหีย
่ วแห้งไปถึงร่องที่มันเกิดมานั ้นไม่ใช่หรือ�
การกบฏของเศเดคียาห์นําการทําลายมาสู่อิสราเอล

11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อีกว่า 12 “บัดนี้ จงกล่าวแก่ วงศ์ วานที่ มัก กบฏนั ้ นว ่า

ท่านทัง้
หลายไม่ ทราบหรือ ว่า สิ ่ง เหล่า นี้ มี ความหมายว่า กระไร จงบอกเขาว่า ดู เถิด กษั ตริย์ กรุ งบาบิ โลนได้ มาย ัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และกวาดเอากษั ตริย์และเจ้านายทัง้ หลายพามายังกษั ตริย์ที่ กรุ งบาบิโลน 13 และพระองค์
ได้ ทรงเอาเชื้อ พระวงศ์ ผู้ หน ่งึ และทํา พันธสัญญากั บท ่านผู้ นั้น ให้ เขาปฏิญาณตัว คนสําคัญๆของแผ่น ดิน
พระองค์ ได้ กวาดต้อนเอาไป 14 เพื่อ ว่า ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะตํ่าต้อย ยกตัว ขึ้ นอ ีก ไม่ ได้ และในการที่ รก
ั ษา
พันธสัญญาของพระองค์จะคงยัง่ ยืนอยูได้
่ 15 แต่กษั ตริยได้
์ กบฏต่อพระองค์ โดยส่งราชทูตไปยังอียป
ิ ต์ ด้วย
หวังว่า จะได้ ม้า และกองทัพ ใหญ่ โต กษั ตริย์จะกระทํา สําเร็จ หรือ ผู้ ที่ กระทํา เช่น นี้ จะหนี ไปรอดหรือ ถ้า ท่าน
หักพันธสัญญายังจะรอดพ้นได้ อีกหรือ 16 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ท่านจะ
ต้องตายท่ามกลางบาบิโลน ในที่ที่กษั ตริยองค์
์
นั ้นประทับอยู่ คือกษั ตริย์ผู้ได้ทรงตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์ และ
ท่านได้ดูหมิน
ั พันธสัญญาที่ทําไว้กับพระองค์ 17 ฟาโรห์ประกอบด้วยกอง
่ คําปฏิญาณต่อพระองค์ และได้หก
ทั พอ ัน ใหญ่ โตและผู้คนมากมายจะไม่ ชว
่ ยท่านผู้ นั ้น ในการสงคราม ในเมื่อ เขาก่อ เชิง เทิน และก่อ กําแพง
ล้อมเพื่อ จะขจัด คนเป็ นอ ัน มากเสีย 18 เพราะเหตุ ท่านดู หมิน
่ คํา ปฏิญาณและหัก พันธสัญญา และดู เถิด
เพราะท่านปฏิญาณตัวและยังกระทําสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ท่านจึงจะหนี ไปให้พ้นไม่ได้ 19 เพราะฉะนั ้นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยู่ฉั นใด เพราะคําปฏิญาณต่อเราที่เขาดูหมิน
่ และพันธสัญญาของ
เราที่เขาหักเสีย เราจะตอบสนองให้ตกเหนื อศีรษะของท่านผู้นั ้น 20 เราจะกางข่ายของเราคลุมเขา และเขา
จะติ ดก ับ ของเรา และเราจะนํา เขาเข้าไปในบาบิ โลน และพิจารณาพิพากษาเขาที่ นั่น ในเรือ
่ งการละเมิด ที่
เขาได้ละเมิดต่อเรา 21 และบรรดาผู้ลี้ภัยกับกองทัพทัง้ สิน
้ ของเขานั ้นจะล้มลงด้วยดาบ และผู้ที่เหลืออยู่จะ
กระจายไปตามลมทุกทิศานุทิศ และเจ้าจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์ที่ ได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว� 22 องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูงของต้นสนสี ดาร์และปลูกไว้ เราจะหักกิ่งอ่อนของ
มัน ออกเสีย และเราเองจะปลูก มัน ไว้บนภูเขายอดสูง 23 เราจะปลูก มัน ไว้บนภูเขาสูง ของอิสราเอล เพื่อ จะ
แตกกิง่ และบังเกิดผล และเป็นต้นสนสีดาร์ที่ มีเกียรติ และนกทุกชนิ ดจะมาอาศัยอยู่ใต้มัน นกทุกอย่างจะ
มาทํารังอยู่ที่ร่มกิง่ ของมัน 24 และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์กระทําต้นไม้สูงให้ต่ําลง
และกระทําต้นไม้ต่ําให้สูงขึ้น ทําต้นไม้เขียวให้แห้งไป และทําต้นไม้แห้งให้งามสดชื่น เราคือพระเยโฮวาห์ได้
ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้กระทําเช่นนั ้น�

18

คําปรึกษาทังด
้ ีและชัว่ แก่พวกเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “เจ้ าทัง
้ หลายมีเจตนาอย่างไรในการกล่าวสุ ภาษิ ตข้อ

นี้ อน
ั เกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่า ‘บิดารับประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็เข็ดฟัน� 3 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะไม่มีโอกาสใช้สุภาษิ ตนี้อีกในอิสราเอล 4 ดูเถิด ชีวิตทัง้ สิน
้
เป็น ของเรา ชีวิต ของบิดาเป็น ของเราฉั นใด ชีวิต ของบุตรชายก็ เป็น ของเราฉั น นั ้น ชีวิตใดทําบาปก็ จะตาย
5 แต่ ถ้า คนใดชอบธรรมและกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 6 ถ้า คนนั ้ นม ิ ได้ รับ ประทานที่ บน
ภูเขาหรือ เงยหน้า ขึ้น นมัสการรู ป เคารพแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล มิได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน
หรือ เข้า ใกล้ ผู้ หญิง ในเวลาที่ เธอมี มลทิน ประจํา เดือน 7 มิได้ บีบ บังคับ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด แต่ คืน ของประกัน ให้ แก่
ลูก หนี้ ไม่ เคยใช้ ความรุ นแรงปล้น ผู้ ใด ให้ อาหารของเขาแก่ ผู้ ที่ หิว และให้ เสื้อผ้า คลุม กายที่ เปลือย 8 มิได้
ให้ เขายืม เพื่อ หาดอกเบี้ย หรือม ิ ได้ รับ เงิน เพิม
่ หดมือ ไว้ ได้ ถอนมือ จากความชัว่ ช้า กระทํา ความยุ ติ ธรรม
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อันแท้จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 9 ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษาคําตัดสินของเรา เพื่อ
ประพฤติอย่างถูกต้อง คนนั ้นเป็นคนชอบธรรม เขาจะมีชีวิตดํารงอยู่แน่ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ แหละ 10 ถ้า เขามี บุ ตรชายเป็น โจร ผู้ กระทํา ให้โลหิต ตก ผู้ ได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ สิ ่ง เดียวแก่ พี่ น้อง 11 ผู้ มิได้
กระทําตามหน้าที่ เหล่านี้ แต่ รับประทานบนภู เขา กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 12 กดขี่คนจนและ
คนขัดสน ได้ ใช้ ความรุ นแรงแย่ง ชิง เอาของผู้ อ่น
ื ไป ไม่ ยอมคืน ของประกัน แหงนตาขึ้น นมัสการรู ป เคารพ
และกระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน 13 ให้ ยื มด ้วยหาดอกเบี้ย และหาเงิน เพิม
่ เขาควรจะมี ชี วิต ต่อ ไปหรือ
เขาจะไม่ มี ชี วิตอยู่ เขาได้ กระทํา บรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ เขาจะต้องตายแน่ ให้ โลหิต ของผู้ นั้น
ตกอยู่ บนผู้ นั้น เอง 14 แต่ ดู เถิด ถ้า ชายคนนี้ มี บุ ตรชายผู้ แลเห็น บาปทัง้ สิน
้ ซึ่ งบ ิ ดาของเขาได้ กระทํา และ
ตรึกตรอง และมิได้กระทําตาม 15 มิได้รับประทานบนภูเขา หรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ปเคารพแห่งวงศ์ วาน
อิสราเอล มิได้กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 16 มิได้บีบบังคับผู้ใด ไม่เรียกร้องของประกัน ไม่เคยใช้
ความรุ นแรงปล้นผู้ใด แต่ให้อาหารแก่ผู้หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายที่ เปลือย 17 หดมือไว้มิได้เบียดเบียนคน
ยากจน ไม่ เรียกดอกเบี้ยหรือเงินเพิม
่ กระทําตามคําตัดสินทัง้ หลายของเรา และดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของ
เรา เขาจะไม่ตายเพราะความชัว่ ช้าของบิดาเขา เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่แน่ นอน 18 ส่วนบิดาของเขา เพราะเป็น
คนหาเงินด้วยการบีบบังคับ ได้ใช้ความรุ นแรงปล้นพีน
่ ้ องของตน กระทําความไม่ดีในท่ามกลางชนชาติของ
เขา ดู เถิด เขาก็ จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้า ของเขา 19 แต่ เจ้ ายังกล่าวว่า ‘ทําไมบุตรชายจึง ไม่ สมควรรับ
โทษความชัว่ ช้า ของบิดาตน� เมื่ อบ ุตรชายได้ กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมแล้ว และได้ รก
ั ษา
กฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
ิ อยู่ แน่ นอน 20 ชี วิต ที่ กระทํา บาปจะต้องตาย บุ
้ ของเรา และประพฤติ ตาม เขาจะดํารงชีวต
ตรชายไม่ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของบุตรชาย คนชอบธรรมจะรับ
ความชอบธรรมของตัว และคนชัว่ จะรับ ความชัว่ ของตน 21 แต่ ถ้า คนชัว่ คนใดหัน กลับ เสีย จากบาปซึ่ง เขา
ได้ กระทํา ไปแล้ว และรักษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
ดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน เขาจะไม่ต้องตาย 22 บรรดาการละเมิดใดๆซึ่งเขาได้กระทําแล้วนน
ั ้ จะมิได้จดจําไว้เพื่อ
เอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยูเ่ พราะความชอบธรรมที่เขาได้กระทําไป 23 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรา
มีความพอใจในความตายของคนชัว่ หรือ แต่เราพอใจให้เขากลับจากความชัว่ ของเขาและมีชีวิตอยูมิ
่ ใช่หรือ
24 แต่ เมื่อคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของตัว และกระทําความชัว
่ ช้า และกระทําบรรดาสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับที่คนชัว่ ได้กระทํา ผู้นั ้นสมควรจะมีชีวิตอยู่หรือ การชอบธรรมทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาได้
กระทํา มาแล้ วน น
ั ้ จะมิ ได้ จดจํา ไว้อี กเลย เขาจะต้องตายด้วยการละเมิด ซึ่ง เขาได้ กระทํา ไว้และบาปซึ่ง เขา
ได้ กระทํา ลงไป 25 แต่ เจ้ ายัง กล่าวว่า ‘วิธีการขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย
จงฟังเถอะ วิธการของเราไม่
ี
ยุติธรรมหรือ วิธการของเจ้
ี
ามิใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม 26 เมื่อคนชอบธรรมหันกลับ
จากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่ ช้า และตายเพราะการนั ้น เขาจะต้องตายด้วยเหตุความชัว่
ช้าที่เขาได้กระทํา 27 และเมื่อคนชัว่ หันกลับจากความชัวท
ี่ นกระทําไป และกระทําความยุติธรรมและความ
่ ต
ชอบธรรม เขาก็ได้ช่วยชีวต
ิ ของเขาเองไว้ 28 เพราะเขาได้ตรึกตรองและหันกลับจากการละเมิดทัง้ สิน
้ ซึ่งเขา
ได้กระทําไป เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน เขาจะไม่ต้องตาย 29 แต่วงศ์วานอิสราเอลกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย วิธการของเราไม่
ี
ยุติธรรมหรือ วิธการของเจ้
ี
ามิใช่หรือ
ที่ไม่ยุติธรรม 30 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้นเราจะพิพากษาเจ้า
ทุกคนตามทางประพฤติของคนนั ้นๆ จงกลับใจและหันกลับเสียจากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของเจ้า เกรงว่าความ
ชัว่ ช้าของเจ้าจะเป็นสิง่ สะดุดให้เจ้าพินาศ 31 จงละทิง้ การละเมิดทัง้ สิน
้ ซึ่งเจ้าได้ละเมิดต่อเรา จงทําตัวให้มี
จิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายเสียทําไมเล่า 32 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เราไม่มีความพอใจในความตายของผู้หน่งึ ผู้ใดเลย จงหันกลับและดํารงชีวต
ิ อยู�
่

19
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้านายอิสราเอล
ฝ่ายเจ้า จงเปล่ง เสียงร้องบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้า นายอิสราเอล 2 กล่าวว่า “มารดาของเจ้า เป็น อย่างไร
หนอ ก็ เป็นแม่สิงโต เธอนอนอยู่ท่ามกลางสิงโตทัง้ หลาย เธอเลี้ยงดู ลูกของเธอท่ามกลางสิงโตหนุ่ม 3 เธอ
เลี้ยงลูก สิงโตตัว หนึ่ ง ให้ เติบโตขึ้น กลายเป็น สิงโตหนุ่ม มัน ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ และมั นก ินคน 4 ประชาชาติ ได้
ยิน เรือ
่ งของมัน เขาก็ จับ มัน ได้ ในหลุม พรางของเขา เขาจู งม ัน มาด้วยโซ่ มาย ัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 5 เมื่อ แม่ สิ ง
โตเห็นว ่า เธอคอยนานแล้ว และความหวัง ของเธอสูญ ไป เธอก็ เอาลูก มาอีก ตัว หนึ่ ง เลี้ยงให้เป็น สิงโตหนุ่ม
6 มัน ไปๆมาๆท่ามกลางสิงโตและกลายเป็ น สิงโตหนุ่ม และมัน ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ มั นก ินคน 7 มั นร ู้ จัก บรรดา
พระราชวังที่ รา้ งของเขา และกระทําให้เมืองทัง้ หลายของเขาว่างเปล่า แผ่นดินนั ้ นก็รกร้างและความสมบู
รณ์ของมันก็วา่ งเปล่าไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงคํารามของมัน 8 แล้วบรรดาประชาชาติก็ล้อมต่อสู้ มันทุกด้านจาก
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แว่นแคว้นทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายกางข่ายออกคลุมมัน มันก็ถูกจับอยู่ในหลุมพรางของเขาทัง้ หลาย 9 เขาล่าม
โซ่ ขั งม ัน ไว้ในกรง และนํา มัน มายัง กษั ตริย์ บาบิ โลน เขาก็ขั งม ัน ไว้ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง เพื่อ ไม่ ให้ได้ ยิน เสียง
ของมั นอ ีก ที่ บนภูเขาแห่ งอ ิส ราเอล 10 มารดาของเจ้า เหมือนเถาองุ ่นที ่ อยู่ ในโลหิต ของเจ้า เอามาปลูก ไว้
ริม นํ้า เธอมี ผลดกและมี แขนงมากมายเหตุ ด้วยนํ้า บริบู รณ ์ 11 เธอมี แขนงที่ แข ็ง แรงซึ่ง กลายเป็น ไม้ ธาร
พระกรของผู้ครอบครอง ความสูงของเธอชู ข้น
ึ ท่ามกลางแขนงที่ หนาทึบ เธอปรากฏในที่ สูง ของเธอพร้อม
กับแขนงมากมายของเธอ 12 แต่ว่าเธอถูกถอนออกด้วยความเกรีย
้ วกราด เธอถูกทิง้ ลงยังพื้นดิน ลมตะวัน
ออกกระทําให้ผลของเธอเหีย
่ วไป แขนงที่แข็งแรงก็หก
ั เสียและเหีย
่ วไป ไฟก็ไหม้เสีย 13 คราวนี้ เธอปลูกไว้ใน
ถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดิ นที ่แห้งแล้ งกันดารนํ้า 14 ไฟได้ ออกมาจากแขนงใหญ่นั ้น เผาผลาญแขนงอื่นและ
ผลเสียหมด จึงไม่มีแขนงแข็งแรงเหลืออยูใ่ นต้นอีกเลย ไม่มีธารพระกรสําหรับผูครอบครอง
้
นี่ เป็นบทเพลง
ครํา่ ครวญ และใช้เป็นบทเพลงครํา่ ครวญ�
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อยู่ มาวันที ่ สิบ เดือนที่ หา้ ในปี ที่ เจ็ด พวกผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลบางคนได้ มาทูล ถามพระเยโฮวาห์ และ
มานั ่ง อยู่ ข้างหน้า ข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 3 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพู ดก ับ
พวกผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอล และกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ที่ เจ้ ามากัน นี้ จะมา
ถามเราหรือ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ยอมให้เจ้ามาถามเรา 4 บุตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาเขาหรือ เจ้าจะพิพากษาเขาหรือ จงให้เขาทัง้ หลายทราบถึงการกระทําอันน่า
สะอิดสะเอียนของบรรพบุรุษของเขา 5 และจงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวัน
นั ้น เมื่อ เราเลือกสรรอิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อ เชื้อ สายแห่ง วงศ์ วานยาโคบ โดยสําแดงตัว เราให้เขารู จ
้ ัก
ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เมื่อ เราปฏิญาณกับ เขาว่า เราเป็น พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า 6 ในวัน นั ้น เราปฏิญาณ
ต่อเขาว่า เราจะนําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดิ นที ่เราหาให้เขาทัง้ หลาย เป็นแผ่นดิ นที ่มีน้าํ นม
และนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เป็นแผ่นดินทีมี
่ สง่าราศีที่สุดในแผ่นดินทัง้ หลาย 7 และเรากล่าวแก่เขาว่า เจ้าทุกคน
จงทิง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งนั ยน์ ตาของเจ้าทัง้ หลายกําลังเพลิดเพลินอยูน
่ ั ้นเสีย อย่ากระทําตัวของเจ้าให้
มลทินไปด้วยรู ปเคารพของอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 8 แต่เขาทัง้ หลายได้กบฏต่อเราและ
ไม่ยอมฟังเรา เขาทัง้ หลายไม่ได้ทิง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งนั ยน์ ตาของเขาเพลิดเพลินอยู่นั้นทุกคน ทัง้ เขา
ก็มิได้ละทิง้ รู ปเคารพของอียป
ิ ต์ แล้วเราก็คิดว่า เราจะระบายความกริว้ ของเราออกเหนื อเขา และให้ความ
โกรธของเรามี ต่อ เขาในท่า มกลางแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จนมอดลง 9 แต่ เราก็ กระทํา โดยเห็น แก่ นามของเราเอง
เพื่อ ไม่ ให้ชื่อ นั ้น มลทิน ต่อ หน้า ประชาชาติ ซ่ึง เขาอาศัย อยู่ เราจึง ได้ สําแดงตัว ของเราท่ามกลางสายตาของ
เขาให้เขารู จั
้ ก ในการที่เรานําคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 ดังนั ้น เราจึงนําเขาออกจากแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ และนําเขาเข้ามาในถิน
่ ทุรกันดาร 11 เราให้กฎเกณฑ์ของเราแก่เขา และสําแดงคําตัดสินของเราให้
เขารู ้ ซึ่งถ้ามนุษย์ได้รักษาไว้ก็จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ 12 ยิง่ กว่านั ้นอีก เราได้ให้สะบาโตของเราแก่เขา เป็นหมาย
สําคัญระหว่างเราและเขาทัง้ หลาย เพื่อเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผูก
้ ระทําให้เขาบริสุทธิ์ 13 แต่
วงศ์วานอิสราเอลได้กบฏต่อเราในถิน
่ ทุรกันดาร เขามิได้ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่ได้ดูหมิน
่ คําตัดสิน
ของเรา ซึ่งถ้ามนุษย์คนหนึ่ งคนใดปฏิ บัติ ตาม เขาก็ จะดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ ด้วยกฎเกณฑ์ และคําตัดสินเหล่านั ้น
และเขาได้ กระทํา ให้ วน
ั สะบาโตของเรามัว หมองอย่างยิง่ เราจึง กล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาลของเรา
ออกเหนื อเขาในถิน
่ ทุรกันดารเพื่อผลาญเขาเสีย 14 แต่เราก็กระทําโดยเห็นแก่นามของเราเอง เพื่อไม่ให้ชื่อ
นั ้น มลทิน ต่อ หน้า ประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง เราได้ นํา คนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 15 ยิง่ กว่า
นั ้ นอ ีก เราได้ ปฏิญาณต่อ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า เราจะไม่ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เขา เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี สง่า ราศี ที่ สุด ในแผ่น ดิน ทัง้ หลาย 16 เพราะเขา
ดู หมิน
ั สะบาโตของเรามัว หมอง
่ คํา ตัดสิน ของเรา และไม่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และได้ กระทํา ให้วน
เพราะว่า จิตใจของเขาไปติดตามรู ป เคารพของเขา 17 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี นั ยน์ ตาของเราก็ ยงั ปรานี เขา และเรา
มิ ได้ ทําลายเขา หรือ กระทํา ให้ เขาจบสิน
้ ลงในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น 18 แต่ เราพู ดก ั บลู กหลานของเขาในถิน
่ ทุ
รกันดารนั ้ นว่า อย่าดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษของเจ้า หรือรักษาคําตัดสินของเขา หรือกระทําตัว
เจ้า ให้มลทิน ไปด้วยรู ป เคารพของเขา 19 เราคือ พระเยโฮวาห์เป็น พระเจ้า ของเจ้า จงดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์
ของเรา และจงรักษาคําตัดสินของเรา และประพฤติ ตาม 20 และนั บถือบรรดาสะบาโตของเรา เพื่อจะเป็น
หมายสําคัญระหว่างเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า 21 แต่ ลูกหลาน
เหล่านั ้ นก ็ กบฏต่อ เรา เขาทัง้ หลายมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และไม่ รก
ั ษาคํา ตัดสิน ของเราเพื่อ จะ
ประพฤติ ตาม ซึ่ง ถ้า มนุษย์ คนหนึ่ ง คนใดปฏิ บั ติ ตามก็ จะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ ด้วยกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน เหล่า
1

เอเสเคียล 20:22

659

เอเสเคียล 20:47

นั ้น เขาได้กระทําให้บรรดาวันสะบาโตของเรามัวหมอง เราจึงกล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาลของเราออก
เหนื อ เขา และให้ ความโกรธของเราที่ มีต ่อ เขาที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารบรรลุ ลงเสียที 22 แต่ เราได้ หดมือ ของเรา
ไว้ และกระทําโดยเห็นแก่ นามของเราเอง เพื่อไม่ให้ชื่อนั ้นมลทินท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลาย
ซึ่ง เราได้ นํา ชนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 23 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เราได้ ปฏิญาณต่อ เขาทัง้ หลาย
ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า เราจะให้กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไปอยู่ ตามประเทศ
ต่างๆ 24 เพราะว่าเขามิได้กระทําตามคําตัดสินของเรา แต่ได้ดูหมิน
ั สะบา
่ กฎเกณฑ์ของเรา และกระทําให้วน
โตทัง้ หลายของเรามัวหมอง และนั ยน์ ตาของเขาก็ติดตามรู ปเคารพแห่งบรรพบุรุษของเขา 25 ยิง่ กว่านั ้นอีก
เราได้ให้กฎเกณฑ์ที่ไม่ดีและให้คําตัดสินซึ่งตามนั ้นเขาจะดํารงชีวต
ิ ไม่ได้ 26 และเราก็ได้ให้เขามลทินไปด้วย
ของถวายของเขาเอง โดยให้เขาถวายบุตรหัวปี ให้ลุ ยไฟ เพื่อ เราจะกระทํา ให้เขารกร้างไป เพื่อ ให้เขาทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 27 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับวงศ์ วานอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในเรือ
่ งนี้ บรรพบุรุษของเจ้าก็ได้หมิน
่ ประมาทเราอีก โดยกระทําการ
ละเมิดต่อเรา 28 เพราะว่าเมื่อเราได้ นําเขาเข้ามาในแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณว่าจะให้เขานั ้นแล้ว เมื่อเขาเห็น
เนิ นเขาสูง ณ ที่ใด หรือเห็นต้นไม้ใบดกที่ไหน เขาก็ถวายเครือ
่ งบูชาอันเป็นทีให้
่ เคืองใจเรา ณ ที่นั่น เขาถวาย
กลิ่นที่พึงใจ และเขาเทเครือ
่ งดื่มบูชาออกที่นั ่น 29 เราได้ถามเขาว่า ปูชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั ้นคืออะไร
และเขาจึงเรียกชื่อที่ นั่นว่า บามาห์ สืบเนื่ องมาจนทุกวันนี้ 30 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์ วานอิสราเอลว่า
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ ากระทําตัวให้มลทินไปตามอย่างบรรพบุรุษของเจ้า และเล่นชู้กับ
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเขาหรือ 31 เมื่อ เจ้า ถวายของบูชาและถวายบุตรชายให้ลุ ยไฟ เจ้ าได้ กระทํา ตัว ให้
มลทิน ด้วยบรรดารู ป เคารพของเจ้า จนทุก วันนี้ โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะให้เจ้ ามาถามเราหรือ องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะไม่ให้เจ้ามาถามเราฉั นนั ้น 32 อะไรอยูใ่ นใจของเจ้า
จะไม่เกิดขึ้นได้เลย คือความคิดที่ว่า ‘ให้เราเป็นเหมือนประชาชาติทัง้ หลาย ให้เป็นเหมือนครอบครัวต่างๆใน
ประเทศทัว่ ไป คือให้เราปรนนิ บัติไม้และศิลา�
หลังจากยุคเจ็ดปีอส
ิ ราเอลจะได้รบ
ั การชําระล้าง

องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราจะครอบครองเหนื อ เจ้า แน่ นอนที เดียว
ด้วยมือ ที่ มี ฤทธิ์ และด้วยแขนที่ เหย ียดออก และด้วยความพิโรธที่ เทลงมา 34 เราจะนํา เจ้า ออกมาจาก
ชนชาติทัง้ หลาย และจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทัง้ ปวงซึ่งเจ้าต้องกระจัดกระจายกันไปอยู่นั ้น ด้วย
มือที่มีฤทธิ์ และด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยความพิโรธที่เทลงมา 35 และเราจะนําเจ้าเข้าไปในถิน
่ ทุรก
ันดารแห่งชนชาติ ทัง้ หลาย และที่ นั่นเราจะเข้าสู่ การพิพากษากับเจ้าหน้าต่อหน้า 36 เราเข้าสู่ การพิพากษา
กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า ในถิน
ิ ต์ อย่างไร องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เราจะ
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง แผ่นดิ นอ ียป
เข้า สู่ การพิพากษากับ เจ้า อย่างนั ้น 37 เราจะให้ เจ้ าลอดไปใต้ คทา และเราจะให้ เจ้ าเข้า พันธสัญญา 38 เรา
จะชําระพวกกบฏเสีย จากท่ามกลางเจ้า ทัง้ ผู้ ละเมิด ต่อ เรา เราจะนํา เขาออกจากแผ่นดิ นที ่ เขาไปอาศัย อยู่
นั ้น แต่ เขาจะไม่ ได้ เข ้า ไปในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 39 เดีย
๋ วนี้ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย ฝ่ายเจ้า ทัง้ หลายทุก คนจงไปปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ
ของเจ้าเดีย
๋ วนี้ และต่อไปถ้าเจ้าไม่ฟังเรา แต่ ชื่ออันบริสุทธิ์ของเรานั ้นเจ้าอย่ากระทําให้มลทิ นอีกด้วยของ
ถวายและด้วยรู ป เคารพของเจ้า 40 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ด้วยว่า บนภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา คือ
ภูเขาสูง ของอิสราเอล บรรดาวงศ์ วานทัง้ หมดของอิสราเอลจะปรนนิ บั ติ เราในแผ่น ดิน นั ้น เราจะโปรดเขา
ณ ที่ นั่น ณ ที่ นั ่น เราจะเรียกของถวายของเจ้า และผลรุ น
่ แรกแห่ง เครือ
่ งบูชาของเจ้า กับ เครือ
่ งถวายบูชา
อันบริสุทธิ์ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 41 เมื่อเรานําเจ้าออกมาจากชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่
เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั ้น เราจะโปรดเจ้าดัง่ เป็นกลิ่นที่พอใจของเรา และเราจะสําแดงความบริสุทธิ์ของ
เราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชาติทัง้ หลาย 42 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเรานํา
เจ้าเข้าในแผ่นดิ นอิสราเอล อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้วา่ จะให้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า 43 ณ ที่ นั ่นเจ้า
จะระลึกถึงวิถีทางและการกระทําทัง้ สิน
้ ของเจ้า ซึ่งได้กระทําให้เจ้าเป็นมลทิน และในสายตาของเจ้าเองเจ้า
จะเกลียดชังตัวของเจ้า เพราะความชัวท
่ ัง้ หลายซึ่งเจ้าได้กระทํานั ้น 44 โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เมื่อเราได้
กระทํากับเจ้าด้วยเห็นแก่นามของเรา มิใช่ตามทางอันชัว่ ของเจ้า หรือตามการกระทําที่เสื่อมทรามของเจ้า
แล้วเจ้าจึงจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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คําอุปมาเรือ
่ งถิน
่ ใต้

45 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 46 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

จงมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ และ
เทศนากล่าวโทษพวกถิน
่ ใต้ จงพยากรณ์ ต่อ แดนป่า ไม้ ที่ ในถิน
่ ใต้ 47 จงกล่าวแก่ ป่า ไม้ แห่ งถิน
่ ใต้ ว่า จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะก่อ ไฟไว้ในเจ้า มัน จะเผา
ผลาญต้นไม้เขียวและต้นไม้แห้งทุกต้ นที ่อยู่ในเจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิ งอันลุกโพลงนั ้นไม่ได้ และดวงหน้า

เอเสเคียล 20:48

660

เอเสเคียล 21:29

ทุกหน้าตัง้ แต่ ทิศใต้ จนทิศเหนื อจะถูกไฟลวก 48 เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะเห็นว่าเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ได้ ก่อไฟนั ้น
ผู้ใดจะดับก็ไม่ได้� 49 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า เขาทัง้ หลายกําลังกล่าวถึง
ข้าพระองค์ว่า เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างคําอุปมาดอกหรือ�

21
ดาบของพระเยโฮวาห์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ของเจ้า ต่อสู้ เยรู ซาเล็ม
และเทศนากล่าวโทษสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลาย จงพยากรณ์ กล่าวโทษแผ่นดินอิสราเอล 3 และกล่าวแก่แผ่นดิ
นอ ิส ราเอลว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า และเราจะชัก ดาบของเราออกจาก
ฝัก และเราจะขจัดทัง้ คนชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้าเสีย 4 ดังนั ้นจงดูเถิดว่าเราจะตัดเอาทัง้ คนชอบ
ธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้า เสีย เพราะฉะนั ้น ดาบของเราจะออกจากฝัก ไปต่อสู้ เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จากทิศ ใต้
ถึงทิศเหนื อ 5 เพื่อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ได้ชักดาบของเราออกจากฝักแล้ว และจะ
ไม่เก็บใส่ ฝักอีก 6 บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงถอนหายใจ ถอนหายใจด้วยความระทมใจและความ
ขมขื่นต่อหน้าต่อตาเขาทัง้ หลาย 7 และเมื่อเขาทัง้ หลายกล่าวแก่เจ้าว่า ‘ทําไมเจ้าถอนหายใจ� เจ้าจงกล่าว
ว่า ‘เพราะเรือ
่ งข่าวนั ้น เมื่อข่าวนั ้นมาถึงหัวใจทุกดวงจะละลายและมือทัง้ สิน
้ จะอ่อนเปลี้ยไป และบรรดาจิต
วิญญาณจะแน่ นิ่ ง ไป และหัว เข่า ทุก เข่า จะอ่อนเปลี้ย ดัง่ นํ้า ดู เถิด ข่าวนั ้น มาถึง และจะสําเร็จ� องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
1

พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ให้คม

8 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 9 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

จงพยากรณ์ และกล่าวว่า พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดาบเล่มหนึ่ ง ดาบเล่มหนึ่ งซึ่งเขาลับให้คม และขัดมันด้วย 10 ลับให้คมเพื่อจะเข่นฆ่า
ขัดมันไว้เพื่อจะให้วาววับ เราจะร่าเริงหรือ ดาบนั ้นได้ประมาทไม้เรียวแห่งบุตรชายของเรา เหมือนต้นไม้ทุก
อย่าง 11 เพราะฉะนั ้นจึงมอบดาบให้ขัดมัน เพื่อจะถือไว้ได้ ดาบนั ้นคมแล้วและขัดมัน เพื่อจะมอบไว้ในมือ
ของผูฆ่
้ า 12 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงร้องไห้และครํา่ ครวญเถิด เพราะเป็นเรือ
่ งต่อสู้กับประชาชนของเรา และ
ต่อสู้กับบรรดาเจ้านายของอิสราเอล ความหวาดผวาเพราะเหตุดาบนั ้นจะอยูเ่ หนื อประชาชนของเรา เพราะ
ฉะนั ้น จงตี ที่ โคนขาของเจ้า เถิด 13 เพราะมี การทดลอง และอะไรเล่า ถ้า ดาบได้ ดู หมิน
่ ไม้ เรียวนั ้น ก็ จะไม่ มี
อีก องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 14 บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงพยากรณ์ เถิด จงตบมือและ
ปล่อยให้ดาบลงมาสองครัง้ เออ สามครัง้ คือดาบสําหรับคนเหล่านั ้ นที่จะถูกฆ่า เป็นดาบของพวกผู้ยิง่ ใหญ่
ที่ถูกฆ่า ซึ่งได้เข้าไปในห้องส่วนตัว 15 เพื่อว่าใจของเขาจะละลาย และเพื่อซากปรักหักพังของเขาจะทวีคูณขึ้
นอ ีก เราได้ จ่อ ดาบนั ้น ไปที่ ประตู เมืองทัง้ หลายของเขาแล้ว เออ ทํา เสีย เหมือนอย่างกับ ฟ้าแลบ เขาขั ดม ัน
เพื่อจะเข่นฆ่า 16 รวมกันเข้ามา ไปทางขวาเรียงแถว แล้วไปทางซ้าย ไม่ว่าหน้าของเจ้ามุ่งไปทางไหน 17 เรา
จะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมด เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�
จะไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอลจนกว่าพระผู้ชว
่ ยให้รอดเสด็จมา

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 19 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงขีด ทางไว้สองทางให้ ดาบ
แห่ งกษั ตริย์ บาบิ โลนเข้า มา ทัง้ สองทางให้ ออกมาจากแผ่น ดิน เดียวกัน และจงทํา ป้ายบอกทาง จงทํา ไว้
ที่ หัว ถนนที่ เข ้า ไปหากรุ ง 20 ทํา ทางหนึ่ ง ให้ดาบมายัง รับ บาห์แห่งคนอัม โมน และมายัง ยู ดาห์ในเยรู ซาเล็ม
เมืองที่มีกําแพง 21 เพราะว่ากษั ตริย์บาบิโลนยืนอยูที
่ ่ทางแพร่ง อยู่ที่หัวถนนสองถนน กําหนดหาคําทํานาย
ท่านเขย่าลูกธนู และปรึกษาเทราฟิม ท่านมองดูที่ตับ 22 ในมือข้างขวา ท่านมีสลากเยรู ซาเล็ม เพื่อตัง้ เครือ
่ ง
ทะลวง เพื่อจะให้อา้ ปากในการฆ่า เพื่อส่งเสียงตะโกน เพื่อวางเครือ
่ งทะลวงกําแพงเข้าที่ประตูเมือง เพื่อก
่อเชิงเทินและก่อกําแพงล้ อม 23 และจะเป็นเหมือนคําทํานายเท็จสําหรับคนเหล่านั ้นในสายตาของเขา คือ
คนเหล่านั ้นทีให้
่ สัตย์ปฏิญาณแล้ว แต่ท่านจะระลึกถึงความชัว่ ช้า เพื่อเขาทัง้ หลายจะถูกจับเอาไป 24 เพราะ
ฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่าเจ้าได้ กระทําความชัว่ ช้าของเจ้าให้เราระลึกได้ โดย
การละเมิดของเจ้าที่ เผยออก จนบาปของเจ้าปรากฏในการกระทําทัง้ สิน
้ ของเจ้า เราได้ ระลึกถึงเจ้า เจ้ าจึง
ต้องถูกจับเอาไปด้วยมือ 25 และเจ้า ผู้ชัวท
่ ี่ลามกคือเจ้านายอิสราเอลเอ๋ย ผู้ที่วันกําหนดมาถึงแล้ว คือเวลา
แห่งการลงโทษความชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 26 องค์ พระผู้ เป็น เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงปลดผ้าโพก และถอด
มงกุฎออกเสีย สิ่งต่างๆจะไม่คงอยู่อย่างที่เคยเป็น ให้ยกย่องคนที่ต่ําขึ้น และให้กดคนที่สูงลง 27 เราจะกระ
ทํา ให้ เป็ นที ่ พัง ทลาย พัง ทลาย พัง ทลาย และจะไม่ มี เลยจนกว่า ผู้ มี สิทธิอั
์ น ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะ
ประทานให้แก่ท่านผูนั
้ ้น 28 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย และเจ้าจงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับคนอัมโมน และเกี่ยวกับเรือ
่ งน่าตําหนิ ของเขาทัง้ หลายว่า ดาบเล่มหนึ่ ง ดาบเล่มหนึ่ งถูก
ชักออก เขาขัดมันเพื่อการเข่นฆ่า เขาให้มันดื่มโลหิตเพราะมันวาววับ 29 ขณะเมื่อเขาเห็นนิ มิตเท็จมาบอก
18
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ท่าน ขณะเมื่อเขาให้คําทํานายมุสาแก่ท่าน เพื่อจะวางท่านไว้บนคอของผูช
้ วท
ี่ กฆ่า เวลากําหนดของเขามา
ั ่ ถู
ถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษความชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 30 เราจะให้ดาบกลับเข้าฝักอีกหรือ เราจะพิพากษา
เจ้าในสถานที่ที่เจ้าถูกสร้างขึ้น ในแผ่นดินดัง้ เดิมของเจ้า 31 เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อเจ้า และเราจะ
พ่นเจ้าด้วยไฟแห่งความพิโรธของเรา และเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนเขลา ผู้มีฝีมือในการทําลาย 32 เจ้
าจะเป็นฟืนไว้ใส่ไฟ โลหิตของเจ้าจะอยู่กลางแผ่นดิน จะไม่มีใครจดจําเจ้าไว้อีก เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�

22

บรรดาความบาปของอิสราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

ตัว เจ้า จะพิพากษาหรือ เจ้ าจะ
พิพากษาเมืองที่แปดเปื้ อนด้วยโลหิตนน
ั ้ หรือ เจ้าจงสําแดงให้เมืองนั ้นเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของ
เธอ 3 เจ้ าจงกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า นี่ เป็น เมืองที่ ทําให้ โลหิต ตกอยู่ ที่ กลางตนเอง
เพื่อ ให้เวลากําหนดของตนมาถึง และเป็น เมืองที่ ทํา รู ป เคารพไว้ให้ตัว มลทิน ไป 4 เจ้ ามี ความชัว่ ด้วยโลหิต
ที่ เจ้ ากระทํา ให้ ตกนั ้น และมลทิน ไปด้วยรู ป เคารพที่ เจ้ ากระทํา ไว้ และเจ้า ได้ นํา ให้ เวลาของเจ้า เข้า มาใกล้
เวลากําหนดแห่งปีของเจ้ามาถึงแล้ว เพราะฉะนั ้นเราจึงกระทําเจ้าให้เป็นทีป
่ ระณามกันแก่ประชาชาติ และ
เป็ นที่เย้ยหยันแก่ประเทศทัง้ หลาย 5 ผู้ที่อยู่ใกล้และที่อยู่ไกลเจ้าจะเย้ยหยันเจ้า ผู้เป็นเมืองที่เสียชื่อและเต็
มด้วยความโกลาหล 6 ดูเถิด เจ้านายแห่งอิสราเอล ทุกคนซึ่งอยู่ในเจ้าก็โน้มไปในทางที่ทําให้โลหิตตกตาม
อํานาจของเขา 7 บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยู่ในเจ้า คนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ก็ถู กเบียดเบียนอยู่ท่ามกลาง
เจ้า ลูกกําพร้าพ่อและหญิงม่ายก็ ถู กข่มเหงอยู่ในเจ้า 8 เจ้ าได้ ดู หมิน
ั สะบา
่ สิง่ บริสุทธิ์ของเรา และลบหลู่ วน
โตทัง้ หลายของเรา 9 ในเจ้ามีคนกล่าวร้ายเพื่อจะทําให้โลหิตตก และมีคนในเจ้าที่รบ
ั ประทานบนภูเขา มีคน
กระทําอุจาดลามกท่ามกลางเจ้า 10 ในเจ้ามีชายบางคนได้เห็นความเปลือยของบิดาเขา ในเจ้ามีคนทีก
่ ระทํา
หยามเกียรติ ผู้หญิงที่ ยังมีมลทินเพราะมี ประจําเดือน 11 คนหนึ่ งกระทําการอันน่า สะอิดสะเอียนกับภรรยา
ของเพื่อนบ้าน อีกคนหนึ่ งกระทําให้ลูกสะใภ้ของตนเป็นมลทินอย่างชัว่ ช้าลามก และอีกคนหนึ่ งในพวกเจ้า
กระทํา หยามเกียรติ น้องสาวของเขาเอง คือ ลูกสาวของบิดาของตน 12 ในเจ้า มี คนรับ สินบนเพื่อ กระทํา ให้
โลหิต ตก เจ้ าเอาดอกเบี้ย และเอาเงิน เพิม
่ และทํา กําไรจากเพื่อนบ้านของเจ้า โดยการบีบ บังคับ และเจ้า ได้
ลืมเราเสีย องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 13 ดู เถิด เพราะฉะนั ้นเราได้ ฟาดมือของเราลงบนผล
กําไรอธรรมที่ เจ้ าได้ และลงบนโลหิตที่ อยู่ในหมู่ พวกเจ้าทัง้ หลาย 14 ใจเจ้าจะทนได้ หรือ และมือของเจ้าจะ
แข็งแรงอยู่หรือ ในวันที ่เราจะเอาเรือ
่ งกับเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเราจะกระทํา 15 เรา
จะให้เจ้ ากระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติ และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ และเราจะเผาเอาความ
โสโครกออกจากเจ้า เสีย 16 เจ้ าจะได้ มรดกของเจ้า เพราะตัว เจ้า เองท่ามกลางสายตาของประชาชาติ และ
เจ้าจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์�
อิสราเอลเป็นขีโลหะ
้
(ความโสโครก� ในเตาหลอม

17 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

สําหรับเราวงศ์วานอิสราเอล
กลายเป็น ขี้ โลหะ เขาทัง้ สิน
้ เป็น ทองสัมฤทธิ์ ดีบุก เหล็ก และตะกัว่ ในเตาหลอม เขาเป็น ขี้ โลหะเงิน ไปหมด
19 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า เป็ น ขี้ โลหะไปเสีย ทัง
้ สิน
้ แล้ว เพราะ
ฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบรวมเจ้าไว้ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม 20 อย่างที่คนเขารวบรวมเงิน ทองสัมฤทธิและเหล็
ก
์
และตะกัว่ และดีบุกไว้ในเตาหลอม เพื่อเอาไฟเป่าให้มันละลาย ดังนั ้นเราจะรวบรวมเจ้าด้วยความกริว้ และ
ด้วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่เจ้ารวมไว้ให้เจ้าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอาเพลิงแห่งความ
พิโรธของเราพ่นเจ้า และเจ้าจะละลายอยู่ท่ามกลางนั ้น 22 เงินละลายอยู่ในเตาหลอมฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะ
ละลายอยู่ ท่ามกลางเพลิง ฉั น นั ้น และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ได้ เทความกริว้ ของเราลงเหนื อ
เจ้า�
บรรดาปุโรหิต เจ้านาย ผู้พยากรณ์ และประชาชนได้กระทําบาปแล้ว

23 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
ท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น เป็น เหมือนสิงโตคํารามฉี ก เหยื่อ อยู่ เขาทัง้ หลายกิน ชีวต
ิ มนุษย์ เขาริบ ทรัพย์สมบัติ
และสิง่ ประเสริฐ ไป เขาได้ กระทํา ให้เก ิดหญิ งม ่า ยมี ข้น
ึ มากมายท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 26 ปุ โรหิต ของเขาได้
ละเมิ ดราชบัญญั ติ ของเรา และได้ ลบหลู่ สิ ่ งบริสุทธิ ์ ของเรา เขามิ ได้ แยกแยะความแตกต่างระหว่างสิง่ ที่
บริสุทธิ์และสิง่ สามัญ เขามิ ได้ แสดงให้ เห ็น ความแตกต่างระหว่างของมลทิน และของสะอาด เขาได้ ซ่อน
นั ยน์ ตาของเขาไว้จากวันสะบาโตของเรา ดังนั ้นแหละเราจึงถูกลบหลู่ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 27 เจ้ านายใน
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ท่ามกลางแผ่นดินเป็นเหมือนสุนัขป่าที่ฉีกเหยื่อ ทําให้โลหิตตก ทําลายชีวต
ิ เพื่อจะเอากําไรที่อสัตย์ 28 และ
ผู้ พยากรณ์ ของแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ฉาบด้วยปูน ขาว ให้เขาเห็น นิ มิ ตเท็จ และให้คํา ทํานายมุสาแก่ เขา โดยกล่าว
ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ � ในเมื่อพระเยโฮวาห์มิได้ตรัสเลย 29 ประชาชนแห่งแผ่นดินกระทํา
การบีบคัน
้ และกระทําโจรกรรม เออ เขาบีบบังคับคนยากจนและคนขัดสน และบีบคัน
้ คนต่างด้าวอย่างอยุ
ติธรรม 30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่ งในพวกเขาซึ่งจะสร้างรัว้ ต้นไม้และยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อ
แผ่นดินนั ้น เพื่อเราจะมิ ได้ ทําลายมัน เสีย แต่ ก็ หาไม่ ได้ สัก คนเดียว 31 ฉะนั ้น เราจึงเทความกริว้ ของเราลง
เหนื อเขา เราได้เผาผลาญเขาด้วยเพลิงพิโรธของเรา เราได้ตอบสนองตามการประพฤติของเขาเหนื อศีรษะ
เขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

23
คําอุปมาเรือ
่ งพี่สาวน้ องสาวสองคน

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย มี ผู้ หญิง สอง คน เป็น บุตร
สาวมารดาเดียวกัน 3 เธอเล่น ชู้ ในอียป
ิ ต์ เธอเล่น ชู้ ตัง้ แต่ สาวๆ ณ ที่ นั ้น ถัน ของเธอถูก เคล้า คลึง และอก
พรหมจารีของเธอก็ ถู กจับ ต้อง 4 คนพี่ ช่อ
ื โอโฮลาห์ และโอโฮลี บาห์ เป็น ชื่อ น้ องสาว ทัง้ สองมาเป็น ของเรา
ทัง้ สองเกิดบุตรชายหญิง เรือ
่ งชื่อนั ้น โอโฮลาห์คือสะมาเรีย และโอโฮลีบาห์คือเยรู ซาเล็ม 5 โอโฮลาห์เล่นชู้
เมื่อเธอเป็นของเรา เธอลุ่มหลงพวกคนรักของเธอ คืออัสซีเรียเพื่อนบ้านของเธอ 6 ซึ่งแต่งกายสี ม่วง และ
เป็นเจ้าเมืองและผู้บังคับบัญชา ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา พลม้าขี่ม้า 7 เธอเล่นชู้กับคนเหล่านี้ ซึ่ง
เป็น บุคคลที่ คัด เลือกแล้ว ของอัส ซีเรีย ทุก คน และเธอก็ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยรู ป เคารพของทุก คนที่
เธอลุ่มหลงนั ้น 8 เธอมิได้เลิกการเล่นชู้ซ่ึงเธอได้นํามาจากอียป
ิ ต์ เพราะว่าเมื่อยังสาวอยู่คนหนุ่มก็เข้านอน
กับเธอ และจับต้องอกพรหมจารีของเธอ และเทราคะของเขาให้แก่เธอ 9 เพราะฉะนั ้นเราจึงมอบเธอให้ตก
อยู่ ในมือ พวกคนรัก ของเธอ คือ ในมือ คนอัส ซีเรีย ซึ่ง เธอลุ่ม หลงนั ้น 10 ผู้ เหล่า นี้ เผยความเปลือยเปล่า ของ
เธอ เขาจับบุตรชายหญิงของเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เธอจึงเป็นคําเยาะเย้ยท่ามกลางผู้หญิงทัง้ หลาย
ในเมื่อ ได้ พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เมื่อ โอโฮลี บาห์น้องสาวของเธอเห็น เช่น นั ้น เธอก็ ทรามเสีย ยิง่ กว่า พี่
สาวในเรือ
่ งการลุ่ม หลง และในการเล่น ชู้ ซ่ึง ทรามเสีย ยิง่ กว่า พี่ สาว 12 เธอลุ่ม หลงอัส ซีเรีย เพื่อนบ้านของ
เธอ เจ้ าเมืองและผู้ บังคับ บัญชา ซึ่ง แต่ง เกราะเต็ม พลม้า ขี่ ม้า ทุ กคนเป็น ชายหนุ่มท ี่ พึง ปรารถนา 13 และ
เราเห็นว ่า เธอมี มลทิน เสีย แล้ว เธอทัง้ สองก็ เดิน ทางเดียวกัน 14 แต่ เธอยัง เล่น ชู้ ยิง่ ขึ้น เมื่อ เธอเห็นร ูป คน
อยู่บนผนั ง เป็ นร ูป คนเคลเดีย เขียนด้วยสี แดงเข้ม 15 มี เข ็ม ขัด คาดเอว มี ผ้า โพกศีรษะชายห้อยอยู่ ทุ กคน
เป็น เหมือนนายทหาร เป็ นร ูป ชาวบาบิ โลน ซึ่ง แผ่น ดิน เดิม ของเขาคือ เคลเดีย 16 เมื่อ เธอเห็ นร ู ปน ั ้นก ็ ลุ ่ม
หลงเขาเสียแล้ว และส่งผู้ส่ ือสารไปหาเขาที่เคลเดีย 17 ชาวบาบิโลนก็มาหาเธอถึงเตียงรัก และเขาก็กระทํา
ให้ เธอเป็น มลทิน ด้วยราคะของเขา หลัง จากที่ เธอโสโครกกับ เขาแล้ว จิ ตใจเธอก็ เบื่อ หน่าย 18 เมื่อ เธอได้
ทําการเล่น ชู้เสีย อย่างเปิดเผย และเธอสําแดงความเปลือยเปล่าของเธอ จิ ตใจเราก็ เบื่อ หน่ายเธอ อย่างที่
จิตใจเราเบื่อหน่ายพี่สาวของเธอ 19 ถึงกระนั ้นเธอยังทวีการเล่นชู้ของเธอขึ้นอีก โดยหวนระลึกถึงเมื่อครัง้
ยัง สาวอยู่ เมื่อ เธอเล่น ชู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 20 เธอลุ่ม หลงชู้ ของเธอที่ นั ่น ลํา เนื้ อ ของเขาก็ เหมือนของลา
21
และของเขาก็ เหมือนของม้า ดังนี้ แหละ เจ้ าก็ อาลัย ในราคะเมื่อ เจ้า ยัง สาวอยู่ เมื่อ คนอียป
ิ ต์ จับ ต้องอก
ของเจ้า และเคล้าคลึงหัวนมสาวของเจ้า� 22 เพราะฉะนั ้น โอ โอโฮลีบาห์เอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะเร้า คนรัก ที่ จิ ตใจเจ้า เบื่อ หน่ายแล้ วน น
ั ้ ให้ มาสู้ เจ้า และเราจะนํา เขามาสู้ เจ้ าจากทุ
กด้าน 23 มีคนบาบิโลน และคนเคลเดียทัง้ สิน
้ เปโขดและโชอา และโคอา ทัง้ คนอัสซีเรียทัง้ สิน
้ ด้วย เป็นคน
หนุ่มที่พึงปรารถนา เจ้าเมือง ผู้บังคับบัญชาทัง้ สิน
ื เสียง ทุ กคนขี่ม้า 24 เขาจะมา
้ เป็นนายทหารและผู้มีช่อ
ต่อสู้เจ้า มีรถรบ เกวียนและล้อเลื่อน และชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก เขาจะตัง้ ตนต่อสู้เจ้าทุกด้าน ด้วยดัง้
และโล่ และหมวกเหล็ก และเราจะมอบการพิพากษาต่อหน้าเขา และเขาทัง้ หลายจะพิพากษาเจ้าตามหลัก
การพิพากษาของเขาทัง้ หลาย 25 และเราจะมุ่งความร้อนรนของเราต่อสู้ เจ้า และเขาจะกระทํากับเจ้าด้วย
ความเกรีย
้ วกราด เขาจะตัด จมูก และตัด หู ของเจ้า ออกเสีย และผู้ ที่ รอดตายจะล้ม ลงด้วยดาบ เขาจะจับ
บุตรชายและบุตรสาวของเจ้า และคนที่รอดตายของเจ้าจะถูกเผาด้วยไฟ 26 เขาจะถอดเอาเสื้อของเจ้าออก
และนํา เอาเครือ
่ งรู ป พรรณงามๆของเจ้า ไปเสีย 27 เราจะให้ ราคะและการเล่น ชู้ ซ่ึง เจ้า นํา มาจากแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์สูญสิน
ิ ต์ และระลึกถึงเขาอีกต่อไป 28 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
้ ลง เพื่อเจ้าจะมิได้เงยหน้าขึ้นดูคนอียป
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของผู้ที่ เจ้าเกลียดชัง ในมือของผู้เหล่ านั ้ นที ่จิตใจเจ้าเบื่อ
หน่าย 29 และเขาทัง้ หลายจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกลียดชัง และจะริบเอาบรรดาผลแห่งการงานของเจ้า
ไปเสีย และจะทิง้ เจ้าไว้ให้เปลือยเปล่าและล่อนจ้อน จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า ราคะและการเล่นชู้
ของเจ้า 30 เราจะกระทําสิง่ เหล่านี้ แก่ เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตามประชาชาติ และเพราะเจ้ากระทําตัวของเจ้า
1
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ให้มัวหมองไปด้วยรู ปเคารพของเขาทัง้ หลาย 31 เจ้ าดําเนิ นตามทางแห่งพี่สาวของเจ้า เพราะฉะนั ้นเราจะ
มอบถ้วยของเธอใส่ มือ เจ้า 32 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่ม จากถ้วยของพี่ สาวเจ้า
ซึ่งลึกและใหญ่ เจ้าจะเป็ นที่หว
ั เราะเยาะและถูกสบประมาทเพราะถ้วยนั ้นจุมาก 33 เจ้าจะเต็มไปด้วยความ
มึนเมาและความเศร้าโศกเสียใจ ด้วยถ้วยแห่งความน่าสะพรึงกลัวและการรกร้างว่างเปล่า ถ้วยแห่งสะมา
เรียพี่สาวของเจ้า 34 เจ้าจะดื่มและดื่มจนเกลี้ยง เจ้าจะแทะเศษถ้วยและฉี กอกของเจ้าเสีย เพราะเราได้ลัน
่
วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 35 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
เพราะเจ้าลืมเราและเหวีย
่ งเราไปไว้เบื้องหลังเจ้าเสีย เพราะฉะนั ้นเจ้าจงรับโทษราคะและการเล่นชูข
้ องเจ้า
เถิด� 36 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้ายิง่ กว่านั ้ นอีกว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจะพิพากษาโอโฮลาห์และ
โอโฮลีบาห์หรือ จงประกาศให้เขาทราบถึงการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา 37 เพราะว่าเธอได้กระทํา
การล่วงประเวณี และโลหิต อยู่ในมือ ของเธอ เธอกระทํา การล่วงประเวณี กับ รู ป เคารพของเธอ และเธอยัง
ถวายบุตรชายซึ่งเธอบังเกิดให้แก่ เรานั ้นให้ลุ ยไฟเพื่อเผาผลาญเขาเสีย 38 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เธอได้ กระทําเช่น
นี้ แก่ เรา คือ เธอได้ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น มลทิน ในวัน เดียวกัน และลบหลู่ วน
ั สะบาโตของเรา
39 คือขณะเมื่อเธอฆ่าลูกของเธอเป็ นเครือ
่ งบูชารู ปเคารพ ในวันนั ้นเธอก็เข้ามาในสถานบริสุทธิข
์ องเรา และ
กระทําสถานที่นั้นให้เป็นมลทิน ดูเถิด เธอกระทําสิง่ เหล่านี้ ในนิ เวศของเรา 40 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เธอยังได้ให้ไป
หาผู้ชายมาจากเมืองไกล คือเธอใช้ผู้สื่อสารไปหา และดู เถิด เขาก็ มา เธอก็ ชาํ ระตัวของเธอ เธอทาตาของ
เธอ และแต่ง กายของเธอด้วยเครือ
่ งประดับ เพื่อ คนเหล่า นั ้น 41 เธอนั ่ง อยู่ บนตั ่งอ ัน สูง ศั กด ิ์ มี โต ๊ะ วางอยู่
ข้างหน้า ซึ่ง เป็น โต๊ะ ที่ เจ้ าได้ วางเครือ
่ งหอมและนํ้ามัน ของเรา 42 เสียงของประชาชนที่ ปล่อยตั วก ็ ดัง อยู่กับ
เธอพร้อมกับคนสามัญ เขานําคนเส-บามาจากถิน
่ ทุรกันดารด้วย และเขาเอากําไลมือสวมที่ มือของผู้หญิง
และสวมมงกุฎ งามๆบนศีรษะของเธอทัง้ สอง 43 เราจึง กล่าวเรือ
่ งเธอ ผู้ ที่ ร่วงโรยโดยการล่วงประเวณี ว่า
เขายังเล่นชูก
้ ับเธอหรือ และเธอยังเล่นชูก
้ ับเขาหรือ 44 เพราะชายเหล่านั ้นยังเข้าหาเธอ อย่างเดียวกับผู้ชาย
เข้าหาหญิงที่ เป็นโสเภณี ดังนั ้นเขาก็เข้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลี บาห์ซ่ึงเป็นหญิงมีราคะ 45 แต่คนชอบธรรม
จะพิพากษาเธอด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่หญิงผู้ล่วงประเวณี และด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่หญิง
ผูก
้ ระทําให้โลหิตตก เพราะเธอเป็นหญิงล่วงประเวณี และเพราะโลหิตอยูใ่ นมือของเธอ 46 เพราะองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงนํากองทัพมาสู้กับเธอทัง้ สองนี้ และเราจะมอบเธอไว้แก่ความครันคร
่
้ามและ
การถู กริบ 47 และกองทัพจะเอาหินขว้างเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เขาจะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอ และ
เผาเรือนทัง้ หลายของเธอเสียด้วยไฟ 48 ดังนี้ แหละ เราจะให้ราคะในแผ่นดินนั ้นสูญสิน
้ เสียที เพื่อผู้หญิงทัง้
หลายจะได้รบ
ั ความตักเตือนและไม่ประพฤติราคะอย่างที่เจ้าได้กระทําแล้วนัน
้ 49 ส่วนราคะของเจ้านั ้นเจ้า
จะต้องรับโทษ และเจ้าจะต้องรับโทษเรือ
่ งการบูชารู ปเคารพอย่างบาปหนาของเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเรา
คือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า�
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คําอุปมาเรือ
่ งหม้อนํ้าที่ต้มอยู่
1 เมื่อ วันที ่ สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย
จงเขียนชื่อ ของวัน นี้ ไว้ วัน นี้ ที เดียว กษั ตริย์บาบิ โลนล้อมเยรู ซาเล็ม ในวัน นี้ เอง 3 และจงกล่าวคํา อุปมาแก่
วงศ์วานที่มักกบฏ และพูดกับเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงตัง้ หม้อไว้ ตัง้ ไว้ซิ เทนํ้าใส่หม้
อด ้วย 4 ใส่ ชิ ้น เนื้ อ เข้าไป เอาชิน
้ เนื้ อด ี ๆ คือ เนื้ อ โคนขาและเนื้ อ สัน ขาหน้า เลือกกระดู กด ี มาใส่ ให้เต็ม 5 จง
เลือกแกะที่ดีที่สุดมาตัวหนึ่ ง ใช้กระดูกเหล่านั ้นเป็นฟืนไว้ใต้นั ้น จงต้มให้ดี เพื่อเคี่ยวกระดูกที่อยู่ในนั ้นด้วย
6 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แก่ กรุ งที่ ชุม
ึ สนิ มข้างใน
่ โลหิต วิบัติแก่ หม้อที่ ข้น
และซึ่งสนิ มมิได้หลุดออกมา จงเอาเนื้ อออกที ละชิน
้ ๆ อย่าจับสลากเลย 7 เพราะว่าโลหิตที่ เธอกระทําให้ตก
นั ้น ยัง อยู่ท่ามกลางเธอ เธอวางไว้บนหิน เธอมิ ได้ เทลงดิน เพื่อ เอาฝุ่น กลบไว้ 8 เราได้ วางโลหิต ที่ เธอทําให้
ตกนั ้น ไว้บนก้อนหิน เพื่ อม ิ ให้ ปิด โลหิ ตน ัน
้ ไว้ เพื่อ เร้า ความพิโรธ และทําการแก้ แค้น 9 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แก่ กรุ งที่ ชุม
ึ ด้วย 10 จงสุม
่ โลหิต เราจะกระทํา ให้กองไฟนั ้น ใหญ่ ข้น
11
ฟืนเข้าไปและก่อไฟขึ้น ต้มเนื้ อให้ดี แล้วปรุ งแต่งให้อร่อย และปล่อยกระดูกให้ไหม้ และวางหม้อเปล่าไว้
บนถ่าน เพื่อให้ทองสัมฤทธินั
์ ้นร้อนและไหม้ ให้ความโสโครกละลายเสียในนั ้น ให้สนิมของมันไหม้ไฟ 12 เธอ
กระทําตัวของเธอเหนื่ อยด้วยการมุสาต่างๆ สนิมที่หนาของเธอก็ไม่หลุดออกไปจากเธอ สนิมนัน
้ จะต้องอยู่
ในไฟ 13 ราคะของเจ้า โสโครก เพราะว่า เราได้ ชาํ ระเจ้า แล้ว แต่ เจ้ าไม่ ชาํ ระตัว เจ้ าจะไม่ ถู กชํา ระจากความ
โสโครกของเจ้าอีกต่อไป จนกว่าเราจะระบายความเกรีย
้ วกราดของเราออกเหนื อเจ้าจนหมด 14 เราคือพระ
เยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว จะเป็นไปอย่างนั ้น เราจะกระทําเช่นนั ้น เราจะไม่ถอยกลับ เราจะไม่สงวนไว้ และ
เราจะไม่เปลี่ยนใจ เขาจะพิพากษาเจ้าตามวิธก
ี ารและการกระทําของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ แหละ�
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ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวต
ิ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 16 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ดู เถิด เราจะเอาสิง่ ที่ พอตา
ของเจ้าไปเสีย จากเจ้าด้วยการประหารเสียแล้ว ถึง กระนั ้น เจ้าก็ อย่าครํา่ ครวญหรือร้องไห้ หรือให้น้ําตาตก
17 จงอดกลัน
้ ไม่ ครํา่ ครวญเถิด อย่า ไว้ ทุกข์ ให้ คนที ่ ตาย จงโพกผ้า ของเจ้า และสวมรองเท้า ของเจ้า อย่า
ปิด ริม ฝีปากหรือ รับ ประทานอาหารของมนุษย์� 18 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ ประชาชนตอนเช้า และภรรยา
ของข้าพเจ้าก็ สิ ้นชีวต
ิ ตอนเย็น รุ ง่ เช้าขึ้น ข้าพเจ้า ก็ กระทํา อย่างที่ ข้าพเจ้ารับพระบัญชา 19 ประชาชนก็ ถาม
ข้าพเจ้า ว่า “ท่านจะไม่ บอกเราทัง้ หลายหรือว่า สิ ่ง นี้ มี ความหมายอะไรแก่ เรา ซึ่ง ท่านกระทํา เช่น นี้ � 20 แล
้ว ข้าพเจ้า ก็ พู ดก ับ เขาว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 21 จงกล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอลว่า
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลบหลู่สถานบริสุทธิข
์ องเราอันเป็นความลํ้าเลิศในอํานาจ
ของเจ้า ความปรารถนาแห่ง ตาของเจ้า และสิง่ ที่ จิ ตวิญญาณของเจ้า ห่วงใย บุ ตรชายหญิง ของเจ้า ซึ่ง เจ้า
ทิง้ ไว้เบื้องหลังจะล้มลงด้วยดาบ 22 และเจ้าทัง้ หลายจะกระทําอย่างที่เรากระทํา เจ้าจะไม่ปิดริมฝีปาก หรือ
รับประทานอาหารของมนุษย์ 23 ผ้าโพกจะอยู่บนศีรษะของเจ้า และรองเท้าจะอยู่ที่เท้าของเจ้า เจ้าจะไม่ไว้
ทุกข์ หรือ ร้องไห้ แต่ เจ้ าจะทรุ ด ลงเพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า และจะโอดครวญแก่ กัน และกัน 24 เอเสเคี ยล
จะเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญแก่ เจ้ าทัง้ หลาย ดังนี้ เขาได้ กระทําสิง่ ใด เจ้ าจะกระทําอย่างนั ้นทุกอย่าง เมื่อเหตุ
การณ์ เหล่านี้ มาถึง เจ้าจะได้ทราบว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 25 และเจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ในวั
นที ่เราเอาที่ กําบังเข้มแข็งของเขาทัง้ หลายออกไป อันเป็นความร่าเริงและเป็นสง่าราศี ของเขา สิ ่งที่ พอตา
ของเขาทัง้ หลาย และสิง่ ที่ ใจของเขาปรารถนา ทั งบ
้ ุตรชายและบุตรสาวของเขา 26 ในวันนั ้น ผู้หนี ภัยจะมา
27
หาเจ้า เพื่อจะรายงานข่าวให้เจ้าได้ยน
ิ เอง ในวันนั ้น ปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้าผู้หนี ภัย และเจ้าจะพูด
และจะไม่ เป็นใบ้อีกต่อไป ดังนั ้นเจ้าจะเป็นหมายสําคัญสําหรับเขา และเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์�
15

25

การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

มุ ่งหน้าของเจ้าไปยังคนอัมโมน
และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่ คนอัม โมนว่า จงฟัง พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า กล่าวว่า ‘อ้า ฮา� เหนื อ สถานบริสุทธิ์ ของเราเมื่อ ที่ นั้น ถูก
ลบหลู่ และเหนื อ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลเมื่อ แผ่น ดิน นั ้น รกร้างไป และเหนื อ วงศ์ วานยู ดาห์ เมื่อ ต้องตกไปเป็น
เชลย 4 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะมอบเจ้า ให้ แก่ ประชาชนทางทิศ ตะวัน ออกให้ เป็น กรรมสิทธิ์ เขาจะตัง้
ปราสาททัง้ หลายท่ามกลางเจ้า และสร้างที่ อยู่ ของเขาท่ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะรับ ประทานผลไม้ ของ
เจ้า และจะดื่ มน้าํ นมของเจ้า 5 เราจะกระทํา ให้ เมืองรับ บาห์ เป็น ทุ่ง หญ้า สําหรับ อูฐ และทําให้ ที่ ของคนอัม
โมนเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ได้ ตบมือ และกระทืบ เท้า และปี ติด ้วยใจคิด ร้ายต่อ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล 7 เพราะฉะนั ้น
ดูเถิด เราได้ย่นม
ื ือของเราออกต่อสู้เจ้า และจะมอบเจ้าไว้แก่ประชาชนทัง้ หลายให้เป็นของริบ และเราจะตัด
เจ้าออกเสียจากชนชาติทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เจ้าพินาศไปจากประเทศต่างๆ เราจะทําลายเจ้า แล้ว
เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะโมอับ และเสอีร กล่
์ าวว่า ‘ดู เถิด วงศ์ วานยู ดาห์ ก็ เหมือน
ประชาชาติ อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ � 9 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะเปิด ไหล่ เขาโมอับจนไม่ มี เมืองเหลือ คือ เมืองของเขา
จากด้านนั ้น สง่า ราศี ของประเทศนั ้น คือ เมืองเบธเยชิ โมท เมือ งบาอัล เมโอนและเมืองคี ร ย
ิ าธาอิม 10 เรา
จะมอบเมืองเหล่า นั ้น ให้แก่ ประชาชนทางทิศ ตะวัน ออกพร้อมกับ คนอัม โมนให้เป็น กรรมสิทธิ์ เพื่อ ว่า จะไม่
มีใครนึ กถึงคนอัมโมนอีกในท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอับ แล้วเขาทัง้ หลายจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
8

การพิพากษาลงโทษคนเอโดม

12 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า

เพราะว่าเอโดมได้ประพฤติอย่างแก้แค้นต่อวงศ์วานของยูดาห์
และได้ กระทํา ความชัวน
่ ัก หนาในการที่ แก้ แค้น เขา 13 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้
ว่า เราจะเหยียดมือ ของเราออกเหนื อ เอโดมด้วย และจะตัด คนและสัตว์ออกเสีย จากเมืองนั ้น และเราจะ
กระทําให้เมืองนั ้นรกร้างตัง้ แต่ เมืองเทมาน และชาวเมืองเดดานก็ จะล้มลงด้วยดาบ 14 และเราจะวางการ
แก้ แค้น ของเราลงเหนื อ เมืองเอโดมด้วยมือ ของอิสราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทํา ตามความ
กริว้ และความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และเขาจะทราบถึง การแก้ แค้น ของเรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้าตรัสดังนี้ แหละ
การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
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15 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า คนฟี ลิ ส เตีย ได้ กระทํา อย่างแก้ แค้น และทําการแก้
แค้น ด้วยใจคิด ร้ายหมายทําลาย เพราะเกลียดชัง แต่ หนหลัง 16 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะเหยียดมือของเราออกเหนื อคนฟีลิสเตีย และเราจะตัดคนเคเรธีออก และทําลายคน
ที่ เหลือ อยู่ ตามฝั่ งทะเลนั ้น เสีย 17 เราจะกระทํา การแก้ แค้น ใหญ่ ยงิ่ เหนื อ เขาด้วยการติ เตียนอย่างรุ นแรง
แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้เหนื อเขา�

26

การพิพากษาลงโทษที่จะมาสู่เมืองไทระ
1 อยู่ มาในวัน ต้น เดือนปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย
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 ตรัสว ่า ดู
เถิด โอ เมืองไทระเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า และจะนําประชาชาติเป็ นอันมากมาต่อสู้ เจ้า ดังทะเลกระทํา
ให้คลื่นของมันขึ้นมา 4 เขาทัง้ หลายจะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพังทลายหอคอยของเมืองนั ้นเสีย และ
เราจะขูด ดิน เสีย จากเมืองนั ้น กระทํา ให้ อยู่ บนยอดของศิ ลา 5 เมืองนั ้น จะเป็ นที ่ สําหรับ ตากอวนอยู่ กลาง
ทะเล เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ตรัส และเมืองนั ้นจะเป็นของปล้นแห่งบรรดา
ประชาชาติ 6 และพวกธิดาของเมืองนี้ ซ่ึงอยู่บนแผ่นดินใหญ่จะต้องถูกฆ่าเสียด้วยดาบ แล้วเขาทัง้ หลายจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 7 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเนบูคัดเนสซาร์
กษั ตริย์บาบิโลน ผู้เป็นจอมกษั ตริย์มายังเมืองไทระจากทิศเหนื อ พร้อมทั งม
้ ้าและรถรบกับพลม้าและกอง
ทหารกับ คนมากมาย 8 ท่านจะฆ่า ธิดาของเจ้า บนแผ่น ดิน ใหญ่ เสียด ้วยดาบ ท่านจะก่อ กําแพงล้อมเจ้า ไว้
และก่อเชิงเทินทําด้วยดัง้ ต่อสู้กับเจ้า 9 ท่านจะตัง้ เครือ
่ งทะลวงต่อสู้กับกําแพงของเจ้า และท่านจะเอาขวาน
ของท่านฟันหอคอยของเจ้าลง 10 ม้าของท่านมากมายจนฝุ่นม้าตลบคลุมเจ้าไว้ กําแพงเมืองของเจ้าจะสัน
่
สะเทือนด้วยเสียงพลม้าและล้อเลื่อนและรถรบ เมื่อท่านจะยกเข้าประตู เมืองของเจ้า อย่างกับคนเดินเข้า
เมืองเมื่อเมืองนั ้นแตกแล้ว 11 ท่านจะยํ่าที่ถนนทัง้ ปวงของเจ้าด้วยกีบม้า ท่านจะฆ่าชนชาติของเจ้าเสียด้วย
ดาบ และเสาอันแข็งแรงของเจ้าจะล้มลงถึงดิน 12 ทรัพย์สมบัติของเจ้าเขาทัง้ หลายจะเอาเป็นของริบ และ
สินค้า ของเจ้า เขาจะเอามาเป็น ของปล้น เขาจะพัง กําแพงของเจ้า ลง และจะทําลายบ้านอัน พึงใจของเจ้า
เสีย หิน ไม้ และดินของเจ้านั ้นเขาจะโยนทิง้ เสียกลางนํ้า 13 เสียงเพลงของเจ้านั ้นเราก็จะให้หยุด และเสียง
พิณ เขาคู่ ของเจ้า จะไม่ ได้ ยินอ ีก 14 เราจะกระทํา ให้อยู่บนยอดของศิ ลา เจ้ าจะเป็น สถานที่ สําหรับ ตากอวน
จะไม่มีใครสร้างเจ้าขึ้นใหม่เลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ แหละ 15 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่เมืองไทระว่า เกาะต่างๆจะมิได้สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่เจ้
าล้ม เมื่อผูบ
้ าดเจ็บร้องครวญคราง เมื่อการเข่นฆ่าได้เกดอย
ิ
ท
ู่ ่ามกลางเจ้าหรือ 16 แล้วเจ้านายทัง้ สินที
่ ะเล
้ ท
จะก้าวลงมาจากบัลลั งก์และเปลื้องเครือ
่ งทรงออก และปลดเครือ
่ งแต่งตั วที่ปักออกเสีย และจะเอาความ
สัน
่ กลัวมาเป็นเครือ
่ งทรง จะประทับอยู่บนพื้นดินและสัน
่ อยู่ทุกขณะและหวาดกลัวเพราะเจ้า 17 ท่านเหล่า
นี้ จะเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้า และกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ผู้ มี พลเมืองเป็น ชาวกะลาสี เอ๋ย เจ้ าถูก ทําลาย
แล้ว เจ้ าเป็นเมืองที่ มีช่อ
ื เสียง เจ้ าเป็นเมืองแข็งกล้าอยู่ที่ ทะเล ทัง้ เจ้าและชาวเมืองของเจ้า ว่าถึงคนที่ นั่น
แล้วเจ้าให้เขากลัว 18 บัดนี้ เกาะทัง้ หลายก็จะสัน
่ สะเทือนในวันทีเจ้
่ าล้มลง เออ บรรดาเกาะที่อยูในทะเลก็
่
จะ
กลัวเพราะเจ้าสิน
้ ไปเสีย� 19 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเราจะกระทําให้เจ้าเป็นเมือง
รกร้างเหมือนอย่างเมืองที่ ไม่มี คนอาศัย เมื่อ เราจะนํา ทะเลลึก มาท่วมเจ้า และนํ้า มากหลายจะคลุม เจ้า ไว้
20 แล้วเราจะนําเจ้าลงไปพร้อมกับคนเหล่านั ้นทีล
่ งไปยังปากแดนคนตายไปอยูก
่ ับคนสมัยเก่า และจะปล่อย
ให้เจ้ าอยู่ ที่ โลกบาดาล ในสถานที่ ที่ โดดเดี่ยวอ้างว้างมาแต่ โบราณ พร ้ อมกับ ผู้ ที่ ลงไปยัง ปากแดนคนตาย
เพื่อว่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่ในเจ้า และเราจะตัง้ สง่าราศี ในแผ่นดินของคนเป็น 21 เราจะกระทําให้เจ้าเป็ นที ่
น่าครันคร
่
้าม จะไม่มีเจ้าอีกแล้ว ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้าไม่พบอีกต่อไปเป็นนิ ตย์ องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

27

บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ (วว 18:1-24)
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้ าบุตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงบทครํา
่ ครวญ
เรือ
่ งเมืองไทระ 3 และจงกล่าวแก่ เมืองไทระ โอ ผู้ อยู่ ที่ ทางเข้า สู่ ทะเลเอ๋ย เป็น พ่อค้า แห่ง ชนชาติ ทัง้ หลาย
ที่ อยู่ ตามเกาะต่างๆ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ เมืองไทระเอ๋ย เจ้ าได้ กล่าวว่า ‘ข้า นี้ มี ความ
งดงามพร้อมสรรพ� 4 พรมแดนของเจ้าอยู่ที่ กลางทะเล ผู้ก่อสร้างได้ กระทําให้ความงดงามของเจ้าพร้อม
สรรพ 5 กระดานเรือของเจ้าทัง้ สิน
้ เขาทําด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนี ร ์ เขาเอาไม้สนสีดาร์มาจากเลบานอน
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ทํา เป็น เสากระโดงให้ เจ้า 6 เอาไม้ โอ ๊ก แห่ง เมืองบาชานมาทํา เป็น กรรเชียงของเจ้า หมู่ คนอาเชอร์ทํา แท่น
ฝังด้วยงาช้างซึ่งมาจากเกาะคิ ทธิม 7 ส่วนใบของเจ้านั ้น ทําด้วยผ้าป่านปักเนื้ อละเอียดจากอียป
ิ ต์ ส่วนสิง่
ที่ คลุม ไว้เหนื อ เจ้า นั ้น เป็น สี ฟ้า สี ม่วงมาจากเกาะต่างๆแห่ง เมืองเอลี ชาห์ 8 ชาวเมืองไซดอนและเมือ งอาร
วัดเป็นฝีกรรเชียงของเจ้า โอ ไทระ นั กปราชญ์ของเจ้าอยู่ในเจ้า เขาเป็นต้นหนของเจ้า 9 ผู้ใหญ่ของเมืองเก
บาลและนั ก ปราชญ์ ของเมืองนี้ ก็ อยู่ในเจ้า เป็น ช่างไม้ ประจํา เรือ ให้เจ้า บรรดาเรือ ทะเลทัง้ สิน
้ พร้อมกะลาสี
ก็ อยู่ ในเจ้า เพื่อ แลกเปลี่ยนสินค้า กับ เจ้า 10 ชาวเปอร์เซ ีย และลูด และพูต ก็ อยู่ ในกองทัพ ของเจ้า เขาทัง้
หลายเป็นทหารของเจ้า เขาแขวนโล่ และหมวกเหล็กในเจ้า เขากระทําให้เจ้ ามี สง่า 11 ชาวอารวัดพร้อมกับ
ทหารของเจ้า อยู่ บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามั ดอย ู่ ในหอคอยของเจ้า เขาแขวนโล่ ไว้ ตามกําแพงของเจ้า
โดยรอบ เขากระทํา ให้ ความงามของเจ้า พร้อมสรรพ 12 ทารชิ ช ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี ทรัพยากร
มากมายหลายชนิ ด เขาเอาเงิน เหล็ก ดีบุก และตะกัว่ มาแลกเปลี่ยนกับ สินค้า ของเจ้า 13 เมืองยาวาน ทูบ
ัลและเมเชค ค้าขายกับเจ้า เขาแลกเปลี่ยนคนและภาชนะทองสัมฤทธิก
์ ับสินค้าของเจ้า 14 วงศ์ วานโทการ
มาห์ เอาม้า ม้า ศึก และล่อ มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 15 ชาวเดดานทํา การค้าขายกับ เจ้า เกาะต่างๆเป็ นอ ัน
มากเป็น ตลาดประจํา ของเจ้า เขานํา งาช้างและไม้ มะเกลือ มาเป็น ค่า ของสินค้า 16 เมืองซีเรีย ไปมาค้าขาย
กับ เจ้า เพราะเจ้า มี สิ นค้า อุ ดม เขาเอามรกต ผ้า สี ม่วง ผ้า ปัก ป่านเนื้ อ ละเอียด หิน ประการัง และโมรามา
แลกกับสิน
้ ค้าของเจ้า 17 ยูดาห์และแผ่นดินอิสราเอลก็ค้าขายกับเจ้า เขาเอาข้าวสาลีเมืองมินนิ ทและเมือง
ปานาง นํ้า ผึ้ง นํ้ามัน พิมเสน มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 18 ดาม ัสกัส ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี สิ นค้า อุ
ดม เพราะทรัพยากรมากมายหลายชนิ ดของเจ้า มีเหล้าองุน
่ เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดานและยาวานมา
แลกกับ สินค้า ของเจ้า เขาเอาเหล็ก หล่อ การบูร ตะไคร้มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 20 เมืองเดดานค้าขายกับ
เจ้า ในเรือ
่ งเสื้อ ผ้า อั นม ี ค่า สําหรับ เหล่า รถรบ 21 เมืองอาระเบีย และเจ้า นายทัง้ หลายของเมืองเคดาร์ เป็น
พ่อค้า ขาประจํา ในเรือ
่ งลูก แกะ แกะผู้ แพะ เขาไปมาค้าขายกับ เจ้า ในเรือ
่ งเหล่า นี้ 22 พ่อค้า ทัง้ หลายของ
เมืองเชบาและเมืองราอามาห์ก็ค้าขายกับเจ้า เขาเอาเครือ
่ งเทศชนิ ดดีๆทัง้ สิน
้ และเพชรพลอยทุกชนิ ด และ
ทองคํามาแลกสินค้ากับเจ้า 23 เมืองฮาราน คานเนห์และเอเดน พ่อค้าทัง้ หลายของเมืองเชบา อัสชูร และ
คิ ลมาดก็ค้าขายกับเจ้า 24 เมืองเหล่านี้ ทําการค้าขายกับเจ้าในตลาดของเจ้าในเรือ
่ งเครือ
่ งแต่งกายอย่างดี
วิเศษ เสื้อสี ฟ้าและเสื้อปัก และพรมทําด้วยด้ายสี ต่างๆมัดไว้แน่ นด้วยด้ายฟั่ น 25 กําปั่ นทัง้ หลายของเมือง
ทารชิ ช บรรทุก สินค้า ของเจ้า ดัง นั ้น เจ้ าจึง บริบู รณ ์ และรุ ง่ โรจน์ อย่างมากในท้องทะเล 26 ฝี กรรเชียงของ
เจ้านําเจ้าออกไปที่ในทะเลลึก ลมตะวันออกทําให้เจ้าอับปางในท้องทะเล 27 ทรัพย์สินของเจ้า ของขายของ
เจ้า สินค้าของเจ้า ลูกเรือของเจ้า และต้นหนของเจ้า ช่างไม้ประจําของเจ้า ผู้ค้าสินค้าของเจ้า นั กรบทัง้ สิน
้
ของเจ้า ผู้ อยู่ ในเจ้า พร้อมกับ พรรคพวกทัง้ สิน
้ ของเจ้า ที่ อยู่ ท่ามกลางเจ้า จะจมลงในท้องทะเลในวัน ล่มจม
ของเจ้า 28 แผ่นดินจะสัน
่ สะท้านเมื่อได้ยน
ิ เสียงโวยวายของต้นหนของเจ้า 29 บรรดาผู้ที่ ถือกรรเชียง พวก
ลูกเรือและบรรดาต้นหนแห่งทะเลจะลงมาจากเรือของเขา มายืนอยู่บนฝั่ ง 30 และจะพิลาปรํา่ ไห้เพราะเจ้า
และจะร้องไห้หนั กหนา เขาจะเหวีย
่ งฝุ่นขึ้นศีรษะของเขา และจะกลิง้ เกลือกอยู่ที่กองขี้เถ้า 31 เขาจะโกนผม
เพราะเจ้า และเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ เขาจะร้องไห้ เพราะเจ้า ด้วยจิตใจอัน ขมขื่ นก ับ ไว้ทุกข์ หนั ก 32 ใน
การพิลาปรํา่ ไห้ นั ้น เขาจะเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเพื่อ เจ้า และได้ ร้องทุกข์ เพื่อ เจ้า ว่า ‘มี เมืองใดหรือ ที่ ถู ก
ทําลายเหมือนเมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล 33 เมื่อสินค้าของเจ้ามาจากทะเลก็กระทําให้ชนชาติทัง้ หลายเป็
นอ ัน มากพอใจ เจ้ าได้ กระทํา ให้บรรดากษั ตริย์ แห่งโลกมัง่ คัง่ ด้วยสมบั ติ และสิน ค้า อั นอ ุ ดมของเจ้า 34 ใน
เมื่อ เจ้า อับปางเสีย ด้วยทะเลในห้วงนํ้า ลึก สิ นค้า ของเจ้า และพรรคพวกทัง้ หลายของเจ้า จะได้ จมลงพร้อม
กับเจ้า 35 พวกชาวเกาะต่างๆทัง้ สิน
์ ง้ หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิง่ นั ก สี
้ จะตกตะลึงเพราะเจ้า กษั ตริยทั
พระพักตร์ของพระองค์ก็ดูวิตกกังวล 36 พ่อค้าท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายจะเย้ยหยันเจ้า เจ้าจะเป็นสิง่ ที่น่า
หวาดผวา และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์� ”

28
การติเตียนเจ้าเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงกล่าวแก่เจ้าเมืองไทระว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะใจของเจ้าผยองขึ้นและเจ้าได้กล่าวว่า ‘ข้าเป็นพระเจ้า ข้านั ่งอยู่ใน
ที่นั่งแห่งพระเจ้าในท้องทะเล� แต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า แม้เจ้าจะยึดถือใจของเจ้าว่าเป็นใจของ
พระเจ้า 3 ดู เถิด เจ้ าฉลาดกว่าดาเนี ยลจริง ไม่มีความลับอันใดที่ ซ่อนให้พ้นเจ้าได้ 4 เจ้ าหาทรัพย์สมบัติมา
สําหรับตนโดยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้า และได้รวบรวมทองคําและเงินมาไว้ในคลังของเจ้า 5 ด้วย
สติปัญญายิง่ ใหญ่ในการค้าของเจ้า เจ้าได้ทวีทรัพย์สมบัติของเจ้าขึ้น และจิตใจของเจ้าก็ผยองขึ้นในทรัพย์
สมบัติ ของเจ้า 6 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ยึดถือ ใจของเจ้า ว่า เป็นใจ
ของพระเจ้า 7 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะนํา คนต่างด้าวมาสู้ เจ้า เป็น ชนชาติ ที่ ทารุ ณ ในบรรดาประชาชาติ
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เขาทัง้ หลายจะชักดาบออกต่อสู้กับความงามแห่งสติปัญญาของเจ้า และเขาจะกระทําให้ความฉลาดปราด
เปรือ
่ งของเจ้า เป็น มลทิน 8 เขาทัง้ หลายจะดัน เจ้า ลงไปที่ ในปากแดนคนตาย และเจ้า จะตายอย่างคนที่ ถู
กฆ่า ในท้องทะเล 9 เจ้ ายัง จะกล่าวอีกหรือ ว่า ‘ข้า เป็น พระเจ้า� ต่อ หน้า คนที่ ฆ่า เจ้า ถึง เจ้า เป็น เพียงมนุษย์
มิใช่ พระเจ้า อยู่ ในมือ ของคนที่ ฆ่า เจ้า 10 เจ้ าจะตายอย่างคนที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต ตาย โดยมือ ของคนต่างด้าว
เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า ได้ ตรัส� 11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้า
ว่า 12 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเพื่อกษั ตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ ท่านว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงาม
อย่างพร้อมสรรพ 13 เจ้าเคยอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือ
ทั บท ิม บุษราคัม เพชร พลอยเขียว พลอยสี นํ้า ข้าว และหยก ไพทูร ย์ มรกต พลอยสี แดงเข้ม และทองคํา
ความเชีย
่ วชาญแห่งรํามะนาและปี่ ของเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา 14 เจ้าเป็นเครู บผู้พิทักษ์ ที่
ได้เจิมตัง้ ไว้ เราได้ตัง้ เจ้าไว้ เจ้าเคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง
15 เจ้ าก็ ปราศจากตําหนิ ในวิธก
ี ารทัง้ หลายของเจ้า ตัง้ แต่วันที่ เจ้าได้ถู กสร้างขึ้นมาจนพบความชัว่ ช้าในตัว
เจ้า 16 ในความอุดมสมบูรณแห่
์ งการค้าของเจ้านั ้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุณ เจ้ากระทําบาป ดังนั ้น โอ เครู บ
ผู้พิทักษ์ เอ๋ย เราจะขับเจ้าออกไปจากภูเขาแห่งพระเจ้าดุจสิง่ มลทิน และเราจะกําจัดเจ้าเสียจากท่ามกลาง
ศิลาเพลิง 17 จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทําให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง
เพราะเห็น แก่ ความงามของเจ้า เราจะเหวีย
่ งเจ้า ลงที่ ดิน เราจะตี แผ่ เจ้ าต่อ หน้า กษั ตริย์ ทัง้ หลาย เพื่อ ตา
ของท่านทัง้ หลายเหล่า นั ้น จะเพลิน อยู่ที่ เจ้า 18 เจ้ ากระทํา ให้สถานบริสุทธิ์ ของเจ้า เป็น มลทิน โดยความชัว่
ช้าเป็นอันมากของเจ้า ในการค้าอันชัว่ ช้าของเจ้า เหตุฉะนั ้นเราจะนําไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า ไฟจะเผา
ผลาญเจ้า เราจะกระทําให้เจ้าเป็นเถ้าถ่านไปบนแผ่นดินโลกท่ามกลางสายตาของคนทัง้ ปวงที่มองดูเจ้าอยู่
19 บรรดาผู้ที่ รู จั
้ กเจ้าท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย เขาจะตกตะลึงเพราะเจ้า เจ้ าจะสิน
่
้ สูญลงอย่างน่าครันคร
้าม และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์�
การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 21 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ต่อสู้ ไซดอน และ
พยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองนั ้น 22 และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด โอ ไซดอนเอ๋ย
เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า เราจะสําแดงสง่าราศี ของเราท่ามกลางเจ้า และเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์ เมื่อเราทําการพิพากษาลงโทษในเมืองนั ้น และสําแดงความบริสุทธิ์ของเราในเมืองนั ้น 23 เพราะ
เราจะส่งโรคระบาดเข้ามาในเมืองนั ้น และส่งโลหิตเข้ามาในถนนของเมืองนั ้น คนที่ถูกบาดเจ็บจะล้มลงท่า
มกลางเมืองนั ้น ล้มลงด้วยดาบที่ อยู่รอบเมืองนั ้นทุกด้าน แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
24 และส่วนวงศ์ วานอิสราเอลนั ้น จะไม่ มี หนามย่อยที่ ทิม
่ แทง หรือมีหนามใหญ่มายอกอีก ท่ามกลางคนทัง้
ปวงซึ่งได้เคยกระทําแก่เขาด้วยความดูหมิน
่ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
20

พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอิสราเอล

25 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเราจะรวบรวมวงศ์วานอิสราเอลจากชนชาติทัง
้ หลาย ซึ่งเขา

ได้ กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น และเมื่อ เราจะสําแดงความบริสุทธิ ์ ของเราท่ามกลางเขาท่ามกลาง
สายตาของประชาชาติ ทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายจะได้ อาศัย อยู่ในแผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ มอบให้แก่
ยาโคบผู้รับใช้ของเรา 26 และเขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ในที่นั้นอย่างปลอดภัย เออ เขาจะสร้างบ้านเรือนและ
ปลูก สวนองุน
่ เมื่อ เรากระทํา การพิพากษาลงโทษคนทัง้ หลายที่ อยู่ รอบเขา ผู้ ได้ กระทํา ต่อ เขาด้วยความดู
หมิน
่ ใจ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
่ นั ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความมัน
ของเขาทัง้ หลาย�

29
ทรงสัญญาว่าจะพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ พยากรณ์ กล่าวโทษกษั ตริย์และอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ 3 พู ดไปเถิด
และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
ผู้ เป็น พญานาคมหึมา นอนอยู่กลางแม่น้ํา ทัง้ หลายของมัน ผู้ กล่าวว่า ‘แม่น้าํ ของข้า ก็ เป็น ของข้า ข้า สร้าง
มัน ขึ้น เพื่อ ตัว ของข้า เอง� 4 เราจะเอาเบ็ด เกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทํา ให้ ปลาในแม่น้ํา ทัง้ หลาย
ของเจ้า ติ ดก ับ เกล็ด ของเจ้า และเราจะลากเจ้า ขึ้น มาจากกลางแม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า และบรรดาปลาใน
แม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า จะติ ดอย ู่ กับ เกล็ด ของเจ้า 5 เราจะเหวีย
่ งเจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ทัง้ ตัว เจ้า และ
1 เมื่อวันที ่สิ บสองเดือนสิบในปี ที่ สิบ
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บรรดาปลาในแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้า เจ้ าจะตกลงที่ พ้น
ื ทุ่ง จะไม่มีใครรวบรวมและฝังเจ้าไว้ เราได้ มอบเจ้า
ไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าดินและของนกในอากาศ 6 แล้วคนที่อยูในอี
่
ยป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า เราคือพระเย
โฮวาห์ เพราะเจ้าเป็นไม้เท้าอ้อของวงศ์ วานอิสราเอล 7 เมื่อเขาเอามือจับเจ้า เจ้ าก็ หัก และบาดบ่าของเขา
ทุกคน และเมื่อเขาพิงเจ้า เจ้าก็โค่น และกระทําให้บน
ั ้ เอวของเขาทุกคนสัน
่ หมด 8 ดังนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และตัดมนุษย์และสัตว์ให้ขาดจากเจ้าเสีย 9 แผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ จะเป็ นที ่ รกร้างและถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า แล ้ว เขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้
กล่าวว่า ‘แม่น้าํ เป็นของข้า และข้าสร้างมันขึ้นมา� 10 เหตุฉะนั ้น ดูเถิด เราจะต่อสู้กับเจ้า และกับแม่น้ําทัง้
หลายของเจ้า เราจะกระทํา ให้ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และรกร้างอย่างสิน
้ เชิง ตัง้ แต่ หอคอยแห่ง
สิ เอเนไกลไปจนถึง พรมแดนเอธิโอเปีย 11 จะไม่ มี เท ้า มนุษย์ ข้ามแผ่น ดิน นั ้น และจะไม่ มีต ีน สัตว์ข้ามแผ่น
ดิน นั ้น จะไม่ มี ใครอาศัย อยู่ถึง สี่ สิ บปี 12 และเราจะกระทํา ให้แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์เป็ นที ่ รกร้างท่ามกลางประเทศ
ทัง้ หลายที่รกร้างนั ้น และหัวเมืองของมันจะรกร้างอยู่สี่สิบปี ท่ามกลางหัวเมืองทัง้ หลายที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า
เราจะให้คนอียป
ิ ต์กระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 13 เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อสิน
ิ ต์จากท่ามกลางชนชาติทัง้
้ สี่สิบปี แล้ว เราจะรวบรวมคนอียป
หลายซึ่งเขากระจัดกระจายไปอยูด
่ ้วยนั ้น 14 และเราจะให้อียป
ิ ต์กลับสู่สภาพเดิม และนําเขากลับมายังแผ่น
ดินปัทโรส ซึ่งเป็นแผ่นดินดัง้ เดิมของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็นราชอาณาจักรตํ่าต้อยที่นั ่น 15 จะเป็นราช
อาณาจักรที่ต่ําต้อยที่สุดในบรรดาราชอาณาจักรทัง้ หลาย และจะไม่เคยยกตนขึ้นเหนื อประชาชาติทัง้ หลาย
อีก เลย เพราะเราจะทําให้ เขาเป็น ราชอาณาจักรเล็ก จนไม่ สามารถจะปกครองประชาชาติ อ่น
ื ได้ 16 และจะ
ไม่เป็ นที่วางใจของวงศ์ วานอิสราเอลอีก อันทําให้สํานึ กถึงความชัว่ ช้าของเขาเมื่อหันไปพึ่งพาอียป
ิ ต์นี้ แล้ว
เขาจะทราบว่า เราคือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า� 17 ต่อ มาเมื่อ วันที ่ หนึ่ ง เดือนที่ หนึ่ ง ในปี ที่ ยี่ สิ บเจ็ด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ให้
กองทัพมาสู้รบกับเมืองไทระอย่างหนั ก จนศีรษะทุกศีรษะล้าน และบ่าทุกบ่าก็ถลอก ถึงกระนั ้นท่านเองหรือ
กองทัพของท่านก็ไม่ได้อะไรไปจากไทระอันเป็นค่าแรงซึ่งท่านได้กระทําต่อเมืองนั ้น 19 เหตุฉะนั ้น องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบแผ่นดินอียป
ิ ต์ไว้กับเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน และ
ท่านจะเอาคนเป็ นอันมากของเขาไปและริบข้าวของไป และปล้นเอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่าน 20 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราได้ มอบแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ให้ไว้แก่ ท่าน เพื่อเป็นค่าแรงงานซึ่งเขาทัง้ หลายได้
กระทําเพื่อเรา 21 ในวันนั ้นเราจะกระทําให้มีเขางอกขึ้นมาที่ วงศ์ วานอิสราเอล และเราจะให้เจ้ าอ้าปากพูด
ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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วันแห่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอียป
ิ ต์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงพิลาปรํา่ ไรเถิดว่า ‘อนิ จจาหนอวันนั ้น� 3 เพราะวันนั ้นใกล้ เข้ามาแล้ว
วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ ใกล้ เข้า มา จะเป็ นว ั นม ี เมฆ เป็น เวลาที่ กําหนดของประชาชาติ 4 ดาบเล่ม หนึ่ ง จะมา
เหนื ออียป
ิ ต์ และความแสนระทมจะอยู่ในเอธิโอเปีย เมื่อคนที่ ถู กฆ่าจะล้มในอียป
ิ ต์ และพวกเขาจะเอาคน
เป็ นอันมากของประเทศนั ้นไปเสีย และรากฐานของเมืองนั ้ นก็จะถูกทลายลง 5 เอธิโอเปีย และพูต และลูด
และคนที่ปะปนกันทัง้ ปวง และลิเบีย และประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้ นที่อยู่ในสันนิ บาตจะล้มลงพร้อมกับเขา
ด้วยดาบ 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ สน ับ สนุนอ ียป
ิ ต์ จะล่มจม และอานุภาพอัน ผยองของมัน
จะลงมา และจากหอคอยแห่งสิเอเน เขาจะล้มลงภายในประเทศนั ้นด้วยดาบ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ แหละ 7 และมันจะรกร้างอยู่ท่ามกลางประเทศทัง้ หลายที่รกร้าง และหัวเมืองของมันจะอยู่ท่ามกลาง
หัวเมืองทัง้ หลายที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่านั ้น 8 และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราวางเพลิงที่อียป
ิ ต์
และผู้ชว
่ ยทัง้ หมดของมันก็ทลายแล้ว 9 และในวันนั ้นทูตจะลงเรือไปจากเรา เพื่อจะกระทําให้คนเอธิโอเปีย
ที่ เลินเล่ออยู่นั้นครันคร
่
้าม ความแสนระทมจะมาถึงเขาเหล่านั ้น เหมือนในวันกําหนดของอียป
ิ ต์ เพราะ ดู
เถิด วันนั ้น มาถึง จริงๆ 10 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะกระทําให้คนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์
สิน
์ งบาบิโลน 11 ตัวท่านพร้อมกับชนชาติของท่านคือชนชาติที่
้ สุดลง ด้วยมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
ทารุ ณ ที่สุด ในบรรดาประชาชาติ จะถูก นํา เข้า มาเพื่อ ทําลายแผ่น ดิน นั ้น และเขาจะชัก ดาบออกต่อสู้ อียป
ิ ต์
กระทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วยคนที่ถูกฆ่า 12 และเราจะกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายแห้งไป เราจะขายแผ่นดินนั ้น
ไว้ในมือของคนชัว่ เราจะกระทําให้แผ่นดินและสารพัดที่อยู่บนแผ่นดินนั ้นร้างเปล่าโดยมือของคนต่างด้าว
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว 13 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะทําลายรู ปเคารพ และ
จะกระทํา ให้ ปฏิมากรที่ ในเมืองโนฟสิน
ิ ต์ อีก ดัง นั ้น เราจะใส่ ความ
้ สุด ลง และจะไม่ มี จ้าวจากแผ่นดิ นอ ียป
ยําเกรงไว้ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ 14 เราจะกระทําให้ปัทโรสเป็ นที ่รกร้าง และจะวางเพลิงในโศอัน และจะกระทํา
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การพิพากษาเมืองโน 15 เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเมืองสีนซึ่งเป็นขุมกําลังของอียป
ิ ต์ และจะ
ตัดเหล่าฝูงชนออกเสียจากเมืองโน 16 และเราจะวางเพลิงในอียป
ิ ต์ เมืองสีนจะอยูใ่ นมหันตทุกข์ เมืองโนจะ
แตกและเมืองโนฟจะมี ปรปักษ์ ในเวลากลางวัน 17 ชายฉกรรจ์ ของเมืองอาเวนและเมืองพี เบเสทจะล้ม ลง
ด้วยดาบ และเมืองนั ้นจะตกไปเป็นเชลย 18 ที่เมืองทาปานเหสกลางวันจะมืดเมื่อเราทําลายแอกของอียป
ิ ต์
และอานุภาพอัน ผยองของเมืองนั ้น จะสิน
้ สุด ลง จะมี เมฆมาคลุม เมืองนั ้น ไว้และเหล่า ธิดาของเมืองนั ้น จะ
ตกไปเป็น เชลย 19 เราจะกระทํา การพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์ ดังนี้ แหละ แล ้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮ
วาห์�
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลนและสู้กับอียป
ิ ต์

20 ต่อมาเมื่อวันทีเจ็
่ ด เดือนที่หนึ่ ง ในปีที่สิบเอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 21 “บุตรแห่ง

มนุษย์ เอ๋ย เราได้ กระทํา ให้ แขนของฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ หัก และดู เถิด ไม่มี ผู้ ใดพัน แขนให้ ไม่มี ผู้ ใด
เอาผ้ามาพันแขนเพื่อจะรักษาให้หาย เพื่อให้เข้มแข็งที่จะถือดาบได้อีก 22 เหตุฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์ กับฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ เราจะหักแขนของเขา ทัง้ แขนที่ยงั แข็ง
แรงและแขนที่หก
ั แล้ วนัน
้ เราจะกระทําให้ดาบหลุดจากมือของเขา 23 เราจะให้คนอียป
ิ ต์กระจัดกระจายไป
อยู่ท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 24 และเราจะเสริมกําลังแขนของกษั ตริย์
แห่งบาบิ โลน และเอาดาบของเราใส่ มือ ให้ แต่ เราจะหัก แขนของฟาโรห์ และเขาจะครํา่ ครวญต่อ หน้า ท่าน
อย่างคนถูกบาดเจ็บเจียนจะตาย 25 เราจะเสริมกําลังแขนของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน แต่แขนของฟาโรห์จะ
ตก แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
ท่านจะยื่นมันออกต่อสู้ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 26 และเราจะให้คนอียป
ิ ต์ กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ
และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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คําพยากรณ์ กล่าวโทษฟาโรห์ เปรียบเสมือนปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
และอยู่ มา เมื่อ วันที ่ หน ่งึ เดือนที่ สาม ในปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงกล่าวแก่ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และแก่ หมู่ นิ กรของท่านว่า ในความเป็น ใหญ่ เป็น
โตของท่านนั ้น ท่านเหมือนผู้ ใด 3 ดู เถิด คนอัส ซีเรีย เปรียบได้ กับ ไม้ สนสี ดาร์ในเลบานอน มี กิง่ งามและมี
ใบร่มและสูงมาก ยอดอยู่ที่ ท่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ 4 สายนํ้าทําให้มันใหญ่ขึ้น นํ้าลึกทําให้มันงอกสูง พร้อม
กับ มี แม่น้าํ ของสายนํ้า ลึก นั ้น ไหลรอบที่ ที่ ปลูก มัน ไว้ และก่อ ให้ เก ิด สายนํ้า เล็กๆ จากแม่น้ํา ลึก แยกออกไป
ทัว่ ต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในทุ่งนั ้น 5 ดังนั ้ นมันจึงสูงเหนื อต้นไม้ในป่าทัง้ หลาย กิง่ ไม้ก็แตกใหญ่และก้านก็ยาว เพราะ
นํ้ามากหลายเมื่อให้งอก 6 นกในอากาศทัง้ สิน
้ ได้มาทํารังอยู่ในกิง่ ของมัน สัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ ตกลูกออกมาอยู่
ใต้ ก้าน ประชาชาติ ใหญ่ โตทัง้ สิน
้ อาศัย อยู่ใต้ ร่ม ของมัน 7 มั นก ็ งดงามด้วยความใหญ่ ยงิ่ ของมัน ด้วยความ
ยาวแห่งก้านของมัน เพราะรากของมันหยัง่ ลึกลงไปยังนํ้าอุดม 8 ต้นสนสี ดาร์ที่ อยู่ในอุทยานของพระเจ้าก็
ซ่อนมัน ไว้ไม่ ได้ ต้นสนสามใบก็ ยงั ไม่ เปรียบปานกิง่ ใหญ่ ของมัน ต้น เกาลั ดก ็ ไม่ เปรียบปานกิง่ ของมัน ไม่มี
ไม้ ต้น ใดในอุทยานของพระเจ้า ที่ มี ความงามเหมือนมัน 9 เราได้ กระทํา ให้มัน งามด้ว ยกิ่งก ้า นมากมายของ
มัน ต้นไม้ ทัง้ สิน
ิ ฉามัน คือ ต้นไม้ ซ่ึง อยู่ในอุทยานของพระเจ้า 10 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้
้ ในสวนเอเดนก็ อจ
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่ามันสูงและชูยอดของมันขึ้นอยูท
่ ่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ และจิตใจของมั
นก็เย่อหยิง่ เพราะความสูงของมัน 11 เราจึงมอบมันไว้ในมือของผู้หน่ง
ึ ที่ ทรงอานุภาพในบรรดาประชาชาติ
ท่านนั ้น จะจัดการกับ มัน เป็น แน่ เราได้ ไล่ มัน ออกเพราะความชัว่ ร้ายของมัน 12 คนต่างด้าว คือ ชนชาติ ที่
น่ากลัวในบรรดาประชาชาติ ได้ โค่นมันลงและทิง้ ไว้ กิง่ ของมันตกลงบนภูเขาทัง้ หลายและในหุบเขาทัง้ สิน
้
และก้านของมันกห
็ ก
ั อยูต
่ ามแม่น้ําลําธารทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินนั ้น และบรรดาชนชาติทัง้ หลายในแผ่นดินโลก
ก็ ลงไปเสียจากร่มเงาของมันและทิ้งมันไว้ 13 นกในอากาศทัง้ สิน
้ จะอาศัยอยู่บนสิง่ ปรักหักพังของมัน และ
สัตว์ป่าทุ่งทัง้ ปวงจะอยู่บนก้านของมัน 14 ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพื่อบรรดาต้นไม้ที่อยู่ริมน้าํ จะไม่งอกขึ้นสูงนั ก หรือ
ชูยอดขึ้นท่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ และเพื่อไม่ให้บรรดาต้นไม้ที่ดูดนํ้าขึ้นสูงอย่างนั ้นได้ เพราะว่ามันทัง้ หลาย
ต้องมอบให้ แก่ ความตาย มอบให้ แก่ โลกบาดาล ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ กับ ผู้ ที่ ได้ ลงไปยัง ปาก
แดนคนตาย 15 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที่มันลงไปยังแดนคนตาย เรากระทําให้บาดาล
คลุม ตัว ไว้ทุกข์ ให้ มัน และยับยัง้ แม่น้ํา ของมัน ไว้ และนํ้า เป็ นอ ัน มากจะหยุด ยัง้ เราคลุม เลบานอนไว้ให้ กล ุ้
มอยู่เพื่อมัน และต้นไม้ ในทุ่งนาทัง้ สิน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่
้ จะสลบเพราะมัน 16 เรากระทําให้ประชาชาติ สัน
มันล้ม เมื่อเราเหวีย
่ งมันลงไปที่นรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่ ลงไปยังปากแดน และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในเอเดน ต้นไม้
ที่ คัดเลือกแล้วและต้นไม้ที่ ดีที่ สุดของเลบานอน ต้นไม้ทุกต้นที ่ด่ ืมน้าํ จะได้รบ
ั ความเล้าโลมที่ ในโลกบาดาล
17 ประชาชาติ เหล่า นี้ จะลงไปยัง นรกกับ เขาด้วย ไปอยู่ กับ บรรดาผู้ ที่ ถู กฆ่า ด้วยดาบ เออ คือ บรรดาผู้ ที่ เป็ น
1
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เหมือนแขนของเขา ที่ อยู่ ใต้ ร่ม ของเขาท่ามกลางประชาชาติ 18 ดังนี้ เจ้ าเหมือนผู้ ใดในเรือ
่ งสง่า ราศี และ
ความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้แห่งเอเดน เจ้าจะถูกนําลงมาพร้อมกับต้นไม้แห่งเอเดนไปยังโลกบาดาล เจ้
าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ที่ มิได้เข้าสุหนั ต พร้อมกับผู้ที่ ถู กฆ่าด้วยดาบ นี่ คือฟาโรห์และบรรดาหมู่นิกรทัง้ สิน
้
ของท่าน องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �

32
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์

เดือนที่ สิบสอง ในปี ที่ สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ ว่า ท่าน
เหมือนสิง โตหนุ่ มท ่า มกลางประชาชาติ แต่ ท่านเป็น เหมือนปลาวาฬในทะเลทัง้ หลาย ท่านเผ่น ออกมาใน
แม่น้ํา ทัง้ หลายของท่าน เอาเท้า ของท่านกวนนํ้า และกระทํา แม่น้ํา ของมัน ให้มลทิน ไป 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะกางข่ายของเราคลุ มท่านโดยกองทัพชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมาก และเขาเหล่า
นั ้นจะลากท่านขึ้นมาด้วยอวนของเรา 4 และเราจะเหวีย
่ งท่านลงบนดิน และเราจะฟัดท่านลงบนพื้นทุ่ง และ
จะกระทําให้นกทัง้ สิน
่ ง
ั ้ โลกได้อม
ิ่ หนําด้วยตัวท่าน 5 เราจะ
้ ในอากาศมาจับอยู่บนท่าน และเราจะให้สัตว์ทัวท
6
เอาเนื้ อของท่านเกลี่ยไว้บนภูเขา และถมหุบเขาด้วยศพของท่าน เราจะให้แผ่นดินถึงแม้ภูเขาชุม
่ โชกด้วย
เลือดกําลัง ไหลของท่าน และห้วยจะเต็ม ไปด้วยท่าน 7 เมื่อ เราดั บท่าน เราจะคลุมฟ้าสวรรค์ ไว้ และกระทํา
ให้ดวงดาวมืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์จะไม่ทอแสง 8 แสงสุกใสทัง้ สิน
้ แห่งสวรรค์นั้น
เราจะกระทํา ให้มื ดอย ู่ เหนื อ ท่าน และวางความมืด ไว้เหนื อ แผ่น ดิน ของท่าน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สด ัง นี้ แหละ 9 เมื่อ เราทําลายท่านท่ามกลางประชาชาติ ในประเทศซึ่ง ท่านไม่ รู จั
้ ก นั ้น เราจะกระทํา ให้จิ ตใจ
ของชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากลําบาก 10 เออ เมื่อเราแกว่งดาบของเราต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เราจะกระทํา
ให้ชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากแลตะลึงที่ท่าน และกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายจะสะทกสะท้านเพราะท่าน ในวั
นทีท
่ ่านล้มลงนั ้น เขาทัง้ หลายจะตัวสัน
่ ทุกขณะจิตทัวก
่ ันเพราะห่วงชีวต
ิ ของตนเอง 11 เพราะองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดาบของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนจะมาเหนื อท่าน 12 เราจะทําให้หมู่นิ กรของท่านล้มลง
ด้วยดาบของผูมี
้ กําลัง ทุกคนก็ล้วนเป็นทีท
่ ารุ ณที่สุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะนําความทะเยอทะยานของ
อียป
ิ ต์ให้มาถึงที่สิน
้ สุด และหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของมันจะพินาศ 13 เราจะทําลายสัตว์ของเมืองนั ้นทัง้ สิน
้ จากข้าง
นํ้า มากหลายและไม่ มี เท ้า มนุษย์ คนใดกระทํา ให้น้ํา นั ้น ขุ่ นอ ีก กีบ สัตว์ก็ จะไม่ กระทํา ให้น้ํา นั ้น ขุ่ นอ ีกเช่ นก ัน
14 แล้วเราจะทําให้น้ําของเขาทัง
้ หลายลึก และกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายของเขาไหลไปเหมือนนํ้ามันไหล องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 15 เมื่อ เรากระทํา ให้แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ รกร้าง และประเทศนั ้น จะขาดสิง่
ที่ เคยอุดมสมบูรณ์ เมื่อเราฟาดฟันคนทัง้ ปวงที่ อาศัยอยู่ในประเทศนั ้น แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ 16 นี่ เป็นบทครํา่ ครวญที่ จะร้องครํา่ ครวญ เหล่ าธิดาแห่งประชาชาติ จะร้องบทนั ้น เขาจะร้อง
เรือ
่ งอียป
ิ ต์และหมู่นิกรของอียป
ิ ต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
1 ต่อ มาเมื่อ วันที ่ หนึ่ ง

บทครํา่ ครวญเรือ
่ งหมู่นิกรอียป
ิ ต์

เดือนที่สิบสอง ในปี ที่สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 18 “บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพิลาปรํา่ ไห้เพื่อคนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์ และจงส่งเขาลงไป ทัง้ ตัวเขาและเหล่าธิดา
แห่ง ประชาชาติ ที่ โอ่ อ่า ไปยัง โลกบาดาล ไปยัง บรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ ไปยัง ปากแดนคนตายแล้ว 19 ในเรือ
่ ง
ความงาม ท่านงามลํ้า กว่า ผู้ ใดๆหรือ จงลงไป ไปนอนกับ ผู้ ที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต 20 เขาทัง้ หลายจะล้ม ลงกลาง
บรรดาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ มีดาบกําหนดไว้แล้ว จงลากอียป
ิ ต์ไปเสียพร้อมกับหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของเขา 21 เหล่า
ชายฉกรรจ์ ในบรรดาผู้ ที่ แกล้ว กล้า จะพูด เรือ
่ งของเขากับ ผู้ ชว
่ ยของเขาจากกลางนรกว่า ‘เขาได้ ลงมาแล้ว
เขานอนอยู่ คือคนที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ� 22 อัสซูรก็อยู่ที่นั ่นรวมทัง้ คณะ มีหลุมศพอยู่รอบตัว
ทุ กคนถูก ฆ่า และล้ม ลงด้วยดาบ 23 ที่ ฝัง ศพของคนเหล่า นี้ อยู่ ที่ แดนมรณาส่วนที่ ไกลที่ สุด และคณะของ
เธอก็อยู่รอบหลุมฝังศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า ล้มลงด้วยดาบ เป็นพวกที่ ให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดิน
ของคนเป็น 24 เอลามก็ อยู่ ที่ นั่น ทัง้ หมู่ นิกรทัง้ สิ้ นก ็ อยู่ รอบหลุม ศพของเธอ ทุ กคนถูก ฆ่า และล้ม ลงด้วย
ดาบ ผู้ลงไปสู่โลกบาดาลโดยไม่เข้าสุหนั ต เป็นพวกที่ให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขา
ต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปปากแดนคนตาย 25 เขาได้ทําที่ให้เธอนอนในหมู่พวกผู้ที่ถูกฆ่า
พร้อมกับ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ มี หลุม ศพอยู่รอบตัว เป็นผู้ ที่ ไม่ ได้ เข้าสุ หนัตทุก คน ถู กฆ่า ด้วยดาบ เพราะ
ว่าเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปยัง
ปากแดนคนตาย เขามี ที่ อยู่ ในหมู่ พวกผู้ ถู กฆ่า 26 เมเชคกั บท ูบั ลก ็ อยู่ ที่ นั่น ทัง้ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ หลุม
ศพของเธอทัง้ สองอยู่รอบเขา เป็นผู้ที่ไม่เข้าสุ หนัตทุกคน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให้เกิดความครันคร
่
้าม
17 ต่อมาเมื่อวันที ่สิบห้า
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ในแผ่นดินของคนเป็น 27 เขาทัง้ หลายจะไม่ได้นอนอยู่กับผู้แกล้วกล้าในจําพวกที่ไม่ได้เข้าสุ หนัตที่ได้ล้มลง
ลงไปยังนรกพร้อมกับยุทโธปกรณ์ ของเขา ผูซึ
้ ่งมด
ี าบวางไว้ใต้ศีรษะของเขา และความชัว่ ช้าก็อยูบนกระดู
่
ก
ของเขา เพราะว่าเขาให้ผู้แกล้วกล้าครันคร
่
้ามอยู่ในแผ่นดินของคนเป็น 28 ดังนั ้นท่านจะต้องถู กหักในหมู่
พวกผู้ ที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต และนอนอยู่ กับ คนเหล่านั ้ นที ่ ถู กฆ่า ด้วยดาบ 29 เอโดมก็ อยู่ ที่ นั่น คือ บรรดากษั ตริ
ย์และบรรดาเจ้านายทัง้ หลายของเธอ แม้ว่าเขาทัง้ หลายมีอานุภาพ เขายังถูกนํามาวางไว้กับบรรดาคนเห
ล่านั ้ นที ่ ถู กฆ่า ด้วยดาบ เขาจะนอนอยู่ กับ ผู้ ที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต กับ บรรดาคนที่ ได้ ลงไปยัง ปากแดนคนตาย
30 เจ้านายจากทิศเหนื อก็อยู่ที่ นั ่นอยู่กันหมด คนไซดอนทัง
้ หมด ผู้ที่ลงไปด้วยความอายพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่า
เพราะเหตุความครันคร
่
้ามทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาได้กระทําขึ้นด้วยกําลังของเขา เขานอนอยู่ที่ นั ่นไม่เข้าสุ หนัตพร้อม
กับผู้ที่ ถู กฆ่าด้วยดาบ และทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่ ลงไปยังปากแดนคนตาย 31 องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เมื่อ ฟาโรห์ เห ็ นพวกเหล่า นั ้น แล้ว ท่านก็ จะเบาใจในเรือ
่ งหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน
ฟาโรห์และหมู่นิกรทัง้ สิน
่
้ามในแผ่นดินของคน
้ ของท่านถูกฆ่าด้วยดาบ 32 เพราะเราได้ให้เกิดความครันคร
เป็น เพราะฉะนั ้น เขาจะถูก วางไว้ท่ามกลางผู้ ไม่ เข้า สุหนั ต พร ้ อมกับ ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ ถู กฆ่า ด้วยดาบ ทัง้ ฟาโรห์
และหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพู ดก ับ ชนชาติ ของเจ้า และ
กล่าวแก่ เขาว่า ถ้าเรานําดาบมาเหนื อแผ่นดิน และถ้าประชาชนในแผ่นดินนั ้นตัง้ ชายคนหนึ่ งจากพวกเขา
ให้ เป็น ยาม 3 และถ้า เขาเห็น ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน จึง เป่า แตรและตัก เตือนประชาชน 4 เมื่อ คนหนึ่ ง คนใด
ได้ยน
ิ เสียงแตรแต่ ไม่ นําพาต่อ เสียงตัก เตือน และดาบนั ้ นก ็ มาพาเอาคนนั ้น ไปเสีย ให้โลหิต ของคนนั ้น ตก
บนศีรษะของคนนั ้นเอง 5 คือเขาได้ยน
ิ เสียงแตร แต่ไม่นําพาต่อเสียงตักเตือน ให้โลหิตของคนนั ้นตกอยูบ
่ น
คนนั ้นเอง ถ้าเขาได้นําพาต่อเสียงตักเตือนแล้วเขาจะได้ชว
ิ ของตนเองให้รอดพ้น 6 แต่ถ้าคนยามเห็น
่ ยชีวต
ดาบมาแล้วและไม่เป่าแตร ประชาชนจึงไม่ได้รับเสียงตักเตือน และดาบก็มาพาคนหนึ่ งคนใดไปเสีย คนนั ้น
ถูกนําไปด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของยาม 7 ฉะนี้ แหละ เจ้า โอ
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้กระทําเจ้าให้เป็นคนยามสําหรับวงศ์วานอิสราเอล เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคําจากปากของ
เราเมื่อไร เจ้าจงให้คําตักเตือนของเราแก่ประชาชน 8 ถ้าเรากล่าวแก่คนชัวว
่ ่า โอ คนชัว่ เอ๋ย เจ้าจะต้องตาย
แน่ แต่เจ้าก็มิได้กล่าวคําตักเตือนให้คนชัว่ กลับจากทางของเขา คนชัวน
ั ้ จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของ
่ น
เขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า 9 แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชัว่ ให้หน
ั กลับจากทางของเขา
แล้ว แต่เขาไม่หน
ั กลับจากทางของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา แต่เจ้าได้ชว
ิ ของเจ้าเอง
่ ยชีวต
ให้รอดพ้น แล้ว 10 เจ้า โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอล พวกเจ้า เคยกล่าวดังนี้ ว่า
‘การละเมิดและความบาปทัง้ หลายของเราอยู่เหนื อเรา เราก็ ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิง่ เหล่านี้ เราจะดํารง
ชีวต
ิ อยู่ ได้ อย่างไร � 11 จงกล่าวตอบเขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราไม่
พอใจในความตายของคนชัว่ แต่ พอใจในการที่ คนชัว่ หัน จากทางของเขาและมี ชี วิตอยู่ จงหัน กลับ จงหัน
กลับจากทางชัว่ ของเจ้า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ยอมตายทําไม 12 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่
ชนชาติ ของเจ้าว่า ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรมจะไม่ชว
่ ยเขาให้พ้นในวันที ่เขาละเมิด ส่วนความชัว่ ของ
คนชัวน
ั ้ จะไม่กระทําให้เขาล้มลงในวันที่เขาหันกลับจากความชัว่ ของเขา และคนชอบธรรมจะไม่ดํารงชีวต
ิ
่ น
อยูได้
่ ด้วยความชอบธรรมในวันทีเ่ ขากระทําบาป 13 แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชอบธรรมว่า เขาจะมีชีวิตอยูแน่
่
ถ้าเขายังวางใจในความชอบธรรมของเขา และกระทําความชัว่ ช้า การกระทําทัง้ หลายที่ ชอบธรรมของเขา
ย่อมไม่อยู่ในความทรงจําอีกเลย แต่เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าซึ่งเขาได้กระทําไว้ 14 อีกประการหนึ่ ง
แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชัวว
่ ่า ‘เจ้าจะต้องตายแน่ � ถ้าเขาหันกลับจากบาปของเขา มากระทําความยุติธรรม
และความชอบธรรม 15 ถ้าคนชัว่ ได้คืนของประกัน ขโมยอะไรของเขามาก็คืนเสีย และดําเนิ นตามกฎเกณฑ์
แห่ งชีวต
ิ ไม่ กระทํา ความชัว่ ช้า เลย เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ แน่ เขาไม่ ต้องตาย 16 บาปซึ่ง เขาได้ กระทํา มาแล้ว
จะไม่จดจํานํามากล่าวโทษเขา เขาได้กระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ แน่ 17 แต่
ชนชาติของเจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� ในเมื่อวิธก
ี ารของเขาเองไม่ยุติธรรม
18 เมื่อคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว
่ ช้า เขาจะต้องตายเพราะความ
ชัว่ ช้า นั ้น 19 แต่ ถ้า คนชัว่ หัน กลับ จากความชัว่ ของเขาและกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขา
จะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ โดยเหตุ นั ้น 20 เจ้ ายัง กล่าวว่า ‘วิธี การขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วาน
อิสราเอลเอ๋ย เราจะพิพากษาเจ้าตามการประพฤติของเจ้าแต่ละคน� 21 และอยู่มา เมื่อวันที่ห้า เดือนที่สิบ
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 ของพระเยโฮวาห์ได้ มาอยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า
1
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และพระองค์ทรงเปิดปากของข้าพเจ้าทันเวลาที่ชายคนนั ้นมาถึงในตอนเช้า ดังนั ้นปากของข้าพเจ้าจึงเปิด
ออก ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ได้ เป็น ใบ้ ต่อ ไป 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 24 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย
ชาวเมืองที่ อาศัย อยู่ ในที่ รา้ งเปล่า ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอลกล่าวเรือ
่ ยๆว่า ‘อับ ราฮัม เป็น แต่ ชายคนเดียว และ
ยังถือกรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นนี้ แต่ พวกเราหลายคนด้วยกัน คงต้องประทานแผ่นดินนั ้นให้เป็นกรรมสิทธิแก่
์ เรา�
25 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่เขาทัง
้ หลายว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ารับประทานเนื้ อพร้อม
เลื อด เจ้ าเงยหน้า ขึ้น นมัสการรู ป เคารพของเจ้า และทําให้ โลหิต ตก แล ้ว เจ้า ยัง จะเอากรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นนี้ อี ก
หรือ 26 เจ้ ายืน อยู่ ด้วยดาบของเจ้า เจ้ ากระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน และเจ้า ทุก คนได้ กระทํา ให้ ภรรยา
ของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน แล้วเจ้าจะเอากรรมสิทธิที
์ ่ดินนี้ หรือ 27 จงกล่าวเช่นนี้ แก่เขาว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด บรรดาคนที่อยู่ในที่รา้ งเปล่าจะต้องล้มลงด้วยดาบ และคนที่อยู่
ที่ พื้น ทุ่ง เราจะมอบให้ เป็น อาหารแก่ สัตว์ป่า และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และอยู่ ในถํ้า
จะตายด้วยโรคระบาด 28 และเราจะกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างที่ สุด และความหยิง่ ผยองในอานุภาพของ
แผ่นดินนั ้นจะสูญสิน
้ ไป ภูเขาแห่งอิสราเอลจะรกร้างจนไม่มีคนเดินผ่าน 29 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์ เมื่อเราได้กระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างที่ สุด เพราะเหตุจากการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขา
ซึ่งเขาได้กระทํานั ้น 30 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ชนชาติของเจ้าที่พูดเรือ
่ งเจ้าข้างกําแพงเมืองและตามประตู
บ้าน พูดต่อกันและกันกับพี่น้องของตนว่า ‘มาเถิด มาฟังเสียงพระวจนะซึ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์�
ประชาชนประพฤติอย่างคนหน้าซื่อใจคด
และเขามานั ่งข้างหน้าเจ้าอย่างประชาชนของเรา เขาฟังคําพูด
ของเจ้า แต่เขาไม่ยอมกระทําตาม เพราะว่าเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขา แต่จิตใจของเขามุ่งอยู่
ตามความโลภของเขา 32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคนร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียงไพเราะและเล่นดนตรีเก่ง
เพราะเขาฟังคําพูดของเจ้า แต่เขาไม่ยอมกระทําตาม 33 และเมื่อการเช่นนี้ เป็นมา (ดูเถิด ก็จะมา� เขาทัง้
หลายจะทราบว่ามีผู้พยากรณ์ อยูในหมู
่
่พวกเขา�
31 และเข้ามาหาเจ้าอย่างที่ ชาวตลาดมา

34
คําตักเตือนสําหรับพวกผูพยากรณ์
้
ที่รักเงิน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ กล ่าวโทษบรรดาผู้
เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล จงพยากรณ์ และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ
ดังนี้ ว่า วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือ 3 เจ้ารับประทาน
ไขมัน เจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่ 4 ตัวที่ออ
่ นเพลียเจ้าก็
ไม่เสริมกําลัง ตั วที่เจ็บเจ้าก็ ไม่รักษา ตั วที่กระดู กหักเจ้าก็ มิได้ พันผ้า ตั วที่ถู กขับไล่ ออกไปเจ้าก็ มิได้ ไปตาม
กลับ มา ตั วท ี่ หายไปเจ้า ก็ มิได้ เสาะหา และเจ้า ได้ ปกครองเขาด้วยการบังคับ และด้วยการข่มขี่ เบียดเบียน
5 ดัง นั ้ นม ัน จึง กระจัดกระจายไปหมด เพราะว่า ไม่ มี ผู้ เลี้ยงแกะ และเมื่ อม ัน กระจัดกระจายไป มั นก ็ ตกเป็ น
อาหารของสัตว์ป่า ทัง้ ปวงในทุ่ง 6 แกะของเราก็ เท ี่ยวไปตามภูเขาทัง้ หมด และตามเนิ น เขาสูง ทุก แห่ง เออ
แกะของเราก็ กระจายไปทัว่ พื้น พิ ภพ ไม่มี ใครเที่ยวค้น ไม่มี ใครเสาะหามัน 7 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายผู้
เป็นผูเ้ ลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 8 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด
เพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ เพราะไม่มีผู้เลี้ยง
แกะ และเพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ผู้เลี้ยงแกะนั ้นเลี้ยงตัวเอง และไม่ได้เลี้ยง
แกะของเรา 9 เพราะฉะนั ้น โอ ท่านทัง้ หลายผูเ้ ป็นผูเ้ ลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 10 องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์ กับผู้เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจาก
มือ ของเขา และให้เขายับยัง้ การเลี้ยงแกะของเขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ ได้ เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะ
ของเราให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของเขา
1

อาณาจักรของดาวิดจะตัง้ ขึ้นเหนื ออิสราเอลในอนาคต
ดูเถิด เราคือเราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเที่ยวหา
มัน 12 ดังผูเ้ ลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะในวันทีเ่ ขาอยูท
่ ่ามกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไป เราจะเที่ยวหา
แกะของเราดังนั ้น และเราจะช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ ทัง้ หลายซึ่งเขาได้ กระจัดกระจายไปอยู่ในวันมีเมฆ
และมี ความมืดทึบ 13 เราจะนําเขาออกมาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ และ
จะนํา เขามาไว้ในแผ่น ดิน ของเขาเอง และเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่ งอ ิส ราเอล ใกล้ ห้วยทัง้ หลายและใน
ท้องถิน
่ ทุกแห่งที่มีคนอาศัยในประเทศนั ้น 14 เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้าอย่างดี และคอกของเขาจะอยู่บน
บรรดาภูเขาสูง แห่ งอ ิส ราเอล ณ ที่ นั่น เขาจะนอนลงในคอกที่ ดี และเขาจะหากิน อยู่ บนลานหญ้า อุดมบน
11 เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
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ภูเขาแห่งอ ิส ราเอล 15 ตัว เราเองจะเป็น ผู้ เลี้ยงแกะของเรา เราจะกระทํา ให้เขานอนลง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 16 เราจะเที่ยวหาแกะที่ หาย และเราจะนําแกะที่ถู กขับไล่ ออกไปกลับมาอีก และเรา
จะพันผ้าให้แกะที่ กระดูกหัก และเราจะเสริมกําลังแกะที่ อ่อนเพลีย แต่ตัวที่อว
้ นและเข้มแข็งเราจะทําลาย
เราจะเลี้ยงเขาด้วยความยุ ติ ธรรม 17 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ เจ้ าทัง้ หลายผู้ เป็น ฝูง แพะ
แกะของเราเอ๋ย ดู เถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับ แกะ ระหว่างแกะผู้ กับ แพะผู้ 18 ที่ จะหากิน ในลาน
หญ้าอย่างดีนั้นยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึงต้องเอาเท้าเหยียบลานหญ้าที่เหลืออยู่ของเจ้า และดื่มน้าํ จากแหล่ง
นํ้าที่ลึกยังไม่พอหรือ จึงเอาเท้าของเจ้ากวนนํ้าที่เหลืออยูให้
่ ขุ่น 19 แกะของเราจะต้องกินสิง่ ที่เท้าของเจ้ายํ่า
และดื่ มสิ ่ง ที่ เท ้า ของเจ้า ทําให้ ขุ่น หรือ 20 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส แก่ เขาดังนี้ ว่า ดู เถิด
เรา คือเราเอง จะพิพากษาระหว่างแกะอ้วนกับแกะผอม 21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตัวอ
่อนเพลียด้วยเขาของเจ้า เจ้าทําให้เขากระจายไปต่างถิน
่ 22 เราจึงจะช่วยฝูงแพะแกะของเราให้รอด เขาจะ
ไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ 23 และเราจะตัง้ ผู้เลี้ยงแกะผู้หน่ง
ึ ไว้เหนื อเขา
คือดาวิดผู้รับใช้ของเรา และท่านจะเลี้ยงเขาทัง้ หลาย ท่านจะเลี้ยงเขาและจะเป็นผู้เลี้ยงของเขา 24 และเรา
คือ พระเยโฮวาห์จะเป็น พระเจ้า ของเขา และดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะเป็น เจ้า นายท่า มกลางเขา เราคือ พระ
เยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว 25 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว์รา้ ยเสียจากแผ่นดิน
เขาจะอาศัย อยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารอย่างปลอดภัย และนอนอยู่ในป่า ไม้ 26 และเราจะกระทํา ให้เขากับ สถานที่
รอบๆเนิ นเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาล เป็นห่าฝนแห่งพระพร 27 ต้นไม้ที่
ในทุ่ง จะบังเกิด ผล และพิภพจะบังเกิด ผลประโยชน์ และเขาจะอยู่ อย่างปลอดภัย ในแผ่น ดิน ของเขา และ
เขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยเขาให้พ้นจากมือของผู้ที่กัก
เขาให้ เป็น ทาส 28 เขาจะไม่ เป็น เหยื่อ ของประชาชาติ อีก ต่อ ไป หรือ สัตว์ป่า ดิ นก ็ จะไม่ กิน เขา และเขาจะอยู่
อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัว 29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมีช่อ
ื ให้แก่เขา เพื่อเขาจะไม่ถูกผลาญ
ด้วยความอดอยากในแผ่นดินนั ้นต่อไปอีก ไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าจากประชาชาติ 30 และเขาจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และเขาคือวงศ์วานอิสราเอลเป็นประชาชนของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 31 เจ้าทัง้ หลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะในลานหญ้าของเรา เจ้า
ทัง้ หลายเป็นมนุษย์และเราเป็นพระเจ้าของเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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ภูเขาเสอีรจ
์ ะเป็นที่รา้ งเปล่า
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ภูเขาเสอีร ์
และพยากรณ์ ต่อม ัน 3 และกล่าวแก่ มั นว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด โอ ภู เขาเสอีร เอ๋
์ ย
เราต่อสู้ กับเจ้า และเราจะเหยียดมือของเราต่อสู้ เจ้า และเราจะกระทําให้เจ้ ารกร้างที่ สุด 4 เราจะกระทําให้
หัว เมืองของเจ้า ถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และเจ้า จะเป็ นที ่ รกร้าง และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 5 เพราะ
เจ้าพยาบาทอยูเป็
่ นนิ ตย์ และให้โลหิตของประชาชนอิสราเอลไหลออกด้วยอํานาจของดาบในเวลาพิบติ
ั ของ
เขา ในเวลาที่ ความชัว่ ช้าของเขาสิน
้ สุดลง 6 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เพราะฉะนั ้น เรามี ชีวิตอ
ยู่แน่ ฉั นใด เราจะเตรียมเจ้าเพื่อรับโทษแห่งการให้โลหิตตก และโลหิตจะไล่ ตามเจ้า เพราะเจ้ามิได้ เกลียด
ชังเรือ
่ งโลหิต เพราะฉะนั ้นโลหิตจึงจะไล่ ตามเจ้าไป 7 ดังนั ้นเราจะกระทําให้ภู เขาเสอีรร์ กร้างที่ สุด และเรา
จะตัดผู้ที่ผ่านออกมาและผู้ที่กลับเข้าไปเสียจากมัน 8 ภูเขาของเขานั ้น เราจะให้มีผู้ที่ถูกฆ่าเต็มไปหมด ผู้ที่
ถู กฆ่า ด้วยดาบจะล้ม ลงตามเนิ น เขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในห้วยทัง้ สิน
้ ของเจ้า 9 เราจะกระทํา
เจ้าให้เป็ นที ่รกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ และหัวเมืองของเจ้าจะไม่ กลับคืนมาอีก แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘ประชาชาติทัง้ สองนี้ และประเทศทัง้ สองนี้ จะต้องเป็นของเรา เราจะเอาเขามา
เป็นกรรมสิทธิ�
่ ่นั่น 11 เพราะฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิ
์ ถึงแม้พระเยโฮวาห์สถิตอยูที
ตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้ และความอิจฉาของเจ้า ซึ่งเจ้าสําแดงเพราะความเกลียด
ชังของเจ้าซึ่งมีต่อเขา เมื่อเราพิพากษาเจ้า เราจึงจะสําแดงตัวของเราในหมู่พวกเขาให้เขารู จั
้ ก 12 และเจ้า
จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ และทราบว่าเราได้ยน
ิ คําหมิน
่ ประมาททัง้ ปวงของเจ้า ซึ่งเจ้าได้พูดต่อภูเขา
ทัง้ หลายแห่งอิสราเอลว่า ‘มันถูกทิง้ ไว้ให้รกร้าง มันถูกมอบไว้ให้เราเผาผลาญเสีย� 13 ด้วยปากของเจ้า เจ้า
เบ่งตัวเจ้าต่อสู้เรา และว่าเราอีกมากหลาย เราได้ยน
ิ แล้ว 14 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อแผ่น
ดินโลกทัง้ สิน
้ ชื่นชมยินดี เราจะกระทําเจ้าให้รกร้างไป 15 เจ้ าได้ ชื่นชมยินดี ต่อมรดกแห่งวงศ์ วานอิสราเอล
เพราะมัน เป็ นที ่ รกร้างฉั นใด เราจะกระทํา แก่ เจ้ าฉั น นั ้น โอ ภู เขาเสอีร เอ๋
์ ย รวมทัง้ เอโดมทัง้ หมด ทัง้ หมด
เลย เจ้าจะต้องเป็นที่รกร้าง แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลจะกลับคืนให้เป็นดังเดิม
1 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ ต่อภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลว่า ภูเขาแห่งอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะศั ตรู กล่าวขวัญถึงเจ้าว่า ‘อ้าฮา
แม้แต่ที่สูงโบราณเหล่านั ้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเราแล้ว� 3 เพราะฉะนั ้นจงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เขากระทํา ให้เจ้ ารกร้าง และกลืน เจ้า เสีย ทุ กด ้านเพื่อ เจ้า จะได้
ตกเป็นกรรมสิทธิข
่ งของเจ้าไปนิ นทา เป็ นที่
์ องชนชาติที่เหลืออยู่นั ้น และริมฝีปากของพวกช่างพูดก็เอาเรือ
เสื่อมเสียชื่อเสียงในหมู่ประชาชน 4 ภู เขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงฟังพระวจนะขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แก่ ภู เขาและเนิ น เขา แม่น ้าํ และหุบเขา ที่ ที่ ถู ก
ทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้าง และหัวเมืองที่ ถู กละทิง้ ซึ่งได้กลายเป็นเหยื่อและเป็ นที ่เย้ยหยันแก่ประชาชาติ ที่
เหลืออยู่รอบๆนั ้น 5 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ด้วยความหวงแหนอย่างเดือดดาล
ของเรา เราพูดกล่าวโทษประชาชาติที่เหลืออยู่ และแก่เอโดมทัง้ สิน
้ ผู้ที่มอบแผ่นดินของเราให้แก่ตนเองให้
เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วยความร่าเริงอย่างเต็มใจ และใจประมาทหมิน
่ อย่างที่ สุด เพื่อเขาจะได้ไล่ คนแผ่นดินนั ้น
ออกไป เพื่อจะได้ปล้นเอาไปเสีย 6 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวคําพยากรณ์ เกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอล และจงกล่าว
แก่ ภู เขาและเนิ นเขา แก่ ห้วยและหุบเขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราพูดด้วยความ
หวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะเจ้า ได้ ทนรับ ความอับอายขายหน้า จากประชาชาติ 7 เพราะฉะนั ้น
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เราปฏิญาณว่า ประชาชาติ ที่ อยู่รอบเจ้านั ้นจะทนรับความอับอายขาย
หน้า 8 โอ ภู เขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอลเอ๋ย แต่ เจ้ าจะแตกกิง่ ของเจ้า ออกมา และออกผลให้ แก่ อิสราเอล
ประชาชนของเรา เพราะไม่ ชา้ เขาจะได้ กลับ มา 9 เพราะ ดู เถิด เราอยู่ ฝ่ายเจ้า เราจะหัน มาหาเจ้า และเจ้า
จะถูก ไถและถูก หว่าน 10 และเราจะทวีคนให้ แก่ เจ้า คือ บรรดาวงศ์ วานอิสราเอลทัว่ หมด หัว เมืองจะมี คน
มาอาศัย อยู่ และสถานที่ รา้ งเปล่า จะถูก สร้างขึ้น ใหม่ 11 เราจะทวีทัง้ คนและสัตว์ให้ แก่ เจ้า จะเพิม
่ ขึ้น และ
มี ลูก ดก และเราจะกระทํา ให้ เจ้ ามี คนอาศัย อยู่ อย่างในกาลก่อน และจะเป็น ประโยชน์ แก่ เจ้ ามากกว่า แต่
ก่อน แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 12 เออ เราจะให้คนดําเนิ นบนเจ้า คื ออิสราเอลประชาชนของ
เราด้วย และเขาทัง้ หลายจะได้เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ และเจ้าจะเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่เอาลูกของเขา
ไปอีก 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะคนกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘เจ้ ากิน คนและเจ้า ได้ เอาลูก ของ
ประชาชาติ ของเจ้า ไป� 14 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ กิน คน และจะไม่ เอาลูก
ของเจ้า จากประชาชาติ ของเจ้า ไปอีก เลย 15 เราจะไม่ ให้ เจ้ าได้ยน
ิ คํา ประมาทหมิน
่ ของประชาชาติ ต่างๆอีก
และเจ้าไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าของชนชาติทัง้ หลายอีกเลย และไม่ต้องกระทําให้ประชาชาติของ
เจ้าสะดุดอีกเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรับความรอด
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 17 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เมื่อ วงศ์ วานอิสราเอลได้ มา
อาศัยอยู่ในแผ่นดินของตน เขากระทําให้แผ่นดินเป็นมลทินด้วยวิถีและการกระทําของเขา ความประพฤติ
ของเขาที่ มีต ่อ หน้า เราก็ เหมือ นมลทิ นอ ัน เกิด จากระดู 18 เพราะฉะนั ้น เราจึง ระบายความกริว้ ของเราออก
เหนื อ เขาด้วยเรือ
่ งโลหิต ซึ่ง เขาได้ กระทํา ให้ตกบนแผ่น ดิน ด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพซึ่ง เขากระทํา ให้แผ่ นดิน นั ้น
เป็นมลทิน 19 เราจึงให้เขากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูกกระจายไปตามประเทศต่างๆ
เราพิพากษาเขาตามวิถีและการกระทําของเขา 20 แต่เมื่อเขามายังบรรดาประชาชาติ เขาจะมาที่ไหนก็ตาม
เขาได้ ลบหลู่ นามบริสุทธิ์ ของเรา ซึ่ง คนกล่าวขวัญ ถึง เขาว่า ‘คนเหล่า นี้ เป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ ถึง
กระนั ้น เขายัง ต้องออกไปจากแผ่น ดิน ของพระองค์� 21 แต่ เรายัง สงสารนามบริสุทธิ ์ ของเรา ซึ่ง วงศ์ วาน
อิสราเอลได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง เขาตกไปอยู่ นั ้น 22 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอล
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เรากําลังจะกระทําอยูแล้
่ ว ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่
เจ้า แต่ เพราะเห็น แก่ นามบริสุทธิ์ ของเรา ซึ่ง เจ้า ได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง เจ้า เข้าไปอยู่ นั ้น 23 และ
เราจะชําระให้นามที่ยิง่ ใหญ่ของเราบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นนามที่ถูกลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติ และซึ่งเจ้าได้ลบหลู่
ท่ามกลางเขา และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ
เมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาทัง้ หลาย 24 เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออก
มาจากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และจะนําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง
25 เราจะเอานํ้าสะอาดพรมเจ้า และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทัง
้ หลายของเจ้า และเราจะชําระเจ้าจากรู ป
เคารพทัง้ หลายของเจ้า 26 เราจะให้ใจใหม่แก่ เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนําใจหิน
ออกไปเสียจากเนื้ อของเจ้า และจะให้ใจเนื้ อแก่เจ้า 27 และเราจะใส่วญ
ิ ญาณของเราภายในเจ้า และกระทํา
16
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ให้ เจ้ าดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และเจ้า จะรักษาคํา ตัดสิน ของเราและกระทํา ตาม 28 เจ้ าจะอาศัย อยู่
ในแผ่นดิน ซึ่ง เราให้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้า จะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า
29 เราจะช่วยเจ้า ให้ พ้น มลทิน ทัง
้ หลายของเจ้า และเราจะเรียกข้าวมา และจะกระทํา ให้ อุดมสมบูรณ์ และ
จะไม่ให้เจ้าเกิดการกันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทําให้ผลของต้นไม้และไร่นาอุดมสมบูรณ์ เพื่อเจ้าจะไม่
ต้องทนรับ ความอับอายขายหน้า เพราะการกันดารอาหารท่ามกลางประชาชาติ อี กเลย 31 แล ้ว เจ้า จะระลึก
ถึงวิถีทางที่ ชว
ั ่ ของเจ้า และการกระทําที่ ไม่ดีของเจ้า แล้วเจ้าจะเกลียดตัวเจ้าในสายตาของเจ้าเอง เพราะ
ความชัว่ ช้าของเจ้าและเพราะการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า 32 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
ที่ เรากระทํานั ้ นมิใช่เพราะเห็นแก่ เจ้า ขอให้เจ้ าทราบเสีย โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงอับอายและขายหน้า
ด้วยเรือ
่ งทางของเจ้าเถิด 33 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที่เราชําระเจ้าให้หมดจากความชัว่
ช้า ทัง้ สิน
้ ของเจ้า นั ้น เราจะกระทํา ให้ เจ้ าอาศัย อยู่ ในบรรดาหัว เมือง และสถานที่ ทิง้ ร้างจะได้ สร้างขึ้น ใหม่
34 แผ่นดิ นที ่รกร้างจะได้ รบ
ั การไถแทนที่ จะเป็ นที่รกร้างดังที่ปรากฏต่อสายตาของคนทัง้ หลายที่ ผ่านไปมา
35 และเขาทัง
้ หลายจะกล่าวว่า ‘แผ่ นดิน นี้ ที่ เคยรกร้างกลายเป็น อย่างสวนเอเดน หัว เมืองที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย
เปล่า และรกร้างและปรักห ัก พัง เดีย
๋ วนี้ ก็ มี กําแพงล้อมรอบและมี คนอาศัย� 36 แล ้ว ประชาชาติ ที่ เหลือ อยู่
รอบๆ เจ้ าจะทราบว่า เรา พระเยโฮวาห์ ได้ สร้างที่ ปรักหักพังเหล่านี้ ข้น
ึ ใหม่ และปลูกพืชในที่ รกร้างนั ้น เรา
พระเยโฮวาห์ ได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว และเราจะกระทํา เช่นนั ้น 37 องค์ พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า เราจะ
ให้วงศ์ วานอิสราเอลขอให้เรากระทํา สิง่ นี้ ให้ด้วย คือ ให้เพิม
่ คนอย่างเพิม
่ ฝูง แพะแกะ 38 ฝูง แพะแกะอันบริ
สุทธิ์ และฝูงแพะแกะที่เยรู ซาเล็มระหว่างเทศกาลตามกําหนดของเธอเป็นอย่างไร เมืองที่ถูกทิง้ ร้างจะเต็ม
ไปด้วยฝูงคนอย่างนั ้น แล้วเขาจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์�

37
หว่างเขาที่มีกระดูกแห้ง
1 พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมาด้วยพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้า ไว้ ที่ กลางหว่างเขา มี กระดูก เต็ม ไปหมด 2 พระองค์ ทรงพาข้าพเจ้า ไป
เที่ยวในหมู่ กระดูก เหล่า นั ้น ดู เถิด มี กระดูก ที่ หว่างเขานั ้น มากมายเหลือ เกิน และดู เถิด เป็นกระดูก แห้ง ที
เดียว 3 และพระองค์ ตรัสกับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูก เหล่านี้ จะมี ชีวิตได้ ไหม� และข้าพเจ้า
ทูลตอบว่า “โอ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า พระองค์ ก็ ทรงทราบอยู่แล้ว� 4 พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าอี
กว่า “จงพยากรณ์ ต่อ กระดูก เหล่า นี้ และกล่าวแก่ มั นว ่า โอ กระดูก แห้ง เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่กระดูกเหล่านี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทําให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้า
และเจ้า จะมี ชีวต
ิ 6 เราจะวางเส้น เอ็น ไว้บนเจ้า และจะกระทํา ให้เนื้ อม ี มาบนเจ้า และเอาหนั ง คลุม เจ้า และ
บรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวต
ิ และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์� 7 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ ดังที่
ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั บัญชา เมื่อ ข้าพเจ้า พยากรณ์ อยู่นั ้ นก ็ มี เสียง และดู เถิด เป็น เสียงกรุ ก กริก กระดูก เหล่านั ้ นก ็
เข ้า มาหากัน ตามที่ ของมัน 8 และเมื่อ ข้าพเจ้า มองดู ดู เถิด ก็ เห ็ นม ี เอ ็ นบนมัน และเนื้ อก ็ มาที่ กระดูก และ
หนั งก็มาหุม
้ กระดูกไว้ แต่ไม่มีลมหายใจในนั ้น 9 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงพยากรณ์ แก่ลมหายใจ
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ ลม
หายใจเอ๋ย จงมาจากลมทัง้ สี่ มาหายใจเข้าไปในคนที่ ถู กฆ่าเหล่านี้ เพื่อให้เขามีชีวต
ิ � 10 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์
ดัง ที่ ทรงบัญชาแก่ ข้าพเจ้า และลมหายใจก็ เข ้า มาในกระดูก และกระดู กก ็ มี ชว
ิ แล้ว ก็ ยืน ขึ้น เป็นกองทัพ
ี ต
ใหญ่โตจริงๆ
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก

“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้ คือวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ ดูเถิด
เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘กระดูกของเราแห้ง และความหวังของเราก็สิ้นไป เราได้ถูกตัดส่วนของเราออกเสีย�
12 เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ประชาชน
ของเราเอ๋ย เราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนําเจ้ากลับมา
ยังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเราเปิดหลุมศพ
ของเจ้า และยกเจ้า ออกมาจากหลุม ศพของเจ้า 14 และเราจะบรรจุ วญ
ิ ญาณของเราไว้ในเจ้า และเจ้า จะมี
ชีวต
ิ และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเรา
ได้กระทํา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
11 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

ยูดาห์กับอิสราเอลจะรวมกันอีก

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 16 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเอาไม้มาอันหนึ่ งเขียน
ลงว่า ‘สําหรับยูดาห์ และสําหรับชนอิสราเอลที่สังคมกับยูดาห์� จงเอาไม้มาอีกอันหนึ่ งเขียนลงว่า ‘สําหรับ
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โยเซฟ ไม้ของเอฟราอิม และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้นที ่สังคมกับโยเซฟ� 17 เอาไม้ทัง้ สองมารวมกันเข้าเป็
นอ ัน เดียว เพื่อ เป็น ไม้ อน
ั เดียวในมือ ของเจ้า 18 และเมื่อ ชนชาติ ของเจ้า กล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่านจะไม่ สําแดง
ให้เราทราบหรือว่า ไม้ นี้ หมายความว่า กระไร� 19 จงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
ดูเถิด เราจะเอาไม้ของโยเซฟ ซึ่งอยูใ่ นมือของเอฟราอิม และตระกูลอิสราเอลที่สังคมกับเขา และเราจะเอา
ไม้ ของยู ดาห์มารวมเข้า ด้วย และกระทํา ให้เป็น ไม้ อน
ั เดียวกัน เพื่อ ให้เป็น ไม้ อน
ั เดียวในมือ ของเรา 20 และ
21
ไม้ ซ่ึงเจ้าเขียนไว้นั้นจะอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา แล้วจงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําคนอิสราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั ้น และจะ
รวบรวมเขามาจากทุ กด้านและนําเขามายังแผ่นดินของเขาเอง 22 และเราจะกระทําให้เขาเป็นประชาชาติ
เดียวในแผ่น ดิน นั ้ นที ่ บนภูเขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอล และจะมี กษั ตริย์ แต่ พระองค์ เดียวปกครองอยู่ เหนื อ
เขาทัง้ สิน
้ เขาจะไม่ เป็น สองประชาชาติ อีก ต่อ ไป และจะไม่ แยกเป็น สองราชอาณาจั กรอ ีก ต่อ ไป 23 เขาจะ
ไม่กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยรู ปเคารพและสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเขา หรือด้วยการละเมิดใดๆของเขา
ต่อ ไปอีก แต่ เราจะช่วยเขาให้พ้น จากบรรดาที่ อาศัย ซึ่ง เขากระทํา บาปนั ้น และจะชําระเขา และเขาจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา 24 ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะเป็นกษั ตริย์เหนื อ เขาทัง้ หลาย
และเขาทุกคนจะมี ผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทัง้ หลายจะดําเนิ นตามคําตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ ของเรา
และกระทํา ตาม 25 เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า อาศัย อยู่ ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ ยา
โคบผู้รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยู่ที่ นั ่นเป็นนิ ตย์ และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็น
เจ้าของเขาเป็น นิ ตย์ 26 เราจะกระทํา พันธสัญญาสันติภาพกับ เขา จะเป็น พันธสัญญานิ รัน ดร์แก่ เขา และ
เราจะตัง้ เขาไว้และให้เขาทวีขึ้น และเราจะวางสถานบริสุทธิ์ของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิ ตย์ 27 พลับพลา
ของเราจะอยู่กับเขา เออ เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเรา 28 แล้วประชาชาติ ทัง้
หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์กระทําให้อส
ิ ราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติ ในเมื่อสถานบริสุทธิ์ของเราอยู่
ท่ามกลางเขาเป็นนิ ตย์�
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแห่งแผ่น

ดิน มาโกก เจ้ าองค์ สําคัญ ของเมเชคและทู บัล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษเขา 3 จงกล่าวว่า องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล
4 เราจะให้เจ้ าหันกลับ และเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และเราจะนําเจ้าออกมาพร้อมทัง
้ กองทัพทัง้ สิน
้
ของเจ้า ทังม
้ ้าและพลม้า สวมเครือ
่ งรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่ มีดัง้ และโล่ ถือดาบทุกคน 5 เปอร์เซีย
เอธิโอเปีย และพูตอยู่กับเขาด้วย ทุกคนมีโล่ และหมวกเหล็ก 6 โกเมอร์และกองทัพทัง้ สิน
้ ของเขา วงศ์ วาน
โทการมาห์จากส่วนเหนื อสุด พร้อมกับกองทัพทัง้ สิน
้ ของเขา มีชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากอยู่กับเจ้า 7 เจ้า
และบรรดากองทัพซึ่งประชุมอยู่กับเจ้า จงเตรียมตัวพร้อมและให้พร้อมไว้เสมอ และจงเป็นยามเฝ้าเขาทัง้
หลาย 8 เมื่อล่วงไปหลายวันแล้วเจ้าจะต้องถูกเรียกตัว ในปีหลังๆเจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้กับแผ่นดินซึ่งได้คืนมา
จากดาบ เป็น แผ่นดิ นที ่ ประชาชนรวบรวมกัน มาจากชนชาติ หลายชาติ อยู่ที่ บนภูเขาอิสราเอล ซึ่ง ได้ เคยเป็
นที่ทิง้ ร้างอยู่เนื องนิ ตย์ ประชาชนของแผ่นดินนั ้นออกมาจากชนชาติอื่นๆ บัดนี้ อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้
วทัง้ สิน
้ 9 เจ้าจะรุ กออกไป มาเหมือนพายุ เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆคลุมแผ่นดิน ทัง้ เจ้าและกองทัพทัง้ สิน
้ ของ
เจ้าและชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากที่อยู่กับเจ้า 10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ต่อมาในเวลานั ้น
จะบังเกิดความคิดในใจของเจ้า และเจ้าจะคิดแผนการชัว่ 11 และจะกล่าวว่า ‘เราจะยกกองทัพไปยังแผ่นดิ
นที ่ชนบทไม่มีกําแพงล้ อม เราจะโจมตีประชาชนที่ สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่มี
กําแพง ไม่มี ดาล ไม่มี ประตู � 12 เพื่อ ชิง ข้าวของปล้น เอาไปและเพื่อ ชิง เหยื่อ คือ เพื่อ จะหันม ือ ของเจ้า กลับ
มายังที่รกร้างซึ่งขณะนี้ มีคนอาศัยอยู่ และมายังประชาชนซึ่งรวบรวมจากบรรดาประชาชาติที่ได้สัตว์ใช้งาน
และข้าวของ คือผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั ้น 13 เชบาและเดดานและบรรดาพ่อค้าแห่งทารชิช และสิง
โตหนุ่ มท ัง้ หลายในเมืองนั ้น จะกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่านมาเพื่อ จะชิง ข้าวของหรือ ท่านชุ มนุ มกองทัพ เพื่อ จะ
ปล้น เพื่อจะขนเอาเงินและทองไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อจะชิงของมากมายหรือ� 14 เพราะฉะนั ้น
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าวกับโกกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันนั ้นเมื่ออ
ิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยูอ
่ ย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าจะมิได้รู หรื
้ อ 15 เจ้าจะมาจากที่ของเจ้าซึ่งอยูส
่ ่วน
เหนื อ ที่ สุด ทัง้ เจ้า และชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากที่ อยู่ กับ เจ้า ทุ กคนขี่ ม้า เป็นกองทัพ มหึ มา เป็นกองทัพ
ทรงกําลังยิง่ นั ก 16 เจ้าจะมาต่อสู้อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดินในกาลภายหน้า
เราจะนํา เจ้า มาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของเรา เพื่อ ประชาชาติ ทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื่อ เราสําแดง
ความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา
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พระเจ้าจะทรงชนะโกก
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าเป็น ผู้ นั้น หรือ ผู้ ที่ ในสมั ยก ่อนเราได้ พู ดถึง โดยผู้ พยากรณ์
ของอิสราเอลผู้ รับ ใช้ ของเรา ผู้ ซึ่ง ในสมัย นั ้น ได้ พยากรณ์ อยู่ หลายปี ว่า เราจะนํา เจ้า มาต่อสู้ กับ เขา 18 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า แต่ ต่อ มาในเวลานั ้น เมื่อ โกกจะยกมาต่อสู้ กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล ความพิโรธ
ของเราจะพลุ่งขึ้นต่อหน้าเรา 19 เพราะเราขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดัง่ เพลิงพลุ่ง
ของเราว่า ในวัน นั ้น จะมี การสัน
่ สะเทือนใหญ่ ยงิ่ ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล 20 ปลาที่ ทะเลและนกในอากาศ และ
สัตว์ป่า ทุ่ง และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ คลานอยู่ บนแผ่น ดิน และประชาชนทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ บนพื้น พิภพจะสัน
่
สะเทือนต่อหน้าเรา ภู เขาจะพังทลายลง และหน้าผาจะพัง และกําแพงทุกแห่งจะล้มลงที่ ดิน 21 เราจะร้อง
ถึง ภูเขาทัง้ หลายของเราเรียกดาบมาต่อสู้ กับ โกก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ และดาบของ
ทุก คนจะต่อสู้ กับ พี่ น้องของเขา 22 เราจะพิพากษาลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและโลหิต ตก เราจะให้ฝนตก
อย่างนํ้า ไหลเชีย
่ ว ทัง้ ลูกเห็บ และไฟ และไฟกํามะถัน ตกใส่ เขาและกองทัพ ของเขาและชนชาติ ทัง้ หลายเป็
นอันมากที่อยู่กับเขา 23 ดังนั ้นเราจะสําแดงความยิง่ ใหญ่ของเราและชําระตัวของเราให้บริสุทธิ์ และเราจะ
เป็นที่รู จั
้ กท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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่ ัว่ แผ่นดินอิสราเอล
เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ กล่าวโทษโกก และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล 2 เราจะ
ให้เจ้าหันกลับ และเจ้าจะเหลือแค่หน่ง
ึ ในหกส่วน และให้เจ้าขึ้นมาจากส่วนเหนื อที่สุด และให้เจ้าเข้าไปต่อสู้
ภู เขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอล 3 แล ้ว เราจะตี คัน ธนู ให้ หลุด จากมือ ซ้ายของเจ้า และเราจะให้ ลูก ธนู ตกจาก
มือขวาของเจ้า 4 เจ้าจะล้มลงบนภูเขาแห่งอิสราเอล ทัง้ เจ้าและกองทัพทัง้ สิน
้ ของเจ้า และชนชาติทัง้ หลาย
ที่ อยู่ กับ เจ้า เราจะมอบเจ้า ให้เป็น อาหารแก่ เหย ี่ยวทุก ชนิ ด และแก่ สัตว์ป่า ทุ่ง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสว่า เจ้าจะล้มลงบนพื้นทุ่ง เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว 6 เราจะส่งเพลิงมาเหนื อมาโกก และท่ามกลางผู้ที่
อาศัยอยูอย่
่ างไรก
้ ังวลตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 7 และเราจะกระทําให้
นามบริสุทธิ์ของเราเป็ นที ่รู จั
้ กในท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ยอมให้อิสราเอลทําให้นาม
บริสุทธิ์ ของเรามัว หมองอีก ต่อ ไป และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิในอิ
สราเอล
์
8 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ดู เถิด มาแล้ว และจะเป็ น อย่างนั ้น คือ วัน นั ้น ซึ่ง เราได้ ลัน
่ วาจาไว้ 9 แล
้ว บรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ อาศัย อยู่ในบรรดาหัว เมืองอิสราเอลจะออกไป และจะเอาไฟสุม เครือ
่ งอาวุธ เผาเสีย
คือ โล่ และดัง้ คัน ธนู และลูก ธนู หอกยาวและหอกซัด และเขาจะเอาไฟสุม เป็น เวลาเจ็ด ปี 10 เพราะฉะนั ้น
เขาไม่จําเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนมาจากป่า เพราะเขาจะก่อไฟด้วยเครือ
่ งอาวุธ และเขา
ทัง้ หลายจะแย่งชิงผู้ที่ แย่งชิงเขา และจะปล้นผู้ที่ ปล้นเขา องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 11 ต่อ
มาในวัน นั ้น เราจะให้โกกมี สุสานอยู่ ในอิสราเอล คือ หุบเขาของคนเดิน ผ่านไปมา ซึ่ง อยู่ ทางทิศ ตะวัน ออก
ของทะเล มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา เพราะว่าโกกและหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของท่านจะถูกฝังไว้ที่นั่น เขา
จะเรียกกั นว ่า หุบเขาฮาโมนโกก 12 วงศ์ วานอิสราเอลจะฝัง เขาทัง้ หลายอยู่ถึง เจ็ด เดือน เพื่อ จะทําให้แผ่ น
ดิน นั ้น สะอาด 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ประชาชนทุก คนแห่ง แผ่น ดิน จะฝัง เขาทัง้ หลาย ในวัน
นั ้น เมื่อ เราสําแดงสง่า ราศี ของเรา 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 เขาจะออกตรวจค้น เมื่อ สิน
้ เจ็ด เดือนแล้ว 15 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ผ่านไปมาในแผ่น ดิน ถ้า ใครเห็น
กระดูกคนเข้า เขาจะเอาเครือ
่ งหมายปักไว้ข้างกระดูกนั ้น จนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาโมนโกก
16 หัว เมืองหนึ่ ง ชื่อ ฮาโมนาห์ ก็ อยู่ ที่ นั ่น ด้วย เขาจะทําให้แผ่ นดิน สะอาดดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จงพู ดก ับ นกทุก ชนิ ด และพู ดก ับ เหล่า สัตว์ป่า ทุ่ง ว่า ‘จงชุ มนุ ม
และมาเถิด รวมกันมาจากทุกด้านมายังการเลี้ยงสักการบูชา ซึ่งเราถวายเพื่อเจ้า เป็นการเลี้ยงสักการบูชา
ใหญ่บนภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอล และเจ้าจะรับประทานเนื้ อและดื่มโลหิต 18 เจ้าจะรับประทานเนื้ อของ
ผู้แกล้วกล้า และดื่มโลหิตของเจ้านายแห่งพิภพ ของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของวัวผู้ ทัง้ สิน
้ นี้
เป็น สัตว์อว
้ นพี แห่งเมืองบาชาน 19 และเจ้า จะรับ ประทานไขมัน จนเจ้า อิม
่ หนํา และดื่ม โลหิต จนเจ้า จะเมา
ณ การเลี้ยงสักการบูชาซึ่ง เราได้ ถวายเพื่อ เจ้า 20 และเจ้า จะอิม
่ หนํา ที่ สํารับ ของเราด้วยเนื้ อม ้า และผู้ ขับขี่
ทัง้ เนื้ อของผู้แกล้วกล้า และของนั กรบทุกชนิ ด� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 21 และเราจะตัง้
สง่า ราศี ของเราไว้ในหมู่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะเห็น การพิพากษาลงโทษของเราซึ่ง
เราได้ กระทํา และเห็นมือของเราซึ่งเราวางไว้บนเขาทัง้ หลาย 22 ตัง้ แต่ วันนั ้นเป็นต้นไป วงศ์ วานอิสราเอล
1 “เพราะฉะนั ้น
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จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 23 และประชาชาติ ทัง้ หลายจะทราบว่า วงศ์ วาน
อิสราเอลได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะเหตุความชัว่ ช้าของเขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา ดังนั ้นเราจึงซ่อน
หน้า ของเราเสีย จากเขา และมอบเขาไว้ในมือ พวกศั ตรู ของเขา เขาจึง ล้ม ลงด้วยดาบสิน
้ ทุก คน 24 เราได้
กระทําต่อความโสโครกและการละเมิดของเขาทัง้ หลาย และเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทัง้ หลาย
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า บัดนี้ เราจะให้ยาโคบกลับ สู่ สภาพเดิม และจะมี ความ
กรุ ณาต่อ วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ และเราจะหวงแหนนามบริ สุทธิ ์ ของเรา 26 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาอาศัย
อยู่ อย่างปลอดภัย ในแผ่น ดิน โดยไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้เขาหวาดกลัว เขาทัง้ หลายจะทนรับ ความอับอายขาย
หน้าของเขา ทัง้ การละเมิดซึ่งเขาทัง้ หลายได้เคยประพฤติต่อเรา 27 เมื่อเราได้นําเขากลับมาจากชนชาติทัง้
หลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศั ตรู ของเขา และเมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเขา
ทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของประชาชาติ เป็น อัน มาก 28 แล ้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยูท
่ ่ามกลางบรรดาประชาชาติ แล้วก็รวบรวมเขาเข้ามา
ในแผ่นดินของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ปล่อยให้สักคนหนึ่ งในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ อี
กเลย 29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทัง้ หลายอีกเลย เมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนื อวงศ์ วาน
อิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
25 เพราะฉะนั ้น

40
ทูตสวรรค์ที่ถือไม้วัด
1 เมื่อปี ที่ ยี่สิ บห้าที่ เราได้ ถู กกวาดไปเป็ นเชลยนั ้น ในต้นปี เมื่อวันที ่สิ บของเดือน ในปี ที่ สิ บสี่ หลังจากที่ เขา
ชนะกรุ งนั ้น ในวันนั ้ นที เดียวพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนื อข้าพเจ้าและทรงนําข้าพเจ้ามา 2 ในนิ มิ
ตแห่ง พระเจ้า พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงวางข้าพเจ้า ไว้บนภูเขาสูง
มาก ซึ่ง ตรงนั ้น ทางทิศ ใต้ มี สิ ่ งก ่อ สร้างเหมือนเมืองหนึ่ ง 3 เมื่อ พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มา ณ ที่ นั่น ดู เถิด
มีชายคนหนึ่ ง ปรากฏการณ์ ของเขาคล้ายทองสัมฤทธิ์ มีเชือกป่านเส้นหนึ่ งและไม้วด
ั อันหนึ่ งอยู่ในมือ และ
ท่านยืนอยูที
่ ่หอประตู 4 และชายผูน
้ ั ้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมองดูด้วยตาเองเถิด และ
จงฟั งด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่ กับสิง่ ทัง้ สิ้นที ่เราจะสําแดงให้แก่ เจ้า เพราะว่าที่ นําเจ้ามาที่ นี่ ก็ เพื่อจะ
สําแดงให้แก่เจ้า สิ่งทัง้ สินที
้ ่เจ้าเห็นนั ้น จงประกาศแก่วงศ์วานอิสราเอล�
การวัดพระวิหารแห่งอนาคต
มีกําแพงล้อมอยู่รอบบริเวณนอกของพระนิ เวศ และในมือของชายผู้นั้นมีไม้วัดยาวหกศอก
แต่ ละศอกยาวเท่ากับ ศอกคืบ ดัง นั ้น ท่านจึง วัด ความหนาของกําแพงได้ หน่งึ ไม้ วัด และความสูง ได้ หน่งึ ไม้
วัด 6 แล ้ วท ่านเข้าไปตามหอประตู ซ่ึง หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออกขึ้น ไปตามบันได และวัด ธรณี หอประตู ได้ ลึก
หนึ่ ง ไม้ วด
ั และอีก ธรณี หน ่งึ ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้ วัด 7 และห้องยามยาวหนึ่ ง ไม้ วัด และกว้างหนึ่ ง ไม้ วัด และที่ วา่ ง
ระหว่างห้องยามเหล่านั ้นยาวห้าศอก และธรณี หอประตูที่อยู่ริมมุขที่หอประตูตอนปลายชัน
้ ในได้หน่งึ ไม้วัด
8 แล ้ วท ่า นก็ว ัดม ุข ของหอประตู ตอนปลายชัน
้ ในได้ หน่งึ ไม้ วัด 9 และท่า นก็ว ัดม ุข ของหอประตู ได้ แปดศอก
และเสามุ ขนัน
้ สองศอก และมุขของหอประตูอยู่ที่ ตอนปลายข้างใน 10 แต่ละด้านของหอประตูตะวันออกมี
ห้องยามอยู่ สามห้อง ห้องทัง้ สามมี ขนาดเดียวกัน และเสาที่ อยู่ ทัง้ สองข้างก็ มี ขนาดเดียวกัน 11 แล ้ วท ่าน
จึง วัด ความกว้างช่องเปิด ของทางเข้า หอประตู ได้ สิ บศอก และความยาวของหอประตู สิ บสามศอก 12 หน ้า
ห้องยามนั ้นมีเครือ
่ งกัน
้ ด้านละหนึ่ งศอก และห้องยามนั ้นยาวด้านละหกศอก 13 แล้วท่านก็วด
ั หอประตูจาก
หลังคาของห้องยามห้องหนึ่ ง ไปยัง หลังคาของห้องยามอีกห ้ องหนึ่ ง ได้ กว้างยี่สิ บห้า ศอก จากทางเข้า หนึ่ ง
ไปยังอีกทางเข้าหนึ่ ง 14 และท่านทําเสาทัง้ หลายได้หกสิบศอก และรอบหอประตูมีลานไปถึงเสา 15 วัดจาก
ข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยังปลายมุขชัน
้ ในของหอประตูได้ห้าสิบศอก 16 ตามหอประตูนั้นมีหน้าต่าง
รอบ ค่อยๆแคบเข้าไปข้างในทัง้ ในเสาและในห้องยามและมุขก็มีหน้าต่างอยู่รอบข้างในเหมือนกัน ที่เสามีต้
นอินทผลัม 17 แล้วท่านนําข้าพเจ้าออกมาที่ลานชัน
ื หินทําไว้รอบ
้ นอก และดูเถิด มีห้องหลายห้องและมีพ้น
ลาน มี ห้องสามสิบ ห้องหัน หน้า เข้าหาพื้น หิน 18 และพื้น หิน นั ้ นม ี อยู่ ตามด ้า นข้างทางเข้า หอประตู เท่ ากับ
ความยาวของหอประตู นี่ เป็น พื้น หิน ตอนล่าง 19 แล ้ วท ่า นก็ วด
ั ความกว้างจากหน้า หอประตู ข้างล่างไปยัง
หน้าลานข้างในด้านนอกได้หน่งึ ร้อยศอก อยู่ทัง้ ทางตะวันออกและทางเหนื อ 20 ส่วนหอประตูแห่งลานนอก
หัน หน้า ไปทางเหนื อ ท่านก็ วด
ั ความยาวและความกว้างของมัน 21 ห้องยามด้านละสามห้อง กับ เสาและมุ
ขมีขนาดเดียวกับหอประตูแรก ยาวห้าสิบศอก กว้างยีสิ
่ บห้าศอก 22 หน้าต่าง มุข ต้นอินทผลัมของหอประตู
นี้ มีขนาดเดียวกับของหอประตูซ่ึงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีบันไดเจ็ดขัน
้ นําขึ้นไปถึง และมุขนน
ั ้ อยู่
ข้างใน 23 ตรงข้ามกับประตูซ่ึงอยู่ข้างเหนื อเช่นเดียวกับประตูที่อยู่ข้างตะวันออก มีประตูเปิดไปสู่ลานชัน
้ ใน
5 และดู เถิด
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และท่านก็ วด
ั จากประตู หน ่งึ ไปยั งอ ีก ประตู หน ่ง
ึ ได้ หน ่งึ ร้อยศอก 24 และท่านได้ นํา ข้าพเจ้า ตรงไปยัง ทิศ ใต้
และดู เถิด มีหอประตูทางทิศใต้ หน่งึ หอประตู ท่านก็ วด
ั เสาและวัดมุข ก็ มีขนาดเดียวกั บที่อื่น 25 มีหน้าต่าง
ที่ หอประตู และที่ มุ ขโดยรอบเหมือนหน้าต่างที่ อื่น ยาวห้า สิบ ศอกและกว้างยี่ สิ บห้า ศอก 26 มี บันไดเจ็ด ขัน
้
นํา ขึ้น ไปถึง และมุ ขน ั น
้ อยู่ ข้างใน มีต ้ นอ ิ นทผลัม อยู่ ที่ เสาด้านละต้น 27 และมี ประตู หน่ึ งอยู่ ทางทิศ ใต้ ของ
ลานชัน
ั จากประตูหน่ง
ึ ไปยังอีกประตูหน่ง
ึ ตรงไปทางทิศใต้ ได้หน่งึ ร้อยศอก 28 แล้วท่านนํา
้ ใน และท่านก็วด
ข้าพเจ้ามายังลานชัน
ั ประตู ทิศใต้ มีขนาดอย่างเดียวกับประตู อื่นๆ 29 ห้อง
้ ในโดยประตู ทิศใต้ และท่านก็ วด
ยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับทอื
ี่ ่น มีหน้าต่างที่หอประตูและที่มุขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอก
และกว้างยี่สิบห้าศอก 30 มีมุขอยู่รอบยาวยี่สิบห้าศอก กว้างห้าศอก 31 มุขนัน
้ หันหน้าสู่ลานชัน
้ นอก มีต้นอิ
นทผลัมอยู่ที่ เสา และบันไดนี้ มี แปดขัน
้ 32 แล้วท่านก็ พาข้าพเจ้า มาที่ ลานชัน
้ ในด้านตะวันออก และท่านก็
วัดหอประตูขนาดเดียวกับหอประตูอื่น 33 ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกันกบท
ั อื
ี่ ่น มีหน
้าต่างที่ หอประตู และที่ มุ ขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ บห้าศอก 34 มุ ขของด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ ลานชัน
้
นอก และมีต้นอน
ิ ทผลัมอยูที
่ ่เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มีแปดขัน
้ 35 แลวท
้ ่านก็นําข้าพเจ้ามายังประตูเหนื อ
แลวท
้ ่านก็วด
ั หอประตูนั้นมข
ี นาดเดียวกับหอประตูอื่น 36 ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกั
นกับที่อื่น มีหน้าต่างโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ บห้าศอก 37 มุ ขของด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ ลานชัน
้ นอก
และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่ เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มี แปดขัน
้ 38 มี ห้องๆหนึ่ งและมี ทางเข้าอยู่ที่ เสาของหอ
ประตู เป็ นที ่ล้างเครือ
่ งเผาบู ชา 39 และที่ มุ มของหอประตู มีโต๊ะด้านละสองโต๊ะ บนนี้ สําหรับฆ่าเครือ
่ งเผาบู
ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 40 และทางด้านนอก ทางที่ เขาขึ้น ไปถึง ทางเข้า หอประ
ตู เหนื อม ี โต ๊ะ สองโต๊ะ อีกด ้านหนึ่ ง ของมุม ของหอประตู มี โต ๊ะ สองโต๊ะ 41 มี โต ๊ะ อยู่ข้างนี้ สี ่ โต๊ะ และมี โต ๊ะ อยู่
ข้างนั ้นข้างๆหอประตูสี่โต๊ะ เป็นแปดโต๊ะด้วยกัน ซึ่งเขาใช้เป็ นที่ฆ่าเครือ
่ งสัตวบูชา 42 มีโต๊ะสี่โต๊ะทําด้วยหิน
สกัดสําหรับเครือ
่ งเผาบูชา ยาวหนึ่ งศอกคืบและกว้างหนึ่ งศอกคืบ สูงหนึ่ งศอก สําหรับวางเครือ
่ งมือซึ่งเขา
ใช้ฆ่าเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบู ชา 43 มีตะขอยาวคืบหนึ่ งติ ดอยู่ข้างในโดยรอบ บนโต๊ะนี้ เขาวางเนื้ อ
ของเครือ
่ งบูชา
ห้องสําหรับพวกนั กร้องและปุโรหิต

44 ข้างนอกหอประตูชัน
้ ใน

ในลานชัน
้ งสําหรับพวกนั กร้อง ซึ่งอยู่ข้างหอประตูเหนื อ หันหน้าไปทิศ
้ ในมีหอ
ใต้ อีกหอ
้ งหนึ่ งอยูข
่ ้างหอประตูตะวันออก หันหน้าไปทิศเหนื อ 45 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ห้องนี้ ซ่ึงหันหน้า
ไปทางทิศใต้สําหรับปุโรหิตผู้ดูแลพระนิ เวศ 46 และห้องซึ่งหันหน้าไปทางเหนื อ สําหรับปุโรหิตผู้ดูแลแท่นบู
ชา ปุ โรหิตเหล่านี้ เป็นบุตรชายของศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี ที่ เข้ามาใกล้ พระเยโฮวาห์เพื่อจะปรน
นิ บั ติ พระองค์ � 47 และท่านก็ วด
ั ลาน ได้ ยาวหนึ่ ง ร้อยศอก และกว้างหนึ่ ง ร้อยศอกเป็น สี่เหลี่ยมจตุ รส
ั และ
แท่นบูชาอยูข
่ ้างหน้าพระนิ เวศ
มุขของพระวิหาร

แล ้ วท ่านนํา ข้าพเจ้า มาที่ มุ ขของพระนิ เวศและวัด เสาของมุข ได้ หา้ ศอกทัง้ สองด้าน และหอประตู ก็
กว้างด้านละสามศอก 49 มุ ขน ัน
้ ยาวยี่ สิ บศอกและกว้างสิบ เอ็ด ศอก และท่านนํา ข้าพเจ้า ทางบันไดไปถึงที่
นั ้น และมีเสาอยูข
่ ้างเสาทัง้ สองข้าง
48
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คําบรรยายถึงพระวิหาร

1 ภายหลัง ท่านนํา ข้าพเจ้า มาถึง พระวิหาร และได้ วด
ั เสา กว้างด้านละหกศอก ซึ่งเท่ากับความกว้างของ
พลับพลา 2 และส่วนกว้างของทางเข้า นั ้น สิบ ศอก และกําแพงข้างทางเข้า ด้านละห้า ศอก และท่านก็ วด
ั
ความยาวของพระวิหารได้ สี ่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก 3 แล ้ วท ่า นก็ เข ้า ไปข้างในและวัด เสาของทางเข้า ได้

สองศอก ทางเข้า นั ้น หกศอก และส่วนกว้างของทางเข้า นั ้น เจ็ด ศอก 4 และท่านก็ วด
ั ความยาวของห้องได้
ยี ่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก พ้น พระวิหารออกไป และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็ นที ่ บริสุทธิ์ที่สุด � 5 แล ้ วท
่า นก็ วด
ั กําแพงพระนิ เวศได้ หนาหกศอก และห้องระเบียงนั ้น กว้างสี่ ศอก อยู่ รอบพระนิ เวศทุ กด ้าน 6 ห้อง
ระเบียงนั ้น เป็น ห้องสามชัน
้ ซ้อนกัน มี ชัน
้ ละสามสิบ ห้อง มี หยั กบ ่า อยู่ รอบกําแพงพระนิ เวศ ใช้ เป็ นที ่ หน ุน
ห้องระเบียง เพื่อไม่ให้ห้องระเบียงอาศัยกําแพงพระนิ เวศ 7 ห้องระเบียงนั ้นยิง่ สูงขึ้นไปก็ ยงิ่ กว้างออก ตาม
ส่วนขยายของหยั กบ ่า จากห้องหนึ่ ง ซ้อนอยู่ บนอี กห ้ องหนึ่ ง โดยรอบ ที่ ข้างพระนิ เวศมี บันไดนํา ขึ้น ข้างบน
ดังนี้ แหละผู้ ใดที่ ข้น
ึ ไปจากห้องตํ่า ที่สุด ถึง ห้องบนก็ ต้องลอดผ่านห้องกลาง 8 ข้าพเจ้า ยัง เห็ นอ ี กว่า พระ
นิ เวศนั ้นมียกพื้นอยูโดยรอบ
่
ฐานของห้องระเบียงวัดได้หน่งึ ไม้วด
ั เต็ม ยาวหกศอก 9 ผนั งด้านนอกของห้อง
ระเบียงหนาห้าศอก และส่วนที่ วา่ งคือสถานที่ ของห้องระเบียงที่ อยู่ข้างในนั ้น 10 ระหว่างห้องระเบียงแต่ละ
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ห้องมีความกว้างยี่สิบศอกโดยรอบพระนิ เวศทุกด้าน 11 และประตูของห้องระเบียงนั ้นเปิดเข้าไปในส่วนบน
ยกพื้นที ่ว่าง ประตู หน่งึ หันไปทางเหนื อ และอีกประตู หน่ง
ึ หันไปทางใต้ ความกว้างของส่วนที่ วา่ งนั ้นคือห้า
ศอกโดยรอบ 12 ตึกที่หน
ั หน้ามายังสนามของพระนิ เวศทางด้านตะวันตกนั ้นกว้างเจ็ดสิบศอก และผนั งของ
ตึก หนาห้า ศอกโดยรอบและยาวเก้า สิบ ศอก 13 แล ้ วท ่า นก็ วด
ั พระนิ เวศได้ ยาวหนึ่ ง ร้อยศอก สนามและตึก
พร้อมกับผนั งยาวหนึ่ งร้อยศอก 14 ความกว้างด้านตะวันออกของด้านหน้าของพระนิ เวศทัง้ ของสนาม ยาว
หนึ่ ง ร้อยศอก 15 แล ้ วท ่า นก็ วด
ั ความยาวของตึก ซึ่ง หัน หน้า ไปสู่ สนามซึ่ง อยู่ ด้านหลัง พร ้ อมทัง้ ผนั ง ข้างๆ
ยาวหนึ่ งร้อยศอก ห้องโถงของพระวิหารนั ้นและลานของมุข 16 ทัง้ ธรณี ประตู หน้าต่างและผนั งรอบทัง้ สาม
ชัน
่ รงข้ามประตู บุไม้โดยรอบตัง้ แต่พ้น
ื ถึงหน้าต่าง และหน้าต่างนี้ ก็คลุมไว้ 17 จนถึงที่อยูเหนื
่
อประตู
้ ซึ่งอยูต
ถึงแม้เป็นห้องชัน
้ งชัน
้ ในและข้างนอก และบนผนั งโดยรอบที่หอ
้ ในและห้องโถง ก็กระทําโดยการวัด 18 พระ
นิ เวศนั ้ นมีรู ปเครู บและรู ปต้นอินทผลัม และรู ปต้นอินทผลัมอยู่ระหว่างเครู บทุกรู ป เครู บทุกตนมีสองหน้า
19 หน้าของผู้ชายตรงต้ นอินทผลั มที่อยู่ข้างหนึ่ ง และหน้าของสิงโตหนุ่ม ตรงต้ นอินทผลั มที่อยู่อีกข้างหนึ่ ง
มีรู ปอย่างนี้ รอบพระนิ เวศทัง้ หมด 20 จากพื้นถึงที่ เหนื อประตู มีรู ปเครู บและรู ปต้ นอินทผลัมแกะอยู่ที่ ผนั ง
พระวิหาร 21 ฝ่ายเสาประตู ของพระวิหารนั ้น สี่เหลี่ยมข้างหน้า สถานบริสุทธิ์ รู ปร่า งของตั วน ั นก
้ ็ เหมือนรู ป
ร่างของอีก ตัว หนึ่ ง 22 แท่น บูชาทํา ด้วยไม้สูง สามศอกยาวสองศอก ทั ้งม ุม ความยาว และที่ ผนั ง ทํา ด้วยไม้
ท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น โต๊ะ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์ของพระเยโฮวาห์� 23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ ์ มี
ประตูคู่แห่งละคู่ 24 ประตูเหล่านั ้นมีสองบาน คือบานเหวีย
่ งสองบาน ประตูหน่ึงมีสองบาน และอีกประตูหน่ึ
งม ี สองบาน 25 และบนประตู ของพระวิหาร มี เครู บ และต้ นอ ิ นทผลัม แกะไว้ เช่น เดีย วกั บท ี่ แกะไว้บนผนั ง
มีพลับพลาไม้อยู่ที่หน้ามุขข้างนอก 26 มีหน้าต่างและมีต้นอินทผลัมอยู่ทัง้ สองข้างที่บนผนั งด้านข้างมุข ทัง้
ห้องระเบียงพระนิ เวศและพลับพลา

42
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1 แล ้ วท ่า นพาข้าพเจ้า มาถึง ลานชัน
้ นอก

ตรงทิศ เหนื อ และท่านนํา ข้าพเจ้า มาถึง ห้องซึ่ง อยู่ ตรงข้ามกับ
สนาม และตรงข้ามกับ ตึก ทางด้านทิศ เหนื อ 2 ความยาวของตึก ที่ อยู่ หน ้า ประตู ทางด้านเหนื อ นั ้น เป็น หนึ่ ง
ร้อยศอก และกว้างห้าสิบศอก 3 ติ ดต่ อกับส่วนยี่สิ บศอกซึ่งเป็นส่วนของลานชัน
ื หินซึ่ง
้ ใน หันหน้าเข้าสู่ พ้น
เป็นส่วนของลานข้างนอก เป็นระเบียงซ้อนระเบียงสามชัน
้ 4 และข้างหน้าห้องมีทางเข้าข้างในกว้างสิบศอก
ยาวหนึ่ งศอก บรรดาประตูหอ
้ งเหล่านี้ อยูทางด้
่
านเหนื อ 5 ห้องข้างบนแคบกว่า เพราะระเบียงเหล่านี้ สูงกว่า
6
ระเบียงห้องชัน
้ ล่าง และชัน
้ กลางในตึก นั ้น เพราะว่า เป็น ห้องสามชัน
้ และไม่ มี เสารองเหมือนเสาที่ ลาน
ข้างนอก เพราะฉะนั ้นห้องชัน
้ บนจึงร่นเข้าไปกว่าพื้นมากกว่าห้องชัน
้ ล่างและชัน
้ กลาง 7 และมีผนั งข้างนอก
ขนานกับห้อง ตรงไปยังลานข้างนอก ตรงข้ามกับห้อง ยาวห้าสิบศอก 8 เพราะว่าห้องที่ลานข้างนอกยาวห้า
สิบ ศอก และดู เถิด ส่วนห้องเหล่านั ้ นที ่ ตรงข้ามกับ พระวิหารยาวหนึ่ ง ร้อยศอก 9 ใต้ ห้องเหล่านั ้ นม ี ทางเข้า
อยู่ ด้านตะวัน ออก ถ้า เข้าไปจากลานข้างนอก 10 ตรงที่ ผนั งด ้านนอกเริม
่ ต้น ด้านตะวัน ออกก็ เช่น เดียวกัน
ตรงข้ามกับ สนามและตรงข้ามกับ ตึก มี หอ
้ งหลายห้อง 11 ทางเดิน อยู่ หน ้า ห้องคล้ายกับ ห้องทางทิศ เหนื อ
ยาวและกว้างขนาดเดียวกัน มีทางออก แผนผังและประตูอย่างเดียวกัน 12 ข้างล่างห้องทิศใต้มีทางเข้าอยู่
ด้านตะวันออกที่ที่เข้ามาตามทางเดิน ตรงข้ามมีผนั งแบ่ง 13 แล้วท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ห้องด้านเหนื อ
และห้องด้านใต้ตรงข้ามสนามเป็นห้องบริสุทธิ์ ที่ ปุโรหิตผู้เข้าใกล้ พระเยโฮวาห์จะรับประทานของถวายอัน
บริสุทธิ์ ที่สุด เขาจะวางของถวายอัน บริสุทธิ์ ที่ สุด นั ้น ไว้ที่ นั่น และธัญ ญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งบูชา
ไถ่การละเมิดเพราะว่าที่นั่นบริสุทธิ์ 14 เมื่อปุโรหิตเข้าไปในที่บริสุทธิ์ เขาจะไม่ออกไปจากที่บริสุทธิเข้
์ าสู่ลาน
ข้างนอก แต่ จะปลดเครือ
่ งแต่ง กายที่ เขาสวมปฏิ บั ติ หน้าที่ วางไว้ที่ นั ่น เพราะสิง่ เหล่า นี้ บริสุทธิ์ เขาจะต้อง
สวมเครือ
่ งแต่ง กายอื่ นก ่อ นที่ เขาจะเข้าไปสู่ ส่วนที่ มี ไว้สําหรับ ประชาชน� 15 เมื่อ ท่านได้ วด
ั ข้างในบริเวณ
พระนิ เวศเสร็จแล้ว ท่านก็ นํา ข้าพเจ้า ออกมาทางประตู ซ่ึง หันหน้าไปทางทิศ ตะวันออก และวัดบริเวณพระ
นิ เวศโดยรอบ 16 ท่านวัด ด้านตะวัน ออกด้วยไม้ วด
ั ได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้ วด
ั โดยรอบ 17 แล ้ วท ่า นก็ หน
ั มา
วัดทางด้านเหนื อ ได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้ วด
ั โดยรอบ 18 แล ้ วท ่า นก็ หน
ั มาวัดด้านใต้ ได้ ห้า ร้อยศอกตามไม้ วัด
19 แล ้ วท ่า นก็ หน
ั มาด้านตะวัน ตกแล้ วว ัด ได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้ วัด 20 ท่านวัด ทัง้ สี่ ด้าน มี กําแพงล้อมรอบ
ยาวห้าร้อยศอก กว้างห้าร้อยศอก เป็นที่แบ่งระหว่างสถานบริสุทธิ์กับสถานที่สามัญ
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พระวิหารเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
ภาย หลัง ท่าน นํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู คือ ประตู ที่ หัน หน้า ไป ทิศ ตะวัน ออก 2 และ ดู เถิด สง่า ราศี ของ
พระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออก และพระสุรเสียงของพระองค์ ก็ เหมือนเสียงนํ้ามากหลาย และ
พิภพก็ รุ ง่ โรจน์ ด้วยสง่าราศี ของพระองค์ 3 และนิ มิตที่ ข้าพเจ้าเห็นนั ้ นก็เหมือนกั บนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อ
1

เอเสเคียล 43:4

681

เอเสเคียล 43:27

พระองค์เสด็จมาทําลายเมืองนั ้น และเหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบ
หน้า ของข้าพเจ้า ลงถึ งด ิน 4 และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศทางประตู ที่ หัน ไปทางทิศ
ตะวันออก 5 พระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาที่ลานชัน
้ ใน และดูเถิด สง่าราศี ของพระเยโฮ
วาห์ ก็ เต็ม พระนิ เวศ 6 ขณะที่ ชายคนนั ้น ยัง ยืน อยู่ ที่ ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดัง
ออกมาจากพระนิ เวศ
ราชบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร
“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย บัลลังก์ของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่ที่นี่
เป็ นที่ที่เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอส
ิ ราเอลเป็นนิ ตย์ และวงศ์วานอิสราเอลจะไม่กระทําให้นามบริสุทธิ์ของ
เราเป็นมลทิ นอีก โดยตัวของเขาทัง้ หลายเองหรือกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย ด้วยการเล่นชู้ของเขาทัง้ หลาย
และด้วยศพของกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายในปูชนียสถานสูง 8 โดยการวางธรณี ประตูของเขาทัง้ หลายไว้ข้าง
ธรณี ประตู ทัง้ หลายของเรา โดยการตัง้ เสาประตู ของเขาทัง้ หลายไว้ข้างเสาประตู ทัง้ หลายของเรา มี เพียง
ผนั งกน
ั ้ ไว้ระหว่างเรากับเขาทัง้ หลายเท่านั ้น เขาได้ กระทําให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินด้วยการอันน่า
สะอิดสะเอียนของเขาซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทํา ดังนั ้นเราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริว้ ของเรา 9 บัดนี้
ให้ เขาทิง้ การเล่น ชู้ ทัง้ หลายของเขาและศพของกษั ตริย์ ทัง้ หลายของเขาให้ หา่ งไกลจากเรา และเราจะอยู่
ท่ามกลางเขาทัง้ หลายเป็นนิ ตย์ 10 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงบรรยายแก่วงศ์วานอิสราเอลให้ทราบถึง
พระนิ เวศ เพื่อว่าเขาจะได้ละอายในเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา และให้เขาทัง้ หลายวัดแบบแผน 11 และถ้าเขา
ละอายในสิง่ ทัง้ หลายที่ เขากระทํา มาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผัง ทางออกทางเข้า และลักษณะทัง้ สิน
้ ของ
พระนิ เวศนั ้น และจงให้เขาทราบถึงกฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ จงเขียนลงไว้ท่ามกลาง
สายตาของเขา เพื่อ เขาจะได้ รก
ั ษาลักษณะและกฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ และกระทํา ตาม 12 ต่อ ไปนี้
เป็น กฎของพระนิ เวศ คือ บริเวณโดยรอบที่ อยู่ บนยอดภู เขาจะเป็ นที ่ บริสุทธิที
์ ่สุด ดู เถิด นี่ เป็น กฎของพระ
นิ เวศ
7 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

การวัดแท่นบูชา
ต่อ ไปนี้ เป็น ขนาดของแท่ นบู ชาว ัด เป็น ศอก ศอกหนึ่ ง คือ ความยาวหนึ่ ง ศอกกับ หนึ่ ง คืบ ตอนฐานสูง
หนึ่ งศอก และกว้างหนึ่ งศอก ที่ ขอบมีรม
ิ คืบหนึ่ ง และความสูงของแท่นบูชาเป็นดังนี้ 14 จากตอนฐานที่ อยู่
บนดิน มาถึง ข้างล่างสูง สองศอก กว้างหนึ่ ง ศอก จากขัน
้ เล็ก ไปถึง ขัน
้ ใหญ่ สูง สี่ ศอก กว้างหนึ่ ง ศอก 15 และ
เตาของแท่น นั ้น สี่ ศอก และจากเตาแท่ นม ี เชิง งอนยื่น ขึ้น สี่ เชิง 16 เตาแท่น นั ้น เป็น สี่เหลี่ยมจตุ รส
ั ยาวสิบ
สองศอก กว้างสิบ สองศอก 17 ขัน
้ ข้างเตาก็ สี ่ เหลี่ยมจตุ รส
ั เหมือนกัน ยาวสิบ สี่ ศอก กว้างสิบ สี่ ศอก ยกริม
รอบกว้างครึง่ ศอก ฐานกว้างศอกหนึ่ งโดยรอบ บันไดแท่นบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก� 18 และท่านพู
ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ต่อ ไปนี้ เป็น กฎของแท่น บูชา
ในวันที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อจะถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเพื่อจะพรมด้วยเลือด
13

จงถวายเครือ
่ งบูชาอีก
19 ท่านจงมอบวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปแก่ ปุ โรหิตคนเลวีเชื้อสายศาโดก

ผู้ที่ เข้ามาใกล้ เพื่อ
ปรนนิ บั ติ เรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 20 เจ้ าจงเอาเลือดวัวน ั ้นบ้างใส่ ไว้ที่ เชิง งอนทัง้ สี่
ของแท่น และมุมทง
ั ้ สี่ของขัน
้ ข้างเตา และที่ยกริมโดยรอบ ทําดังนี้ แหละท่านจะได้ชาํ ระแท่นและทําการลบ
มลทิน ของแท่น นั ้น ไว้ 21 ท่านจงเอาวัว ผู้ ซ่ึง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และปุโรหิต จะเผามัน เสีย ในที่ ที่ กําหนด
ไว้ซ่ึง เป็ นที ่ ของพระนิ เวศภายนอกสถานบริสุทธิ์ 22 และในวันที ่ สองท่านจงถวายลูก แพะตัวผู้ ที่ ปราศจาก
ตําหนิ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และพวกปุโรหิต จะชําระแท่ นบู ชา อย่างที่ ชาํ ระด้วยวัว ผู้ 23 เมื่อ ท่านได้ ชาํ ระ
แท่น เสร็จ แล้ว ท่านจงถวายวัว หนุ่ม ปราศจากตําหนิ และแกะผู้ ที่ ปราศจากตําหนิ จากฝูง 24 ท่านจงนํา มา
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะเอาเกลือพรมลงบนนั ้น และจะถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ 25 ท่านจงเตรียมแพะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปทุกวันจนครบเจ็ดวัน และพวกปุโรหิตจะ
เตรียมวัวหนุ่มและแกะผู้ที่ปราศจากตําหนิ จากฝูงด้วย 26 เขาทัง้ หลายจะต้องทําการลบมลทินแท่นบูชาอยู่
เจ็ดวันจึงจะชําระเสร็จ และจะสถาปนาตนเองไว้ 27 และเมื่อเขากระทําครบตามกําหนดเหล่านี้ แล้ว ตัง้ แต่
วัน ที่ แปดเป็นต้น ไปปุโรหิต จะต้องถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านและเครือ
่ งสันติ บูชาของท่านที่ บนแท่น นั ้น
และเราจะโปรดปรานเจ้าทัง้ หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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1 แลวท
้ ่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตูของสถานบริสุทธิห
์ อ
้ งนอก ซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก
และประตู นั้น ปิ ดอย ู่ 2 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ประตู นี้ จะปิ ดอย ู่ เรือ
่ ยไป อย่า ให้เปิด และไม่ ให้ใคร
เข้าไปทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั ้นจึงให้ปิดไว้ 3 เฉพาะ
เจ้านายเท่านั ้น คือเจ้านาย ท่านจะประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในประตูนี้ ได้ ท่าน
จะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน�

พระนิ เวศเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า

4 แล้วท่านก็ นําข้าพเจ้ามาตามทางของประตู เหนื อมาที่ ข้างหน้าพระนิ เวศ

และข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด
สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ เต็ม พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้า ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน 5 และพระเย
โฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงตัง้ ใจให้ ดี ทุ กสิ่ ง ที่ เราจะบอกเจ้า เกี่ยวกับ กฎทัง้ สิน
้ ของ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศนั ้น จงดูด้วยตาของเจ้า และฟังด้วยหูของ
เจ้า และจดจํา เรือ
่ งทางเข้า พระนิ เวศและทางออกจากสถานบริสุทธิ ์ ให้ ดี 6 แล ้ว จงบอกแก่ วงศ์ วานที่ มัก
กบฏ คือ วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย ขอให้การที่
น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าสิน
้ สุดเสียทีเถิด 7 คือการที่เจ้าพาคนต่างด้าวที่มิได้เข้าสุ หนัตทางจิตใจและ
มิได้เข้าสุหนัตทางเนื้ อหนั งเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา กระทําให้สถานนั ้น คือพระนิ เวศของเรามัวหมอง
เมื่อเจ้าถวายอาหารของเราแก่ เรา คือไขมันและเลื อด สิ ่งเหล่านี้ ได้ ทําลายพันธสัญญาของเราด้วยการอัน
น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
์ องเรา แต่เจ้าได้ตัง้ คนเฝ้าให้ดูแลรักษา
้ ของเจ้า 8 และเจ้ามิได้ดูแลรักษาสิง่ บริสุทธิข
อยูใ่ 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 แต่
คนเลว ี ผู้ ที่ ได้ ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตามรู ป เคารพของเขาเมื่อ คนอิสราเอลหลงไปนั ้น จะต้อง
ได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของตน 11 เขาทัง้ หลายจะต้องปรนนิ บั ติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ ของเรา ตรวจตราดู อยู่ ที่
ประตู พระนิ เวศ และปฏิ บั ติ อยู่ ในพระนิ เวศ เขาจะฆ่า เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาให้ ประชาชน และ
เขาจะต้องคอยเฝ้าประชาชน เพื่อจะรับใช้เขาทัง้ หลาย 12 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ปรนนิ บัติประชาชนอยู่หน้า
รู ปเคารพของเขา จึงทําให้วงศ์ วานอิสราเอลตกอยู่ในความชัว่ ช้า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะ
ฉะนั ้น เราจึง ได้ ปฏิญาณด้วยเรือ
่ งเขาทัง้ หลายว่า เขาทัง้ หลายจะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของเขา 13 อย่า
ให้ เขาทัง้ หลายเข้า มาใกล้ เรา เพื่อ จะรับ ใช้ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต หรือ เข้า มาใกล้ สิ ่ งบริสุทธิ์ ใดๆของเราใน
ที่ บริสุทธิ์ที่ สุด นั ้น แต่ เขาต้องทนรับ ความอับอายขายหน้า และการอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ หลายซึ่ง เขาได้
กระทํานั ้น 14 แต่ถึงกระนั ้นเราจะกําหนดให้เขาเป็นผู้ดูแลพระนิ เวศ ให้กระทําบริการทัง้ สิน
้ และกระทําสิง่ ที่
ต้องกระทําในพระนิ เวศนั ้นทัง้ สิน
้ 15 แต่ ปุ โรหิตคนเลวี บรรดาบุตรชายของศาโดก ผู้ยังดูแลสถานบริสุทธิ์
ของเรา เมื่อคนอิสราเอลหลงไปจากเรานั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ให้เขาเข้ามาใกล้ เราเพื่อปรน
นิ บัติ เรา และให้คอยรับใช้เรา ที่ จะถวายไขมันและเลื อด 16 เขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเราได้ และให้
เขาเข้า มาใกล้ โต ๊ะ ของเราเพื่อ จะปรนนิ บั ติ เรา และให้เขารักษาคํา กําชับ ของเรา 17 ต่อ มาเมื่อ เขาเข้า ประตู
ลานชัน
้ ในนั ้น ให้ เขาสวมเสื้อผ้า ป่าน อย่า ให้ เขามี สิ ่ง ใดที่ ทํา ด้วยขนแกะเลยขณะเมื่อ เขาทําการปรนนิ บั ติ
อยู่ ที่ ประตู ลานชัน
้ ใน และอยู่ ข้างใน 18 ให้ เขาสวมมาลาป่านไว้เหนื อ ศีรษะ และสวมกางเกงผ้า ป่านเพียง
เอว อย่า ให้ เขาคาดตัว ด้วยสิง่ ใดที่ ให้ มี เหงื่อ 19 และเมื่อ เขาออกไปยัง ลานนอก คือ ไปยัง ลานนอกเพื่อ ไป
หาประชาชน ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าชุดที่ ปรนนิ บัติงานนั ้นออกเสีย และวางไว้เสียในห้องบริสุทธิ์ แล้วจึงสวม
เสื้อผ้า อื่น เกรงว่า เขาจะนํา ความบริสุทธิ์ ศักดิส
ด ต่ อก ับ ประชาชนด้วยเสื้อผ้า ของเขา 20 อย่า ให้เขา
์ ิทธิไปติ
์
โกนศีรษะหรือปล่อยให้มวยผมยาว ให้เขาเพียงแต่ ขลิบผมบนศีรษะของเขาเท่านั ้น 21 เมื่อปุโรหิตเข้าไปใน
ลานชัน
่ ไม่ได้ 22 อย่าให้ปุโรหิตแต่งงานกับหญิงม่ายหรือหญิงที่ถูกหย่าแล้ว แต่ให้แต่งงา
้ ในจะดื่มเหล้าองุน
นกับหญิงพรหมจารีจากเชื้อสายแห่งวงศ์วานอิสราเอล หรือหญิงม่ายซึ่งเป็นหญิงม่ายของปุโรหิต 23 เขาทัง้
หลายจะต้องสัง่ สอนประชาชนของเราถึง ความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของสามัญ และกระทําให้
เขาสังเกตแยกแยะระหว่างของมลทินกับของสะอาดได้ 24 ถ้ามีคดี เขาจะต้องกระทําหน้าที่ผู้พิพากษา และ
เขาจะต้องพิพากษาตามคํา ตัดสิน ของเรา ในบรรดางานเทศกาลตามกําหนดของเรานั ้น เขาจะต้องรักษา
ราชบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเรา และเขาจะต้องรักษาวันสะบาโตทัง้ หลายของเราให้บริสุทธิ์ 25 อย่าให้เขา
กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยเข้าไปใกล้ ผู้ ตาย เว้น แต่ เป็น บิดาหรือ มารดาหรือบ ุตรชายหรือบ ุต รสาว หรือ พี่
น้ องผู้ชายหรือ พี่ น้องผู้ หญิง ที่ ไม่มี สามี ก็ จะกระทํา ตัว ให้เป็น มลทิน ได้ 26 หลัง จากที่ เขารับ การชําระแล้ว มี
กําหนดอีก เจ็ด วัน 27 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ในวันที ่ เขาเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ คือ ที่ ลานชัน
้ ใน
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เพื่อ จะปรนนิ บั ติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์ เขาจะต้องถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาปเสี ยก ่อน 28 นั ่น จะเป็น มรดกของ
เขา เราเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิ ทธิใ์ ดๆในอิสราเอล เราเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา
29 ให้เขารับ ประทานเครือ
่ งธัญญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และทุกสิง่ ที่ ถวายไว้
ในอิสราเอลจะเป็นของเขาทัง้ หลาย 30 และผลไม้ดีที่สุดของผลไม้รุน
่ แรกทุกชนิ ดและของถวายทุกชนิ ดจาก
เครือ
่ งถวายบูชาทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหิตทัง้ หลาย เจ้าจงมอบแป้งเปียกผลแรกของเจ้าให้แก่
ปุโรหิต เพื่อว่าพระพรจะมีอยู่เหนื อครัวเรือนของเจ้า 31 ปุโรหิตจะต้องไม่รบ
ั ประทานสิง่ ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นนก
หรือสัตว์ที่ตายเองหรือถูกฉี กกัดตาย�

45
บริเวณที่ตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้าและพระวิหาร
“เมื่อ เจ้า แบ่ง แผ่น ดิน เป็น กรรมสิทธิ์โดยการจับ สลากนั ้น เจ้ าจงถวายที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ไว้ เพื่อ พระเยโฮ
วาห์ ให้ เป็น ตําบลบริสุทธิ์ ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก และกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก จะเป็ นที ่ บริสุทธิตลอดบริ
เวณ
์
นั ้น 2 ในบริเวณนี้ ให้ มี ที่ สี่ เหลี่ยมจตุ รส
ั แปลงหนึ่ ง ยาวห้า ร้อยกว้างห้า ร้อยศอกสําหรับ สถานบริสุทธิ ์ ให้ มี
บริเวณว่างไว้โดยรอบอีกห้าสิบศอก 3 ในตําบลบริสุทธิ์นั ้น เจ้าจงวัดส่วนหนึ่ งออก ยาวสองหมื่นห้าพันศอก
กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ในบริเวณนี้ ให้ เป็ นที ่ ตัง้ ของสถานบริสุทธิ์ และของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด 4 ให้ เป็น ส่วนแผ่นดิ
นที ่ บริสุทธิ์ ให้ เป็น ของปุโรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์ และเข้า ใกล้ พระเยโฮวาห์ เพื่อ จะปรนนิ บั ติ
พระองค์ ให้ เป็ นที ่ สําหรับ ปลู กบ ้านเรือนของเขาและเป็ นที ่ บริสุทธิ์สําหรับ สถานบริสุทธิ ์ 5 อี กส่วนหนึ่ ง ซึ่ง
ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอกและกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอกนั ้นเป็ นที ่ ของคนเลวี ผู้ ปรนนิ บัติ อยู่ ที่ พระนิ เวศ ให้ เป็น
กรรมสิทธิ์ของเขา ให้ มี ห้องยี่ สิ บห้อง 6 ใกล้ ๆกับ ส่วนที่ ตัง้ ไว้เป็น ตําบลบริสุทธิ์ นั ้น เจ้ าจะต้องกําหนดที่ ดิ น
ผืนหนึ่ งกว้างห้าพันศอก ยาวสองหมื่นห้าพันศอก ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเมือง ให้เป็นของวงศ์ วานอิสราเอล
ทัง้ หมด
1

ที่ดินสําหรับเจ้านาย
แผ่ นดิน ทัง้ สองข้างของตําบลบริสุทธิ ์ และส่วนของเมืองนั ้น ให้ ยกเป็ นที ่ ดิ นของเจ้า นายเคียงข้างกับ
ตําบลบริสุทธิ์ และส่วนของเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกมี ส่วนยาวเท่ากับ ส่วนที่ ยกให้คนตระกูล หนึ่ ง
ยืดออกไปตามทางตะวันตกและทางตะวันออกของเขตแดนแผ่นดิน 8 ให้เป็นส่วนของเจ้านายในอิสราเอล
และเจ้านายของเราจะไม่บีบคัน
้ ประชาชนของเราอีก แต่เจ้านายเหล่านั ้นจะยอมให้วงศ์วานอิสราเอลได้แผ่
นดิ นที ่ เหลือ ตามส่วนตระกูล ของตน 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ บรรดาเจ้า นายแห่งอ ิส รา
เอลเอ๋ย พอเสียที เถิด จงทิง้ การทารุ ณ และการบีบ คัน
้ เสีย และกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า จงเลิกการขับไล่ ประชาชนของเราให้ออกจากที่ ดินอันเป็นกรรมสิทธิข
์ อง
เขาเสีย 10 เจ้ าจงมี ตาชัง่ เที่ยงตรง เอฟาห์ เท ี่ ยงตรงและบัท ที่ เที่ยงตรง 11 เอฟาห์ และบั ทน ัน
้ ให้ เป็น ขนาด
เดียวกัน บัท หนึ่ ง จุ หน ่งึ ในสิบ ของโฮเมอร์ และเอฟาห์ ก็ จุ หน ่ง
ึ ในสิบ ของโฮเมอร์ ให้ โฮเมอร์เป็น เครือ
่ งวัด
มาตรฐาน 12 เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์ มาเนของเจ้าก็ให้มียี่สิบเชเขล ยี่สิบห้าเชเขลและสิบห้าเชเขล 13 ต่อ
ไปนี้ เป็นกําหนดของถวายที่เจ้าทัง้ หลายจะต้องถวาย คือข้าวสาลีโฮเมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกเอฟาห์ ข้าว
บาร์เลย์โฮเมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกของเอฟาห์ 14 และส่วนกําหนดประจํา ของนํ้ามัน คือ นํ้ามัน หนึ่ งบัท
นํ้ามันโคระหนึ่ งถวายหนึ่ งในสิบของบัท โคระก็ เหมือนโฮเมอร์จุ สิ บบัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์ 15 แกะ
ฝูง สองร้อยตั วก ็ ให้ถวายตัว หนึ่ ง จากทุ่ง เลี้ยงสัตว์อันอ ุ ดมของอิสราเอล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า
นี่ แหละเป็น ของถวายสําหรับ ธัญ ญบู ชา เครือ
่ งเผาบู ชา และสันติ บูชาเพื่อ ทําการลบมลทิน ให้ เขาทัง้ หลาย
16 ให้ประชาชนทัง
้ สิน
้ แห่งแผ่นดินนี้ มอบของถวายเหล่านี้ แก่เจ้านายแห่งอิสราเอล 17 ให้เป็นหน้าที่ของเจ้า
นายที่ จะจัด เครือ
่ งเผาบู ชา ธัญ ญบู ชา เครือ
่ งดื่ม บู ชา ณ งานเทศกาลทัง้ หลายในวัน ขึ้น คํ่า และสะบาโต ใน
งานเทศกาลที่ กําหนดไว้ของวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
่ งบูชาไถ่ บาป ธัญ ญบู ชา เครือ
่ งเผาบู
้ ให้ เขาจัด เครือ
ชา และสันติ บูชา เพื่อกระทํา การลบบาปให้แก่ วงศ์ วานอิสราเอล 18 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
ในวันที ่หน่งึ ของเดือนที่ หนึ่ ง เจ้ าจงเอาวัวหนุ่มที่ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง และเจ้าจงชําระสถานบริสุทธิ์เสีย
19 ให้ปุ โรหิต เอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมที่ เสาประตู พระนิ เวศ ที่ ขัน
้ สี่ มุ มของแท่
นบูชา และบนเสาประตูของลานชัน
้ ใน 20 ในวันที่เจ็ดของเดือนนั ้นเจ้าจงกระทําเช่นเดียวกัน เพื่อผู้หน่งึ ผู้ใด
ที่ กระทํา บาปด้วยความพลัง้ เผลอหรือ ความรู เท่
้ าไม่ ถึง การ เพื่อ ว่า เจ้า จะได้ กระทํา การลบมลทิน พระนิ เวศ
21 ในวันที ่ สิ บสี่ ของเดือนต้น เจ้ าจงฉลองเทศกาลปั ส กา จงรับ ประทานขนมปั ง ไร้เชื้อ ตลอดเทศกาลเจ็ด วัน
22 ในวันนั ้นให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มตัวหนึ่ งสําหรับตนเองและประชาชนทัง
้ สิน
่ ง
้ แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นเครือ
บูชาไถ่ บาป 23 และในเจ็ด วันที ่ มี เทศกาลเลี้ยงให้เจ้ านายจัดหาวัว หนุ่ม เจ็ด ตั วก ับ แกะผู้ เจ ็ดตั วท ี่ ปราศจาก
ตําหนิ ให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ทุกๆวันตลอดเจ็ดวันนั ้น และจัดหาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งทุกวันให้
เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 24 และให้เจ้านายจัดหาธัญญบูชาเอฟาห์หน่งึ คู่กับวัวผูหนึ
้ ่ ง และเอฟาห์หน่ง
ึ คู่กับแกะ
7
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ผู้หนึ่ ง และนํ้ามันหนึ่ งฮินต่อแป้งทุกเอฟาห์ 25 ในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด และในเทศกาลเลี้ยงทัง้ เจ็ดวัน
ให้ท่านจัดหาของเช่นเดียวกันสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา และเครือ
่ งนํ้ามัน�
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เจ้านายกับประชาชนนมัสการพร้อมกัน
“องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ประตู ลานชัน
ั หน้า ไปทิศ ตะวัน ออกนั ้น ให้ ปิ ดอย ู่ ในวัน
้ ในที่ หน
ทํางานหกวัน แต่ในวันสะบาโตนั ้นให้เปิด และในวันขึ้นคํ่าหนึ่ งก็ให้เปิด 2 ฝ่ายเจ้านายนั ้นจะเข้ามาจากข้าง
นอกทางมุขของหอประตู และจะมายืนอยู่ที่ เสาประตู และพวกปุโรหิตจะเตรียมเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ ง
สันติบูชาของท่าน และท่านจะนมัสการอยูที
่ ่ธรณี ประตู แลวท
้ ่านจะออกไป แต่อย่าปิดประตูนั้นจนกว่าจะถึง
เวลาเย็น 3 เช่น เดียวกัน ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน จะนมัสการต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตรงที่ทางเข้า ประตู
นั ้น ในวันสะบาโตและในวันขึ้นคํ่า 4 เครือ
่ งเผาบูชาที่เจ้านายจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันสะบาโตนั ้น คือ
ลูกแกะปราศจากตําหนิ หกตัว และแกะผู้ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง 5 และธัญญบูชาที่ คู่ กับแกะผู้ นั้น คือ แป้ง
เอฟาห์ หนึ่ ง และธัญ ญบูชาที่ คู่ กั บลู กแกะนั ้ นก ็ สุด แท้ แต่ ที่ ท่านจะสามารถจะถวายได้ พร ้ อมกั บน้าํ มัน ฮิ น
หนึ่ ง ต่อ แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ 6 ในวัน ขึ้น คํ่า ท่านจะถวายวัว หนุ่ม ปราศจากตําหนิ ตัว หนึ่ ง และลูก แกะหกตั วก ับ
แกะผู้ตัวหนึ่ ง ซึ่งต้องปราศจากตําหนิ 7 ส่วนธัญญบู ชานัน
้ ท่านจะจัดแป้งหนึ่ งเอฟาห์คู่ กับวัวผู้ตัวนัน
้ และ
หนึ่ งเอฟาห์คู่กับแกะผู้ตัวหนึ่ ง และคู่กับลูกแกะ ท่านจะจัดตามที่สามารถจัดได้ พร้อมกับน้าํ มันหนึ่ งฮินต่อ
แป้งหนึ่ งเอฟาห์ 8 เมื่อเจ้านายเข้ามาท่านจะเข้าไปทางมุขของหอประตูและกลับออกไปตามทางเดียวกันนั ้น
9 เมื่อประชาชนแห่งแผ่นดินเข้ามาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด ผู้ที่ เข้ามาทาง
ประตูเหนื อเพื่อนมัสการจะต้องกลับออกไปทางประตูใต้ และผู้ที่เข้ามาทางประตูใต้จะต้องกลับออกไปทาง
ประตู เหนื อ อย่า ให้ ใครกลับ ทางประตู ตามที่ เขาเข้า มา แต่ ให้ ทุ กคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เมื่อ ประชาชน
เข้าไป เจ้ านายจะเข้าไปพร้อมกัน ด้วย และเมื่อ ประชาชนออกไป เจ้ านายจะออกไปด้วย 11 ธัญ ญบูชาที่ ใช้
ณ เทศกาลเลี้ยงและเทศกาลที่ กําหนดนั ้น ให้เป็นเอฟาห์หน่งึ คู่กับวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง และคู่กับแกะผู้ก็เอฟาห์
หนึ่ ง และคู่กับลูกแกะก็ตามแต่ท่านสามารถจะถวายได้ พร้อมกับน้าํ มันฮินหนึ่ งต่อแป้งเอฟาห์หนึ่ ง 12 เมื่อ
เจ้านายถวายเครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร จะเป็นเครือ
่ งเผาบูชา หรือสันติบูชาเป็นเครือ
่ งบูชาตามใจสมัครถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เปิด ประตู ที่ หัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออกให้ ท่านและท่านจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชาและ
สันติ บูชาของท่าน อย่างที่ ท่านทํา ในวัน สะบาโต แล ้ วท ่านจะออกไป เมื่อ ท่านออกไปแล้ วก ็ ให้ปิด ประตู เสีย
13 เจ้ าจะจัดการหาลูก แกะตัว หนึ่ ง อายุ หน ่ง
ึ ขวบปราศจากตําหนิ ถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
เป็นประจําวัน เจ้าจะจัดหาทุกๆเช้า 14 และเจ้าจะจัดหาเครือ
่ งธัญญบูชาคู่กันทุกๆเช้าหนึ่ งในหกของเอฟาห์
และนํ้ามัน หนึ่ ง ในสามของฮิน เพื่อ คลุก แป้ง ให้ ชุม
่ ให้ เป็น ธัญ ญบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ นี่ เป็น ระเบียบเนื อง
นิ ตย์ 15 ดังนี้ แหละจะต้องจัดหาลูก แกะและเครือ
่ งธัญ ญบูชาพร้อมกั บน ้าํ มัน ทุกๆเช้า เพื่อ เป็น เครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ 16 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า นายนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมา
มอบให้แก่ บุ ตรชายเป็นของขวัญ ก็ ให้ของนั ้นตกเป็นของบุตรชายของท่านโดยมรดกนั ้นเป็นทรัพย์สิ นของ
เขาตามมรดก 17 แต่ ถ้า ท่านนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมามอบให้ คนใช้ ของท่านคนหนึ่ ง เป็น ของ
ขวัญ ของนั ้นจะเป็นของคนใช้นั้นจนถึงปี อิสรภาพ แล้วของนั ้นจะกลับมาเป็นของเจ้านาย เฉพาะบุตรชาย
ของท่านเท่านั ้ นที ่จะเก็บส่วนมรดกของท่านมาเป็นของขวัญได้ 18 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเจ้านายจะยึดสิง่ ใดอันเป็น
มรดกของประชาชนไม่ได้โดยไล่ประชาชนออกไปจากทรัพย์สินที่ดินของเขา แต่ท่านจะต้องมอบทรัพย์สินข
องท่านเองให้เป็นมรดกแก่บุตรชายของท่าน เพื่อว่าจะไม่มีประชาชนของเราสักคนหนึ่ งที่ต้องถูกขับไล่จาก
กรรมสิทธิข
่ ้างประตู มายังห้องบริสุทธิ์แถวเหนื อ ซึ่ง
์ องตน� 19 แล้วท่านก็นําข้าพเจ้ามาตามทางเข้าซึ่งอยูข
เป็นของปุโรหิต ดูเถิด มีสถานที่แห่งหน่ง
ึ อยูท
่ ัง้ สองข้างทางทิศตะวันตก
1

สถานที่สําหรับการต้มและปิ้ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ
และท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น สถานที่ ซ่ึง ปุโรหิต จะต้องต้ม เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป และเป็ นที ่ ซ่ึง เขาจะปิ้ งธัญ ญบู ชา เพื่อ จะไม่ ต้องนํา ออกไปในลานชัน
้ นอก อัน เป็นการที่ จะนํา
ความบริสุทธิ์ศักดิส
งประชาชน� 21 แล้วท่านจึงนําข้าพเจ้าออกมาที่ลานชัน
้ นอก และพาข้าพเจ้าไป
์ ิทธิไปถึ
์
ที่ มุ มทัง้ สี่ ของลานนั ้น และดู เถิด ที่ มุ มลานทุกมุมก็ มีลานอยู่ลานหนึ่ ง 22 คือที่ มุ มทัง้ สี่ ของลาน มีลานเล็กๆ
ยาวสี่ สิ บศอก กว้างสามสิบ ศอก ลานทัง้ สี่ ขนาดเดียวกัน 23 ภายในรอบลานทัง้ สี่ นั้ นม ี สิ ่ง ที่ ก่ อด ้วยปูน เป็น
แถว มีเตาอยูที
่ ่ก้นของสิง่ ที่ก่อนัน
้ โดยรอบ 24 แลวท
้ ่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ที่เหล่านี้ เป็นทีส
่ ําหรับการต้ม
ซึ่งผู้ปรนนิ บัติอยูที
่ ่พระนิ เวศจะต้มเครือ
่ งสัตวบูชาของประชาชน�
20
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แม่น้าํ ที่ไหลออกจากพระนิ เวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9; วว 22:1-2)
ภายหลัง ท่านก็ นํา ข้าพเจ้า กลับ มาที่ ประตู พระนิ เวศ และดู เถิด มีน้าํ ไหลออกมาจากใต้ ธรณี ประตู พระ
นิ เวศตรงไปทางทิศ ตะวัน ออก เพราะพระนิ เวศหัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก และนํ้า ไหลลงมาจากข้างล่าง
ทางด้านขวาของพระนิ เวศ ทิศ ใต้ ของแท่ นบู ชา 2 แล ้ วท ่านจึง นํา ข้าพเจ้า ออกมาทางประตู เหนื อ และนํา
ข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตูชัน
้ นอก ซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก และดูเถิด นํ้านั ้นออกมาทางด้านขวา
3 ชายผู้นั้นได้เดินไปทางตะวันออกมีเชือกวัดอยู่ในมือ ท่านวัดได้หน่ง
ึ พันศอก แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไป และ
นํ้าลึกเพียงตาตุ่ม 4 แล้วท่านก็ วด
ั ได้ อีกหนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไปและนํ้าลึกถึงเข่า แล้วท่านก็ วด
ั ได้
อี กหนึ่ ง พัน แล ้ วนํา ข้าพเจ้า ลุย นํ้า ไป นํ้า นั ้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 แม่น้ํา ที่ ลุ ยข้ามไม่ ได้ 6 และท่านพู
ดกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิง่ นี้ หรือ� แล้วท่านก็พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝั่ งแม่นํ้า 7 ขณะ
เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ ดู เถิด ข้าพเจ้า เห็น ต้นไม้ มากมายอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา ทัง้ สองฟาก 8 และท่านพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า
“นํ้านี้ ไหลตรงไปทางท้องถิน
่ ตะวันออก และไหลลงไปถึงทะเลทราย แล้วลงไปถึงทะเล และเมื่อนํ้าไหลออก
มานั ้น ไปถึง นํ้า ทะเล นํ้า นั ้ นก ็ กล ับ จืด ดี 9 ต่อ มาแม่น้ํา นั ้น ไปถึงที่ ไหน ทุ กสิ่ ง ที่ มี ชี วิต ซึ่ง แหวกว่ายไปมาก็ จะ
มี ชีวิต ได้ และที่ นั่ นม ี ปลามากมายเพราะว่านํ้า นี้ ไปถึงที่ นั่น นํ้า ทะเลก็ จืด เพราะฉะนั ้น แม่น้ํา ไปถึง ไหน ทุ กสิ่
งก็มีชว
ิ 10 ต่อมาชาวประมงก็จะยืนอยู่ที่ ข้างทะเล จากเอนเกดีถึงเอนเอกลาอิม จะเป็ นที ่สําหรับตากอวน
ี ต
ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิ ด เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะมีมากมาย 11 แต่ที่เป็นบึงและหนองนํ้าจะไม่จืด
ต้องทิง้ ไว้ให้เป็นเกลือ 12 ตามฝั่ งทัง้ สองฟากแม่นํ้า จะมีต้นไม้ทุกชนิ ดที่ ใช้เป็นอาหาร ใบของมันจะไม่เหี่ยว
และผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน เพราะว่านํ้าสําหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานบริสุทธิ์ ผล
ไม้นั ้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยา�
1

เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั สด ัง นี้ ว่า “นี่ เป็น เขตแดนซึ่ง เจ้า จะใช้ แบ ่ง แผ่น ดิน สําหรับ เป็น มรดก
ท่ามกลางอิสราเอลทัง้ สิบ สองตระกูล โยเซฟจะได้ สองส่ วน 14 และเจ้า จงแบ่ง ให้ เท่ าๆกัน เราปฏิญาณที่
จะมอบให้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และแผ่นดินนี้ จะตกแก่ เจ้ าเป็นมรดกของเจ้า 15 ต่อไปนี้ เป็นเขตแดนของ
แผ่น ดิน นี้ ด้านทิศ เหนื อ จากทะเลใหญ่ ไปตามทางเมืองเฮทโลน และต่อ ไปถึง เมืองเศดัด 16 เมืองฮามั ท
เมืองเบโรธาห์ เมืองสิบราอิม ซึ่งอยู่ระหว่างพรมแดนเมืองดามัสกัสกับพรมแดนเมืองฮามัท จนถึงเมืองฮา
เซอร์ฮท
ั ทิ โคน ซึ่ง อยู่ ที่ พรมแดนเมืองเฮาราน 17 ดัง นั ้น เขตแดนจะยื่น จากทะเลถึง เมืองฮาซาเรโนน ซึ่ง
อยู่ที่ พรมแดนด้านเหนื อของเมืองดามัสกัส ทางทิศเหนื อมีพรมแดนของเมืองฮามัท นี่ เป็นแดนด้านเหนื อ
18 ทางด้านตะวันออก เขตแดนจะยื่นจากเมืองเฮารานและดามัสกัส ระหว่างกิ เลอาดกับแผ่นดิ นอิสราเอล
เรือ
่ ยไปตามแม่น้ําจอร์แดน ไปถึงทะเลด้านตะวันออก ท่านทัง้ หลายจงวัด นี่ เป็นเขตด้านตะวันออก 19 ทาง
ด้านใต้เขตแดนจะยื่นจากทามาร์จนถึงนํ้าแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรือ
่ ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ นี่
เป็นเขตด้านใต้ 20 ทางด้านตะวันตก ทะเลใหญ่เป็นเขตแดนเรือ
่ ยไปจนถึงตําบลที่ อยู่ตรงข้ามทางเข้าเมือง
ฮามัท นี่ เป็นเขตแดนด้านตะวันตก 21 ดังนั ้น เจ้าจงแบ่งแผ่นดินนี้ ท่ามกลางเจ้าตามตระกูลอิสราเอล 22 ต่อ
มาเจ้า ทัง้ หลายจงแบ่ง แผ่น ดิน เป็น มรดกของตัว เจ้า ทัง้ หลายโดยการจับ สลาก และสําหรับ คนต่างด้าวผู้
อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า และบัง เกิ ดล ูก หลานอยู่ ท่ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะมี สัญชาติ อิสราเอล ให้เขาได้
รับ ส่วนมรดกท่ามกลางตระกูล อิสราเอลพร้อมกับ เจ้า ทัง้ หลาย 23 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ต่อ มา
คนต่างด้าวจะอยูใ่ นเขตของคนตระกูลใดก็ได้ เจ้าจงกําหนดที่ดินให้เป็นมรดกของเขาที่นั ่น�
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การแบ่งที่ดินให้แต่ละตระกูล (ยชว 13:1—19:51)

1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น ชื่อ ของตระกูล ต่างๆตัง
้ ต้ นที ่ พรมแดนด้านเหนื อ จากทะเลไปตามทางเฮทโลน

ถึง ทางเข้า
เมืองฮามัทจนถึงฮาเซอเรโนน ซึ่งอยูท
่ างพรมแดนด้านเหนื อของดามัสกัส ติดเมืองฮามัท และยื่นจากด้าน
ตะวัน ตกออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนดาน 2 ประชิ ดก ับ เขตแดนของดานจากด้านตะวัน ออก
ไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนอาเชอร์ 3 ประชิ ดก ับ เขตแดนของอาเชอร์จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวันตก เป็นส่วนของคนนั ฟทาลี 4 ประชิดกับเขตแดนของนั ฟทาลี จากด้านตะวันออกไปถึ งด้านตะวัน
ตก เป็นส่วนของคนมนั สเสห์ 5 ประชิดกับเขตแดนของมนั สเสห์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็น
ส่วนของคนเอฟราอิม 6 ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิมจากด้านตะวันออกไปถึ งด้านตะวันตก เป็นส่วนของ
คนรู เบน 7 ประชิ ดก ับ เขตแดนรู เบนจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนยู ดาห์ 8 ประชิ
ดก ับ เขตแดนยู ดาห์จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก จะเป็น ส่วนซึ่ง เจ้า จะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้าง
สองหมื่นห้าพันศอก และยาวเท่ากับส่วนของคนตระกูลหนึ่ ง จากด้านตะวันออกไปถึ งด้านตะวันตก เป็ นที ่
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มี สถานบริสุทธิ์อยู่กลาง 9 ส่วนซึ่งเจ้า ทัง้ หลายจะแยกไว้เพื่อ พระเยโฮวาห์นั้นให้มีด ้านยาวสองหมื่น ห้าพัน
ศอก และด้านกว้างหนึ่ งหมื่น
ส่วนแบ่งสําหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
คือปุโรหิตจะได้ ส่วนแบ่งวัดจากทางด้านเหนื อยาวสองหมื่นห้าพัน
ศอก ทางด้านตะวันตกกว้างหนึ่ งหมื่นศอก ทางด้านตะวันออกกว้างหนึ่ งหมื่นศอก ทางด้านใต้ยาวสองหมื่น
ห้า พัน ศอก มี สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ อยู่ กลาง 11 ส่วนนี้ ให้ เป็น ส่วนของปุโรหิต ที่ ชาํ ระไว้ให้ บริสุทธิ์
บุตรชายของศาโดก ผู้ได้รักษาคําสัง่ ของเรา ผู้ที่มิได้หลงไปเมื่อประชาชนอิสราเอลหลง ดังที่คนเลวีได้หลง
ไปนั ้น 12 และให้ที่ดินนี้ ตกแก่เขาทัง้ หลายเป็นส่วนหนึ่ งจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นสถานที่บริสุทธิที
์ ่สุด
ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี 13 เคียงข้างกับเขตแดนของปุโรหิตนัน
้ ให้คนเลวีมีส่วนแบ่งยาวสองหมื่นห้า
พัน ศอก กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ส่วนยาวทัง้ สิน
้ จะเป็น สองหมื่น ห้า พัน ศอกและส่วนกว้างหนึ่ ง หมื่น 14 อย่า ให้
เขาขายหรือ แลกเปลี่ยนส่วนหนึ่ ง ส่วนใดเลย อย่า ให้ เขาเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของที่ ดิ นดี นี้ เพราะเป็น ส่วนบริ
สุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 15 ส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งกว้างห้าพันศอกและยาวสองหมื่นห้าพันศอกนั ้น ให้เป็ นที่สามัญ
ของเมืองคือใช้เป็ นที ่อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง ให้ตัวนครอยู่ท่ามกลางนั ้น 16 ต่อไปนี้ เป็นขนาดของด้าน
ต่างๆ ด้านเหนื อ สี่ พัน ห้า ร้อยศอก ด้านใต้ สี ่ พัน ห้า ร้อยศอก ด้านตะวัน ออกสี่ พัน ห้า ร้อย และด้านตะวัน ตก
สี่ พัน ห้า ร้อย 17 นครนั ้น จะต้องมี ทุ่ง หญ้า ทิศ เหนื อ สองร้อยห้า สิบ ศอก ทิศ ใต้ สองร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน
ออกสองร้อยห้าสิบ และทิศตะวันตกสองร้อยห้าสิบ 18 ด้านยาวส่วนที่ เหลืออยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์นั ้น
ทิศตะวันออกยาวหนึ่ งหมื่นศอก และทิศตะวันตกยาวหนึ่ งหมื่น และให้อยูเคี
่ ยงข้างกับส่วนบริสุทธิ์ พืชผลที่
ได้ในส่วนนี้ ให้เป็นอาหารของคนงานในนครนั ้น 19 คนงานของนครนั ้นซึ่งมาจากอิสราเอลทุกตระกูลให้เขา
เป็น คนไถที่ แปลงนี้ 20 ส่วนเต็ม ซึ่ง เจ้า จะต้องแบ่ง แยกไว้นั้น ให้ เป็น สี่ เหลี่ ยมจตุร สด
ั ้านละสองหมื่น ห้า พัน
ศอก นั ่นคือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของตัวนคร
10 นี่ จะเป็ น ส่วนแบ่ง ของส่วนบริสุ ทธิ์

ส่วนแบ่งสําหรับเจ้านาย

21 ส่วนที่ เหลืออยู่ทัง
้ สองข้างของส่วนบริสุทธิ์และส่วนของตัวนคร

ให้ตกเป็นของเจ้านาย ยื่นจากส่วนบริ
สุทธิซ
์ ่ึงยาวสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันออก และทางด้านตะวันตกจากสองหมื่นห้าพันศอกไป
ยังพรมแดนตะวันตก ส่วนนี้ ให้ตกเป็นของเจ้านาย จะเป็นส่วนบริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิ์ของพระนิ เวศนั ้น
อยู่ท่ามกลาง 22 นอกจากส่วนที่ตกเป็นของคนเลวีและส่วนของนครนั ้น ซึ่งอยู่กลางส่วนอันตกเป็นของเจ้า
นาย ระหว่างเขตแดนยู ดาห์ และเขตแดนเบนยามิน ให้ เป็น ส่วนของเจ้า นายทัง้ หมด 23 ตระกูล คนที่ เหลือ
อยู่นั ้น จากด้านตะวันออกไปด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนเบนยามิน 24 ประชิดกับเขตแดนของเบนยามิน
จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนสิเมโอน 25 ประชิดกับเขตแดนของสิเมโอนจากด้าน
ตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนอิสสาคาร์ 26 ประชิดกับเขตแดนของอิสสาคาร์จากด้านตะวัน
ออกไปถึ งด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนเศบู ลุ น 27 ประชิดกับเขตแดนของเศบู ลุ นจากด้านตะวันออกไปถึ
งด้านตะวันตก เป็น ส่วนของคนกาด 28 ประชิดกับเขตแดนของกาดทางทิศ ใต้ เขตแดนนั ้น จะยื่น จากเมือง
ทามาร์ ถึงนํ้าแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรือ
่ ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ 29 นี่ เป็นแผ่นดินซึ่งเจ้าจะแบ่ง
ให้ เป็น มรดกแก่ ตระกูล ต่างๆของอิสราเอลโดยการจับ สลาก นี่ เป็น ส่วนต่างๆของเขาทัง้ หลาย องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
นครและประตูต่างๆ (วว 21:10-17)
ต่อ ไปนี้ เป็น ทางออกของนครทางด้านเหนื อ ซึ่ง วัด ได้ สี ่ พัน ห้า ร้อยศอก 31 ประตู นครนั ้น ตัง้ ชื่อ ตามชื่อ
ตระกูลคนอิสราเอล มีประตูสามประตูทางด้านเหนื อ ประตูของรู เบน ประตูของยูดาห์ ประตูของเลวี 32 ทาง
ด้านตะวัน ออกซึ่ง ยาวสี่ พัน ห้า ร้อยศอก มี สามประตู ประตู ของโยเซฟ ประตู ของเบนยามิน ประตู ของดาน
33 ทางด้านใต้ซ่ึงวัดได้สีพ
่ ันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของสิเมโอน ประตูของอิสสาคาร์ ประตูของ
เศบู ลุ น 34 ทางด้านตะวัน ตกซึ่ง ยาวสี่ พัน ห้า ร้อยศอก มี ประตู สามประตู ประตู ของกาด ประตู ของอาเชอร์
ประตูของนั ฟทาลี 35 วัดรอบนครนั ้นได้หน่งึ หมื่นแปดพันศอก ตัง้ แต่นี้ ไปนครนี้ จะมีชื่อว่า พระเยโฮวาห์สถิต
ที่นั ่น�
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ประวัติความเป็นมาของ

ดาเนี ยล

เมื่อดาเนี ยลยังเป็นหนุ่ม เขาถูกนําไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลยพร้อมกับพวกยิว ในรัชสมัยของกษั ตริย์เนบู
คัดเนสซาร์ ดาเนี ยลเกิดอยู่ในเชื้อวงศ์ของกษั ตริย์ยูดาห์ มีรู ปร่างดี และมีความรู ลึ
้ กถึง เพราะฉะนั ้นชาวบา
บิโลนให้เขาเรียนภาษาของเขาและเตรียมเขาไว้เพื่อทํางานในรัฐบาลของบาบิโลน เขาได้ ทํางานในรัฐบาล
และเขียนเล่ มน ี้ ในรัช สมัย ของเนบู คัด เนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัส ซาร์ ไซรัส และดาริอส
ั แห่งประเทศบาบิ
โลน และประเทศมีเดียเปอร์เซีย
เล่มนี้บันทึกชีวต
ิ ของดาเนี ยลในราชวังแห่งบาบิโลน และราชกิจต่างๆของกษั ตริย์เหล่านี้
เพราะเหตุ ว่า พวก “นั กศึกษา � หลายคนไม่ ยอมรับ ว่า คํา พยากรณ์ ของดาเนี ย ลได้ สําเร็จ แล้ว (คือ คํา
พยากรณ์ นี้ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า� พวกนั ก ศึกษานี้ จึ งอ ้างว่า คนอื่น มาแต่ง คํา พยากรณ์ นี้ หลัง จาก
เรือ
่ งที่ พยากรณ์ นั ้นสําเร็จแล้ว ความคิดนี้ เป็นการเดาสวดอย่างโง่เขลาของพวกที่ ไม่เชื่อในพระเจ้า หนังสื
อดาเนี ยลวางพื้นฐานแห่งคําพยากรณ์ ในพระคัมภีรที
์ ่ดีซึ่งได้อธิบายต่อในหนั งสือวิวรณ์
ดาเนี ยลซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเขา พระเจ้าจึงประทานความรู แ
้ ละสติปัญญาให้แก่เขา เขาตีความหมาย
ของความฟันของกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์เลยได้ รบ
ั ตําแหน่ งสูงในรัชอาณาจั กรนน
ั ้ พระเจ้ากําลังเตรียมดา
เนี ยลไว้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าในเป้าหมายอย่างสูง
ส่วนสุดท้ายของเล่ มนี้พยากรณ์ ถึงการเปลี่ยนแปลงฝ่ายการเมือง คือการเสด็จมาครัง้ แรกของพระเมส
สิยาห์ การสร้างกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหารขึ้นมาใหม่ และการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระเมสสิยาห์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 73 ปี
ดาเนี ยลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลน

1 ในปี ที่สามของรัชกาลเยโฮยาคิมกษั ตริย์ของยูดาห์

เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงมอบเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ไว้ในหัตถ์
ของพระองค์ ท่าน พร้อมทัง้ เครือ
่ งใช้บางชิน
้ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และพระองค์ ท่านก็ นําของเหล่านั ้น
มายังแผ่นดินชินาร์มายังนิ เวศแห่งพระของพระองค์ท่าน และทรงบรรจุเครือ
่ งใช้เหล่านั ้นไว้ในคลังของพระ
ของพระองค์ท่าน 3 แลว
้ กษั ตริย์นั้นกท
็ รงบัญชาให้อช
ั เปนั สหัวหน้าขันทีของพระองค์ท่าน ให้นําคนอิสราเอล
บางคน ทัง้ เชื้อพระวงศ์และเชื้อสายของเจ้านาย 4 พวกหนุ่มๆที่ปราศจากตําหนิ มีรู ปร่างงามและเชีย
่ วชาญ
ในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรู แ
้ ละเข้าใจในสรรพวิทยา กับ สามารถที่ จะรับ ราชการในพระราชวัง และ
ทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขาทัง้ หลาย 5 กษั ตริย์ทรงให้นําอาหารสูงซึ่งกษั ตริย์เสวย และ
เหล้าองุน
่ ซึ่งพระองค์ท่านดื่มให้แก่เขาเหล่านั ้นตามกําหนดทุกวัน ทรงให้เขาทัง้ หลายรับการเลี้ยงดูอยู่สาม
ปี เมื่อครบกําหนดเวลานั ้นแล้วทรงให้เขารับใช้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 6 ในบรรดาคนยูดาห์นั้นมีดาเนี ยล ฮา
นั น ยาห์ มิ ชาเอล และอาซาริยาห์ 7 และท่านหัว หน้า ขั นที จึง ตัง้ ชื่อ ให้ ใหม่ ดาเนี ย ลนั ้น ให้ เรียกว่า เบลเทชัส
ซาร์ ฮานั นยาห์เรียกว่าชัดรัค มิชาเอลเรียกว่าเมชาค และอาซาริยาห์เรียกว่าเอเบดเนโก
ความตัง้ ใจของดาเนี ยล
แต่ ดาเนี ย ลตัง้ ใจไว้ วา่ จะไม่ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยอาหารสูง ของกษั ตริย์ หรือด ้วยเหล้า องุน
่ ซึ่ง
พระองค์ดื่ม เพราะฉะนั ้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทําตัวให้เป็นมลทิน 9 และพระเจ้าทรงให้
หัวหน้าขันทีชอบและเวทนาดาเนี ยล 10 และหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่ดาเนี ยลว่า “ข้าเกรงว่ากษั ตริย์เจ้านาย
ของข้า ผู้ทรงกําหนดอาหารและเครือ
่ งดื่ม ของเจ้า ทอดพระเนตรเห็ นว ่า พวกเจ้า มี หน ้า ซูบซีด กว่า บรรดา
คนหนุ่มๆอายุรุ น
่ ราวคราวเดียวกัน เจ้ าก็จะกระทําให้ศีรษะของข้าเข้าสู่ อน
ั ตรายเพราะกษั ตริย์� 11 แล้วดา
เนี ยลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกําหนดให้ดูแลดาเนี ยล ฮานั นยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ ว่า
12 “ขอท่านจงทดลองผู้ รับ ใช้ ของท่านสัก สิบ วัน ขอให้ เขานํา ผัก มาให้ เรากิน และนํ้า มาให้ เราดื่ม 13 แล ้ว ให้
ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทัง้ หลายเบื้องหน้าท่านและตรวจดูหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รบ
ั ประทานอาหาร
สูง ของกษั ตริย์ และเมื่อ ท่านเห็น อย่างไรแล้ว จงกระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านอย่างนั ้น เถิด� 14 เขาก็ ยอมทํา
ตามคนเหล่านั ้นในเรือ
่ งนี้ และทดลองเขาอยูสิ
่ บวัน 15 เมื่อครบสิบวันแล้วหน้าตาของคนเหล่านั ้นดีกว่า และ
เนื้ อ หนั งก ็ อว
้ นท้วนสมบู รณ ์ กว่า บรรดาอนุชนที่ รบ
ั ประทานอาหารสูง ของกษั ตริย์ 16 ดัง นั ้น มหาดเล็ก จึง
นํา อาหารสูง ส่วนของเขาทัง้ หลายและเหล้า องุน
่ ซึ่ง เขาทัง้ หลายควรจะได้ ด่ ื มน น
ั ้ ไปเสีย และให้ ผัก แก่ เขา
17 ฝ่ายอนุชนทัง
้ สี่ คนนี้ พระเจ้า ทรงประทานสรรพวิทยา และความชํานาญในเรือ
่ งวิชาทัง้ ปวงและปัญญา
และดาเนี ย ลเข้าใจในนิ มิ ตและความฝัน ทุก ประการ 18 พอสิน
้ กําหนดเวลาที่ กษั ตริย์ ทรงบัญชาให้ นํา เขา
ทัง้ หลายเข้า เฝ้า หัว หน้า ขั นที จึง นํา เขาทัง้ หลายเข้า มาเฝ้า เนบู คัด เนสซาร์ 19 และกษั ตริย์ ก็ ทรงสัมภาษณ์
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เขา ในบรรดาอนุชนเหล่านั ้นไม่พบสักคนหนึ่ งที่เหมือนดาเนี ยล ฮานั นยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เพราะ
ฉะนั ้น เขาจึง ได้ รับ ใช้ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 20 ในบรรดาเรือ
่ งราวอัน เกี่ยวกับ ปัญญาและความเข้าใจ ซึ่ง กษั
ตริย์ตรัสถามเขาทัง้ หลาย ทรงเห็นว่าเขาทัง้ หลายดีกว่าพวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทัง้ สิน
้
ของพระองค์สิบเท่า 21 และดาเนี ยลก็ได้รับราชการเรือ
่ ยมาจนปีแรกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ไซรัส

2

พระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

1 ในปี ที่สองแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุ บิน

พระทัยของพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์
บรรทมไม่ หลับ 2 แล ้ วกษั ตริย์ จึง ทรงบัญชาให้ มี หมายเรียกพวกโหร พวกหมอดู พวกนั ก วิทยาคม และคน
เคลเดียเข้าทูลกษั ตริย์ให้รู เรื
้ อ
่ งพระสุ บิน เขาทัง้ หลายก็เข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ 3 และกษั ตริย์ตรัสกับเขาว่า “เรา
ได้ฝัน และจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ อยากรู ว่
้ าฝันว่ากระไร� 4 แล้วคนเคลเดียจึงกราบทูลกษั ตริย์เป็นภาษา
อารัม ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ ขอทรงเล่า พระสุ บิ นให้แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
แล้วเหล่าข้าพระองค์จะได้ถวายคําแก้พระสุบิน� 5 กษั ตริยทรงตอบคนเคลเดี
์
ยว่า “เราจําความฝันนั ้นไม่ได้
แล้ว ถ้าเจ้าไม่ให้เรารู ค
้ วามฝันพร้อมทัง้ คําแก้ฝัน เจ้าจะถูกหน
ั ่ เป็นชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเจ้าจะต้องเป็นก
องขยะ 6 แต่ถ้าเจ้าสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให้เรา เจ้าจะได้รบ
ั ของขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ่ยิง่
ฉะนั ้นจงสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให้เรา� 7 เขาทัง้ หลายกราบทูลคํารบสองว่า “ขอกษั ตริย์เล่าพระสุ บิ
นแก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์ และเหล่าข้าพระองค์จะถวายคําแก้พระสุ บิน พระเจ้าข้า� 8 กษั ตริย์ทรงตอบ
ว่า “เรารู เป็
้ นแน่ แล้วว่า เจ้ าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห็นว่าเราจําความฝันนั ้นไม่ ได้ แล้ว 9 แต่ ถ้า
เจ้าไม่ ให้เรารู ความฝั
้
น ก็ มี คํา ตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียว เพราะเจ้า ทัง้ หลายตกลงที่ จะพูด เท็จและพูด ทุ จริตต่อ
หน้า เรา จนจะมี อะไรเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั ้น เจ้า จงบอกความฝัน ให้ แก่ เรา แล ้ว เราจึง จะรู ้วา่ เจ้า จะ
ถวายคําแก้ ความฝันให้เราได้� 10 คนเคลเดียจึงกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์ว่า “ไม่มีบุ รุ ษคนใดในพิภพ
ที่จะสําแดงเรือ
่ งกษั ตริย์ได้ เพราะฉะนั ้นไม่มีกษั ตริย์ เจ้านายหรือผู้ปกครองคนใดไต่ถามสิง่ เหล่านี้ จากโหร
หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย 11 สิ ่งซึ่งกษั ตริย์ตรัสถามนั ้นยากและไม่มีผู้ใดจะสําแดงแด่กษั ตริย์ได้นอกจาก
พระ ผู้ซึ่งมิได้อยู่กับมนุษย์� 12 เพราะเรือ
่ งนี้ กษั ตริย์จึงทรงกริว้ และเกรีย
้ วกราดนั กและรับสัง่ ให้ฆ่าพวกนั ก
ปราชญ์ ทัง้ หมดของบาบิ โลนเสีย 13 เพราะฉะนั ้น จึ งม ี พระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่า ให้ ฆ่า นั ก ปราชญ์ เสีย
ทัง้ หมด เขาจึงเที่ยวหาดาเนี ยลและพรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสีย
พรรคพวกของดาเนี ยลอธิษฐานขอสติปัญญา

14 แล้วดาเนี ยลก็ตอบอารีโอคหัวหน้าราชองครักษผู
์ ที
้ ่ออกไปเที่ยวฆ่านั กปราชญ์ของบาบิโลน ด้วยถ้อยคํา

แยบคายและปรีชาสามารถ 15 ท่านถามอารีโอคหัว หน้า ว่า “ไฉนพระราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ จึง เร่ง ร้อน
เล่า� แลว
้ อารีโอคก็เล่าเรือ
่ งให้ดาเนี ยลทราบ 16 แล้วดาเนี ยลก็เข้าไปเฝ้าและกราบทูลกษั ตริย์ขอให้กําหนด
เวลาเพื่อ ท่านจะถวายคํา แก้ พระสุ บิ นแด่ กษั ตริย์ 17 แล ้ว ดาเนี ย ลก็ กล ับ ไปเรือนของท่าน และแจ้ง เรือ
่ งให้
ฮานั นยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ขอพระกรุ ณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์เรือ
่ งความลึ กลับนี้ เพื่อดาเนี ยลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานั กปราชญ์อ่น
ื ๆของ
บาบิโลน
พระเจ้าทรงสําแดงให้ดาเนี ยลทราบความหมายของพระสุบิน

19 ในนิ มิ ตกลางคืน ทรงเผยความลึ กล ั บน ัน
้ แก่ ดาเนี ยล

แล้วดาเนี ยลก็ ถวายสาธุการแด่ พระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์ 20 ดาเนี ยลกล่าวว่า “สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิ ตย์สืบไป เพราะปัญญาและฤทธานุภาพ
เป็นของพระองค์ 21 พระองค์ ทรงเปลี่ยนวาระและฤดู กาล พระองค์ ทรงถอดกษั ตริย์และทรงตัง้ กษั ตริย์ข้น
ึ
ใหม่ พระองค์ ทรงประทานปัญญาแก่ นั ก ปราชญ์ และทรงประทานความรู แก่
้ ผู้ ที่ มี ความเข้าใจ 22 พระองค์
ทรงเผยสิง่ ที่ ลึก ซึ้ง และลี้ ลับ พระองค์ ทรงทราบสิง่ ที่ อยู่ ในความมืด และความสว่างก็ อยู่กับ พระองค์ 23 โอ
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอโมทนาและสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงประทานปัญญา
และกําลังแก่ข้าพระองค์ สิ ่งนั ้ นที ่พวกข้าพระองค์ทูลขอ พระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์รู แล้
้ ว เพราะพระองค์
ได้ ทรงสําแดงเรือ
่ งของกษั ตริย์ ให้แจ ้ง แก่ พวกข้า พระองค์� 24 แล ้ว ดาเนี ย ลก็ เข ้า ไปหาอารีโอคผู้ ซ่ึง กษั ตริ
ย์ แต่ งตัง้ ให้ ฆ่า นั ก ปราชญ์ แห่ งบาบิ โลน ท่านได้ เข ้า ไปและกล่าวแก่ อารีโอคว่า ดังนี้ “ขออย่า ฆ่า นั ก ปราชญ์
แห่ งบาบิ โลน ขอโปรดนํา ตัว ข้าพเจ้า เข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ และข้าพเจ้า จะถวายคํา แก้ฝัน แก่ กษั ตริย์ � 25 แล ้
วอารีโอคก็ รีบนําตัวดาเนี ยลเข้าเฝ้ากษั ตริย์ และกราบทูลพระองค์ ว่า “ข้าพระองค์ ได้ พบชายคนหนึ่ งในหมู่
พวกที่ ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ ชายผู้นี้ จะให้กษั ตริย์ทรงรู ค
้ ําแก้ พระสุ บินได้� 26 กษั ตริย์จึงตรัสแก่
ดาเนี ย ลผู้ ช่อ
้ ึง ความฝั นที ่ เราได้ ฝัน นั ้น และคํา แก้ ได้ หรือ �
ื ว่า เบลเทชัส ซาร์ว่า “เจ้ าสามารถที่ จะให้ เรารู ถ
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ดาเนี ย ลกราบทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ว่า “ไม่มี นั ก ปราชญ์ หรือ หมอดู หรือ โหร หรือ หมอดู ฤกษ์ ยามสํา
แดงความลึกลับซึ่งกษั ตริย์ไต่ถามแด่พระองค์ได้ 28 แต่มีพระเจ้าองค์หน่ง
ึ ในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลั
บทัง้ หลาย และพระองค์ทรงให้กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์รู ถึ
้ งสิง่ ซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลัง พระสุบินของ
พระองค์และนิ มิตที่ผุดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นนั ้นเป็นดังนี้ พระเจ้าข้า 29 โอ ข้าแต่กษั ตริย์
ขณะเมื่อ พระองค์ บรรทมอยู่ บนพระแท่น พระดําริในเรือ
่ งซึ่ง จะบังเกิด มาภายหลัง ได้ ผุ ดขึ้น และพระองค์
นั ้น ผู้ทรงเผยความลึ กล ั บก ็ ทรงให้พระองค์ รู ถึ
้ ง สิง่ ที่ จะบังเกิด มา 30 ฝ่ายข้า พระองค์ ซึ่ง ทรงเผยความลึ กล ั
บน ี้ แก่ ข้า พระองค์ นั ้น มิใช่เพราะข้า พระองค์ มี ปัญญามากกว่า ผู้ มี ชีวิต ทัง้ หลาย แต่ เพื่อ กษั ตริย์จะทรงรู ค
้ ํา
แก้พระสุบิน และเพื่อพระองค์จะทรงรู พ
้ ระดําริในพระทัยของพระองค์
27

ปฏิมากรในพระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ทอดพระเนตร และดู เถิด มี ปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้ ใหญ่ และสุกใส
ยิง่ นั ก ตัง้ อยู่ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ และรู ป ร่างก็ น่ากลัว 32 เศียรของปฏิมากรนี้ เป็นทองคําเนื้ อดี อก
และแขนเป็นเงิน ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์ 33 ขาเป็นเหล็ก เท้าเป็นเหล็กปนดิน 34 ขณะเมื่อพระองค์
ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่ งถูกตัดออกมามิใช่ด้วยมือ กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดิน กระทําให้
แตกเป็น ชิน
้ ๆ 35 แล ้ว ส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงิน และส่วนทองคํา ก็ แตกเป็น ชิน
้ ๆพร้อม
กัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดู ร้อน ลมก็ พัดพาเอาไป จึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลย แต่
ก้อนหินที ่กระทบปฏิมากรนั ้น กลายเป็น ภู เขาใหญ่ จนเต็ม พิ ภพ 36 นี่ เป็น พระสุ บิน พระเจ้า ข้า บัดนี้ เหล่ าข้า
พระองค์ขอกราบทูลคําแก้พระสุบินต่อพระพักตร์กษั ตริย์
31

กรุ งบาบิโลนของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแห่งแรก

โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ กษั ตริย์ จอมกษั ตริย์ ทัง้ หลาย ซึ่ง พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ได้ ทรงประทานราชอาณาจั
กร อานุภาพ ฤทธิ์เดชและสง่า ราศี 38 และได้ ทรงมอบไว้ในหัตถ์ พระองค์ ท่าน ซึ่ งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์
สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศ ไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ ณ ที่ ใดๆให้แก่ พระองค์ กระทําให้พระองค์ ปกครองมัน
ได้ทัง้ หมด เศียรทองคํานั ้นคือพระองค์เอง
37

อาณาจักรโลกแห่งที่สองและสาม คือมีเดียเปอร์เซียและกรีก
และยังมรี าชอาณาจักรที่สาม เป็นทองสัมฤทธิ์
ซึ่งจะปกครองอยูท
่ ัว่ พิภพ
39 ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าพระองค์

อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม
และจะมี ราชอาณาจักรที่ สี ่ แข ็ง แรงดัง่ เหล็ก เพราะเหล็ก ตี สิ ่ง ทัง้ หลายให้ หก
ั เป็น ชิน
้ ๆและปราบสิง่
ทัง้ ปวงลงได้ ราชอาณาจั กรน น
ั ้ จะหัก และทุบ สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ดัง เหล็ก ซึ่ง ทุบ ให้ แหลก 41 ดัง่ ที่ พระองค์
ทอดพระเนตรเท้า และนิว
้ เท้า เท ้า เป็น ดิน ช่างหม้ อบ ้างเหล็ กบ ้าง จะเป็น ราชอาณาจักรประสม แต่ ความ
แข็งแกร่ง ของเหล็ก จะยัง อยู่ ในนั ้น บ้าง ดัง ที่ พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็ก ปนดิน เหนี ยว 42 และนิว
้ เท้า เป็น
เหล็กปนดินฉั นใด ราชอาณาจั กรนัน
้ จึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉั นนั ้น 43 ดังที่ พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็ก
ปนดิน เหนี ยว ราชอาณาจักรจะปนกัน ด้วยเชื้อ สายของมนุษย์ แต่ จะไม่ ยึ ดก ัน แน่ น ไว้ ได้ อย่างเดีย วกั บท ี่
เหล็กไม่ประสมเข้ากับดิน
40

หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่แล้ว อาณาจักรของพระคริสต์จะตัง้ ขึ้น
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ ง ซึ่งไม่มีวัน
ทําลายเสีย ได้ หรือ ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะไม่ ตกไปแก่ ชนชาติ อื่น ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะกระทํา ให้ บรรดาราช
อาณาจักรเหล่านี้ แตกเป็นชิน
ั ้ จะตังม
้ ัน
่ อยู่เป็นนิ ตย์ 45 ดังที่พระองค์ทอด
้ ๆถึงอวสาน และราชอาณาจักรนน
พระเนตรก้อนหิน ถูก ตัด ออกจากภูเขามิ ใช่ด้วยมือ และก้อนหิน นั ้น ได้ กระทํา ให้เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ ดิน เงิน
และทองคํา แตกเป็น ชิน
้ ๆ พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ ได้ ทรงให้ กษั ตริย์ รู ้ว่า อะไรจะบังเกิด มาภายหลัง นี้ พระสุ บิ นนั ้น
เที่ยงแท้และคําแก้พระสุบินก็แน่ นอน�
44 และในสมัยของกษั ตริย์เหล่านั ้น

กษั ตริยพระราชทานยศชั
์
น
้ สูงให้แก่ดาเนี ยล

46 แล ้ วกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ก็ ทรงกราบลงและเคารพดาเนี ยล

และมี พระบัญชาให้นําเครือ
่ งบูชาและ
เครือ
่ งหอมมาถวายดาเนี ยล 47 กษั ตริย์ ตรัส กับ ดาเนี ย ลว่า “แน่ นอนที เดียว พระเจ้า ของท่านเป็น พระเจ้า
ของพระทัง้ หลาย และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของกษั ตริย์ทัง้ ปวง ทรงเป็นผู้เผยความลึ กลับเพราะท่าน
สามารถที่ จะเผยความลึ กล ั บน ี้ ได้ � 48 ฝ่า ยกษั ตริย์ ก็ พระราชทานยศชัน
้ สูง และของพระราชทานยิง่ ใหญ่
เป็ นอ ัน มากแก่ ดาเนี ยล และแต่ง ตัง้ ให้เป็น ผู้ ครอบครองหมดเมืองบาบิ โลน และเป็น ประธานใหญ่ ของนั ก
ปราชญ์ทัง้ สิน
ั รัค เมชาคและเอ
้ แห่งบาบิโลน 49 ดาเนี ยลก็กราบทูลขอต่อกษั ตริย์และพระองค์ทรงตัง้ ให้ชด
เบดเนโกเป็นผูจ
้ ัดราชการในเมืองบาบิโลน แต่ดาเนี ยลยังคงอยูใ่ นราชสํานั ก
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ปฏิมากรรู ปใหญ่ของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

1 กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ได้ สร้างปฏิมากรรู ป หนึ่ งด ้วยทองคํา

สูง หกสิบ ศอก กว้างหกศอก ทรงตัง้ ไว้ ณ
ที่ราบดูรา ในเมืองบาบิโลน 2 แล้วกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ประชุมอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่าราชการ
เมือง ผูพ
้ ิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ทัง้ หลายของหัวเมือง ให้เข้ามาในงานฉลอง
ปฏิมากรซึ่งกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 3 แล้วอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่าราชการเมือง ผู้พิพากษา
นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ทัง้ หลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมากร
ซึ่งกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตัง้ ขึ้น และเขาทัง้ หลายก็มายืนอยู่หน้าปฏิมากรซึ่งกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ได้ทรงตัง้ ขึ้น 4 และโฆษกก็ประกาศเสียงดังว่า “โอ บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย มี
พระบัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายว่า 5 เมื่อท่านได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่ สาย พิณ
ใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุก ชนิ ด ให้ ท่านทัง้ หลายกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด
เนสซาร์ได้ทรงตัง้ ไว้ 6 ผูใดที
้
่มิได้กราบลงนมัสการก็ให้โยนผูน
้ ั ้นทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู�
่ 7 เพราะฉะนั ้น
พอประชาชนได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณใหญ่และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด
บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย ก็กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งกษั ตริย์เนบูคัด
เนสซาร์ได้ทรงตัง้ ไว้
คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
เพราะฉะนั ้น ในครัง้ นั ้น พวกเคลเดีย บางคนมาเข้า เฝ้า และฟ้องพวกยิว ด้วยใจคิด ร้าย 9 เขาทัง้ หลาย
กราบ ทูล กษั ตริ ย์เนบู คัด เนส ซาร์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอ ทรง พระ เจริญ เป็น นิ ตย์ 10 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์
พระองค์ทรงออกกฤษฎีกาแล้วว่า ทุกคนผู้ได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณ
ใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด ก็ให้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา 11 และผูใ้ ดที่ไม่กราบลงนมัสการ
ก็ให้โยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ 12 มียิวบางคนที่พระองค์ได้แต่งตัง้ ให้จัดราชการในเมืองบาบิโลน คือชัดรัค
เมชาค และเอเบดเนโก โอ ข้าแต่กษั ตริย์ คนเหล่านี้ ไม่เชื่อฟังพระองค์ เขามิได้ปฏิบัติพระของพระองค์ หรือ
นมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้� 13 แล ้วเนบู คัด เนสซาร์ก็ ทรงกริว้ จัด และเดือดพล่าน มี
รับสัง่ ให้นําตัวชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกเข้ามา แล้วเขาก็นําคนเหล่านี้ เข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ 14 เนบูคัดเนส
ซาร์ทรงกล่าวแก่เขาว่า “โอ ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกเอ๋ย เป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้ามิได้ปรนนิ บัติพระ
ของเรา หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ 15 บัดนี้ ถ้าเจ้าพร้อมใจแล้ว พอเจ้าได้ยน
ิ เสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุก ชนิ ด เจ้ าจงกราบลงนมัสการ
ปฏิมากรซึ่ง เราได้ สร้างไว้ แต่ ถ้า เจ้า ไม่ นมัสการ จะต้องโยนเจ้า ทั นที เข ้า ไปในเตาที่ ไฟลุก อยู่ และผู้ ใดเล่า
จะเป็น พระเจ้า ที่ จะช่วยให้เจ้ าพ้น จากมือ ของเราได้� 16 ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษั ตริย์ว่า
“โอ ข้า แต่ เนบู คัด เนสซาร์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไม่ จําเป็น จะต้องตอบพระองค์ ในเรือ
่ งนี้ 17 ถ้า พระเจ้า ของ
พวกข้าพระองค์ผู้ซึ่งพวกข้าพระองค์ปรนนิ บัติ สามารถช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ พระองค์ก็จะทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นพระหัตถ์ของพระองค์ 18 แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั ้น โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ขอพระองค์ทรงทราบว่า พวกข้าพระองค์จะไม่ปรนนิ บัติพระของพระองค์ หรือนมัสการปฏิมากร
ทองคําซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ขึ้น�
8

คนยิวที่สัตย์ซื่ออยูใ่ นเตาไฟอย่างปลอดภัย

19 แล้วเนบู คัด เนสซาร์ทรงเกรีย
้ วกราดยิง่ นั ก

พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไปไม่พอพระทัยชัดรัค เม
ชาค และเอเบดเนโก พระองค์จึงรับสัง่ ให้ทําเตาไฟให้รอ
้ นกว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่า 20 และพระองค์รบ
ั สัง่ ให้บาง
คนที่ มี กําลัง มากที่สุด ในกองทัพ มามัด ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก และให้ โยนเขาเข้าไปในเตาที่ ไฟลุก
อยู่ 21 แล ้ว คนเหล่า นี้ ก็ ถู กมัด ไว้ทัง้ เสื้อ กางเกง หมวก และเครือ
่ งแต่ง กายอื่นๆ และเขาก็ ถู กโยนเข้าไปใน
เตาที่ไฟลุกอยู่ 22 ฉะนั ้นเพราะว่าคํารับสัง่ ของกษั ตริย์นั้นเข้มงวดมากและเตาไฟก็รอ
้ นจัด เปลวไฟจึงได้ฆ่า
คนที่ โยนชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก 23 และชายทัง้ สามนี้ คือ ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโกก็ ตกลงไป
กลางเตาไฟที่ลุกอยูท
่ ัง้ ยังมดอย
ั
ู่ 24 ขณะนั ้นกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉั บพลัน
พระองค์ ตรัสกับองคมนตรีของพระองค์ ว่า “เรามัดสามคนโยนเข้าไปกลางไฟมิ ใช่หรือ� เขาทูลตอบกษั ตริ
ย์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ จริงพระเจ้าข้า� 25 พระองค์ตรัสตอบว่า “ดูเถิด เราเห็นสี่คนถูกปล่อย กําลังเดินอยู่
กลางไฟ และเขาทัง้ หลายก็ไม่เป็นอันตราย รู ปร่างของคนที่สี่นั้นคล้ายคลึงกับพระบุตรของพระเจ้า�
เนบูคัดเนสซาร์ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า

ทรงกล่าวว่า “ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่ นี่ � แล ้ว ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโกก็ เดิน ออกมาจาก
26 แล้วเนบู คัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ ประตู เตาที่ ไฟลุกอยู่นั ้น
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กลางไฟ 27 ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่าราชการเมือง และองคมนตรีของกษั ตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามา เห็นว
่าไฟไม่มีอํานาจอะไรเหนื อร่างกายของคนเหล่านี้ ผมที่ ศีรษะของเขาก็ไม่งอ เสื้ อก็มิได้เป็นอันตราย ไม่มีกล
ิน
่ ไฟที่ตัวเขาทัง้ หลายเลย 28 เนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่า “สาธุการแด่พระเจ้าของชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก
ผู้ ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาช่วยผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น ผู้ วางใจในพระองค์ กระทํา ให้ พระบัญชา
ของกษั ตริย์ เหลวไป และยอมพลี รา่ งกายของเขาเสีย ดี กว่า ที่ จะปรนนิ บั ติ และนมัสการพระอื่น นอกจาก
พระเจ้า ของเขาเอง 29 เพราะฉะนั ้น เราจึง ออกกฤษฎี กาว ่า ชนชาติ ประชาชาติ หรือ ภาษาใดๆที่ กล ่าวมิ ดี มิ
ร้ายต่อพระเจ้าของชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก จะถู กหน
ั ่ เป็นชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเขาจะต้องเป็นกอง
ขยะ เพราะว่า ไม่ มี พระเจ้า อื่นที ่ จะสามารถช่วยให้พ้น ในทางนี้ ได้ � 30 แล ้ วกษั ตริย์ได้ ทรงเลื่อนยศให้ชด
ั รัค
เมชาค และเอเบดเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลน

4
เนบูคัดเนสซาร์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า

เรา กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ ขอประกาศแก่ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลาย ซึ่ง
อาศัย อยู่ บนพิภพทัง้ สิ้ นว ่า สันติ สุข จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายอย่างทวี คูณ 2 เราเห็น สมควรที่ จะแสดงหมาย
สําคัญ และ การ มหัศจรรย์ ซึ่ง พระเจ้า สูงสุด ได้ ทรง กระทํา แก่ เรา 3 หมาย สําคัญ ของ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ สัก
เท่าใด การมหัศจรรย์ ของพระองค์ กอปรด้วยฤทธานุ ภาพปานใด อาณาจักรของพระองค์ เป็น อาณาจักร
ถาวรเป็นนิ ตย์ และราชอาณาจักรของพระองค์นั้นดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ
1

เนบูคัดเนสซาร์ทรงนิ มิตเห็นต้นไม้ใหญ่

4 ตัวเรา

คือ เนบูคัดเนสซาร์อยู่เป็นผาสุกในนิ เวศของเรา และมีความเจริญอยู่ในวังของเรา 5 เราฝันเห็น
เรือ
่ งซึ่ง กระทํา ให้ เรากลัว ขณะเมื่อ เรานอนอยู่ บนที่นอนความคิด และนิ มิ ตอ ัน ผุด ขึ้น ในศีรษะของเราเป็น
เหตุ ให้ เราตกใจ 6 เราจึง ออกกฤษฎีกาเรียกนั ก ปราชญ์ แห่ งบาบิ โลนทัง้ สิน
้ มาหาเราเพื่อ ให้ แก้ ความฝัน ให้
แก่เรา 7 พวกโหร พวกหมอดู และคนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ ยามก็เข้ามาเฝ้า เราก็เล่าความฝันแก่เขา แต่
เขาทัง้ หลายแก้ฝันให้เราไม่ได้ 8 ในที่สุดดาเนี ยลก็เข้ามาเฝ้าเรา เขามีช่อ
ื ว่าเบลเทชัสซาร์ ตามนามพระของ
เรา เขามีวญ
ิ ญาณของพระผูบริ
้ สุทธิ์ เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่า 9 “โอ เบลเทชัสซาร์ หัวหน้าของพวกโหร
เพราะเราทราบว่าวิญญาณของพระผูบริ
้ สุทธิอยู
่
าน และไม่มีความลํ้าลึกใดๆที่จะให้ท่านแก้ยาก จงบอก
์ ในท่
นิ มิตทัง้ หลายในความฝันที ่เราได้ เห็น และตีความนิ มิตเหล่านั ้นให้แก่ เรา 10 นิ มิตที่ ผุ ดขึ้นในศีรษะของเรา
เมื่อนอนอยู่บนที่ นอน ดู เถิด เราได้ เห็นต้นไม้ท่ามกลางพิภพ มันสูงมาก 11 ต้นไม้เติบโตและแข็งแรง ยอด
ของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และประจั กษ์ไปถึงที่ สุดปลายพิภพ 12 ใบก็ งดงามและผลก็ อุดม และจากต้นไม้
นั ้น มี อาหารให้แก่ ชี วิต ทัง้ ปวง สัตว์ป่า ที่ ในทุ่ง นาอาศัย อยู่ใต้ ร่ม ของมัน และนกในอากาศก็ อาศัย อยู่ที่ กิ่งก
้า นของมัน และเนื้ อ หนั ง ทัง้ หลายก็ เลี้ยงตนอยู่ ด้วยมัน 13 ในนิ มิ ตที่ ผุ ดขึ้น ในศีรษะของเราเมื่อ เราอยู่ บนที่
นอน ดูเถิด เราได้เห็นผูพิ
้ ทักษ์ องค์บริสุทธิลงมาจากฟ้
าสวรรค์ 14 ท่านเปล่งเสียงและพูดดังนี้ ว่า ‘จงฟันต้น
์
ไม้ และตั ดก ง
ิ่ ทัง้ หลายของมัน ออกเสีย สะบัด ให้ใบของมั นร ่ วงออกแล้ว ให้ผลของมัน กระจายไป ให้สัตว์ป่า
หนี ไปเสียจากใต้ต้น และให้นกหนี ไปเสียจากกิง่ ของมัน 15 แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีปลอกเหล็ก
และทองสัมฤทธิส
่ ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้เขามีส่วนอยูก
่ ับ
์ วมไว้ ให้อยูท่
สัตว์ป่า ในหญ้า ที่ พื้น ดิน 16 ให้ จิ ตใจของเขาเปลี่ยนเสีย จากจิตใจมนุษย์ แล ้ว มอบใจสัตว์ป่า ให้ แก่ เขา และ
ปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั ้นจนครบเจ็ดวาระ 17 คําพิพากษานั ้นเป็นคําสัง่ ของผู้พิทักษ์ คําตัดสินนั ้นเป็นวาทะ
ขององค์ บริสุทธิ์ เพื่อ ผู้ มี ชี วิตอยู่ จะได้ ทราบว่า ท่านผู้ สูงสุด ทรงปกครองอยู่ เหนื อ ราชอาณาจักรของมนุษย์
และประทานราชอาณาจั กรนัน
้ แก่ ผู้ที่ พระองค์ จะประทาน และตัง้ ผู้ที่ ด้อยที่สุดให้อยู่เหนื อ� 18 ความฝันนี้
ตัว เราคือ กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ เห ็น และ โอ เบลเทชัส ซาร์ ท่านจงกล่าวคํา แก้ฝัน เถิด เพราะพวกนั ก
ปราชญ์ ทัง้ สิน
้ แห่ง ราชอาณาจักรของเราไม่ สามารถที่ จะให้ คํา แก้ ความฝัน แก่ เรา แต่ ท่านสามารถ เพราะ
วิญญาณของพระผู้บริสุทธิอยู
่
วท่าน�
์ ในตั
อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์จะถูกตัดออก

แล ้ว ดาเนี ยล ผู้ มี ชื่อ ว่า เบลเทชัส ซาร์ ก็ งงงัน อยู่ ชว
ั ่ โมงหนึ่ ง ความคิด ของท่านก็ กระทํา ให้ ท่านตกใจ
กษั ตริย์ตรัสว่า “เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคําแก้ ความฝันกระทําให้ท่านตกใจเลย� เบลเทชัส
ซาร์ทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระองค์ ขอให้ความฝันนั ้นเป็นเรือ
่ งของผู้ที่ เกลียดชังพระองค์เถิด และขอ
ให้ คํา แก้ ความฝัน นั ้น ตกแก่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์ 20 ต้นไม้ ที่ พระองค์ ทอดพระเนตร ซึ่ง เติบโตขึ้น และแข็ง
แรง จนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ ประจักษ์ ไปทัว่ พิภพทัง้ สิน
้ 21 ใบของมันก็งดงามและผลก็อุดม และจากต้น
นั ้ นมีอาหารให้แก่ ชีวิตทัง้ ปวง สัตว์ป่าในทุ่งนามาพึ่งร่มอยู่ใต้ ต้น และนกในอากาศก็ มาอาศัยอยู่ที่ กิง่ 22 โอ
19
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ข้าแต่ กษั ตริย์ นี่ คือพระองค์ เอง ผู้ทรงเจริญและเข้มแข็ง ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ได้ เจริญ และขึ้นไปถึง
ฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายพิภพ 23 และที่กษั ตริยทอดพระเนตรผู
์
พิ
้ ทักษ์ คือ
องค์บริสุทธิลงมาจากฟ้
าสวรรค์ และพูดว่า ‘จงฟันต้นไม้และทําลายเสีย แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน
์
มีปลอกเหล็กและทองสัมฤทธิส
่ ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้เขา
์ วมไว้ ให้อยูท่
มีส่วนอยู่กับสัตว์ป่า และปล่อยให้อยู่อย่างนั ้นจนครบเจ็ดวาระ� 24 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ต่อไปนี้ เป็นคําแก้พระ
สุ บิน เป็น พระราชกฤษฎีกามาจากผู้ สูงสุด ซึ่ง มาถึง กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ 25 ว่า พระองค์ จะทรง
ถูก ขับ ไล่ ไปเสีย จากท่ามกลางมนุษย์ และพระองค์ จะอยู่ กับ สัตว์ในทุ่ง นา พระองค์ จะต้องเสวยหญ้า อย่าง
กับ วัว และจะให้ พระองค์ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ จะเป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ จนกว่า พระองค์
จะทราบว่า ผู้ สูงสุด นั ้น ทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และพระองค์ จะประทานราชอาณาจั กรน ัน
้
แก่ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงปรารถนา 26 และที่ ทรงมี พระบัญชาให้ เหลือ ตอรากต้นไม้ นั้น ไว้ ก็ หมายความว่า ราช
อาณาจักรจะยัง เป็น ของพระองค์ ตัง้ แต่ พระองค์ ทรงทราบว่า สวรรค์ ปกครอง 27 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เพราะ
ฉะนั ้นขอทรงรับคํากราบทูลของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเลิกทําบาปเสียด้วยการกระทําความชอบธรรม
และเลิก ทําความชัว่ ช้า ด้วยสําแดงความกรุ ณาต่อ คนจน เผื่อ ว่า ความผาสุก ของพระองค์ อาจจะยืด ยาวไป
อีกได้�
กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ถูกพิพากษาเพราะเหตุความเย่อหยิง่

28 สิ่งเหล่านี้ ทัง
้ สิน
์
คัดเนสซาร์ 29 พอสิน
้ ได้บังเกิดขึ้นแก่กษั ตริยเนบู
้ สิบสองเดือน พระองค์เสด็จดําเนิ นอยู่

ในพระราชวังแห่งราชอาณาจักรบาบิโลน 30 และกษัตริย์ตรัสว่า “นี่ เป็นมหาบาบิโลนมิใช่หรือ ซึ่งเราได้สร้าง
ไว้เพื่อ วงศ์ วานแห่งอาณาจั กรน ี้ ด้วยอํานาจใหญ่ ยงิ่ ของเรา และเพื่อ เป็น ศั กด ิ์ศร ี อน
ั สูงส่ง ของเรา� 31 เมื่อ
กษั ตริย์ตรัสยังไม่ทันขาดพระวาทะ ก็ มีเสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ ว่า “โอ กษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ เราลัน
่
วาจาไว้ กับ เจ้า แล้ วว ่า ราชอาณาจักรได้ พรากไปเสีย จากเจ้า แล้ว 32 และเจ้า จะถูก ขับ ไล่ ไปจากท่ามกลาง
มนุษย์ และเจ้า จะอยู่ กับ สัตว์ในทุ่ง นา และเจ้า จะต้องกิน หญ้า อย่างกับ วัว จะเป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด
วาระ จนกว่าเจ้าจะเรียนรู ได้
้ ว่า ผู้สูงสุดปกครองอยู่เหนื อราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณา
จักรนน
ั ้ แก่ผูที
้ ่พระองค์ทรงปรารถนา� 33 ในทันใดนั ้นเองพระวาทะก็สําเร็จในเรือ
่ งเนบูคัดเนสซาร์ พระองค์
ถู กขับ ไล่ ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และเสวยหญ้า อย่างกับ วัว และพระกายก็ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ จน
พระเกศางอกยาวอย่างกับ ขนนกอินทรี และพระนขาก็ เหมือนเล็บ นก 34 เมื่อ สิน
้ สุด วาระนั ้น แล้ว ตัว เรา
เนบู คัด เนสซาร์ก็ แหงนหน้า ดู ฟ้า สวรรค์ และจิต ปกติ ของเราคืน มา และเราก็ สาธุ การแด่ ผู้ สูงสุด นั ้น และ
สรรเสริญถวายเกียรติยศแด่ พระองค์ ผู้ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ เพราะราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชอาณา
จักรนิรน
ั ดร์ และอาณาจักรของพระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ 35 สําหรับพระองค์ชาวพิภพทัง้ สิน
้ นั บว่าไม่มีค่า
ท่ามกลางกองทัพแห่งสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทําตามชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย
และไม่ มี ผู้ ใดยับยัง้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ หรือตรัสถามพระองค์ ได้ ว่า “พระองค์ ทรงกระทําสิง่ ใด� 36 ใน
เวลานั ้นเอง จิตปกติของเราก็กลับคืนมา ความสูงส่งและราชสง่าราศีกลับมาสู่เราอีก เพื่อสง่าราศีแห่งราช
อาณาจักรของเรา องคมนตรีและข้า ราชบริพารของเรากลับ มาหาเรา และเราก็ รบ
ั การสถาปนาไว้ในราช
อาณาจักรของเรา ความใหญ่ ยงิ่ กลับ เพิม
่ พูน แก่ เราขึ้ นอ ีก 37 บัดนี้ ตัว เราคือ เนบู คัด เนสซาร์ ขอสรรเสริญ
ยกย่องและถวายพระเกียรติ แด่ พระมหากษั ตริย์ แห่ งสวรรค์ เพราะว่า พระราชกิจ ของพระองค์ ก็ ถูก ต้อง
และพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดําเนิ นอยู่ในความเย่อหยิง่ พระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ํา
ลง

5

การเลี้ยงใหญ่ของเบลชัสซาร์
กษั ตริย์ เบลชัส ซาร์ได้ ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ แก่ เจ้ านายหนึ่ ง พัน คน และเสวยเหล้า องุน
่ ต่อ หน้า คนหนึ่ ง
พันนั ้น 2 เมื่อเบลชัสซาร์ทรงลิม
่ แล้ว จึงมพ
ี ระบัญชาให้นําภาชนะทองคําและเงินซึ่งเนบูคัดเนส
้ รสเหล้าองุน
ซาร์ราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม ออกมาให้กษั ตริย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้
พระสนมและนางห้ามจะได้ใช้ใส่เหล้าดื่ม 3 เขาทัง้ หลายจึงนําภาชนะทองคําซึ่งได้กวาดมาจากพระวิหาร คือ
พระนิ เวศของพระเจ้า ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์ และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนางห้ามก็
ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั ้น 4 เขาทัง้ หลายดื่มเหล้าองุน
่ และสรรเสริญพระที่ ทําด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์
เหล็ก ไม้และหิน
1

พระเจ้าทรงเขียนที่ผนั งของพระราชวัง
ใน ทันใด นั ้น นิว
้ มือ คน ได้ ปรากฏ ขึ้น และ เขียน ลง ที่ ผนั ง ของ พระราชวัง ขอ งกษั ตริ ย์ ตรง ข้าม กับ คัน
ประทีป และกษั ตริย์ก็ ทอดพระเนตรมือที่ เขียนนั ้น 6 แล้วสี พระพักตร์ของกษั ตริย์ก็ เปลี่ยนไป พระดําริของ
พระองค์ กระทํา ให้ พระองค์ ตกพระทัย พระเพลาก็ อ่อนเปลี้ย พระชานุ ก็ กระทบกัน 7 กษั ตริย์ รับสัง่ เสียงดัง
5
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ให้นําหมอดูและคนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ ยามเข้ามาเฝ้า และกษั ตริย์ตรัสกับพวกนั กปราชญ์กรุงบาบิโลน
ว่า “ผูใดที
้
่อา่ นข้อเขียนนี้ และแปลความให้เราได้ เราจะให้ผูนั
้ ้นสวมเสื้อสีม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และ
เราจะตัง้ ให้เป็ นอุปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา� 8 แล้วพวกนั กปราชญ์ของกษั ตริย์ก็เข้ามาทัง้ หมด แต่
เขาทัง้ หลายอ่านข้อเขียน หรือแปลความหมายให้กษั ตริย์ทรงทราบหาได้ ไม่ 9 แล้วกษั ตริย์เบลชัสซาร์ก็ ตก
พระทัย มาก และสี พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไป และเจ้า นายทัง้ หลายของพระองค์ ก็ สนเท่ห์ 10 ด้วย
เหตุ พระวาทะของกษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้ หลาย พระราชินี ก็ เสด็จ เข้า มาในท้องพระโรงการเลี้ยง และพระ
ราชินีทรงมีพระเสาวนี ยว่
์ า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์ ขอพระองค์อย่าได้ตกพระทัย หรือ
ให้สีพระพักตร์ของพระองค์เปลี่ยนไป 11 ในราชอาณาจักรของพระองค์มีชายคนหนึ่ ง มีวิญญาณของพระผู้
บริสุทธิในตั
ว ในครัง้ รัชกาลของพระชนก ความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ ได้มี
์
ประจํา อยู่ ที่ ชายคนนี้ และกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์พระชนกของพระองค์ คือ กษั ตริย์ พระชนกของพระองค์
ได้ ทรงแต่งตัง้ ให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยาม 12 เพราะว่าดา
เนี ยล ซึ่ง กษั ตริย์ประทานนามว่า เบลเทชัส ซาร์ มี วิญญาณเลิศ มี ความรู และความเข้
้
าใจที่ จะแก้ ความฝัน
แก้ ปริศนาและแก้ ปัญหาต่างๆ บัดนี้ ทรงเรียกดาเนี ย ลให้ เข ้า มาเฝ้า แล ้ว เขาก็ จะแปลความหมายถวาย
พระองค์� 13 เขาจึง นํา ดาเนี ย ลเข้า มาเฝ้า กษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัส ถามดาเนี ย ลว่า “ท่านคือ ดาเนี ย ลคนนั ้น ใน
พวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาห์ ที่กษั ตริย์เสด็จพ่อของเรานํามาจากยูดาห์หรือ 14 เราได้ยนว
ิ
่าท่านมีวญ
ิ ญาณของพระในตัว และท่านมีความสว่าง ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจําตัว 15 บัดนี้ เราให้
พวกนั กปราชญ์ พวกหมอดูมาเข้าเฝ้า เพื่อให้อ่านข้อความนี้ และแปลความหมายให้เรา แต่ เขาแปลความ
หมายของเรือ
่ งราวนี้ ไม่ได้ 16 แต่เราได้ยินว่าท่านให้คําแปลและแก้ปัญหาได้ บัดนี้ ถ้าท่านอ่านข้อความและ
แปลความหมายให้ได้ จะให้ท่านสวมเสื้อสีม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และจะตัง้ ท่านให้เป็นอุปราชตรีใน
ราชอาณาจักร�
ดาเนี ยลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตริย์

“ขอทรงเก็บของพระราชทานไว้กับพระองค์เถิด และขอ
ทรงพระราชทานรางวัล แก่ ผู้ อ่น
ื ฝ่ายข้า พระองค์ จะขออ่านข้อ เขียนถวายกษั ตริย์ และถวายคํา แปลความ
หมายให้พระองค์ ทรงทราบ 18 โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ พระเจ้าสูงสุดได้ ทรงประทานพระราชอาณาจั กร ความยิง่
ใหญ่ และสง่า ราศี และเกียรติ ยศแด่ เนบู คัด เนสซาร์ราชบิดาของพระองค์ 19 และเพราะความยิง่ ใหญ่ ซ่ึง
พระองค์ประทานแก่เนบูคัดเนสซาร์ บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลายจึงได้สัน
่ สะท้าน
และเกรงขามต่อ พระพักตร์พระราชบิดา พระองค์ จะทรงประหารผู้ ใดก็ ทรงประหารเสีย หรือ ทรงให้ ผู้ ใด
ดํารงชีวต
ิ อยู่ ก็ ทรงให้ ดํารงชีวต
ิ พระองค์ จะทรงแต่ง ตัง้ ผู้ ใดก็ ทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ผู้ ใด
ด้อยลงพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 20 แต่ เมื่อ พระทัย ของพระบิดาผยองขึ้น ฝ่ายจิต วิญญาณของพระองค์ ก็ แข ็
งกระด้างไป จึง ทรงประกอบกิ จด ้วยความเห่อเหิม พระเจ้า ทรงถอดพระองค์ จากราชบัล ลั งก ์ และทรงริบ
สง่า ราศี ของพระองค์ ไปเสีย 21 พระเจ้า ทรงขับ ไล่ เนบู คัด เนสซาร์ไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ และทรง
กระทําให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า และทรงให้อยูกั
่ บลาป่า ทรงให้หญ้าเสวยเหมือนวัว
และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ จนกว่าพระองค์รู ว่
้ าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครอง
ราชอาณาจักรของมนุษย์ และทรงแต่งตัง้ ผู้ที่ พระองค์ จะทรงปรารถนาให้ปกครอง 22 โอ ข้าแต่ เบลชัสซาร์
พระองค์เป็นราชโอรส แม้พระองค์ทรงทราบเช่นนี้ ทัง้ สิน
้ แล้ วก็มิได้ถ่อมพระทัย 23 แต่ทรงยกองค์พระองค์
ขึ้น สู้ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง สวรรค์ และทรงให้ นํา ภาชนะแห่ง พระนิ เวศของพระองค์ มาต่อ พระพักตร์
พระองค์ แล ้ว พระองค์ พวกเจ้า นายของพระองค์ พระสนม และนางห้ามของพระองค์ ก็ ดื่ม เหล้า องุน
่ จาก
ภาชนะเหล่า นั ้น และพระองค์ ทรงสรรเสริญ พระที่ ทํา ด้วยเงิน ทองคํา ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่ง
จะดู หรือฟัง หรือรู เ้ รือ
่ งก็ ไม่ ได้ แต่ พระองค์ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าซึ่งลมปราณของพระองค์ อยู่ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ และทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ 24 จึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระพักตร์
25
ได้ จาร ึก ข้อ เขียนนี้ ลงไว้ ต่อ ไปนี้ เป็น ข้อ เขียนที่ จาร ึก ไว้ คือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน 26 ต่อ ไปนี้
เป็น คํา ไขเรือ
่ งราวนั ้น เมเน พระเจ้า ได้ ทรงคํานวณวาระแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ ไว้ แล้ว และทรง
นํา ราชอาณาจั กรน ั น
้ มาถึง สิน
้ สุด 27 เทเคล พระองค์ ได้ ถู กชัง่ ในตราชู ทรงเห็นว ่า ยัง ขาดอยู่ 28 เปเรส ราช
อาณาจักรของพระองค์ ถู กแบ่ง ออกให้แก่ คนมีเดีย และคนเปอร์เซ ีย� 29 แล ้วเบลชัส ซาร์ก็ ทรงบัญชาและ
เขาได้ ให้ดาเนี ย ลสวมเสื้อ สี ม่วง และให้สวมสร้อยคอทองคํา และทรงให้ประกาศเกี่ยวกับ เรือ
่ งของท่านว่า
ท่านได้ เป็ นอุปราชตรีในราชอาณาจั กร 30 ในคื นวันนั ้นเอง เบลชัสซาร์กษั ตริย์คนเคลเดี ยก็ทรงถูกประหาร
31 และดาริอส
ั คนมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักร มีพระชนมายุหกสิบสองพรรษา
17 แล้วดาเนี ยลกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริยว่
์ า

6
ตําแหน่ งของดาเนี ยล

ดาเนี ยล 6:1

694

ดาเนี ยล 6:24

1 ดาริอส
ั พอพระทัยที่จะทรงแต่งตังอ
้ ป
ุ ราชหนึ่ งร้อยยีสิ
่ บคนขึ้นเหนื อราชอาณาจักร เพื่อจะให้ปกครองอยู่
ทัว่ ราชอาณาจักร 2 และทรงตัง้ อภิรัฐมนตรีสามคนอยูเหนื
่
อ มีดาเนี ยลเป็นอภิรัฐมนตรีคนแรก เพื่อให้อุปรา
ชรายงานติดต่อ เพื่อกษั ตริย์จะมิได้ทรงขาดประโยชน์ 3 แล้วดาเนี ยลคนนี้ ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆ
และอุปราช เพราะวิญญาณเลิศ สถิ ตก ั บท ่าน และกษั ตริย์ ก็ ทรงหมายพระทัย จะทรงแต่ง ตัง้ ท่านให้ ครอบ
ครองเหนื อ ราชอาณาจั กรนัน
้ ทัง้ หมด 4 อภิ รัฐมนตรีและอุปราชทัง้ หลายจึงหามูล เหตุ ฟ้องดาเนี ยลในเรือ
่ ง
เกี่ยวกับราชอาณาจักร แต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนสัตย์ซื่อ จะหาความพลัง้ พลาด
หรือความผิดในท่านมิได้เลย 5 คนเหล่านี้ จึงกล่าวว่า “เราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนี ยลไม่ได้เลย นอกจากเราจะ
หาเรือ
่ งที่ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ แห่งพระเจ้าของเขา� 6 แล้วอภิ รัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ ได้ พากันเข้า
เฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “ข้าแต่กษั ตริยดาริ
์
อส
ั ขอทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์ 7 บรรดาอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
ทัง้ ข้าหลวงภาค และอุปราช มนตรีและผู้ วา่ ราชการเมืองทัง้ หลายทัง้ สิน
้ ได้ ตกลงกั นว ่า กษั ตริย์ สมควรจะ
ได้ทรงตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎีกาว่า ในสามสิบวันนี้ ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดทูลขอต่อพระเจ้าหรือมนุษย์
นอกเหนื อพระองค์ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงในถํ้าสิงโตเสีย

พระราชกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้า

โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ บัดนี้ ขอ พระองค์ ออก พระ ราช กฤษฎี กา และ ลง พระนาม ใน หนั งสือ สําคัญ เพื่อ จะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย ซึ่งจะแก้ไขหาได้ไม่� 9 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์
ดาริอส
ั จึงทรงลงพระนามในหนั งสือสําคัญและพระราชกฤษฎีกา
8

ดาเนี ยลอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครัง้

เมื่อ ดาเนี ย ลทราบว่า ลงพระนามในหนั งสือ สําคัญ นั ้น แล้ว ท่านก็ ไปยัง เรือนของท่าน ที่ มี หน ้า ต่าง
ห้องชัน
้ บนของท่านเปิด ตรงไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และท่านก็ คุ กเข่า ลงวัน ละสามครัง้ อธิษฐานและโมทนา
พระคุณ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่ ท่านได้ เคยกระทํา มาแต่ ก่อน 11 แล ้ว คนเหล่า นี้ ก็ได้ พากัน มา
และได้ พบดาเนี ย ลอธิษฐานและวิงวอนอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่าน 12 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ เข ้า ไปใกล้
กราบทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ เก ี่ ยวด ้วยพระราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ได้ ทรง
ลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาฉบับ หนึ่ งม ิ ใช่ หรือ ว่า ถ้า ผู้ หน่ง
ึ 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
่ ง
นั ้น ยัง คงอยู่ ตามกฎหมายของคนมีเดีย และคนเปอร์เซ ีย ซึ่ง จะแก้ไขหาได้ ไม่ � 13 แล ้ว เขาจึง กราบทูล ต่อ
พระพักตร์กษั ตริย์ว่า “ดาเนี ยลคนนั ้นในพวกที่ ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ หาได้เชื่อฟังพระองค์ไม่ โอ
ข้า แต่ กษั ตริย์ และไม่ เชื่อ ฟัง พระราชกฤษฎีกาซึ่ง พระองค์ ทรงลงพระนามไว้ แต่ ได้ ทูล ขอวัน ละสามครัง้ �
14 เมื่อ กษั ตริย์ ทรงสดับ ถ้อยคํา เหล่า นี้ แล้ว ก็ ทรงโทมนั ส ยิง
่ นั ก และทรงตัง้ พระทัย หาทางช่วยดาเนี ย ลให้
พ้น ทรงหาหนทางช่วยดาเนี ยลให้รอดพ้นจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก 15 แล้วคนเหล่านั ้ นก็พากันมาเข้าเฝ้า
กษั ตริย์ และกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอพระองค์ พึง ทราบว่า กฎหมายของคนมีเดีย และคน
เปอร์เซียว่า พระราชกฤษฎีกาก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งกษั ตริย์ทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้�
10

ดาเนี ยลถูกทิง้ ในถํ้าสิงโต

เขาก็นําดาเนี ยลมาทิง้ ในถํ้าสิงโต กษั ตริย์ตรัสแก่ดาเนี ยลว่า “พระเจ้าของ
ท่าน ผู้ซึ่งท่านปรนนิ บัติ อยู่เนื องนิ ตย์นั ้น พระองค์ จะทรงช่วยท่านให้รอดพ้น� 17 แล้วเขานําศิ ลาก้อนหนึ่ ง
มาปิดปากถํ้าไว้ กษั ตริย์ก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์ เพื่อว่าจะไม่มีสิ
่งใดอันเกี่ยวกับดาเนี ยลเปลี่ยนแปลงไป
16 แล้วกษั ตริย์จึงทรงบัญชา

กษั ตริยทรงเป็
์
นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลออกมาจากถํ้า

แล ้ วกษั ตริย์ ก็ เสด็จ กลับ พระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืน นั ้น ไม่ ให้ นํา เครือ
่ งดนตรีอน
ั ใด
มาหน้าพระที่ และบรรทมไม่หลับ 19 พอเช้าตรู ่ กษั ตริย์ก็ลุ กขึ้นรีบเสด็จไปยังถํ้าสิงโต 20 เมื่อพระองค์เสด็จ
มาใกล้ ถ้ํา นั ้น พระองค์ ก็ ตรัส เรียกดาเนี ย ลด้วยเสียงโทมนั ส กษั ตริย์ตรัส กับ ดาเนี ย ลว่า “โอ ดาเนี ยล ผู้รบ
ั
ใช้ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้า ของท่านซึ่ง ท่านปรนนิ บั ติ อยู่เนื องนิ ตย์นั ้น ทรงสามารถที่ จะช่วย
ท่านให้พ้นจากสิงโตได้ แล้วหรือ� 21 แล้วดาเนี ยลกราบทูลกษั ตริย์ว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ
เป็น นิ ตย์ 22 พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาปิดปากสิงโตไว้ มั นม ิ ได้ ทํา อันตราย
แก่ ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเห็ นว ่า ข้า พระองค์ ไร้ความผิด ต่อ พระพักตร์พระองค์ โอ ข้า แต่ กษั ตริย์
ข้า พระองค์ มิได้ กระทํา ผิด ประการใดต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วย � 23 ฝ่า ยกษั ตริย์ ก็ โสมนั ส ในพระทัย เป็น
ล้นพ้น และทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า เขาจึงเอาดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า ไม่ปรากฏว่ามีอน
ั ตราย
อย่างไรบนตั วท ่านเลย เพราะท่านได้ เชื่อ ในพระเจ้า ของท่าน 24 แล ้ วกษั ตริย์ทรงบัญชาให้นํา คนเหล่านั ้ นที
18
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่ ฟ้องดาเนี ย ลมาโยนทิง้ ในถํ้า สิงโต ทัง้ ตัว เขา บุ ตรทัง้ หลายของเขา และภรรยาของเขาทัง้ หลายด้วย และ
ก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถํ้า สิงโตก็ได้ฟัดเขาอยูเ่ สียแล้ว และหักกระดูกของเขาทัง้ หลายเป็นชิน
้ ๆไป
ดาริอส
ั ยกย่องพระเจ้าของดาเนี ยล
แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงมี พระราชสารไปถึง บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลายที่
อาศัยอยูใ่ นพิภพทัง้ สินว
้ ่า “สันติสุขจงมีแก่ท่านทัง้ หลายอย่างทวีคูณ 26 เราออกกฤษฎีกาว่า ให้คนทัง้ หลาย
สัน
่ สะท้านและยําเกรงต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของดาเนี ย ลในราชอาณาจักรของเราทัง้ หมด เพราะพระองค์
ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ทรงดํารงอยู่เป็น นิ ตย์ อาณาจักรของพระองค์ จะไม่ ถู กทําลาย และราช
อาณาจักรของพระองค์จะดํารงจนถึงที่สุด 27 พระองค์ทรงช่วยให้พ้นและช่วยให้พ้นภัย พระองค์ทรงกระทํา
หมายสําคัญและการมหัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้ชว
่ ยดาเนี ยลให้พ้นจากฤทธิ์
ของสิงโต� 28 ดังนั ้น ดาเนี ยลผู้นี้ จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอส
ั และในรัชสมัยของไซรัสคนเปอร์เซีย
25
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อาณาจักรโลกทัง้ สี่ซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์

1 ในปี ต้น แห่ง รัช กาลเบลชัส ซาร์กษั ตริย์ เมืองบาบิ โลน

ดาเนี ย ลมี ความฝัน และนิ มิ ตผุด ขึ้น ในศีรษะของ
ท่านเมื่อ ท่านนอนอยู่ ในที่นอนของท่าน ท่านจึ งบ ัน ทึก ความฝัน นั ้น ไว้ และบรรยายเนื้ อ เรือ
่ งนั ้น 2 ดาเนี ย ล
กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตเวลากลางคืน และดู เถิด ลมทัง้ สี่ ของฟ้า สวรรค์ ได้ ปลุก ปั่ นทะเลใหญ่ นั ้น
3 และสัตว์มหึมาสี่ตัวได้ข้น
ึ มาจากทะเล แต่ละตัวกต่
็ างกัน 4 ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้า
มองดู นั ้น ขนปี กก ็ ถู กถอนออกไป และมัน ถูก ยกขึ้น จากแผ่น ดิน และให้ยน
ื สองเท้า เหมือนคน และมอบใจ
ของมนุษย์ให้แก่มัน 5 และดูเถิด มีสัตว์อีกตัวหนึ่ งเป็นตัวที่สองเหมือนหมี มันขยับตัวข้างหนึ่ งขึ้น มีกระดูก
ซี่โครงสามซี่ อยู่ ในปากของมัน ระหว่างซี่ ฟัน มี เสียงบอกมั นว ่า ‘จงลุก ขึ้ นก ิน เนื้ อ ให้ มากๆ� 6 ต่อ จากนี้ ไป
ข้าพเจ้าก็ ได้ มองดู ดู เถิด สัตว์อีกตัวหนึ่ งเหมือนเสือดาว บนหลั งมีปี กนกสี่ ปีก สัตว์นั ้ นมีหว
ั สี่ หว
ั และมันรับ
ราชอํานาจ 7 ต่อ จากนี้ ไปข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด สัตว์ที่ สี่ มั นร ้า ยกาจและเป็ นที ่ น่า กลัว
และแข็ง แรงยิง่ นั ก มั นม ี ฟัน เหล็ก มหึมา มั นก ิน และหัก เป็น ชิน
้ ๆ และกระทืบ สิง่ ที่ เหลือ นั ้น เสีย มัน ต่างกับ
สัตว์อ่น
ื ทัง้ หลายที่อยูก่
่ อนมัน มันมเี ขาสิบเขา 8 ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรือ
่ งเขาเหล่านั ้น ดูเถิด มีอีกเขาหนึ่ งเล็กๆ
งอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั ้น เขารุ น
่ แรกสามเขาได้ ถู กถอนรากออกไปต่อหน้ามัน และดู เถิด ในเขาอัน
นี้ มี ตาเหมือนตามนุษย์ มี ปากพูด เรือ
่ งใหญ่ โต 9 ขณะที่ ข้าพเจ้า ดู อยู่ มี หลายบัล ลั งก ์ ถู กล ้มลง และผู้ หน่ง
ึ ผู้
เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ ขาวอย่างหิมะ พระเกศาที่ พระเศียรของพระองค์ เหมือนขนแกะ
บริสุทธิ์ พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก 10 ธารไฟพุ่งออกและไหล
ออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ คนนั บแสนๆปรนนิ บติ
ั พระองค์ คนนั บโกฏิๆเข้าเฝ้าพระองค์ ผูพิ
้ พากษา
ก็ ข้น
ึ นั ่ งบัลลั งก์ บรรดาหนั งสื อก็เปิดขึ้น 11 ข้าพเจ้าก็ จ้องดู เพราะเสียงพูดใหญ่โตของเขาเล็กนั ้น และเมื่อ
ข้าพเจ้า จ้องดู สัตว์ตั วน ั ้นก ็ ถู กฆ่า และศพก็ ถู กทําลาย มอบให้ เผาเสีย ด้วยไฟ 12 ส่วนเรือ
่ งสัตว์ที่ เหลือ อยู่
นั ้น ราชอํานาจของมันก็ถู กนําไปเสีย แต่ชีวิตของมันนั ้นยังอยู่ต่อไปให้ถึงฤดูหน่ง
ึ และวาระหนึ่ ง 13 ข้าพเจ้า
เห็นในนิ มิตกลางคืน และดูเถิด มีท่านผู้หน่งึ เหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่าน
มาหาผู้ เจริญ ด้วยวัย วุฒิ นั ้น เขานํา ท่านมาเฝ้า ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 14 ราชอํานาจ สง่า ราศี กับ ราช
อาณาจั กร ก็ได้ มอบให้ แก่ ท่าน เพื่อ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ ท่าน
ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรน
ั ดร์ซ่ึงจะไม่สิ ้นสุดไป และอาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักร
ซึ่งจะไม่ถูกทําลายเลย
นิ มิตของสัตว์ทัง้ สี่
ส่วนข้าพเจ้า คือ ดาเนี ยล จิ ตใจข้าพเจ้า ก็ เป็น ทุกข์ ในตัว ข้าพเจ้า เพราะนิ มิ ตในศีรษะของข้าพเจ้า ก็
กระทํา ให้ข้าพเจ้า ตกใจ 16 ข้าพเจ้า เข้าไปใกล้ ท่านผู้ หน่ง
ึ ที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั่น และไต่ถามความจริง ของเรือ
่ งราวนี้
ท่านก็ บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้า รู ค
้ วามหมายของเรือ
่ งเหล่า นี้ 17 สัตว์มหึมาทัง้ สี่ คือ กษั ตริย์สี ่องค์ ซึ่ง จะ
เกิดมาจากพิภพ 18 แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิร์ าชอาณาจั
กรน ัน
้ สืบๆไปเป็น นิ ตย์ คือ เป็น นิ ตย์ นิ รน
ั ดร์ 19 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ อยากจะทราบถึง ความจริงอ ัน เกี่ยวกับ สัตว์ตั
วที่สี่นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและหัก
เป็นชิน
้ ๆและกระทืบสิง่ ที่เหลือนั ้นเสีย 20 และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมัน และเขาอีกเขาหนึ่ งซึ่ง
งอกขึ้น มาต่อ หน้า เขารุ น
่ แรกสามเขาที่ หลุด ไป เขาซึ่ งม ี ตาและมี ปากซึ่ง พูด สิง่ ใหญ่ โต และซึ่ งด ู เหมือนจะ
ใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกัน 21 เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ ทําสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ 22 จนถึงผู้เจริญ
ด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั ้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิ
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ชนรับราชอาณาจักรมาถึง 23 ท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ ว่า ‘เรือ
่ งสัตว์ตัวที่สี่จะมีราชอาณาจักรที่สี่บนพิภพซึ่งจะผิ
ดกับราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ และจะกินทัง้ พิภพนี้ เสียและเหยียบพิภพลง และหักพิภพนั ้นให้แตกออกเป็นชิน
้ ๆ
24 ส่วนเรือ
่ งเขาสิบ เขานั ้น จากราชอาณาจั กรน ี้ จะมี กษั ตริย์ สิ บพระองค์ เกิด ขึ้น และมี กษั ตริย์ อี กองค์ หน ่งึ
เกิด ขึ้น ภายหลัง ผิด แปลกกว่า กษั ตริย์ ที่ มี มาก ่อน และจะโค่น กษั ตริย์ เสีย สามองค์ 25 ท่านจะพูด คํา กล่าว
ร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะให้วสุ
ิ ทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั ้นอิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระ
และพระราชบัญญั ติ และเขาทัง้ หลายจะถูก มอบไว้ในมือ ของท่าน ตลอดหนึ่ ง วาระ สองวาระ กับ ครึง่ วาระ
26 แต่ ผู้ พิพากษาก็ จะขึ้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ และจะทรงนํา เอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อ จะทรงเผาผลาญ
และทําลายเสีย ให้ สิน
้ สุด 27 และอาณาจักรกับ ราชอาณาจักรและความยิง่ ใหญ่ แห่ งบรรดาอาณาจักรภาย
ใต้ สวรรค์ ทัง้ สิน
้ จะต้องถูก มอบไว้แก่ ชุ มนุ มแห่ง วิสุทธิ ชนขององค์ ผู้ สูงสุด นั ้น อาณาจักรของท่านจะเป็น
อาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ และราชอาณาจักรทัง้ สิน
่ งราวก็ สิ ้น สุด ลงเพียงนี้
้ จะปรนนิ บั ติ และเชื่อ ฟัง ท่าน� 28 เรือ
ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนี ยล ความคิดของข้าพเจ้าก็ทําให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสีหน้าของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไป
แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรือ
่ งราวนี้ ไว้ในใจ�
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นิ มิตของดาเนี ยลเรือ
่ งแกะผู้ตัวหนึ่ งกับแพะผู้ตัวหนึ่ ง

1 ในปี ที่ สามแห่งรัชกาลกษั ตริย์เบลชัสซาร์ มีนิมิตปรากฏแก่ ข้าพเจ้าดาเนี ยล

หลังจากนิ มิตที่ ปรากฏแก่
ข้าพเจ้าครัง้ แรกนั ้น 2 และข้าพเจ้าเห็นเป็นนิ มิต ต่อมาขณะที่ข้าพเจ้าอยูที
่ ่สุสาปราสาท ซึ่งอยูใ่ นแขวงเมือง
เอลาม และข้าพเจ้าก็เห็นเป็นนิ มิต และข้าพเจ้าอยูร่ ม
ิ แม่น้ําอุลัย 3 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นเห็น และดูเถิด แกะผู้
ตัวหนึ่ งยืนอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ํา มีเขาสองเขา เขาทัง้ สองสูง แต่เขาหนึ่ งสูงกว่าอีกเขาหนึ่ ง และเขาที่สูงนั ้นงอกมา
ทีหลัง 4 ข้าพเจ้าเห็นแกะผู้นั้นขวิดไปทางตะวันตก และทางเหนื อและทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทานมันได้
และไม่มีใครที่จะช่วยให้พ้นจากมือของมันได้ มันทําตามชอบใจของมันและก็พองตัวขึ้น 5 เมื่อข้าพเจ้ากําลัง
ตรึกตรองอยู่ ดูเถิด มีแพะผู้ตัวหนึ่ งมาจากทิศตะวันตก เหาะข้ามพื้นพิภพทัง้ สิน
้ มา ไม่แตะต้องพื้นดินเลย
และแพะนั ้นมเี ขาเด่นอยูใ่ นระหว่างตาของมันเขาหนึ่ ง 6 มันมาหาแกะผูที
้ ่มีเขาสองเขาซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่
ที่ฝั่งแม่น้ํา มันวง
ิ่ เข้าใส่แกะผู้ตัวนน
ั ้ ด้วยเต็มกําลังความโกรธของมัน 7 ข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะผู้ มัน
โกรธและเข้าชนแกะผู้ ทําให้เขาทัง้ สองของมันหักไป และแกะผู้ก็ ไม่มี กําลังต้านทานมัน ได้ มัน เหวีย
่ งแกะ
ผู้ลงที่ ดิ นและเหยียบเสีย และไม่มีใครช่วยแกะผู้ให้พ้นมือของมันได้ 8 แล้วแพะผู้ก็ พองตัวขึ้นอย่างยิง่ แต่
เมื่อมันแข็งแรง เขาใหญ่ของมันก็หัก มีเขาเด่นอีกสี่ เขางอกขึ้นแทนที่ หันไปทางทิศลมทัง้ สี่ ของฟ้าสวรรค์
9 และมีเขาเล็กๆเขาหนึ่ งงอกออกมาจากเขาหนึ่ งในพวกเขาเหล่านี้ ซึ่งงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกิน ตรงไปทาง
ใต้ ตรงไปทางตะวัน ออก และตรงไปยัง แผ่นดิ นอ ั นร ุ่ง โรจน์ นั ้น 10 มัน งอกขึ้น ใหญ่ โต แม้ กระทัง่ ถึง บริวาร
แห่งฟ้าสวรรค์ มันยังเหวีย
่ งบริวารกับดวงดาวลงมายังพิภพเสียบ้าง แล้วเหยียบยํ่าเสีย 11 มันพองตัวขึ้นอ
ีก แม้กระทัง่ ถึงจอมของบริวาร และเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันก็ถู กชิงไปเสีย และสถานบริสุทธิ์ของพระองค์
ก็ ถู กเหวีย
่ งลง 12 และเพราะเหตุ การละเมิด เขาได้ รบ
ั มอบบริวารไว้สู้ กับ การเผาบูชาประจํา วัน และความ
จริงก ็ ถู กเหวีย
่ งลงที่ ดิน และเขานั ้ นก ็ ปฏิบัติ งานและเจริญ ขึ้น 13 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ ยิ นว ิ สุทธิชนผู้ หน่ง
ึ พู ดอย ู่
วิสุทธิชนอีกผู้หน่ึงก็พูดกับวิสุทธิชนผู้ที่พูดอยู่นั้นว่า “นิ มิตที่เกี่ยวข้องกับเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันนั ้นจะอยู่
อีกนานเท่าใด ทัง้ เรือ
่ งการละเมิดที่ทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า เพื่อจะมอบทัง้ สถานบริสุทธิ์และบริวารให้
ถูกเหยียบยํ่าลงใต้ฝ่าเท้า� 14 ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์นั้น
จะได้รบ
ั การชําระ�
คําแก้นิมิตของดาเนี ยล

15 และอยูม
่ าเมื่อข้าพเจ้าดาเนี ยลได้เห็นนิ มิตนน
ั ้ แล้ว ข้าพเจ้าก็พยายามเข้าใจ และดูเถิด มีเหมือนมนุษย์

ยืน อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า 16 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงของชายผู้ หน่งึ ระหว่างฝั่ งแม่น้ํา อุ ลัย และเสียงนั ้ นร ้ องเรียก
และกล่าวว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงทําให้ชายผู้นี้ เข้าใจในนิ มิตนัน
้ เถิด� 17 ดังนั ้นท่านจึงมาใกล้ ที่ ที่ ข้าพเจ้ายืน
อยู่ และเมื่อ ท่านมาแล้ว ข้าพเจ้า ก็ ตกใจซบหน้า ลงถึ งด ิน แต่ ท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ บุ ตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย จงเข้าใจเถิดว่า นิ มิตนัน
้ เป็นเรือ
่ งของกาลอวสาน� 18 เมื่อท่านกําลังพู ดอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ สลบ
หน้าติดดินอยู่ แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น 19 ท่านกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าจะทําให้ท่านทราบ
ถึงสิง่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในตอนปลายแห่งพระพิโรธ เพราะมันเกี่ยวข้องกับวาระกําหนดแห่งอวสาน 20 เรือ
่ งแกะ
ผู้มี สองเขาที่ ท่านเห็นนั ้นคือ กษั ตริย์ของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย 21 และแพะผู้คือกษั ตริย์ของกรีก และ
เขาใหญ่ระหว่างนั ยน์ ตา คือกษั ตริย์องค์ แรก 22 ส่วนเขาที่ หัก และมีอีกสี่ เขางอกขึ้นแทนนั ้น คืออาณาจักร
สี่อาณาจักรจะเกิดขึ้นจากประชาชาตินั ้น แต่ไม่มีอํานาจเหนื อเขาแรกนั ้น 23 และในตอนปลายแห่งรัชสมัย
ของพวกเขา เมื่อ ผู้ ละเมิด ทัง้ หลายได้ กระทํา เต็ม ขนาดแล้ว จะมี กษั ตริย์ องค์ หน ่งึ พระพักตร์ดุรา้ ย และมี
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ความเข้าใจในเรือ
่ งปริศนาเกิด ขึ้น 24 อํานาจของท่านจะใหญ่ โตมาก แต่ มิใช่ โดยอํานาจของท่านเอง และ
ท่านจะกระทําให้บังเกิดความพินาศอย่างน่ากลัว ท่านก็เจริญขึ้นและปฏิบัติงาน ท่านจะทําลายคนที่มีกําลัง
มากและประชาชนบริสุทธิ์ 25 ด้วยความฉลาดของท่าน ท่านจะกระทําให้การล่อลวงแพร่หลายขึ้นด้วยนํ้ามือ
ของท่าน ท่านจะพองตัว ของท่านในใจของท่านเอง ท่านจะทําลายคนมากหลายโดยความสงบ แล ้ วจะลุก
ขึ้น ต่อสู้ กับ จอมเจ้า นาย แต่ ท่านจะต้องถู กห ัก ทําลาย ไม่ใช่ด้วยมือ เลย 26 นิ มิ ตเรือ
่ งเวลาเย็น และเวลาเช้า
ซึ่งบอกเล่านั ้นเป็นความจริง แต่จงปิดบังนิ มิตนัน
้ ไว้เถอะ เพราะเป็นเรือ
่ งของอีกหลายวันข้างหน้า� 27 และ
ข้าพเจ้าดาเนี ยลก็อ่อนเพลีย และนอนเจ็บอยห
ู่ ลายวัน แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบติ
ั ราชการของกษั ตริย์ต่อ
ไป แต่ข้าพเจ้าก็งงงันโดยนิ มิตนน
ั ้ และไม่เข้าใจเรือ
่ งราวเลย

9

คําพยากรณ์ ของดาเนี ยลเรือ
่ งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี
โอรสกษั ตริย์อาหสุเอรัส เชื้อสายคนมีเดีย ผู้ได้เป็นกษั ตริย์เหนื อดินแดนเคลเดีย
2 ในปี แรกแห่ง รัชกาลของท่าน ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลได้ เข ้า ใจถึง จํานวนปี จากหนั งสือ ซึ่ง พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ได้มีมาถึงเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ว่า พระองค์จะทรงกระทําให้ครบกําหนดเจ็ดสิบปี ในการรกร้างของกรุ ง
เยรู ซาเล็ม
1 ในปี ต้นรัชกาลดาริอส
ั

ดาเนี ยลอธิษฐานและสารภาพบาปของคนอิสราเอล

3 แล้วข้าพเจ้าก็หน
ั หน้าไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทังด
้ ้ว
ยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั ่งบนมูลเถ้า 4 ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า และสารภาพว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และที่ น่า สะพรึง กลัว ผู้ ทรงรักษา
พันธสัญญาและความเมตตาต่อ ผู้ ที่ รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 5 ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้กระทําบาป และได้กระทําความชัว่ ช้า และได้ประกอบความชัว่ และการกบฏ หันเสียจากข้อบังคับและคํา
ตัดสินของพระองค์ 6 ข้าพระองค์มิได้ฟังบรรดาผูพยากรณ์
้
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ผูกล
้ ่าวในพระนามของพระ
องค์ต่อกษั ตริย์ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ ต่อเจ้านาย บรรพบุรุษและประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดิน 7 โอ ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความชอบธรรมเป็นของพระองค์ แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ ดังทุกวัน
นี้ ที่ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไป ในแผ่นดิน
ทัง้ หลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เขาไปนั ้น เพราะความละเมิดซึ่งเขาได้กระทําต่อพระองค์ 8 โอ ข้าแต่องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ แก่กษั ตริยของข้
์
าพระองค์ทัง้ หลาย เจ้านาย และบรรพบุรุษ
เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 9 พระกรุ ณา และการอภัยโทษเป็นขององค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ถึง แม้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กบฏต่อ พระองค์ 10 และมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ด้วยการดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงตัง้ ไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทัง้ หลาย โดยบรรดาผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 11 เออ อิสราเอล
ทัง้ ผองได้ละเมิดต่อพระราชบัญญัติของพระองค์ และได้หน
ั ไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และ
การสาปแช่ง และการปฏิ ญาณ ซึ่ง จารึก ไว้ ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า จึง ถูก เทลง
เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพราะว่าข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 12 พระองค์ได้ทรงยืนยัน
ถ้อยคําของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทัง้ หลาย และกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครอง
ข้าพระองค์ โดยนําให้ข้าพระองค์เกิดวิบัติอย่างใหญ่หลวง เพราะว่าภายใต้สวรรค์ทัง้ สิน
้ ไม่มีที่ใดที่ได้กระทํา
เหมือนที่ ได้กระทําแก่เยรู ซาเล็ม 13 ดังที่ ได้จารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว วิบัติทัง้ สิ้นก็ได้ตกอยู่
เหนื อข้าพระองค์ ทัง้ หลายแล้ว แต่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายยังมิได้ อธิษฐานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดย หัน เสีย จาก ความ ชัว่ ช้า ของ ข้า พระองค์ และ เข้าใจ ความ จริง ของ พระองค์
14 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงเก็บความวิบัติ ไว้พร้อมและได้ ทรงนํามาเหนื อข้าพระองค์ ทัง
้ หลาย เพราะ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทรงเป็น ผู้ ชอบธรรมในสรรพกิจ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 15 แล ้ว บัดนี้ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ผู้ทรงนําชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรง
ฤทธิ์ และได้ ทําให้ พระนามลือ มาจนทุก วัน นี้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาป และข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
กระทําความชัว่ 16 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามความชอบธรรมทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ขอให้ความกริว้ และ
พระพิโรธของพระองค์ หน
ั กลับ เสีย จากเยรู ซาเล็ม นครของพระองค์ ภู เขาบริสุทธิ์ ของพระองค์ เพราะบาป
ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย เยรู ซาเล็มและประชาชน
ของพระองค์ จึง กลายเป็ นที ่ เยาะเย้ย ในหมู่ คนทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ รอบข้า พระองค์ 17 ฉะนั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ของพระองค์ และคํา วิงวอนของเขา และ
ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนื อสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ซ่ึงรกร้างนั ้นเพื่อเห็นแก่องค์พระ
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ผู้ เป็น เจ้า 18 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ฟัง ขอทรงลืม พระเนตรดู ความ
รกร้างของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ นครซึ่ง เรียกขานกัน ตามพระนามของพระองค์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้
หลายมิ ได้ ถวายคํา วิงวอนต่อ พระพักตร์พระองค์ โดยอาศัย ความชอบธรรมของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แต่
โดยอาศัย พระเมตตาอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 19 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงฟัง โอ ข้า แต่ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ขอทรงให้ อภัย โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงใส่ พระทัย และทรงกระทํา ขออย่า เนิ่ น ช้า เลย
พระเจ้า ค่ะ เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เพราะว่า นครของพระองค์
และประชาชนของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์�
เจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สําหรับชนชาติอิสราเอล
กําลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชาชน
ของข้าพเจ้า และเสนอคํา วิงวอนของข้าพเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพเจ้า เพื่อ ภู เขาบริ
สุทธิ ์ แห่ งพระเจ้า ของข้าพเจ้า อยู่ นั ้น 21 เออ ขณะเมื่อ ข้าพเจ้า กล่าวคํา อธิษฐานอยู่ ชายชื่อ กาเบรียล ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้เห็นในนิ มิตครัง้ แรกนั ้น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้า แตะต้องข้าพเจ้าในเวลาถวายเครือ
่ งบูชา
ตอนเย็น 22 ท่านได้ให้ความรูและกล่
้
าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี้ เพื่อจะให้ปัญญา
และความเข้าใจแก่ท่าน 23 ในตอนต้นแห่งคําวิงวอนของท่านก็มีพระบัญชาออกไป ข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่า
นทราบเพราะท่านเป็น ผู้ ที่ ทรงรัก มาก เพราะฉะนั ้น จงเข้าใจพระบัญชานั ้น และพิจารณานิ มิ ตน ัน
้ 24 มี เจ ็ด
สิบ สัปดาห์ กําหนดไว้สําหรับ ชนชาติ ของท่าน และนครบริสุทธิ์ ของท่าน เพื่อ ให้ เสร็จ สิน
้ การละเมิด ให้ บาป
จบสิน
ั ดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทัง้ นิ มิตและคําพยากรณ์
้ และให้ลบความชัว่ ช้าเพื่อนําความชอบธรรมนิ รน
ไว้ และเพื่อ จะเจิม สถานบริสุทธิ์ ที่สุด 25 เพราะฉะนั ้น จงทราบและเข้าใจว่า นั บ ตัง้ แต่ การที่ พระบัญชานั ้น
ออกไปให้ สร้างกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น ใหม่ จนถึง สมัย พระเมสสิ ยาห์ ผู้ เป็น ประมุข ก็ เป็น เวลาเจ็ด สัปดาห์ และ
เป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยกําแพงเมือง แต่ในยุคลําบาก 26 หลังจากหก
สิบ สองสัปดาห์แล้ว พระเมสสิ ยาห์ก็ จะถูก ตัด ออก แต่ มิใช่ เพื่อ ตั วท ่านเอง และประชาชนของประมุข ผู้ หน
่งึ ที่ จะมานั ้น จะทําลายกรุ ง และสถานบริสุทธิ์ เสีย ที่ สุด ปลายของมัน จะมาถึ งด ้วยนํ้า ท่วม และจนสงคราม
สิน
้ สุด ลงก็ มี การรกร้างกําหนดไว้ 27 ท่านจะยืนยัน พันธสัญญากับ คนเป็ นอ ัน มากอยู่ หน ่งึ สัปดาห์ และใน
ระหว่างกลางสัปดาห์ นั้น ท่านจะกระทํา ให้การถวายสัตวบู ชา และเครือ
่ งบูชาอื่นๆหยุด ไป และเพราะเหตุ มี
ความสะอิดสะเอียนแพร่กระจายไปทัว่ ท่านจะกระทําให้มันร้างเปล่าจนสําเร็จเสร็จสิน
้ และสิง่ ที่ กําหนดไว้
จะถูกเทลงเหนื อผู้ที่ร้างเปล่านั ้น�
20 ขณะที่ข้าพเจ้ากําลังพูด
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ดาเนี ยลเห็นนิ มิตที่ฝั่งแม่น้ําใหญ่

1 ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ แห่งประเทศเปอร์เซ ีย

มี อยู่สิ ่งหนึ่ งทรงสําแดงแก่ ดาเนี ยล ผู้ได้ ชื่อ
ว่าเบลเทชัสซาร์ และสิง่ นั ้นกจริ
็ ง แต่เวลาที่กําหนดไว้ก็อีกนาน ท่านเข้าใจสิง่ นั ้นและมีความเข้าใจในนิ มิตน
ัน
้ 2 ในคราวนั ้น ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลเป็น ทุกข์ อยู่สามสัปดาห์ 3 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ประทานอาหารอร่อย เนื้ อ หรือ
นํ้าองุนก
่ ็มิได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมนํ้ามันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ 4 เมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนต้น
ข้าพเจ้า อยู่ ที่ ฝั่ งแม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา ไทกริส 5 ข้าพเจ้า แหงนขึ้น มอง ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง สวมเสื้อผ้า ป่าน
มี ทองคํา เนื้ อด ี เมือ งอุฟาสคาดเอวไว้ 6 ร่างกายของท่านดัง่ พลอยเขียว และหน้า ของท่านก็ เหมือนฟ้าแลบ
ดวงตาของท่านก็ เหมือนกับ คบเปลวเพลิง แขนและเท้า เป็น เงางามเหมือนกับ ทองสัมฤทธิ์ขัด และเสียง
ถ้อยคํา ของท่านเหมือนเสียงมวลชน 7 และข้าพเจ้า ดาเนี ย ลเห็น นิ มิ ตน ัน
้ แต่ ผู้ เดียว คนที ่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า มิ
ได้ เห ็นนิ มิ ตน ัน
้ แต่ เขาตัว สัน
่ มากจึง วิง่ ไปซ่อนเสีย 8 แล ้ว ข้าพเจ้า อยู่ แต่ ลําพัง และข้าพเจ้า ได้ เห ็นนิ มิ ต
ใหญ่ ยงิ่ นี้ ข้าพเจ้า ก็ สิ ้น เรีย
่ วสิน
้ แรง หน ้า ตาสุกใสของข้าพเจ้า ก็ เปล ี่ยนเป็น หน้า ซีด ข้าพเจ้า หมดแรง 9 แล
้วข้าพเจ้าจึงได้ยน
ิ เสียงถ้อยคําของท่าน และเมื่อข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงถ้อยคํานั ้น ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่
หน้าของข้าพเจ้าฟุบกับดิน 10 และดูเถิด มีมือมาแตะต้องข้าพเจ้า พยุงให้ข้าพเจ้ายันตัวด้วยฝ่ามือและเข่า
11 ท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ ดาเนี ยล บุ รุ ษ ผู้เป็ นที ่รก
ั อย่างยิง่ จงเข้าใจถ้อยคําที่ เราพู ดกับท่าน และยืน
ตรง เพราะบัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ให้ มาหาท่าน� ขณะที่ ท่านกล่าวคํา นี้ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ยน
ื สัน
่ สะท้าน
อยู่ 12 แล ้ วท ่า นพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “ดาเนี ย ลเอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะตัง้ แต่ วน
ั แรกที่ ท่านได้ ตัง้ ใจจะเข้าใจ
และถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้าของท่านนั ้น พระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่าน และข้าพเจ้ามาด้วยเรือ
่ ง
ถ้อยคําของท่าน 13 เจ้ าผู้พิทักษ์ ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี่สิ บเอ็ดวัน ข้าพเจ้าจึงยัง
อยู่ ที่ นั ่ นก ับกษั ตริย์ ทัง้ หลายของเปอร์เซ ีย แต่ ดู เถิด มี คาเอลเจ้า ผู้ พิทักษ์ ชัน
้ หัวหน้า ผู้ หน ่ึ งมาช่วยข้าพเจ้า
14 บัดนี้ ข้าพเจ้า มากระทําให้ท่านเข้าใจถึง สิง
้ ยั
่ ซึ่ง จะตกกับ ชนชาติ ของท่านในกาลภายหน้า เพราะนิ มิ ตน ัน
งม ี ไว้ สําหรับ วัน เวลาอีก เป็ นอ ัน มาก� 15 เมื่อ ท่านได้ พู ดตามถ้อยคํา เหล่า นี้ กับ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม
หน้า สู่ พ้น
ื ดิน แล้ วก ็ เป็น ใบ้ ไป 16 และดู เถิด มี ท่านผู้ หน ่งึ สัณฐานคล้ายบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ มาแตะริม
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ฝีปากของข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็ อา้ ปากขึ้นพูด ข้าพเจ้ากล่าวกั บท่านที่ ยน
ื อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าว่า “โอ นาย
เจ้าข้า ด้วยเหตุนิมิตนน
ั ้ ความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็หมดแรง 17 ผู้รบ
ั ใช้ของเจ้านายของ
ข้าพเจ้า จะพู ดก ับ เจ้า นายของข้าพเจ้า ได้ อย่างไร เพราะบัดนี้ ไม่มี กําลัง เหลือ อยู่ ในข้าพเจ้า เลย ลมหายใจ
พรากไปจากข้าพเจ้า แล้ว� 18 ท่านผู้ มี รู ปร่า งอย่างมนุษย์ นั้น ได้ แตะต้องข้าพเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง และให้กําลัง
ข้าพเจ้า 19 ท่านกล่าวว่า “โอ บุ รุ ษ ผู้ เป็ นที ่ รก
ั อย่างยิง่ อย่า กลัว เลย สันติ ภาพจงมี แก่ ท่าน จงเข้ม แข็ง เออ
จงเข้มแข็งเถิด� เมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้ามีกําลังขึ้นและกล่าวว่า “ขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูด
ไปเถิด เพราะท่านได้ให้กําลังข้าพเจ้าแล้ว� 20 แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่วา่ ข้าพเจ้ามาหาท่าน
ทําไม แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้ กับเจ้าผู้พิทักษ์ แห่งเปอร์เซีย และเมื่อข้าพเจ้าเสร็จธุระกับเขาแล้ว ดู
เถิด เจ้าผู้พิทักษ์ แห่งกรีกจะมา 21 แต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนั งสือแห่งความจริง ไม่มี
ผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้ เลย นอกจากมีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ ของท่าน�
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ตัง้ แต่สมัยของดาริอส
ั ถึงสมัยปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
1 “ส่วนตัว ข้าพเจ้า นั ้น ในปี ต้น แห่ง รัชกาลดาริ อส
ั คนมีเดีย ข้าพเจ้า เป็น ตัว ตัง้ ตัว ตี ที่ ให้ กํา ลัง กษั ตริย์
2 และบัดนี้ ข้าพเจ้า จะสําแดงความจริง ให้ แก่ ท่าน ดู เถิด จะมี กษั ตริย์ อี กสามองค์ ข้น
ึ มาในเปอร์เซ ีย และ
องค์ที่สี่จะรํา่ รวยยิง่ กว่าองค์อ่น
ื ทัง้ หมดเป็ นอันมาก เมื่อท่านเข้มแข็งด้วยทรัพย์รา่ํ รวยของท่านแล้ว ท่านก็
จะปลุกปั่ นให้ทุ กคนต่อสู้ กับราชอาณาจักรกรีก 3 แล้วจะมี กษั ตริย์ที่ มี อานุภาพมากขึ้นมา ท่านจะปกครอง
ด้วยราชอํานาจยิง่ ใหญ่ และกระทํา ตามความพอใจของท่านเอง 4 และเมื่อ ท่านขึ้น มาแล้ว ราชอาณาจักร
ของท่านจะแตกและแบ่ง แยกออกไปตามทางลมทัง้ สี่ แห่ งฟ้า สวรรค์ แต่ จะไม่ ตกอยู่ กับ ทายาทของท่าน
และจะไม่มีราชอํานาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่ เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้น ตกไปเป็นของ
ผู้ อ่น
ื นอกเหนื อ คนเหล่า นี้ 5 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะเข้ มแข็ง แต่ เจ้ านายของท่านองค์ หน ่งึ จะเข้ม แข็ง
กว่า ท่านและมี อํานาจ และราชอํานาจของท่านจะเป็น ราชอํา นาจมหึ มา 6 ต่อ มาอีก หลายปี เขาจะกระทํา
พันธมิตรกัน และบุตรสาวแห่งกษั ตริย์ถิน
่ ใต้จะมาหากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อเพื่อกระทําสันติภาพ แต่เธอก็ไม่
กระทําให้กําลังแขนของเธอคงอยู่ได้ กษั ตริย์และแขนของท่านจะไม่ยัง่ ยืน เธอจะถูกอายัดไว้ ทัง้ ผู้ที่ นําเธอ
มา ผู้ ที่ ให้กําเนิ ด เธอ และผู้ ที่ ให้กําลัง แก่ เธอในกาลนั ้น 7 จะมี กิง่ จากรากของเธอขึ้น มาแทนที่ ของกษั ตริย์
ท่านจะยกมาต่อสู้ กับ กองทัพ และจะเข้าไปในป้อมของกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ และจะรบกับ เขาและจะชนะ
8 ท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทัง
้ พวกเจ้า นายของเขา และเครือ
่ งใช้ วเิ ศษที่ ทํา ด้วยเงิน และทองคํา ไปยั
งอียป
ิ ต์ และท่านจะคงอยู่นานกว่ากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื ออีกหลายปี 9 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะเข้ามาในเข
ตกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อ แต่จะกลับไปสู่แผ่นดินของท่านเอง 10 แต่บุตรชายทัง้ หลายของท่านจะก่อสงคราม
และชุ มนุมกําลังรบเป็ นอันมากไว้ และคนหนึ่ งจะมาอย่างแน่ นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะกลับไป
ทํา สงครามจนถึง ป้อมปราการของท่าน 11 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะโกรธมาก จะยกออกมาต่อ สู้ กั บท ่าน
คือ กษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ ท่านจะจัด กองทัพ เป็ นอ ัน มาก แต่ พลมากมายนั ้ นก ็ จะถูก มอบไว้ในมือ ของท่าน
12 และเมื่อ ท่านนํา กองทั พน ัน
้ ไปแล้ว จิ ตใจของท่านก็ จะผยองขึ้น และท่านจะทําลายเสี ยอีกเป็นหมื่นๆคน
แต่ ท่านจะไม่รบ
ั กําลังเพิม
่ ขึ้นโดยสิง่ นี้ 13 เพราะว่ากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะกลับมาและจะจัดกองทัพเป็ นอ
ันมากใหญ่โตกว่าครังก
้ ่อน ต่อมาอีกหลายปี ท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย 14 ใน
กาลนั ้น หลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ และบรรดานั กปล้นแห่งชนชาติของท่านเองก็จะยก
ตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทําให้นิมิตสําเร็จ แต่พวกเขาก็จะล้มเหลว 15 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะมาล้อมและ
ก่อเชิงเทิน และยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้ และกําลังกองทัพของถิน
่ ใต้จะสู้ไม่ไหว แม้ว่ากองทัพที่คัดเลือก
แล้ วก็ยงั สู้ ไม่ได้ เพราะไม่มีกําลังที่ จะยืนหยัดอยู่ได้ 16 แต่ ผู้ที่ ยกมาต่อสู้ กับท่าน จะกระทําตามความพอใจ
ของท่านเอง จึงไม่มีผูใดต่
้
อสู้ท่านได้ และท่านจะยัง่ ยืนอยูใ่ นแผ่นดินอนร
ั ุ่งโรจน์ ซึ่งจะถูกทําลายโดยมือของ
ท่าน 17 ท่านจะมุ่งหน้ามาด้วยกําลังทัง้ หมดแห่งราชอาณาจักร และท่านจะนําคนเที่ยงตรงไปด้วย แลวท
้ ่าน
จะกระทําดังนี้ คือท่านจะยกธิดาของพวกผู้หญิงให้กษั ตริย์แห่งถิน
่ คง
่ ใต้เพื่อให้ทําลายเธอ แต่เธอจะไม่มัน
และอํานวยประโยชน์ แก่ ท่านแต่ ประการใด 18 ภายหลัง ท่านจะมุ่ง หน้า ไปตามเกาะต่างๆและจะยึด ได้ เป็น
อันมาก แต่ แม่ทัพคนหนึ่ งจะได้ กําจัดความอหังการของท่านนั ้นเสีย ความจริงเขาจะเอาความอหังการนั ้น
มาสนองท่าน 19 แล้วท่านจะหันหน้ามุ่งตรงไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดินของท่านเอง แต่ท่านก็จะสะดุด
และล้มลง หาตัวไม่พบอีกต่อไป 20 แลว
้ จะมีผูหน
้ ่งึ ขึ้นมาแทนที่ของท่าน ผูนี
้ ้ จะส่งเจ้าพนั กงานเก็บส่วยให้ไป
ตลอดทัว่ ราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะ มิใช่ด้วยความโกรธหรือสงคราม
อันทิโอคัส อีพิฟานี สจะทําให้พระวิหารมลทินไป

21 จะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่ งตัง
้ ตัวขึ้นแทนที่โดยไม่มีผู้ใดมอบเกียรติศักดิแห่
์ งราชอาณาจักรให้

เขาจะยก
เข้า มาอย่างสงบ แล ้ว ชิง เอาราชอาณาจั กรน ัน
้ ด้วยความสอพลอ 22 กองทัพ จะถูก กวาดไปด้วยอํานาจของ
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นํ้าท่วมต่อหน้าเขาและถูกทําลายเสีย และเจ้าแห่งพันธสัญญาจะถูกทําลายเสียด้วย 23 ตัง้ แต่เวลาที่กระทํา
พันธมิตรกับ เขา เขาจะประกอบกิจ ล่อลวงอยู่ เสมอ เพราะเขาจะขึ้น มา และเขาจะเข้ม แข็ง ขึ้น ด้วยชนชาติ
เล็กๆ 24 เขาจะยกมาอย่างสงบในส่วนของประเทศที่ อุดมที่ สุด และเขาจะกระทําสิง่ ที่ ปู่ ทวดหรือบรรพบุรุษ
ของเขาไม่กระทํา เขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมา ของที่รบ
ิ มาได้ และทรัพย์สมบัติมาแจกกัน เขาจะออกอุบายต่อ
สู้ กับที่กําบังเข้มแข็ง แต่ ก็ ชัว่ เวลาหนึ่ งเท่านั ้น 25 และเขาจะปลุกปั่ นกําลังของเขา และความกล้าหาญของ
เขาด้วยกองทัพ มหึมายกไปสู้ กับ กษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ และกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะทํา สงครามด้วยกองทัพ เข้ม
แข็งมหึมายง
ิ่ นั ก แต่ เขาก็ สู้ ไม่ ได้ เพราะจะมี การปองร้ายเขา 26 ถึงแม้ ว่าผู้ที่ ร่วมรับประทานอาหารสูงของ
เขาก็ จะทําลายเขา กองทัพ ของเขาก็ จะถูก กวาดไป ที่ ถู กฆ่า ฟัน ล้ม ตายเสี ยก ็ มาก 27 ส่วนกษั ตริย์ สององค์
นั ้น จิตใจของเขาต่างก็คิดปองร้าย เขาจะพูดมุสาร่วมโต๊ะกัน แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตาม
เวลากําหนด 28 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ จิ ต
ใจก็ มุ ่ง ร้ายต่อ พันธสัญญาบริสุทธิ์ และเขาจะปฏิ บั ติ งานและกลับ เข้า บ้านเข้า เมือง 29 พอถึง เวลากําหนด
เขาจะกลับมาที่ ถิน
่ ใต้ แต่ ครัง้ นี้ เหตุการณ์ จะไม่เป็นไปอย่างครัง้ แรกหรือครัง้ ต่อไป 30 เพราะว่ากองทัพเรือ
ของเมืองคิ ทธิ ม จะมาปะทะกับ เขา เขาจึง จะกลัว และกลับ ไป และจะเกรีย
้ วกราดต่อ พันธสัญญาบริสุทธิ ์
และลงมือ ปฏิ บั ติ งาน เขาจะหัน กลับ มาร่วมพันธมิตรกับ บรรดาผู้ ที่ ทิง้ พันธสัญญาบริสุทธิ์ 31 และกองทัพ
จะยืนหยัดอยู่ฝ่ายเขา พวกเขาจะกระทําให้สถานบริสุทธิ์แห่งกองกําลังเป็นมลทิน และจะให้เลิกเครือ
่ งเผา
บูชาประจําวันนั ้นเสีย และเขาทัง้ หลายจะตัง้ สิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าขึ้น
32 เขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ที่ละเมิดพันธสัญญา แต่ประชาชนผู้รู จั
้ กพระเจ้าของเขาทัง้ หลายจะยืนม
ัน
่ และปฏิ บั ติ งาน 33 และในหมู่ ประชาชนคนเหล่านั ้ นที ่ ฉลาดจะกระทํา ให้ คนเป็ นอ ัน มากเข้าใจ แม้ว ่า เขา
จะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟ ด้วยการเป็นเชลย ด้วยถูก ปล้น หลายวันเวลา 34 เมื่อ พวกเขาล้มลงนั ้น
เขาจะได้ รบ
ั ความช่วยเหลือเล็กน้ อย และจะมีคนมากด้วยกันที ่รว่ มเข้ากับความสอพลอ 35 คนที ่ฉลาดบาง
คนจะล้มลงเพื่อถลุงและชําระเขาทัง้ หลายให้ขาวสะอาด จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตาม
เวลากําหนด
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์

36 และกษั ตริย์จะกระทําตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนื อพระทุกองค์

และจะ
พูดสิง่ ที่น่ามหัศจรรย์กล่าวต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทัง้ หลาย เขาจะเจริญจนพระพิโรธจะครบถ้วน เพราะสิง่ ใด
ที่ทรงกําหนดไว้จะสําเร็จ 37 เขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา หรือเชื่อฟังผู้ที่ผู้หญิงรัก เขาจะ
ไม่เชื่อพระองค์ใดเลย เพราะเขาจะพองตัวเองเหนื อทุกสิง่ ทุกอย่าง 38 แต่ในที่ของเขา เขาจะถวายเกียรติแก่
พระของป้อมปราการ พระองค์ หน่งึ ที่ บรรพบุรุษ ของเขาไม่ รู จ
้ ัก เขาก็ จะให้เกียรติ ด้วยทองคํา และเงิน ด้วย
เพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวัญอันมค่
ี า 39 เขาจะกระทําเช่นนั ้นกับพระต่างด้าวที่เขานั บถือและพอกพูนสง่า
ราศี ให้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่ง ตัง้ ให้พวกเขาปกครองคนเป็ นอ ัน มาก และเขาจะแบ่ง แผ่น ดิน
ให้เป็น สิง่ ตอบแทน 40 พอถึง เวลาวาระสุด ท้า ยกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะมาสู้ กับ เขา และกษั ตริย์ แห่งถิน
่ เหนื อ
จะพุ่ง เข้าใส่ ท่านอย่างลมหมุน พร้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบเป็ นอันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศ
ต่างๆ แล ้ว ไหลท่วมและผ่านไป 41 เขาจะเข้า มาในแผ่นดิ นที ่ รุ ง่ โรจน์ และประเทศหลายแห่ง จะถูก ควํา่ ไป
แต่ คนเหล่า นี้ จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้ นม ือ ของเขา คือ เอโดมและโมอับ และส่วนใหญ่ ของคนอัม โมน 42 เขา
จะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดินอียป
ิ ต์ก็จะพ้นไปไม่ได้ 43 เขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่
เป็นทองและเงิน และสิง่ ประเสริฐทัง้ หลายของอียป
ิ ต์ คนลิ บนีและคนเอธิโอเปี ยก็จะติดไปด้วย 44 แต่ ข่าว
จากทิศตะวันออกและทิศเหนื อจะกระทําให้เขาตกใจ และเขาจะยกออกไปด้วยความเคียดแค้นอย่างยิง่ ที่
จะทําลายและล้างผลาญคนเป็นอันมากเสียให้สิน
้ เชิง 45 และเขาจะปลูกพลับพลาทัง้ หลายแห่งตําหนั กของ
เขาระหว่างทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อนร
ั ุ่งโรจน์ แม้กระนั ้นเขาก็ยงั พบจุดจบ และไม่มีใครช่วยเขาเลย�

12
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่
1 “ในครัง
้ นั ้น มี คาเอล เจ้ าผู้ พิทักษ์ ยิง่ ใหญ่ ผู้ คุ ้ มกัน ชนชาติ ของท่านจะลุก ขึ้น และจะมี เวลายากลําบาก
อย่างไม่ เคยมี มาตัง้ แต่ ครังม
้ ี ประชาชาติ จนถึง สมัย นั ้น แต่ ในครัง้ นั ้น ชนชาติ ของท่านจะรับ การช่วยให้ พ้น
คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนั งสือ
การเป็นขึ้นมาจากความตาย

2 และคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนร
ิ น
ั ดร์ บ้างก็เข้า

สู่ ความอับอายและความขายหน้านิ รน
ั ดร์ 3 และบรรดาคนที่ ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้
ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์
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ดาเนี ยลจงปิดถ้อยคําเหล่านี้ จนถึงวาระสุดท้าย
โอ ดาเนี ยลเอ๋ย จงปิดถ้อยคําเหล่านั ้นไว้ และประทับตราหนั งสือนั ้นเสีย จนถึงวาระสุดท้าย
คนเป็ นอันมากจะวิง่ ไปวิง่ มา และความรู จ
้ ะทวีขึ้น� 5 แล้วข้าพเจ้าคือดาเนี ยลก็มองดู และดูเถิด มีอีกสอง
คนยืนอยู่ คนหนึ่ งยืนอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําข้างนี้ อีกคนหนึ่ งยืนอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําข้างโน้ น 6 และเขาก็พูดกับชายที่สวม
เสื้อผ้า ป่าน ผู้ ซึ่ง อยู่เหนื อ นํ้า แห่ง แม่ น้ํา นั ้ นว ่า “ยั งอ ี กนานเท่าใดจึง จะถึงที่ สุด ปลายของสิง่ มหัศจรรย์เหล่า
นี้ � 7 ชายที่ สวมเสื้อผ้า ป่านผู้ ซ่ึง อยู่เหนื อ นํ้า ทัง้ หลายแห่ง แม่น้ํา นั ้น ได้ ยกมือ ขวาและมือ ซ้ายของท่านสู่ ฟ้า
สวรรค์ และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า ยั งอ ี กวาระหนึ่ ง สองวาระ
และครึง่ วาระ และเมื่อการหมดอํานาจของชนชาติบริสุทธิสิ
์ ้นสุดลงแล้ว บรรดาสิง่ เหล่านี้ ก็จะสําเร็จไปด้วย
8 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ แต่ไม่เข้าใจ แล้วข้าพเจ้าจึงพูดว่า “โอ นายเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้ จะลงเอยอย่างไร� 9 พระองค์ตรั
สว่า “ดาเนี ยลเอ๋ย ไปเถอะ เพราะว่าถ้อยคําเหล่านั ้นก็ถูกปิดไว้แล้วและถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้าย
10 คนเป็ นอันมากจะได้ รบ
ั การชําระแล้วจะขาวสะอาด และจะถูกถลุง แต่คนชัว่ จะยังกระทําการชัว่ และไม่
มีคนชัว่ สักคนหนึ่ งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนที่ฉลาดจะเข้าใจ 11 และตัง้ แต่เวลาที่ให้เลิกเครือ
่ งเผาบูชาประจํา
วันเสียนั ้น และให้ตัง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าขึ้น จะเป็นเวลาหนึ่ งพันสอง
ร้อยเก้า สิบ วัน 12 ความสุข จะมี แก่ ผู้ คอยอยู่ และมาถึง ได้ หน ่งึ พัน สามร้อยสามสิบ ห้า วัน นั ้น 13 แต่ เจ้ าจง
ไปจนวาระที่สุดเถิด และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และจะยืนขึ้นในส่วนที่ กําหนดให้เจ้า เมื่อสิน
้ สุดวันทัง้ หลาย
นั ้น�
4 แต่ ตัวเจ้า
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โฮเชยา

โฮเชยาอยู่ก่อนสมัยที่อส
ิ ราเอลหรือยูดาห์เป็นเชลย เขาอยู่ในสมัยเดียวกันกับอาโมส อิสยาห์ และมีคาห์
แห่ งยู ดาห์ เยเรมีย์ เป็น ผู้ พยากรณ์ ที่ ร้องไห้ แห่ งยู ดาห์ (อาณาจักรใต้� ฉั นใด โฮเชยาเป็น ผู้ พยากรณ์ แห่
งการพิพากษาในอิสราเอล (อาณาจักรเหนื อ� ฉั นนั ้น ดังนั ้นเขาพยากรณ์ ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคียล
และดาเนี ยล หนังสือโฮเชยาอยู่หลังหนั งสือของทัง้ สามคนนี้ เพราะว่าโฮเชยาเป็ นที ่เราเรียกว่าผู้พยากรณ์
น้ อย เขาพยากรณ์ ในสมัยเดียวกันกับ 2 พกษ และ 2 พศด โฮเชยาพยากรณ์ ในสมัยเดียวกันกับที่อิสราเอล
(อาณาจักรเหนื อ� ถูกนําไปเป็นเชลยครัง้ แรก (2 พกษ 14-17, โดยเฉพาะ 17:4-6)
เล่ มน ี้ มี คํา ว่า กล่าว ตัก เตือน เรือ
่ ง ความ บาป ของ ชาว อิสราเอล พร้อม ด้วย คํา พยากรณ์ ถึง การก ลับ มา
รวบรวมของชนชาติของพระเจ้า
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่ากิจการต่างๆที่กล่าวถึงในหนั งสือเล่มนี้ได้ใช้เวลาประมาณ 60 ปี
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงโฮเชยา บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัสและเฮเซ
คียาห์ กษั ตริยทั
์ ง้ หลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช กษั ตริยอิ
์ สราเอล

ภรรยาที่เป็นหญิงเจ้าชู้

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโฮเชยาว่า “ไปซี ไปรับหญิงเจ้าชู้
มาเป็นภรรยา และเกิดลูกชูก
้ ับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้ เล่นชูอย่
้ างยิง่ โดยการละทิง้ พระเยโฮวาห์เสีย� 3 ดัง
นั ้นท่านจึงไปรับนางโกเมอร์บุ ตรสาวดิบลาอิมมาเป็นภรรยา และนางก็ มี ครรภ์ กั บท่านและคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ ง 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “จงเรียกชื่อเขาว่า ยิสเรเอล เพราะว่าอีกไม่ชา้ เราจะลงโทษวงศ์
วานของเยฮูเหตุ ด้วยเรือ
่ งโลหิตของยิสเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์ วานอิสราเอลสิน
้ สุดลงเสียที
5 ต่อมาในวันนั ้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล�
2 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสทางโฮเชยาเป็นครัง
้ แรกนั ้น

โลรุ หะมาห์ เปรียบได้กับอิสราเอลที่พระเจ้าไม่ทรงเมตตา
และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “จงตัง้ ชื่อบุตรสาวนั ้
นว่า โลรุ หะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์วานอิสราเอลอีกต่อไป แต่เราจะเอาเขาออกไปอย่างสิน
้ เชิง 7 แต่
เราจะเมตตาวงศ์ วานยูดาห์ และเราจะช่วยเขาให้รอดพ้นโดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย เราจะ
ไม่ชว
่ ยเขาให้รอดพ้นด้วยคันธนู หรือด้วยดาบ หรือด้วยสงคราม หรือด้วยเหล่าม้า หรือด้วยเหล่าพลม้า�
6 ต่อมานางก็ตัง
้ ครรภ์ขึ้นอีก

โลอัมมี หมายความว่าอิสราเอลมิใช่ประชาชนของพระเจ้า
นางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 9 และพระเจ้าตรัสว่า “จงเรียก
ชื่อบุตรนั ้นว่า โลอัมมี เพราะเจ้าทัง้ หลายมิใช่ประชาชนของเรา และเราก็มิใช่พระเจ้าของเจ้า�
8 เมื่อนางให้โลรุ หะมาห์หย่านมแล้ว

อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับพระพร

10 แต่ จํานวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ด ทรายในทะเล

ซึ่ง จะตวงหรือ นั บ ไม่ ถ้วน และต่อ
มาในสถานที่ซ่ึงทรงกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายไม่ใช่ประชาชนของเรา� ก็จะกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าทัง้ หลาย
เป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่� 11 และวงศ์ วานยูดาห์กับวงศ์ วานอิสราเอลจะรวมเข้าด้วยกัน
และเขาทัง้ หลายจะตัง้ ผู้ หน่งึ ให้ เป็น ประมุข และจะพากัน ขึ้น ไปจากแผ่น ดิน นั ้น เพราะวัน ของยิสเรเอลจะ
สําคัญมาก

2
อิสราเอลเปรียบกับภรรยาที่เล่นชูและถู
กทิง้ เสีย
้
‘อัมมี� จงเรียกน้ องสาวของเจ้าว่า ‘รุ หะมาห์� 2 จงว่ากล่าวมารดาของเจ้า
จงว่า กล่าวเถิด เพราะว่า นางไม่ ใช่ ภรรยาของเรา และเราไม่ ใช่ สามี ของนาง ฉะนั ้น ให้ เธอทิง้ การเล่น ชู้ เสีย
จากสายตาของเธอ และทิง้ การล่วงประเวณี เสียจากระหว่างถันของนาง 3 เกรงว่าเราจะต้องเปลื้องผ้าของ
นางจนเปลือยเปล่า กระทําให้นางเหมือนวันที่นางเกิดมา กระทําให้นางเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร และกระทําให้
นางเหมือนแผ่นดิ นที ่แห้งแล้ง และสังหารนางเสีย ด้วยความกระหาย 4 เราจะไม่ มี ความสงสารต่ อบุตรทัง้
หลายของนาง เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นลูกของการเล่นชู้ 5 เพราะว่ามารดาของเขาเล่นชู้ เธอผู้ที่ให้กําเนิ ด
เขาทัง้ หลายได้ประพฤติความอับอาย เพราะนางกล่าวว่า ‘ฉั นจะตามคนรักของฉั นไป ผู้ให้อาหารและนํ้าแก่
ฉั น เขาให้ ขนแกะและป่านแก่ ฉั น ทัง้ นํ้ามัน และของดื่ม� 6 เพราะเหตุ นี้ ดู เถิด เราจะเอาหนามให้ สะทาง
ของนางไว้ เราจะสร้างกําแพงกัน
้ นางไว้เพื่ อม ิ ให้นางหาทางของนางพบ 7 นางจะไปตามบรรดาคนรัก ของ
นาง แต่ ก็ จะตามไม่ ทัน นางจะเที่ยวเสาะหาเขาทัง้ หลาย แต่ นางก็ จะไม่ พบเขา แล ้ วนางจะว่า ‘ฉั น จะไป
1 “จงเรียกน้ องชายของเจ้าว่า
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หาผัวคนแรกของฉั น เพราะแต่ ก่อนนั ้นฐานะฉั น ยังดีกว่าเดีย
๋ วนี้ � 8 แต่ นางหาทราบไม่ วา่ เราเป็น ผู้ให้ข้าว
นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน และได้ให้เงินและทองมากมายแก่นาง ซึ่งเขาใช้สําหรับพระบาอัล 9 เพราะฉะนั ้น เราจะ
กลับ มาและจะเรียกข้าวคืน ตามกําหนดฤดู กาล และเรียกนํ้า องุน
่ คืน ตามฤดู และเราจะเรียกขนแกะและ
ป่านของเรา ซึ่งให้เพื่อใช้ปกปิดกายเปลือยเปล่าของนางนั ้นคืนเสีย 10 คราวนี้ เราจะเผยความลามกของนาง
ท่ามกลางสายตาของคนรักของนาง และไม่มีใครช่วยให้นางพ้นมือเราได้ 11 เราจะให้บรรดาความร่าเริงของ
นางสิน
้ สุด ลง ทัง้ เทศกาลเลี้ยง เทศกาลขึ้น หนึ่ ง คํ่า วัน สะบาโตและบรรดาเทศกาลตามกําหนดทัง้ สิน
้ ของ
นาง 12 เราจะให้เถาองุน
่ และต้น มะเดื่อ ของนางร้างเปล่า ที่ นางคุย ว่า ‘นี่ แหละเป็น สิน จ้างของฉั น ซึ่ง คนรัก
ของฉั น ให้ฉั น � เราจะทําให้กลายเป็น ป่า และสัตว์ป่า ทุ่ง จะกิน เสีย 13 เราจะทําโทษนางเนื่ องในวัน เทศกาล
เลี้ยงพระบาอัล เมื่อนางเผาเครือ
่ งหอมบูชาพระเหล่านั ้น แล้วก็แต่งกายของนางด้วยแหวนและเพชรพลอย
ต่างๆ และติดตามบรรดาคนรักของนางไป และลืมเราเสีย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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 อย่างสมัย เมื่อ
นางยังสาวอยู่ ดังในสมัยเมื่อนางขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั ้นเจ้าจะเรียกเรา
ว่า ‘สามี ของฉั น� เจ้ าจะไม่ เรียกเราว่า ‘พระบาอัล ของฉั น� อีก ต่อ ไป 17 เพราะว่า เราจะเอาชื่อ พระบาอัล
ออกเสีย จากปากของนาง นางจะไม่ ระลึก ถึง ชื่อ นี้ อีก ต่อ ไป 18 ในครัง้ นั ้น เพื่อ เขา เราจะกระทํา พันธสัญญา
กับบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน เราจะทําลายคันธนู ดาบ
และสงครามเสียจากแผ่นดิน และเราจะกระทําให้เขานอนลงอย่างปลอดภัย 19 เราจะหมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเรา
เป็นนิ ตย์ เออ เราจะหมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเราด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม ความเมตตาและความกรุ ณา
20 เราจะหมัน
้ เจ้า ไว้ สําหรับ เราด้วยความสัตย์ ซื่อ และเจ้า จะรู ้จัก พระเยโฮวาห์� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะฟัง คือ เราจะฟัง ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ จะฟัง พิ ภพ 22 และพิภพจะฟัง ข้าว นํ้า องุน
่
และนํ้ามัน สิ่งเหล่านี้ จะฟังยิสเรเอล 23 เราจะหว่านเขาไว้ในแผ่นดินสําหรับเรา เราจะเมตตานางผู้ที่มิได้รับ
ความเมตตา และเราจะพูดกับคนเหล่านั ้ นที ่มิได้เป็นประชาชนของเราว่า ‘เจ้าเป็นประชาชนของเรา� และ
เขาจะกล่าวว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� ”
14

3

ความรักของพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลที่กําลังทําบาปอยูให้
่ กลับคืนมา

“จงไปอีกครัง้ หนึ่ ง ไปสมานรักกับหญิงคนหนึ่ ง ซึ่งเป็นคนรักของ
ชู้ และเป็น หญิง ล่วงประเวณี เหมือ นพระเยโฮวาห์ ทรงรัก วงศ์ วานอิสราเอลอย่างนั ้น แหละ แม้ว ่า เขาจะ
หลงใหลไปตามพระอื่น และนิ ยมชมชอบกับ ขนมลู กอง ุ่น แห้ง� 2 ดัง นั ้น แหละ ข้าพเจ้า จึง ได้ ซ้ ือ นางมาเป็น
เงินสิบห้าเชเขลกับข้าวบาร์เลยหน
์ ่ง
ึ โฮเมอร์ครึง่ 3 ข้าพเจ้าจึงพูดกับนางว่า “เธอต้องรอฉั นให้หลายวันหน่ อย
อย่าเล่นชู้อีก อย่าไปเป็นของชายอื่นอีก ส่วนฉั นก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย� 4 เพราะว่าวงศ์ วานอิสราเอลจะคง
อยูอ
่ ย่างไม่มีกษั ตริย์ และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทัง้ จะไม่มีการสักการบูชา หรือเสาศักดสิ
ิ์ ทธิ์ หรือเอโฟด
หรือ รู ป พระ 5 ภายหลัง วงศ์ วานอิสราเอลจะกลับ มา และแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา และแสวง
ดาวิดกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย และในกาลต่อ ไปเขาจะมี ความยําเกรงต่อ พระเยโฮวาห์และต่อ ความดี ของ
พระองค์
1 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า

4

ความบาปทัง้ หลายของอิสราเอล

1 วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับชาวแผ่นดิน

นั ้น เพราะว่าในแผ่นดินนั ้นไม่มีความจริง ความเมตตา หรือความรูใ้ นเรือ
่ งพระเจ้า 2 มีแต่การปฏิญาณ การ
มุสา การฆ่ากัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี เขาหาญหักพันธะทัง้ สิน
้ มีแต่ เลือดซ้อนเลื อด 3 เพราะ
ฉะนั ้น แผ่นดินจึงเป็นทุกข์ บรรดาคนที่อยูในแผ่
่
นดินนั ้นจะอ่อนระอาใจ ทัง้ สัตว์ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วย
และปลาในทะเลจะถูกนําเอาไปเสียหมด 4 แต่อย่าให้ผู้ใดใส่ความหรืออย่าให้ผู้ใดฟ้อง เพราะประชาชนของ
เจ้าก็เหมือนกับคนทัง้ หลายที่ต่อสู้กับปุโรหิต 5 ฉะนั ้นเวลากลางวันเจ้าจะสะดุด และผู้พยากรณ์ จะสะดุดกับ
เจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดาของเจ้า
อิสราเอลปฏิเสธไม่รบ
ั ความรู ้
ประชาชนของเราถูก ทําลายเพราะขาดความรู ้ เพราะเจ้า ปฏิเสธไม่ รบ
ั ความรู ้ เราก็ ปฏิเสธเจ้า ไม่ ให้ รับ
เป็น ปุโรหิต ของเรา เพราะเจ้า หลงลืม พระราชบัญญั ติ แห่งพระเจ้า ของเจ้า เราก็ จะลืม วงศ์ วานของเจ้า เสีย
ด้วย 7 เขาทวี มากขึ้น เท่าใด เขาก็ กระทํา บาปต่อ เรามากขึ้น เท่านั ้น ฉะนั ้น เราจะให้ สง่า ราศี ของเขากลาย
6
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เป็น ความอับอาย 8 เขาเลี้ยงชีพ อยู่ ด้วยบาปแห่ง ประชาชนของเรา เขามุ่ง ที่ จะอิ่มด ้วยความชัว่ ช้า ของคน
เหล่า นั ้น 9 ปุ โรหิต เป็น อย่างไร ประชาชนก็ จะเป็น อย่างนั ้น เราจะลงทัณฑ์ เขาเนื่ องด้วยวิธีการของเขา เรา
จะลงโทษเขาตามการกระทําของเขา 10 เขาจะรับประทาน แต่ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ หนํา เขาจะเล่นชู้ แต่ไม่เกิดผลดก
เพราะว่า เขาได้ ทอดทิง้ การเอาใจใส่ พระเยโฮวาห์ 11 การเล่น ชู้ เหล้า องุน
่ และเหล้า องุน
่ ใหม่ ชิ งเอาจิตใจไป
เสีย
เอฟราอิมผูกพันอยูก
่ ับรู ปเคารพ

12 ประชาชนของเราไปขอความเห็นจากสิง
่ ที่ทําด้วยไม้

และไม้ติ้วก็แจ้งแก่เขาอย่างเปิดเผย เพราะจิตใจ
ที่ชอบเล่นชู้นําให้เขาหลงไป และเขาทัง้ หลายได้ละทิง้ พระเจ้าของเขาเสียเพื่อไปเล่นชู้ 13 เขาถวายสัตวบูชา
อยู่ที่ยอดภูเขาและทําสักการบูชาเผาอยู่ที่เนิ นเขา ใต้ต้นโอ๊ก ต้นไค้และต้นเอ็ลม์ เพราะว่าร่มไม้เหล่านี้ เย็น
ดี เพราะฉะนั ้นธิดาทัง้ หลายของเจ้าจึงจะเล่นชู้และเจ้าสาวทัง้ หลายจึงจะล่วงประเวณี 14 เมื่อธิดาทัง้ หลาย
ของเจ้าเล่นชู้ เราก็ ไม่ ลงโทษ หรือเมื่อเจ้าสาวของเจ้าล่วงประเวณี เราก็ ไม่ ลงทัณฑ์ เพราะผู้ชายเองก็ หลง
ไปกับหญิงแพศยา และทําสักการบูชากับหญิงโสเภณี ดังนั ้นชนชาติที่ไม่มีความเข้าใจจะมาถึงความพินาศ
15 อิสราเอลเอ๋ย ถึง เจ้า จะเล่น ชู้ ก็ อย่า ให้ ยู ดาห์ มี ความผิด อย่า เข้าไปในเมือ งกิล กาลหรือ ขึ้น ไปยัง เบธาเวน
และอย่า ปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด � 16 เพราะว่า อิสราเอลนั ้น เสื่อมถอยเหมือน
วัว สาวที่ เสื่อมลง บัดนี้ พระเยโฮวาห์ จะทรงเลี้ยงเขาดุจ เลี้ยงแกะในทุ่ง กว้าง 17 เอฟราอิ มก็ ผูกพัน อยู่ กับ
รู ป เคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ ลําพัง 18 เครือ
่ งดื่ม ของเขากลายเป็น นํ้า เปรีย
้ ว เขาก็ ปล่อยตัว ไปเล่น ชู้ เสมอ ผู้
ครอบครองของเขาแสดงความรักด ้วยความน่า ละอาย ดัง นั ้น จงให้ 19 ลมพายุ เอาปี กห ่อ เขาไว้ เขาจะอดสู
เพราะสัตวบูชาทัง้ หลายของเขา

5
อิสราเอลไม่กลับใจ
1 โอ ปุโรหิตทัง
้ หลาย จงฟังข้อนี้ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงสดับ โอ ราชวงศ์กษั ตริย์ จงเงีย
่ หูฟัง เพราะเจ้า
ทัง้ หลายจะต้องถูกพิพากษา เพราะเจ้าเป็ นกับอยู่ที่ เมืองมิสปาห์ และเป็นข่ายกางอยู่ที่ เมืองทาโบร์ 2 พวก
กบฏได้ ฆ่า ฟัน ให้ ลึก แม้ว ่า เราได้ ตี สอนเขาเหล่า นี้ ทัง้ หมด 3 เรารู ้จัก เอฟราอิม และอิสราเอลก็ มิได้ ปิดบัง
ไว้จากเรา โอ เอฟราอิม เอ๋ย เจ้ าเล่น ชู้ อิสราเอลก็ เป็น มลทิน 4 การกระทํา ของเขาไม่ ยอมให้ เขากลับ ไปยัง
พระเจ้า ของเขา เพราะจิตใจที่ เล่น ชู้ อยู่ ในตัว เขา เขาจึง ไม่ รู จั
้ ก พระเยโฮวาห์ 5 ความเย่อ หยิง่ ของอิสราเอล
ก็ปรากฏเป็นพยานที่ หน้าเขาแล้ว อิสราเอลและเอฟราอิมจึงจะสะดุดเพราะความชัว่ ช้าของตน ยูดาห์ก็จะ
พลอยล้ม ควํา่ ไปกับเขาทัง้ หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วยนําเอาฝูง แพะแกะฝูง วัวไป แต่
เขาจะหาพระองค์ ไม่พบ พระองค์ ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขาได้ ทรยศต่อพระเยโฮวาห์ เพราะเขาเกิ ดลูกนอก
รีต บัดนี้ วัน ขึ้น คํ่า จะผลาญเขาเสีย พร้อมกับ ไร่นาของเขา 8 จงเป่า แตรทองเหลืองขนาดเล็ก ที่ ในกิเบอาห์
จงเป่า แตรที่ ในรามาห์ จงร้องตะโกนที่ เบธาเวน โอ เบนยามิ น เอ๋ย มี คนตามหาเจ้า 9 ในวัน แห่ง การห้าม
ปรามนั ้นเอฟราอิมจะรกร้าง เราได้ ประกาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของอิสราเอลให้ทราบถึงสิง่ ที่ จะเกิดขึ้น
อย่างแน่ นอน 10 เจ้ านายของยู ดาห์ ได้ กลายเป็น เหมือนคนที่ ยา้ ยหลัก เขต ดัง นั ้น เราจะเทพระพิโรธของ
เราเหนื อ เขาให้เหมือนอย่างเทนํ้า 11 เอฟราอิม ถู กบ ีบ บังคับ และถูก ขยี้ด้วยการทําโทษ เพราะเขาได้ ตัง้ จิต
ตัง้ ใจติดตามบัญญัตินั ้น 12 เพราะฉะนั ้นเราจะเป็นเหมือนตัวมอดต่อเอฟราอิม และเป็นเหมือนสิง่ ผุต่อวงศ์
วานยู ดาห์ 13 เมื่อ เอฟราอิม เห็น ความเจ็บ ป่วยของตน และยู ดาห์ เห ็ นบาดแผลของตน เอฟราอิ มก็ ไปหา
คนอัส ซีเรีย และส่ง คนไปหากษั ตริย์เยเร็บ แต่ ท่านก็ ไม่ สามารถจะรักษาเจ้า หรือ รักษาบาดแผลของเจ้า ได้
14 เพราะเราจะเป็ น เหมือนสิงโตต่อ เอฟราอิม และเป็ น เหมือนสิงโตหนุ่ม ต่อ วงศ์ วานของยู ดาห์ เราคือ เรา
นี่ แหละ จะฉี ก แล้ วก ็ ไปเสีย เราจะลากเอาไป และใครจะช่วยก็ ไม่ ได้ 15 เราจะกลับ มายัง สถานที่ ของเราอีก
จนกว่า เขาจะยอมรับ ความผิด ของเขาและแสวงหาหน้า ของเรา เมื่อ เขารับ ความทุกข์ ร้อน เขาจะแสวงหา
เราอย่างขยันขันแข็ง

6

บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า
1 “มาเถิด ให้เรากลับ ไปหาพระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ ทรงฉี ก และจะทรงรักษาเราให้หาย พระองค์
ทรงโบยตี และจะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา 2 อีกสองวันพระองค์จะทรงฟื้ นฟูเราขึ้นใหม่ พอถึงวันที่สามจะ
ทรงยกเราขึ้น เพื่อเราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ 3 แล้วเราก็จะรู ถ
้ ้าเราพยายามรู จ
้ ักพระ
เยโฮวาห์ การที่ พระองค์ เสด็จ ออกก็ เตรียมไว้ดุ จยามเช้า พระองค์ จะเสด็จ มาหาเราอย่างห่า ฝน ดัง ฝนชุก
ปลายฤดูกับต้นฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน�
ความรักของพระเจ้าที่อยูถาวร
่
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4 โอ เอฟราอิมเอ๋ย เราจะทําอะไรกับเจ้าดี โอ ยูดาห์เอ๋ย เราจะทําอะไรกับเจ้าหนอ ความดีของเจ้าเหมือน
เมฆในยามเช้า เหมือนอย่างนํ้าค้างที่หายไปแต่เช้าตรู ่ 5 ฉะนี้ เราจึงให้ผู้พยากรณ์ แกะสลักเขา เราประหาร
เขาเสียด้วยคําพูดจากปากของเรา การพิพากษาต่อเจ้าก็ออกไปอย่างแสงสว่าง 6 เพราะเราประสงค์ความ
เมตตาไม่ ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา เราประสงค์ ความรู ้ ในพระเจ้า ยิง่ กว่า เครือ
่ งเผาบู ชา 7 แต่ พวกเขาดัง่
มนุษย์ได้ละเมิดพันธสัญญา ที่นั ่นเขาทรยศต่อเรา 8 กิเลอาดเป็นเมืองของคนกระทําความชัว่ ช้า และเปรอะ
เปื้ อนไปด้วยโลหิต 9 อย่างกองโจรซุ่ม คอยดัก คนฉั นใด พวกปุ โรหิ ตก ็ ซุ่ม คอยฉั น นั ้น เขายินยอมกระทํา
ฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเห็น สิง่ น่า สยดสยองในวงศ์ วานอิสราเอล การเล่น ชู้ ของเอฟรา
อิมก็อยู่ที่นั่น อิสราเอลเป็นมลทิน 11 โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้าก็เหมือนกันด้วยฤดูเกี่ยวก็กําหนดไว้ให้เจ้าแล้ว เมื่อ
เราจะให้ประชาชนของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลย

7
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการทําลายอิสราเอล
1 เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หาย ความชัว
่ ช้าของเอฟราอิมก็เผยออก ทัง้ การกระทําที่ชว
ั ่ ร้ายของสะมาเรี
ยกแ
็ ดงขึ้น เพราะว่าเขาทุจริต ขโมยก็หก
ั เข้ามาข้างใน และกองโจรก็ปล้นอยูข้
่ างนอก 2 แต่เขามิได้พิจารณา
ในใจว่า เราจดจํา การกระทํา ที่ ชัวท
่ ัง้ หมดของเขาได้ บัดนี้ การกระทํา ของเขาห้อมล้อมเขาไว้แล้ว การเหล่า
นั ้น อยู่ ต่อ หน้า เรา 3 เขากระทํา ให้ กษั ตริย์ ชื่นชมยินดี ด้วยความชัว่ ร้ายของเขา กระทํา ให้ เจ้ านายพอใจด้วย
การมุสาของเขา 4 เขาเป็น คนล่วงประเวณี ทุก คน เขาเป็น เตาอบที่ รอ
้ นซึ่ง ช่างทํา ขนมหยุด เร่ง ให้ รอ
้ นแล้ว
ตัง้ แต่เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้งจะฟูขึ้น 5 ในวันฉลองกษั ตริย์ของเรา พวกเจ้านายทําให้พระองค์ป่วยด้วย
ขวดเหล้า องุน
่ กษั ตริย์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ออกพร้อมกับ คนขี้ เยาะเย้ย 6 ใจของเขาก็ รอ
้ นด้วยการซุ่ มด ัก
ทําร้ายเหมือนเตาอบ ตลอดคืนช่างทําขนมของเขาก็หลับอยู่ พอถึงรุ ง่ เช้าก็พลุ่งออกมาอย่างกับเปลวเพลิง
7 ทุ กคนก็ รอ
้ นอย่างกับเตาอบ และเขมือบผู้ครอบครองทัง้ หลายของเขา กษั ตริย์ทัง้ สิน
้ ของเขาก็ ล้มลง แต่
ไม่มีใครท่ามกลางพวกเขาที่ รอ
้ งถึงเรา 8 เอฟราอิมเอาตัวเข้าปนกับชนชาติทัง้ หลาย เอฟราอิมเป็นขนมปิ้ ง
ที่ มิได้ พลิก กลับ 9 คนต่างด้าวก็ กิน แรงของเขา และเขาก็ ไม่รู ตั
้ ว ผมของเขาก็ หงอกประปรายแล้ว และเขา
ก็ไม่รูตั
้ ว 10 ความเย่อหยิง่ ของอิสราเอลเป็นพยานที่หน้าเขาแล้ว เขาก็ยงั ไม่กลับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา เขามี เรือ
่ งทัง้ หมดเช่น นี้ เขาก็ มิได้ แสวงหาพระองค์ 11 เอฟราอิม เป็น เหมือนนกเขาโง่เขลาและไร้
ความคิด ร้องเรียกอียป
ิ ต์ วิง่ ไปหาอัสซีเรีย 12 เมื่อเขาไป เราจะกางข่ายของเราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลง
มาเหมือนดักนกในอากาศ เราจะลงโทษเขาตามที่ชุมนุมชนได้ยน
ิ แล้ว 13 วิบัติแก่เขา เพราะเขาได้หลงเจิน
่
ไปจากเรา ความพินาศจงมีแก่เขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา แม้ว่าเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว เขาก็ยงั พูดมส
ุ าเรือ
่ ง
เรา 14 เขามิ ได้ ร้องทุกข์ ต่อ เราจากใจจริง ของเขาเมื่อ เขาครํา่ ครวญอยู่บนที่นอนของเขา เขาชุ มนุมกัน เพื่อ
ขอข้าวและขอนํ้าองุน
่ และเขากบฏต่อเรา 15 แม้ว่าเราจะได้ฝึกและเพิม
่ กําลังแขนให้เขา เขาก็ยงั คิดทําร้าย
ต่อเรา 16 เขากลับไป แต่ ไม่กลับไปหาพระองค์ ผู้สูงสุด เขาเป็นคันธนูที่ หลอกลวง เจ้ านายของเขาจะล้มลง
ด้วยดาบเพราะลินที
่ งนี้ จะเป็นเรือ
่ งที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียป
ิ ต์
้ ่โทโสของเขา เรือ
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รู ปลูกวัวทองคําของเยโรโบอัมนําการพิพากษามาสู่อิสราเอล

จงจรดแตรไว้ ที่ ปากของเจ้า เพราะว่า เขาจะมาดัง นกอินทรีเหนื อ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพราะ
เขาได้ ละเมิด พันธสัญญาของเรา และละเมิ ดราชบัญญั ติ ของเรา 2 อิสราเอลจะร้องทุกข์ ต่อ เราว่า “ข้า แต่
พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รู จั
้ ก พระองค์� 3 อิสราเอลได้ ทอดทิง้ สิง่ ที่ ดี เสีย แล้ว ศัตรู จะไล่ ติ ดตาม
4
เขา เขาทัง้ หลายได้ แต่ งตัง้ กษั ตริย์ แต่ ไม่ใช่โดยเรา เขาทัง้ หลายตัง้ เจ้านาย แต่ เราไม่ รู เรื
้ อ
่ งเลย พวกเขา
ได้ สร้างรู ป เคารพทัง้ หลายด้วยเงิน และทองคํา ของเขา เพื่อ พวกเขาจะถูก ตัดขาดออกเสีย 5 โอ สะมาเรีย
เอ๋ย รู ปลูกวัวของเจ้าได้ ทิง้ เจ้าเสียแล้ว ความกริว้ ของเราพลุ่งขึ้นต่อเขา อีกนานสักเท่าใดหนอเขาจึงจะบริ
สุทธิ์กันได้ 6 เพราะรู ปหล่อนั ้นได้ มาจากอิสราเอล ช่างเป็นผู้ทําขึ้น รู ปนน
ั ้ จึ งมิได้ เป็นพระเจ้า รู ปลูกวัวของ
สะมาเรียจะต้องถูกทุบให้เป็นชิน
้ ๆ 7 เพราะว่าเขาหว่านลม เขาจึงต้องเกี่ยวลมหมุน ต้นข้าวไม่มีรวง จะไม่เก
ิดข้าวสําหรับทําแป้ง ถึงจะเกิด คนต่างด้าวก็เอาไปกิน 8 อิสราเอลถูกกลืนไปหมดแล้ว เดีย
๋ วนี้ อยู่ท่ามกลาง
ประชาชาติทัง้ หลาย เป็นเหมือนภาชนะไร้ความพึงพอใจ 9 เขาทัง้ หลายขึ้นไปหาอัสซีเรียดังลาป่าที่ท่องเที่ยว
อยูลํ
่ าพัง เอฟราอิมได้จ้างคนรักมา 10 เออ แม้ว่าเขาจ้างประชาชาติอ่น
ื มา ไม่ช้าเราจะต้อนเขาให้รวมกัน เขา
จะเป็นทุกข์เล็กน้ อยเรือ
่ งภาระของกษั ตริย์จอมเจ้านาย 11 เพราะเหตุเอฟราอิมได้ก่อสร้างแท่นบูชาเพิม
่ ขึ้น
เพื่อบาป แท่นบูชาเหล่านั ้ นก็กลับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให้เขา 12 ถึงเราได้ เขียนราชบัญญัติ ไว้ให้สักหมื่น
ข้อ เขาก็ ถือว่า เป็น เพียงของแปลก 13 ส่วนเครือ
่ งสัตวบูชาที่ ถวายแก่ เรานั ้น เขาถวายเนื้ อ และรับ ประทาน
เนื้ อนั ้น แต่ พระเยโฮวาห์มิได้ พอพระทัยในตัวเขา บัดนี้ พระองค์ จะทรงระลึกถึงความชัว่ ช้าของเขา และจะ
1
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ทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เขาจะกลับไปยังอียป
ิ ต์ 14 เพราะว่าอิสราเอลได้ลืมพระผู้สร้างของตนเสีย
แล้ว จึง สร้างวิหารขึ้น หลายแห่ง และยู ดาห์ ก็ ทวีจํานวนเมืองที่ มี กํา แพงขึ้ นอ ีก แต่ เราจะส่ง ไฟมายัง เมือง
เหล่านี้ ของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่านี้ เสีย

9
อิสราเอลจะมีมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหีย
่ วแห้ง
1 โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า เปรมปรีดิ ์ ไป อย่า เปรมปรีดิ ์ อย่างชนชาติ ทัง
้ หลายเลย เพราะเจ้า ทัง้ หลายเล่น ชู้
นอกใจพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าทัง้ หลายรักค ่า สิน จ้างของหญิง แพศยาตามบรรดาลานนวดข้าว 2 แต่ ลานนวด
ข้าวและบ่อยํ่าองุน
่ จะไม่พอเลี้ยงเขา และนํ้าองุน
่ ใหม่ก็จะขาดไป 3 เขาทัง้ หลายจะไม่ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ของพระเยโฮวาห์ แต่เอฟราอิมจะกลับไปยังอียป
ิ ต์ เขาจะรับประทานอาหารไม่สะอาดอยู่ที่ในอัสซีเรีย 4 เขา
จะไม่ ทํา พิธีเทนํ้า องุน
่ ถวายพระเยโฮวาห์ เขาจะไม่ กระทํา ให้พระองค์ พอพระทัย เครือ
่ งสัตวบูชาของเขาจะ
เป็นเหมือนขนมปังสําหรับไว้ทุกข์แก่เขา ผู้ใดรับประทานก็จะมีมลทิน เพราะว่าขนมปังสําหรับจิตวิญญาณ
ของเขาจะไม่เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 เจ้าจะทําอะไรกันเมื่อถึงวันเทศกาล และในวันเทศกาล
ของพระเยโฮวาห์ 6 เพราะ ดู เถิด เขาหนี ไปหมดแล้ว เพราะเหตุ ความพินาศ อียป
ิ ต์ จะรวบรวมเขาไว้ เมือง
เมมฟิส จะฝัง เขา ต้น ตําแยจะยึด สิง่ ประเสริฐ ที่ ทํา ด้วยเงิน ของเขาไว้เสีย ต้น หนามจะงอกขึ้น ในเต็นท์ ของ
เขา 7 วัน ลงโทษมาถึง แล้ว และวันที ่ จะทดแทนก็ มาถึง แล้ว อิสราเอลจะรู เรื
้ อ
่ ง ผู้ พยากรณ์ เป็น คนเขลาไป
แล้ว ผูที
้ ่อยูฝ่
่ ายจิตวิญญาณก็บ้าไปเนื่ องด้วยความชัว่ ช้าใหญ่ยงิ่ ของเจ้า และความเกลียดชังยิง่ ใหญ่ของเจ้า
8 ยามแห่ง เอฟราอิ มอยู่ กับ พระเจ้า ของเรา แต่ ผู้ พยากรณ์ เป็ น เหมือนกับ ของพรานดัก นกอยู่ ตามทางของ
เขาทัว่ ไปหมด และความเกลียดชังอยูใ่ นพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเขา 9 เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชัว่
อย่างมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาห์ พระองค์ จึงจะทรงระลึกถึงความชัว่ ช้าของเขา พระองค์ จะทรงลงโทษ
เพราะบาปของเขา 10 เราพบอิสราเอลเหมือนพบผลองุน
่ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เราพบบรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้
หลายเหมือนพบผลมะเดื่อ รุ น
่ แรกที่ ต้น มะเดื่อ เมื่อ ออกในฤดู แรก แต่ เขาไปหาพระบาอัลเปโอร์ และถวาย
ตัว ของเขาไว้แด่ สิ ่ งอ ัน น่า อดสู นั ้น และกลายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนอย่างสิง่ ที่ เขารัก นั ้น 11 สําหรับ เอฟ
ราอิม สง่าราศี ของเขาก็จะบินไปเหมือนอย่างนก ไม่มีการคลอด ไม่มีการมีท้อง ไม่มีการตัง้ ครรภ์ 12 ถึงแม้
ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไว้ได้ จนโต เราก็ จะพรากเขาไปเสียจนไม่ เหลือสักคนเดียว เออ วิบัติแก่ เขา เมื่อเราพราก
จากเขาไป 13 เอฟราอิมนัน
้ ดังที่ เราเห็นเมืองไทระ ก็ ปลูกไว้ในสถานที่ ถูกใจ แต่ เอฟราอิมต้องนําลูกหลาน
ของตนไปมอบให้ฆาตกร 14 โอ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอประทานแก่ เขา พระองค์ จะประทานอะไรแก่ เขา ขอ
ประทานมดลูก ที่ แท้ งบ ุตรและหัวนมที่ เห ี่ยวแห้ง แก่ เขาทัง้ หลาย 15 ความชัว่ ของเขาทุก อย่างอยู่ในกิล กาล
เราได้ เกลียดชังเขา ณ ที่ นั่น เราจะขับเขาออกไปจากนิ เวศของเรา เพราะความชัว่ ร้ายแห่งการกระทําของ
เขา เราจะไม่รก
ั เขาอีกเลย เจ้านายทัง้ สิน
้ ของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏ 16 เอฟราอิมถูกทําลายเสียแล้ว รากของ
เขาก็เหี่ยวแห้งไป เขาทัง้ หลายจะไม่มีผลอีก เออ แม้ว่าเขาจะเกิดลูกหลาน เราก็จะฆ่าผู้บังเกิดจากครรภ์ซ่ึง
เป็ นที ่รก
ั ของเขาเสีย 17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวีย
่ งเขาทิง้ ไป เพราะเขาทัง้ หลายมิได้ เชื่อฟังพระองค์ เขา
จะเป็นคนพเนจรอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย

10
การลงโทษอิสราเอล
1 อิสราเอลเป็ นเถาองุ นที
่ ่เปล่าประโยชน์ ซึ่งเกิดผลสําหรับตัวเขาเอง เกิดผลมากขึ้นเท่าใด ยิง่ สร้างแท่น
บูชามากขึ้นเท่านั ้น เมื่อประเทศของเขาเฟื่ องฟูข้น
ึ เขาก็ยงิ่ ให้เสาศั กดิสิ
ญขึ้น 2 จิตใจของเขา
์ ทธิของเขาเจริ
์
เทียมเท็จ บัดนี้ เขาจึงต้องทนรับโทษของความผิด พระองค์จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลง และทําลายเสาศั
กดิ์สิทธิของเขาเสี
ย 3 คราวนี้ เขาจะพูดเป็นแน่ ว่า “เราไม่ มี กษั ตริย์ เพราะเราไม่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ หาก
์
เรามีกษั ตริย์ ท่านจะทําประโยชน์ อะไรให้แก่ เราบ้าง� 4 เขาพูดพล่อยๆ เขาทําพันธสัญญาด้วยคําปฏิญาณ
ลมๆแล้งๆ การพิพากษาจึง งอกงามขึ้น มาเหมือนดี หมี อยู่ ในร่องรอยไถที่ ในทุ่ง นา 5 ชาวสะมาเรีย จะหวาด
กลัวเพราะเหตุลูกวัวที่เบธาเวน คนที่นั่นจะไว้ทุกข์เพราะรู ปนน
ั ้ และปฏิมากรปุโรหิตของที่นั่นซึ่งเคยชื่นชม
ยินดี กับ รู ปน ั ้นก ็ จะพิลาปรํา่ ไห้ เพราะเหตุ สง่า ราศี ที่ หมดไปจากรู ปน ัน
้ 6 เออ รู ปเคารพนั ้น เองก็ จะต้องถูก
นําไปยังอัสซีเรีย เป็นบรรณาการแก่ กษั ตริย์เยเร็บ เอฟราอิมจะได้ รบ
ั ความอัปยศ และอิสราเอลจะรู ส
้ ึ กอับ
อายขายหน้าเหตุแผนการของเขา 7 สําหรับสะมาเรีย กษั ตริย์ของเขาจะมลายไปเหมือนฟองที่ลอยอยู่บนผิ
วน้าํ 8 ปู ชนียสถานสูงของเมืองอาเวน อันเป็นบาปของอิสราเอล จะต้องถูกทําลาย ต้นไม้ที่ มีหนามและผัก
ที่ มี หนามจะงอกขึ้น บนแท่น บูชาของเขา เขาจะร้องบอกกับ ภูเขาว่า “จงปกคลุม เราไว้� และร้องบอกเนิ น
เขาว่า “จงล้ มทับเราเถิด� 9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้กระทําบาปตัง้ แต่สมัยกิเบอาห์ เขายังหยัดอยู่อย่างนั ้น
สงครามในกิเบอาห์ไม่มาทันลูกหลานแห่งความชัว่ ช้า 10 เราประสงค์จะลงโทษพวกเขา ชนชาติทัง้ หลายจะ
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ประชุมกันสู้ เขา เมื่อเขามัดตัวเองไว้ในรอยไถสองแถวของเขา 11 เอฟราอิมเป็ นวัวสาวที่ ได้รับการสอน มัน
ชอบนวดข้าว เราจึง หวงคออัน งามของมัน ไว้ แต่ เราจะเอาเอฟราอิม เข้า เทียมแอก ยู ดาห์ก็ ต้องไถ ยาโคบ
ต้องคราดสําหรับ ตนเอง 12 จงหว่านความชอบธรรมไว้สําหรับ ตัว จงเกี่ยวผลของความเมตตา เจ้ าจงไถดิ
นที ่ รา้ งอยู่ เพราะเป็น เวลาที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ จนกระทัง่ พระองค์ จะเสด็จ มาโปรยความชอบธรรม
ลงให้ แก่ เจ้า 13 เจ้ าทัง้ หลายได้ ไถความชัว่ มา แล ้ว เจ้า ทัง้ หลายได้ เก ี่ยวความชัว่ ช้า เจ้ าได้ รบ
ั ประทานผล
ของการมุสา ด้วยเหตุ วา่ เจ้า วางใจในทางของเจ้า และในจํานวนพลรบของเจ้า 14 เหตุ ฉะนั ้น เสียงสงคราม
จึง จะเกิด ขึ้น ท่ามกลางชนชาติ ของเจ้า ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะถูก ทําลายอย่า งกับกษั ตริย์ชั ลม ัน ทํา
ลายเมืองเบธาร์เบลในวันสงคราม พวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนาง 15 เมืองเบธเอลจะ
กระทําแก่เจ้าเช่นนี้ แหละเพราะความชัว่ ร้ายใหญ่ยงิ่ ของเจ้า ในรุ ง่ เช้าวันหนึ่ งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลจะถูกตัดขาด
เสียหมดสิน
้

11

ความรักของพระเจ้าสําหรับชนชาติอส
ิ ราเอลผู้ไม่มีบิดา

1 ครัง
้ เมื่ ออ ิส ราเอลยัง เด็ก อยู่

เราก็ รก
ั เขา เราได้ เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ 2 พวก
เขายิง่ เรียกเขามากเท่าใด เขายิง่ ออกไปห่างจากพวกเขามากเท่านั ้น เขาถวายสัตวบูชาแก่ พระบาอัล และ
เผาเครือ
่ งหอมถวายแก่รู ปเคารพสลักอยู่เรือ
่ ยไป 3 แต่เรานี่ แหละสอนเอฟราอิมให้เดิน เราอุม
้ เขาทัง้ หลาย
ไว้ แต่เขาหาทราบไม่ว่า เราเป็นผู้รก
ั ษาเขาให้หาย 4 เราจูงเขาด้วยสายแห่งมนุษยธรรมและด้วยปลอกแห่ง
ความรัก เราเป็นผู้ถอดแอกที่ขากรรไกรของเขาออก และเราก้มลงเลี้ยงเขา 5 เขาจะไม่กลับไปยังแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ แต่อัสซีเรียจะเป็นกษัตริย์ของเขา เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมา 6 ดาบจะรุ กรานบรรดาหัวเมืองของ
เขา ทําลายกิง่ ทัง้ หลายของเขาเสียและกลืนกินเขาเสีย เพราะแผนการของเขา 7 ประชาชนของเราโน้ มไปใน
ทางเหินห่างจากเรา ถึงแม้พวกเขาเรียกเขาทัง้ หลายให้มาหาพระองค์ผู้สูงสุด ไม่มีใครยอมยกย่องพระองค์
8 เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไร อิสราเอลเอ๋ย เราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้อย่างไร เราจะปล่อยเจ้า
ให้เหมือนเมืองอัดมาห์ได้อย่างไร เรากระทําเจ้าให้เหมือนเมืองเศโบยิมได้อย่างไร จิตใจของเราปั่ นป่วนอยู่
ภายใน ความเอ็นดูของเราก็คุกรุน
่ ขึ้น 9 เราจะไม่ลงอาชญาตามที่เรากริว้ จัด เราจะไม่กลับไปทําลายเอฟราอิ
มอีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ ใช่มนุษย์ เราเป็นผู้บริสุทธิท่
์ ามกลางพวกเจ้า เราจะไม่ เข้าในเมือง 10 เขาทัง้
หลายจะติดตามพระเยโฮวาห์ไป ผู้ซึ่งมีสิงหนาทดัง่ ราชสีห์ เออ พระองค์จะทรงเปล่งพระสิงหนาท และบุตร
ทัง้ หลายของพระองค์จะตัวสัน
่ สะท้านมาจากทิศตะวันตก 11 เขาจะตัวสัน
่ สะท้านมาเหมือนวิหคจากอียป
ิ ต์
และเหมือนนกเขาจากแผ่นดินอัสซีเรีย เราจะให้เขากลับไปบ้านของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 เอ
ฟราอิมได้กัน
้ ล้อมเราไว้ด้วยความมุสา และวงศ์วานอิสราเอลล้อมเราด้วยเล่หลวง
์
แต่ยูดาห์ยงั ปกครองอยู่
กับพระเจ้าและสัตย์ซ่ ืออยูก
่ ับพวกวิสุทธิชน

12
พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์
และตามหาลมตะวันออกอยู่ วันยังคํ่าเขาทวีความมุสาและการรกร้าง เขาทํา
พันธสัญญากับอัสซีเรียและขนเอานํ้ามันไปให้อียป
ิ ต์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับยูดาห์และจะลงโทษยาโคบ
ตามการประพฤติ ของเขา และจะทรงทดแทนเขาตามการกระทํา ของเขา 3 ในครรภ์ ของมารดาเขายึด ส้น
เท้าพี่ชายของเขา และโดยกําลังของเขาเอง เขาจึ งมีอาํ นาจกับพระเจ้า 4 เออ เขามีอาํ นาจเหนื อทูตสวรรค์
และมีชัย เขาร้องไห้และวิงวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ที่เบธเอล และพระองค์ตรัสสนทนากับเราที่นั ่น
5 คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง พลโยธา พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ ระลึก ของเขา 6 “เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงกลับ มา
หาพระเจ้าของเจ้า ยึดความเมตตาและความยุติธรรมไว้ให้มัน
่ และรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ� 7 เขา
เป็น พ่อค้า ในมือ ของเขามี ตราชู ขี้ ฉ้อ เขารัก ที่ จะบีบ บังคับ 8 เอฟราอิม ได้ กล่าวว่า “แท้ จร ิง ข้าพเจ้า เป็น คน
มั งม
่ ี ข้าพเจ้า หาทรัพย์เพื่อ ตนเอง ในการกระทํา ทัง้ หลายของข้าพเจ้า เขาจะไม่ พบความชัว่ ช้า ที่ นับ ว่า เป็น
ความบาปได้� 9 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตัง้ แต่ ครัง้ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เราจะกระทําให้เจ้ าอาศัยอยู่
ในเต็นท์ อีก ดัง ในสมัย ที่ มี เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด 10 เราได้ พู ดทางบรรดาผู้ พยากรณ์ แล้ว เราให้ เก ิดนิ
มิ ตมากขึ้น เราให้ คํา อุปมาโดยทางการรับ ใช้ ของผู้ พยากรณ์ 11 มี ความชัว่ ช้า ในกิ เลอาดหรือ แน่ นอนเขา
ทัง้ หลายก็เป็ นอนิจจัง เขาเอาวัวผู้ถวายบูชาในกิลกาล เออ แท่นบูชาของเขาก็จะเหมือนกองหินอยู่บนรอย
ไถในท้องนา 12 ยาโคบหนี ไปยังแผ่นดินอารัม อิสราเอลได้ ทํางานเพื่อจะได้ ภรรยา ท่านเลี้ยงแกะเพื่อให้ได้
ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์ทรงนําคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียป
ิ ต์โดยผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง พระองค์ทรงรักษาเขา
ไว้โดยผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 14 เอฟราอิมกระทําให้พระองค์ทรงพิโรธอย่างขมขื่น ดังนั ้นพระองค์ทรงปล่อยให้
เลือดของเขาติดอยู่กับเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสนองเขาด้วยความอัปยศซึ่งเขาให้ตกกับพระองค์
1 เอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลม

โฮเชยา 13:1

708

13

โฮเชยา 14:9

พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล
เมื่อ เอฟราอิม พูด ด้วยตัว สัน
่ เขาได้ ยกย่องตัว เองในอิสราเอล แต่ เมื่อ เอฟราอิม ได้ กระทํา ผิด ด้วยพระ
บาอัล เขาก็ตาย 2 เดีย
๋ วนี้ เขายิง่ ทําบาปมากขึ้น และสร้างรู ปหล่อไว้สําหรับตัวเป็ นรูปเคารพที่สร้างด้วยเงิน
ตามความคิด ของเขาเอง เป็น งานของช่างที่ สร้างขึ้น ทัง้ นั ้น เขากล่าวว่า “สําหรับ คนที่ ถวายสัตวบูชาแด่ สิ
่ง เหล่า นี้ จงให้เขาจุบ รู ป ลูกวัว� 3 เพราะฉะนั ้น เขาจึง เหมือนหมอกในเวลาเช้า หรือ เหมือนนํ้าค้างที่ หายไป
ตัง้ แต่ เช้า เหมือนแกลบที่ ลมหมุน พัด ไปจากลานนวดข้าว หรือ เหมือ นควันที ่ ออกมาจากช่องลม 4 เราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ตัง้ แต่ครัง้ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เจ้าทัง้ หลายไม่รู จั
้ กพระอื่นนอกจากเรา เพราะไม่มี
ผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเรา 5 เรานี่ แหละที่คุ้นเคยกับเจ้าที่ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินที่กันดารนํ้า 6 เมื่อเขาได้
รับประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็อิม
่ หนํา และจิตใจของเขาก็ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้นเขาจึงลืมเราเสีย 7 ดังนั ้น
เราจึงเป็นเหมือนสิงโตต่อเขา และเราจะซุ่มคอยอยู่ตามทางอย่างเสือดาว 8 เราจะตะครุ บเขาอย่างกับแม่
หมีที่ถูกพรากลูก เราจะฉี กอกของเขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงโต สัตว์ป่าทุ่งจะฉี กเขา
1

อิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ทําลายตัวเอง แต่เราช่วยเจ้าได้ 10 เราประสงค์เป็นกษั ตริย์ของเจ้า กษั ตริย์อื่นๆ
ที่ สามารถช่วยเจ้า ในเมืองทัง้ หลายของเจ้า อยู่ ที่ไหน และผู้ ปกครองของเจ้า อยู่ ที่ไหน คือ พวกเหล่านั ้ นที ่ เจ้
าได้ กล ่าวเรือ
่ งเขาว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์และเจ้า นายไว้ให้แก่ ข้าพเจ้า � 11 เพราะความกริว้ ของเรา เราจึง ให้เจ้
ามี กษั ตริย์ และเพราะความโกรธของเรา เราจึง เอากษั ตริย์ นั้น ไปเสีย 12 ความชัว่ ช้า ของเอฟราอิ มก็ หอ
่ ไว้
บาปของเขาก็ เก็บสะสมไว้ 13 การเจ็ บท้องเตือนให้เขาคลอดก็ มาถึงเขา แต่ เขาเป็นบุตรชายที่ เขลา ด้วยว่า
ถึง เวลาแล้ว เขาก็ ไม่ ยอมคลอดออกมา 14 เราจะไถ่ เขาให้ พ้น อํานาจแดนคนตาย เราจะไถ่ เขาให้ พ้น ความ
ตาย โอ มัจจุราชเอ๋ย เราจะเป็นภัยพิบติ
ั ทัง้ หลายของเจ้า โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะเป็นความพินาศของเจ้า
การกลับ ใจเสีย ใหม่ จะถูก บดบัง ไว้พ้น สายตาของเรา 15 แม้ว ่า เขาจะงอกงามขึ้น ท่ามกลางพี่ น้ อง ลมตะวัน
ออก คือ ลมของพระเยโฮวาห์จะพัด มา ขึ้น มาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และตานํ้า ของเขาจะแห้ง ไป และนํ้าพุ ของ
เขาก็ จะแห้ง ผาก ลมนั ้น จะริบ ของมี ค่า ทัง้ หมดเอาไปจากคลัง ของเขา 16 สะมาเรีย จะกลายเป็ นที ่ รกร้าง
เพราะเธอได้กบฏต่อพระเจ้าของเธอ เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้แหลก
เป็นชิน
้ ๆ และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง
9 โอ

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา
1 โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เจ้ าสะดุ ดก็เพราะความชัว
่ ช้าของเจ้า 2 จง
นํา ถ้อยคํา มาด้วยและกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ จงทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ทัง้ หมด ขอ
ทรงพระกรุ ณารับ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ จึง จะนํา ลูกวัว แห่ง ริม ฝีปากของข้า พระองค์ ทัง้ หลายมา
ถวาย 3 อัส ซู ร จะไม่ ชว
่ ยข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หมดจะไม่ ขี่ ม้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ กล ่าว
ต่อ ไปว่า ‘พระของเราทัง้ หลาย� แก่ สิ ่ง ที่ มือ ของข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น เพราะว่า ในพระองค์ ลูก กําพร้า พ่อ
พบพระกรุ ณาคุณ� 4 เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทัง้ หลายด้วยเต็มใจ
เพราะว่า ความกริว้ ของเราหัน ไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็น เหมือนนํ้าค้างแก่ อิสราเอล เขาจะเบิก บานอย่าง
ดอกบัว เขาจะหยัง่ รากเหมือนเลบานอน 6 กิ่ งก ้า นของเขาจะขยายออก เขาจะงามเหมือนต้น มะกอกเทศ
และจะมีกลน
ิ่ หอมเหมือนเลบานอน 7 เขาทัง้ หลายที่อยู่ใต้ร่มเงาของเขาก็จะกลับมา เขาจะเจริญขึ้นเหมือน
ข้าว จะออกดอกเหมือนเถาองุน
่ และจะมี กล น
ิ่ เหมือนนํ้า องุน
่ แห่ง เลบานอน 8 เอฟราอิม จะกล่าวว่า “เรา
ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรู ปเคารพต่อไป� เราเองได้ยน
ิ เขาและคอยดูเขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียวสด
และผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา 9 ผู้ใดที่ ฉลาด ก็ให้เข้าใจสิง่ เหล่านี้ เถิด ผู้ใดที่ ช่างสังเกต ก็ให้เขารู ้ เพราะว่า
พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ก็เที่ยงตรง ผู้ชอบธรรมทัง้ หลายก็เดินในทางนี้ แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ
ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ โยเอล

โยเอล

เก ี่ย วกับ โยเอลเองเรารู เพี
้ ยงแต่ ว่า เขาเป็น บุตรของเปธุ เอล และเขาพยากรณ์ ในยู ดาห์ ประมาณปี ก่อน
ค�ศ� 800 เขาพยากรณ์ ในสมัย เดีย วกั นก ับ เอลี ชา ซึ่ง เป็ นก ่อนสมัย ที่ อส
ิ ราเอลเป็น เชลย และอาจจะเป็น
ในสมัยเดียวกันกับกษั ตริย์โยอาช เพราะเหตุวา่ หนั งสือ เล่ มนี้ไม่ได้ออกชื่อของกษั ตริย์ ไม่ว่าเป็นภาคเหนื อ
หรือภาคใต้ก็ตาม เขาอาจจะเขียนเล่มนี้ข้น
ึ ในประเทศยูดาห์ในตอนที่เยโฮดาห์ (ผู้เป็นปุโรหิต� ครอบครอง
แทนโยอาช ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ (2 พศด 24:1)

เขาเขียนถึงเรือ
่ งภัยพิบัติแห่งตัก
๊ แตนร่วมกับฝนแล้ง และได้เปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับการพิพากษาใน “วัน
แห่งพระเยโฮวาห์� เขาเขียนถึงการบุกรุกแห่งอิสราเอล การฟื้ นฟูในวันเพ็นเทคศเต จนถึงช่วง “วันสุดท้าย
� แห่งพระคัมภีรใหม่
์
(2:28-31; กจ 2:14-21) และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มาถึง โยเอล บุ ตรชายของเปธุ เอล ว่า ดังนี้ ว่า 2 ท่านผู้ เฒ่า ทัง
้ หลาย ขอ
จงฟัง เรือ
่ งนี้ ชาวแผ่น ดิน ทัง้ สิน
่ หู ฟัง สิ ่ง เหล่า นี้ เคยเกิด มาในสมัย ของท่าน หรือ เกิด มาในสมัย
้ ขอจงเงีย
บรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ 3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอีก
ชัว่ อายุหนึ่ ง

ภัยพิบัติแห่งการสาปแช่งในยูดาห์

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 กิน เสีย สิ ่ง ใดที่ ตัก
๊ แตนวัย กระโดดกิน เหลือ ตัก
๊ แตนวัย คลานก็ กิน เสีย 5 เจ้ าพวกขี้ เมาเอ๋ย จงตื่น
ขึ้น และร้องไห้ เถิด นั กด่ม
ื เหล้า องุน
่ ทุก คนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด เพราะว่า นํ้า องุน
่ ใหม่ ถู กตัดขาดจากปาก
ของเจ้าทัง้ หลายแล้ว 6 เพราะว่าประชาชาติ หน่ง
ึ ได้ ข้น
ึ มาสู้ กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขามีทัง้ กําลังมากและ
มีจํานวนนั บไม่ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟันสิงโต เขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ยิง่ ใหญ่ 7 มันได้ทําลายเถา
องุน
่ ของข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิง้ เสีย กิงก
่ ้านก็
ดูขาวโพลน 8 จงโอดครวญอย่างหญิงพรหมจารีซ่ึงคาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้สามีของเธอที่ได้เมื่อ
วัยสาว 9 ธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาได้ ถู กตัดขาดเสียจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ปุ โรหิตผู้ปรนนิ บัติ
ของพระเยโฮวาห์ ก็ โศกเศร้า 10 นาก ็ ร้าง พื้น ดิ นก ็ เศร้า โศก เพราะข้าวถูก ทําลายเสีย นํ้า องุน
่ ใหม่ ก็ แห ้ง ไป
หมด นํ้ามันกข
็ าดมือไป 11 โอ ชาวนาทัง้ หลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด โอ ผูแต่
้ งเถาองุน
่ เอ๋ย จงครํา่ ครวญเนื่ อง
ด้วยข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย ์ เพราะผลของนาก็ ถู กทําลายไปหมด 12 เถาองุ ่นก ็ เหีย
่ ว ต้น มะเดื่ อก ็ แห ้งไป
ต้น ทั บท ิม ต้ นอ ิ นทผลัม และต้น แอบเปิ้ ล ต้นไม้ ในนาทัง้ สิ้ นก ็ เห ี่ยวไป เพราะความยินดี ก็ เห ี่ยวไปจากบุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ท่านปุโรหิต ทัง้ หลายเอ๋ย จงคาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้ ปรนนิ บัติ ที่ แท่น บูชา จง
ครํา่ ครวญ ท่านผู้ปรนนิ บัติพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสั กคืนหนึ่ ง เพราะว่า
ธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของท่าน 14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร
จงเรียกประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ และชาวแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
4

ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและวันแห่งพระเยโฮวาห์
เพราะวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ใกล้ เข ้า มาแล้ว วัน นั ้น จะมาเป็นการทําลายจากองค์ ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ์ 16 อาหารถูก ตัด ออกจากเบื้องหน้า สายตาของพวกเราแล้ว เออ ความปี ติ และความยินดี ก็
ขาดไปจากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ 17 เมล็ดพืชก็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็ รกร้าง ยุ้งก็หก
ั พัง
ลง เพราะว่าข้าวเหีย
่ วแห้งไปเสียแล้ว 18 สัตว์ทัง้ หลายร้องครวญครางแล้วหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะว่าไม่มี
ทุ ่ง หญ้า ให้มัน ฝูง แกะก็ ออ
่ นระอาไป 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ เพราะว่า ไฟได้
เผาผลาญทุ่ง หญ้า แห่ง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และเปลวไฟได้ ไหม้ ต้นไม้ ในทุ่ง นาเสีย หมดแล้ว 20 ถึง แม้ ว่าสัตว์ป่า ก็
ร้องทูลพระองค์ด้วย เพราะว่านํ้าในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิน
่ ทุรกันดาร
15 อนิ จจาหนอวัน นั ้น

2
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกองทัพของชนชาติทัง้ หลาย
1 จงเป่ าแตรที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุ ทธิข
์ องข้าพเจ้า ให้ชาวแผ่นดินทัง้ สิน
่ เพราะ
้ ตัวสัน
วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ กําลัง มาแล้ว ใกล้ เข ้า มาแล้ว 2 เป็ นว ัน แห่ง ความมืด และความมืด ครึม
้ เป็ นว ั นที ่ มี
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เมฆและความมืด ทึบ ดุ จแสงสว่างยามเช้า ที่ แผ่ ปกคลุม ไปทัว่ ภู เขาทัง้ หลาย ประชาชนจํานวนมากและมี
กําลัง ยิง่ ตัง้ แต่ สม ัย โบราณก็ ไม่ เคยมี เหมือนอย่างนี้ และตัง้ แต่ นี้ ไปก็ จะไม่ มี อี กตลอดปี ทัง้ หลายชัว่ อายุ
3 ไฟเผาผลาญอยูข
่ ้างหน้ามันทัง้ หลาย และเปลวไฟไหม้อยูข้
่ างหลัง แผ่นดินนั ้นเหมือนสวนเอเดนก่อนหน้า
มัน ทัง้ หลาย พอให้ หลั งม ัน ไปแล้ วก ็ เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดารที่ รกร้าง ไม่มี อะไรจะรอดพ้ นม ัน เลย 4 ร่างของมัน
ทัง้ หลายเหมือนร่างของพวกม้า มันจะวิง่ เหมือนกับม้าสงคราม 5 เหมือนอย่างเสียงรถรบ มันจะเผ่นอยู่บน
ยอดเขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟที่ ไหม้ ตอข้าว เหมือ นกองทั พอ ัน เข้ม แข็ง แปรกระบวนเข้า สงคราม
6 เมื่อชนชาติทัง
้ หลายเห็นหน้ามันกจ
็ ะกระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็จะซีดเซียว 7 มันทัง้ หลายจะวิง่ เหมือน
ทหาร และปีนกําแพงเหมือนนั กรบ ต่างก็จะเดินไปตามทางของตัว มันจะไม่แตกแถวออกไป 8 มันทัง้ หลาย
จะไม่รวนกันเลย ต่างก็จะเดินอยูใ่ นทางของตน เมื่อมันตะลุยดาบ มันกไม่
็ ได้รับบาดเจ็บ 9 มันจะกระโดดเข้า
ในเมือง มัน จะวิง่ อยู่ บนกําแพงเมือง มัน จะปีน เข้าไปในบ้านเรือน มัน จะเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับ โจร
10 แผ่นดินโลกจะหวัน
่ ไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรค์จะสัน
่ สะเทือน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาว
จะอับแสง
กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศัตรู

11 พระเยโฮวาห์จะทรงส่งพระสุ รเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองค์

เพราะค่ายของพระองค์ใหญ่โตยิง่ นั ก
ผู้ ที่ กระทํา ตามพระวจนะของพระองค์ นั้ นม ี เดชานุภาพมาก เพราะว่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์เป็ นว ัน ใหญ่ โต
และน่ากลัวยิง่ นั ก ผู้ใดเล่าจะทนอยูได้
่
คนอิสราเอลส่วนหนึ่ งกลับใจเสียใหม่
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดัง นั ้น เจ้ าทัง้ หลายจงกลับ มาหาเราเสีย เดีย
๋ วนี้ ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอด
อาหาร ด้วยการร้องไห้และด้วยการโอดครวญ 13 จงฉี กใจของเจ้า มิใช่ฉี กเสื้อผ้าของเจ้า� จงหันกลับมาหา
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่า พระองค์ ทรงกอปรด้วยพระคุณ และทรงพระกรุ ณา ทรง
กริว้ ช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ 14 ใครจะรู ได้
้ พระองค์อาจจะทรงกลับ
และเปลี่ยนพระทัย และทรงอํานวยพระพรไว้ คือ ให้มี ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาสําหรับ ถวายแด่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้ว 15 จงเป่าแตรที่ในศิโยน จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์
16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชําระชุมนุมชนให้บริสุทธิ์ จงประชุมบรรดาผู้ใหญ่ จงรวบรวมเด็กๆ แม้ว่า
เด็กที่ยงก
ั ินนม จงให้เจ้าบ่าวออกจากเรือนหอ และเจ้าสาวออกจากห้องของตน 17 ให้ปุโรหิต คือผู้ปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์ ครํา่ ครวญอยู่ ระหว่างเฉลียงและแท่ นบู ชา ให้ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนา
ประชาชนของพระองค์ ขออย่าทรงกระทําให้มรดกของพระองค์เป็ นที่ประณามกัน เพื่อให้ประชาชาติครอบ
ครองเหนื อพวกเขา ควรหรือที่เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายว่า ‘พระเจ้าของเขาอยูที
่ ่ไหน� ”
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พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น

18 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองค์

และทรงสงสารประชาชนของพระองค์ 19 พระ
เยโฮวาห์ จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ ว่า “ดู เถิด เราจะส่ง ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน ให้ แก่ เจ้า เจ้ าทัง้
หลายจะได้อิม
่ หนําสําราญ เราจะไม่กระทําให้เจ้าเป็นทีเ่ ขาประณามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอีก 20 แต่
เราจะถอนกองทัพทางทิศเหนื อไปให้หา่ งไกลจากเจ้า และขับไล่ มันเข้าไปในแผ่นดิ นที ่แห้งแล้งและรกร้าง
กองหน้า ของมัน จะหัน ไปทางทะเลด้านตะวัน ออก และกองหลัง ของมัน จะหัน ไปทางทะเลที่ อยู่ ไกลออกไป
กล น
ิ่ เหม็น คลุ้ง ของมัน จะลอยขึ้น มา และกลิน
่ เหม็น เน่า ของมัน จะลอยขึ้น มา เพราะมัน ทําการใหญ่ หลาย
อย่าง 21 โอ แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงยินดีและเปรมปรีดิ์เถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําการใหญ่โต
มาก 22 เจ้า ที่ เป็น สัตว์ป่า เอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะว่าทุ่ง หญ้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น เขียวสด ต้นไม้ เกิด ผล ต้น
มะเดื่อและเถาองุน
่ ออกผลอย่างบริบูรณ์ 23 บุตรทัง้ หลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เพราะว่า พระองค์ ทรงประทานฝนต้น ฤดู อย่างพอสมควร พระองค์ จะทรงเทฝนลง
มาให้ เจ้า คือ ฝนต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู ในเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมี ข้าวอยู่ เต็ม จะมี น้ํา องุน
่ และ
นํ้ามันอยูเ่ ต็มลน
้ บ่อเก็บ 25 เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือที่ตัก
๊ แตนวัยบินได้กินเสีย ที่ตัก
๊ แตน
วัยกระโดด ตัก
๊ แตนวัยคลาน และตัก
๊ แตนวัยเดินได้กิน คือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั ้น
26 เจ้าทัง
้ หลายจะรับประทานอย่างบริบูรณแ
์ ละอิม
่ หนําและสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ผู้ ทรงกระทํา แก่ เจ้ าอย่างมหัศจรรย์ ประชาชนของเราจะไม่ ต้องขายหน้า อีก 27 เจ้ าจะรู ว้ า่ เราอยู่ท่ามกลาง
อิสราเอล และเรานี่ แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีก ประชาชนของเราจะไม่ต้องขาย
หน้าอีก
ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง
คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง บุตรชายบุตร
สาวของเจ้า ทัง้ หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้า จะฝัน และคนหนุ่ม ของเจ้า จะเห็นนิ มิ ต 29 ในกาลครัง้ นั ้น
28 ต่อมาภายหลังจะเป็ นอย่างนี้
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เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อกระทัง่ คนใช้ชายหญิง 30 เราจะสําแดงลางมหัศจรรย์ในท้องฟ้าและ
บนดิน เป็นเลือดและไฟและเสาควัน 31 ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่
ยิง่ และน่า สยดสยองแห่ง พระเยโฮวาห์ จะมาถึง 32 และอยู่ มาจะเป็น อย่างนี้ คือ ผู้ ใดที่ จะร้องออกพระนาม
ของพระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็มตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัส
ไว้ และในพวกคนที่รอดนั ้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเยโฮวาห์ทรงเรียกด้วย�

3
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
1 “เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น เมื่อเราให้ยูดาห์และเยรู ซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม
พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติที่บีบบังคับอิสราเอล
เรา จะ รวบรวม บรรดา ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ และ นํา เขา ลง มา ที่ หุบ เขา เย โฮ ชา ฟัท และ เรา จะ เข้า สู่ การ
พิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรือ
่ งประชาชนของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติ
ของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา 3 และได้จับสลากเอาประชาชนของเรา และให้
เด็ก ผู้ชายเป็น ข้า ของหญิง โสเภณี และขายเด็ก ผู้ หญิง ไปซื้อ เหล้า องุน
่ และดื่ม 4 โอ ไทระและไซดอน และ
ประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบ
สนองการกระทําของเจ้าเหนื อศีรษะของเจ้าอย่างฉั บพลันและอย่างรวดเร็ว 5 เพราะเจ้าได้ เอาเงินของเรา
และทองคําของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมัง่ คัง่ ของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า 6 เจ้าได้ขายประชาชนยู
ดาห์และเยรู ซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา 7 ดูเถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถาน
ที่ ซ่ึง เจ้า ขายเขาไปนั ้น เราจะตอบสนองการกระทํา ของเจ้า บนศีรษะของเจ้า เอง 8 เราจะขายบุตรชายและ
บุตรสาวของเจ้า ไว้ในมือ ของคนยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายจะขายต่อ ไปยัง คนเสบา แก่ ประชาชาติ หน ่ง
ึ ที่ อยู่
ห่างไกลออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลัน
่ พระวาจาแล้ว� 9 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ ให้นานาประชาชาติ
ทราบว่า จงเตรียมทําการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ ทัง้ หลาย ให้ พลรบทัง้ สิน
้ เข้า มาใกล้ ให้ เขาขึ้น มาเถิด
10 จงตี ผาลไถนาของเจ้า ให้ เป็ น ดาบ และตี ขอลิด ของเจ้า ให้ เป็ น ทวน ให้ คนอ่อนแอพูด ว่า “ฉั น เป็ น นั กรบ�
11 บรรดาประชาชาติ ทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมาเถิด จงเรียกประชุ มกั นที ่นั ่น โอ ข้าแต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงนํานั กรบของพระองค์ ลงมา 12 ให้บรรดาประชาชาติ ต่ ืนตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท
เพราะที่ นั่นเราจะนั ่งพิพากษาบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิ้นที ่อยู่ล้อมรอบ 13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดู
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 การตัดสิน เพราะวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ ใกล้ เข ้า มาแล้ว
ในหุบเขาแห่งการตัดสิน 15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง 16 พระเยโฮวาห์จะทรง
เปล่ง พระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่ง พระสุรเสียงของพระองค์ จากเยรู ซาเล็ม และฟ้า สวรรค์ กับ พิภพก็
จะหวัน
่ ไหว แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น ความหวัง แห่ง ประชาชนของพระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของคน
อิสราเอล
2

การกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอล
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิ โยน ภูเขาบริสุทธิ์ของ
เรา แล้วเยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั ้นไปอีกเลย 18 และอยู่มาในวันนั ้นจะ
มีน้ําองุน
่ ใหม่หยดจากภูเขา และมีน้ํานมไหลมาจากเนิ นเขา และห้วยทัง้ สิน
้ ของยูดาห์จะมีน้ําไหล และนํ้าพุ
จะมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิ ทธิ ม 19 อียป
ิ ต์ จะกลายเป็ นที ่ รกร้าง และเอโดมจะ
กลายเป็นถิน
่ ทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความรุ นแรงที่กระทําต่อชนชาติยูดาห์ เพราะว่าเขากระทําให้โลหิตที่
ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา 20 แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยูเป็
่ นนิ ตย์ และเยรู ซาเล็มจะมีผู้อาศัย
อยูทุ
่ กชัว่ อายุ 21 เราจะชําระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชําระ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตในศิโยน�
17 “ดังนั ้นเจ้าทัง
้ หลายจะได้รู ว่
้ า

อาโมส 1:1
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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 ตริย์เยโรโบอัมท ี่ 2 เขา
อยูสม
่ ัยเดียวกันกับโฮเชยา และอาจจะอยูสม
่ ัยเดียวกันกับอิสยาห์ (1:1) เขาพยากรณ์ วา่ ประเทศซีเรีย ไทระ
อัม โมน โมอับก ับ อิสราเอลจะถูก พิพากษาลงโทษ เขาพยากรณ์ วา่ ภัย พิบั ติ จะมาในสมัย “วัน แห่ง พระเยโฮ
วาห์� แล้วหลังจากนั ้นจะตัง้ อาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
การพิพากษาประเทศต่างๆจะเกิดในทันทีและในอนาคต
ถ้อยคํา ของอาโมส ผู้ อยู่ ในหมู่ ผู้ เลี้ยงแกะในเมืองเทโคอา ซึ่ง ท่านได้ เห ็น เกี่ยวกับ อิสราเอล ในรัช กาล
อุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และในรัช กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ก่อน
แผ่นดินไหวสองปี 2 ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิ โยน และจะทรงเปล่งพระ
สุรเสียงของพระองค์จากเยรู ซาเล็ม ลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะจะโศกเศร้า และยอดภูเขาคารเมลก็จะเหีย
่ ว
ไป� 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิดของดามัสกัส สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับ
การลงทัณฑ์ เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ นวดกิ เลอาดด้วยเลื่อนเหล็ก สําหรับ นวดข้าว 4 แต่ เราจะส่ง ไฟเข้า
มาในเรือนของฮาซาเอล ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเบนฮาดัด เสีย 5 เราจะหัก ดาลประตู เมือง
ดามัสกัส และตัด ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ออกเสีย จากที่ราบอาเวน และผู้ นั้ นที ่ ถือ คทาจากวงศ์ วานของเอเดน และ
ประชาชนซีเรีย จะต้องตกไปเป็น เชลยยัง เมืองคีร�
์ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของกาซา สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขากวาด
ประชาชนทัง้ หมดไปเป็น เชลย เพื่อ จะมอบให้ แก่ เอโดม 7 แต่ เราจะส่ง ไฟมาบนกําแพงเมืองกาซา ซึ่ง จะ
เผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้น เสีย 8 เราจะตัด ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ออกเสีย จากอัช โดด และผู้ ที่ ถือ คทา
ออกจากเมืองอัชเคโลน เราจะหันมือของเราต่อสู้เอโครน ชาวฟีลิสเตียที่เหลืออยู่จะพินาศ� องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิดของเมืองไทระ สามครัง้ และ
สี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ มอบประชาชนทัง้ หมดให้ แก่ เอโดม และไม่ ได้ ระลึก ถึง
พันธสัญญาแห่งภราดรภาพ 10 แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองไทระ ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลาย
ของเมืองนั ้นเสีย� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิดของเมืองเอโดม สามครัง้ และสี่ ครัง้
เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ ไล่ ตามน้ องของเขาด้วยดาบ และสลัด ความสงสารทิง้ เสีย สิน
้
ความโกรธของเขาบัน
่ ทอนอยู่ตลอดกาล และความพิโรธของเขาก็ มี อยู่เป็น นิ ตย์ 12 แต่ เราจะส่ง ไฟมาบน
เมืองเทมาน ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองโบสราห์� 13 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ
การละเมิดของคนอัมโมน สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาได้ผ่าท้องหญิงมี
ครรภ์ในเมืองกิเลอาด เพื่อจะขยายอาณาเขตของตน 14 แต่ เราจะจุดไฟขึ้นในกําแพงเมืองรับบาห์ และไฟ
จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย พร้อมด้วยเสียงโห่รอ
้ งในวันทําศึก พร้อมด้วยพายุอน
ั แรง
กล้าในวันที ่มี ลมหมุน 15 กษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายจะตกไปเป็นเชลย ทัง้ ตั วท่านและเจ้านายของท่านด้วย�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1

2

“เพราะเหตุการละเมิดของเมืองโมอับ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับ
การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้เผากระดูกของกษั ตริย์เอโดมให้เป็นปูน 2 แต่ เราจะส่งไฟมาบนโมอับ และไฟนั ้น
จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเคริโอทเสีย และโมอับจะตายท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลาง
เสียงโห่รอ
้ งและเสียงแตร 3 เราจะตัดผู้วินิจฉั ยออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั ้น และจะประหารเจ้านายทัง้
หลายของเมืองนั ้นเสียพร้อมกับผู้วินิจฉั ย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า

การพิพากษาต่อโมอับ ยูดาห์และอิสราเอล

“เพราะเหตุการละเมิดของยูดาห์ สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลง
ทัณฑ์ เพราะว่า เขาปฏิเสธไม่ รบ
ั พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
และการมุสาของเขาได้ พาให้เขาหลงเจิน
่ งที่ บิดาของเขาได้ ดําเนิ นมาแล้ว 5 แต่ เราจะส่งไฟมา
่ ไป ตามเยีย
บนยูดาห์ และไฟนั ้นจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเยรู ซาเล็มเสีย� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะ
เหตุ การละเมิด ของอิสราเอล สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ ขายคนชอบ
ธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียว 7 ซึ่งกระหายหาฝุ่นละอองแห่งแผ่นดินโลกบนศีรษะของ
4 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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คนจน และผลักคนที่ ถ่อมใจออกเสียจากหนทางของเขา บุ ตรชายและบิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกัน
เพื่อ ลบหลู่ นามบริ สุทธิ ์ ของเรา 8 ตัว เขาเองนอนอยู่ ข้างแท่น บูชาทุก แท่น อยู่ บนเสื้อผ้า ที่ เขายึด มาเป็น
ประกัน และในนิ เวศแห่งพระของเขา เขาทัง้ หลายดื่มเหล้าองุน
่ สําหรับผูที
้ ่ถูกปรับโทษ 9 เรายังได้ล้างผลาญ
คนอาโมไรต์ ตรงหน้า เขา ซึ่ง ส่วนสูง ของเขาเหมือนอย่างความสูง ของต้นสนสี ดาร์ และเป็น ผู้ ที่ แข ็ง แรง
อย่างกับ ต้น โอ๊ก เราทําลายผลข้างบนของเขาเสีย และทําลายรากข้างล่างของเขาเสีย 10 เรานํา เจ้า ขึ้น มา
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้นําเจ้าถึงสี่สิบปีในถิน
่ ทุรกันดาร เพื่อจะได้กรรมสิทธิที
์ ่ดินของคนอาโมไรต์ 11 เรา
ได้ตังบ
้ ุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้พยากรณ์ และได้ตัง้ ชายหนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาศีร ์ โอ คน
อิสราเอลเอ๋ย ไม่เป็นความจริงดังนี้ หรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 “แต่เจ้าทัง้ หลายได้กระทําให้พวก
นาศีรด
์ ่ ืมเหล้าองุน
่ และบัญชาพวกผู้พยากรณ์ สัง่ ว่า ‘เจ้าอย่าพยากรณ์ เลย� 13 ดูเถิด เจ้ากดเราลง เหมือน
เกวียนที่เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลง 14 ฉะนั ้นการหนี จะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที่แข็งแรงจะไม่
สามารถเสริมกําลังของเขา คนที่มีกําลังมากจะช่วยชีวต
ิ ของตนก็ไม่ได้ 15 ผู้ที่ถือคันธนูจะไม่ยน
ื ยงอยูได้
่ ผู้มี
ฝีเท้าเร็วกช
็ ว
้ ่ขีม้
่ าก็ชว
้ ่มีใจกล้า
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้ หรือผูที
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้เหมือนกัน 16 และผูที
หาญท่ามกลางผู้มีกําลังเข้มแข็งเหล่านั ้นจะหนี ไปอย่างเปลือยเปล่าในวันนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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1 โอ

คนอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะนี้ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ตรัส กล่าวโทษท่านทัง้ หลาย คือ กล่าวโทษหมด
ทัง้ ครอบครัว ซึ่ง เราได้ นํา ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ว่า 2 “ในบรรดาครอบครัวท ง
ั ้ สิน
้ ในโลกนี้ เจ้ าเท่า นั ้ นที ่ เรา
รู จั
้ ก ดังนั ้นเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเจ้า 3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้ หรือนอกจาก
ทัง้ สองจะได้ ตกลงกัน ไว้ก่อน 4 สิ งโตจะแผดเสียงดัง อยู่ ในป่า เมื่ อม ัน ไม่ มี เหย่อ
ื หรือ ถ้า สิงโตหนุ่ม จับ สัตว์
อะไรไม่ ได้ เลย มัน จะร้องออกมาจากถํ้า ของมัน หรือ 5 ถ้า ไม่ มี เหย่อ
ื ล่อ ไว้ นกจะลงมาติ ดก ับ บนดิน ได้ หรือ
ถ้า ไม่ มี อะไรเข้าไปติ ดก ับ กับ จะลัน
่ ขึ้น จากดิน ได้ หรือ 6 เขาจะเป่า แตรในเมือง และประชาชนไม่ ตกใจกลัว
อะไรหรือ จะมีภัยตกอยู่ในเมืองหนึ่ งเมืองใดหรือ นอกจากว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําเอง 7 แท้จริงองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะมิ ได้ ทรงกระทํา อะไรเลย โดยมิ ได้ เปิด เผยความลึ กล ับ ให้ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ คือ ผู้
พยากรณ์ 8 สิงโตแผดเสียงร้องแล้ว ผู้ใดจะไม่กลัวบ้าง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแล้ว จะมีผู้ใดที่จะไม่
พยากรณ์ หรือ� 9 จงประกาศในปราสาททัง้ หลายที่ อช
ั โดด และในปราสาททัง้ หลายในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และ
กล่าวว่า “จงประชุมกันบนภูเขาแห่งสะมาเรีย และพินิจดูความโกลาหลอันยิง่ ใหญ่มากมายและผู้ที่ถูกกดขี่
ทัง้ หลายท่ามกลางเมืองนั ้น� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเขาไม่รู จั
้ กที่จะกระทําให้ถูกต้อง คือผู้ที่สํ่าสม
ความรุ นแรงและการโจรกรรมไว้ในปราสาททัง้ หลายของเขา� 11 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จึงตรัสดังนี้ ว่า “จะมีปฏิปักษ์ ผู้หน่ึงมาล้อมแผ่นดินไว้ และเขาจะบัน
่ ทอนขุมกําลังเสียจากเจ้า และปราสาท
ทัง้ หลายของเจ้าจะถูกปล้น� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ผู้เลี้ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่ งมาจาก
ปากสิงโตได้ฉั นใด คนอิสราเอลผู้อยู่ที่มุมหนึ่ งของเตียงในสะมาเรีย และบนที่นอนในดามัสกัสจะได้รบ
ั การ
ช่วยให้พ้นได้ฉั นนั ้น� 13 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ฟังซิ และเป็นพยานกล่าวโทษ
วงศ์วานของยาโคบเถิด 14 ว่าในวันที่เราทําโทษอิสราเอลเรือ
่ งการละเมิดของเขา เราจะทําโทษแท่นบูชาทัง้
หลายของเมืองเบธเอลด้วย เชิง งอนที่ แท่ นบู ชาน ัน
้ จะถูก ตัด ออกและตกลงที่ ดิน 15 เราจะโจมตี เรือนพัก
ฤดูหนาวพร้อมกับเรือนพักฤดูร้อน และเรือนที่ ทําด้วยงาช้างจะพินาศ และเรือนใหญ่ๆทัง้ สิน
้ จะสูญสิน
้ ไป�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ
่ งสัตวบูชาต่างๆที่แท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล

1 “แม่วัวทง
ั ้ หลายแห่งเมืองบาชานเอ๋ย จงฟังคํานี้ เถิด คือผูที
้ ่อยูในภู
่
เขาสะมาเรีย ผูที
้ ่บีบบังคับคนยากจน
และขยี้คนขัดสน ผู้ที่กล่าวแก่นายของตนว่า ‘เอามาซิคะ เราจะได้ด่ ืมกัน� 2 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรง
ปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า ดูเถิด วันทัง้ หลายจะมาถึงเจ้า เขาจะเอาขอเกี่ยวเจ้าไป จนถึง
คนที่สุดท้ายของเจ้า เขาก็จะเกี่ยวไปด้วยเบ็ด 3 และเจ้าจะออกไปตามช่องกําแพง แม่วัวทัง้ หลายจะออกไป
ตามช่องตรงข้างหน้าตน และเจ้าจะทิ้งมันเข้าไปในวังนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 4 “จงมาที่เบธเอล
มาทําการละเมิด มาที่ กิลกาลซิ มาทําการละเมิดให้ทวีมากขึ้น จงนําเครือ
่ งสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเช้า และ
นําสิบชักหนึ่ งของเจ้าหลังจากสามปี 5 จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้สิ ่งที่ มีเชื้อ และประกาศการถวายบู ชาด้วย
ใจสมัคร จงโฆษณา โอ คนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ารักที่จะกระทําอย่างนี้ นี่ นะ� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ แหละ

พระเจ้าทรงให้อส
ิ ราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
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6 “ทัว
่ ไปทุกเมือง เราให้ฟันของเจ้าสะอาด สถานที่ทุกแห่งของเจ้าก็ขาดอาหาร เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 7 “เราได้ยบ
ั ยัง้ ฝนไว้เสียจากเจ้าด้วย เมื่อก่อนถึงฤดูเกี่ยวสามเดือน เราให้ฝน
ตกในเมืองหนึ่ ง อี กเมืองหนึ่ ง ไม่ ให้ฝน นาแห่ง หนึ่ งม ี ฝนตก และนาที่ ไม่มี ฝนก็ เหีย
่ วแห้ง 8 ดัง นั ้น ชาวเมือง
สองสามเมืองก็ดัน
้ ด้นไปหาอีกเมืองหนึ่ งเพื่อจะหานํ้าดื่ม และไม่รูจั
้ กอม
ิ่ เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 “เราโจมตีเจ้าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เมื่อบรรดาสวนของเจ้าและสวนองุน
่ ของเจ้า
พร ้ อมต้น มะเดื่อ และต้น มะกอกเทศของเจ้า ผลิตผล ตัก
๊ แตนก็ มาก ิน เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 10 “เราให้โรคระบาดอย่างที่ เกิดในอียป
ิ ต์มาเกิดท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่มของ
เจ้าเสียด้วยดาบ ทัง้ เอาม้าทัง้ หลายของเจ้าไปเสีย และกระทําให้ความเน่าเหม็นที่ค่ายของเจ้าคลุ้งเข้าจมูก
เจ้า เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 “เราควํา่ เจ้าเสียบ้าง อย่างที่พระเจ้าควํา่ เมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์ เจ้ าเหมือ นดุ้น ฟื นที ่ เขาหยิบ ออกมาจากกองไฟ เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 “โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น เราจะต้องกระทํา กับ เจ้า ดังนี้ เพราะเราจะต้อง
กระทํา เช่น นี้ แก่ เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียมตัว เพื่อ จะเผชิญ พระเจ้า ของเจ้า� 13 เพราะดู เถิด พระองค์
ผู้ปั้ นภูเขาและสร้างลม และทรงประกาศพระดําริของพระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรงกระทําให้รุง่ สว่างกลายเป็น
ความมืด และทรงดําเนิ นบนที่สูงของพิภพ พระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา

5
การครํา่ ครวญเรือ
่ งวงศ์วานอิสราเอล
1 โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง ถ้อยคํา นี้ ซึ่ง เราครํา
่ ครวญถึง เจ้า ว่า 2 “พรหมจารีอิสราเอลล้ม ลงแล้ว
และเธอจะไม่ลุกขึ้นอีก เธอถูกทิง้ ไว้บนแผ่นดินของเธอ ไม่มีผู้ใดพยุงเธอขึ้นอีก� 3 เพราะว่าองค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เมืองที่ มีคนออกไปพันหนึ่ งจะเหลือกลับมาหนึ่ งร้อยคน และซึ่งมีออกไปหนึ่ งร้อย
คนจะเหลือ สิบ คนแก่ วงศ์ วานของอิสราเอล� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ วงศ์ วานอิสราเอลดังนี้ ว่า “จง
แสวงหาเรา และเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยู่ 5 แต่ อย่าแสวงหาเบธเอล และอย่าเข้าไปในกิล กาล หรือข้ามไปยังเบ
เออร์เชบา เพราะว่ากิลกาลจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่ และเบธเอลก็ จะสูญไป� 6 จงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์และเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยู่ เกรงว่าพระองค์จะทรงพลุ่งออกมาอย่างไฟในวงศ์ วานโยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ
และไม่มีผู้ใดดับให้เบธเอลได้ 7 เจ้าทัง้ หลายผู้เปลี่ยนความยุติธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด และเหวีย
่ งความ
ชอบธรรมลงสู่ พื้นดิน 8 จงแสวงหาพระองค์ ผู้ทรงสร้างหมู่ ดาวลูกไก่ และหมู่ ดาวไถ และเป็นผู้ทรงกลับเงา
มัจจุราชให้เป็นรุ่งเช้า และทรงกระทํากลางวันให้มืดเป็นกลางคืน ผู้ทรงเรียกนํ้าทะเลมาและโปรยนํ้านั ้นลง
บนพื้นพิภพ พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ 9 ผู้ทรงกระทําให้ผู้ที่ถูกปล้นแวบเข้าสู่ผู้แข็งแรง ผู้ที่ถูก
ปล้นจึงเข้าสู่ป้อมปราการ 10 เขาทัง้ หลายเกลียดผูที
้ ่กล่าวเตือนที่ประตูเมือง และเขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียน
ผูที
้ ่พูดอย่างเที่ยงธรรม 11 เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายเหยียบยํ่าคนยากจน และเอาส่วยข้าวสาลีไปเสียจากเขา เจ้
าจึงสร้างตึกด้วยศิลาสกัด แต่เจ้าจะไม่ได้อยูในตึ
่
กนั ้น เจ้าทําสวนองุนที
่ ร่
่ มรืน
่ แต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จาก
สวนนั ้น 12 เพราะเรารู ว้ า่ การละเมิด ของเจ้า มี เท่าใด และบาปของเจ้า มากมายสัก เท่าใด เจ้ าทัง้ หลายผู้ ข่ม
ใจคนชอบธรรม ผูรั
้ บสินบน และขับไล่คนขัดสนออกไปเสียจากประตูเมือง 13 เพราะฉะนั ้น คนทีมี
่ ปัญญาจะ
นิ่ งเสียในเวลาเช่นนั ้น เพราะเป็นเวลาชัว่ ร้าย 14 จงแสวงหาความดี อย่าแสวงหาความชัว่ เพื่อเจ้าจะดํารง
ชีวต
ิ อยู่ได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจึงจะทรงสถิตกับเจ้าดังที่เจ้ากล่าวแล้วนัน
้ 15 จงเกลียดชังความ
ชัว่ และรักความดี และตัง้ ความยุติ ธรรมไว้ที่ ประตู เมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระ
กรุ ณาต่อวงศ์วานโยเซฟที่เหลืออยูนั
่ ้น
วันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “ตามถนนทุกสายจะมีการ
รํา่ ไห้ และตามบรรดาถนนหลวงจะมี คนพูด ว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย� เขาจะร้องเรียกชาวนาให้ ไว้ทุกข์
และให้ผู้ชํานาญเพลงโศกร้องโอดครวญ 17 ในสวนองุน
่ ทัง้ สิน
้ จะมีการรํา่ ไห้ เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลาง
เจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 วิบัติแก่ เจ้า ผู้ปรารถนาวันแห่งพระเยโฮวาห์ วันนั ้นจะเป็นประโยชน์
อะไรแก่ เจ้ าเล่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ เป็น ความมืด ไม่ใช่ เป็น ความสว่าง 19 อย่างกับ คนหนี สิ งโตไปปะหมี
หรือเหมือนคนเข้าไปในเรือนเอามือเท้าฝาผนั งและงูก็กัดเอา 20 วันแห่งพระเยโฮวาห์จะเป็นความมืด ไม่ใช่
ความสว่าง เป็นความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย
16 เพราะฉะนั ้น

พระเจ้าทรงดูหมินว
่ ันเทศกาลที่ไร้ความชอบธรรม

21 “เราเกลียดชัง

เราดูหมิน
่ บรรดาวันเทศกาลของเจ้า และจะไม่ดมกลิน
่ ในการประชุ มอันศั กดิ์สิทธิของ
์
เจ้าเลย 22 แม้ว่าเจ้าถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาแก่เรา เราจะไม่ยอมรับสิง่ เหล่านั ้น และสันติบูชาด
้วยสัตว์อว
้ นพีของเจ้านั ้น เราจะไม่มองดู 23 จงนําเสียงเพลงของเจ้าไปเสียจากเรา เพราะเราจะไม่ฟังเสียง
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พิณ ใหญ่ ของเจ้า 24 แต่ จงให้ ความยุ ติ ธรรมหลัง่ ไหลลงอย่างนํ้า และให้ ความชอบธรรมเป็น อย่างลําธารที่
ไหลอยูเป็
่ นนิ ตย์ 25 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้นําเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแก่เราในถิน
่ ทุรก
ันดารถึงสี่สิบปี หรือ 26 เจ้าทัง้ หลายได้หามพลับพลาของพระโมเลคและพระชีอัน รู ปเคารพของเจ้า คือดาว
แห่งพระของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ทําไว้สําหรับตัวเจ้าเอง 27 เพราะฉะนั ้น เราจะนําเจ้าให้ไปเป็นเชลย ณ ที่เลยเมือง
ดามัสกัสไป� พระเยโฮวาห์ ซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าจอมโยธา ตรัสดังนี้ แหละ

6

การลงโทษชนชาติอิสราเอล

1 “วิบัติแก่ผู้ที่เอกเขนกอยู่ในศิโยน

และวางใจอยู่ในภูเขาสะมาเรีย คือผู้มีชื่อเสียงแห่งประชาชาติชน
ั ้ เอก
ในบรรดาประชาชาติ ทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลมาหานั ่น น่ ะ 2 จงไปยัง เมืองคาลเนห์ และดู เอาเถอะ
จากที่นั่นกไ็ ปยังฮามัทเมืองใหญ่ แล้วลงไปยังเมืองกัทของชาวฟีลิสเตีย เมืองเหล่านั ้นดีกว่าอาณาจักรเหล่า
นี้ หรือ หรืออาณาเขตเมืองเหล่านั ้นใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้าหรือ 3 เจ้าผู้ที่อยากผลัดวันสนองความ
ร้ายให้เนิ่ น ไป แต่ กล ับ นํา เอาบัล ลั งก ์ แห่งความทารุ ณ ให้เข ้า มาใกล้ 4 วิบัติ แก่ ผู้ ที่ นอนบนเตียงงาช้าง และ
ผู้ ซ่ึง เหยียดตัว อยู่ บนเก้าอี้ ยาว และกิน ลูก แกะที่ ได้ มาจากฝูง แกะ และลูกวัว จากท่ามกลางคอกวัว 5 และ
ร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณ ใหญ่ กระทํา อย่างดาวิด ในการประดิษฐ์ เครือ
่ งดนตรีขึ้น ใหม่ 6 ผู้ ใช้ ชาม
ใส่น้ําองุน
่ ดื่ม และชโลมตัวด้วยนํ้ามันอย่างดี แต่มิได้เป็นทุกข์โศกในเรือ
่ งความทุกข์ยากของโยเซฟ 7 เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ เขาจะต้องไปเป็นเชลยกับพวกแรกที่ตกไปเป็นเชลย และเสียงอึงคะนึ งของพวกที่นอนเหยียดตั
วก ็ หมดสิน
้ ไป� 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ได้ ทรงปฏิญาณต่อ พระองค์ เองว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอม
โยธาตรัสว ่า “เราสะอิดสะเอียนความลํ้า เลิศ ของยาโคบ และเกลียดปราสาททัง้ หลายของเขา เราจะมอบ
เมืองนั ้น และบรรดาสิง่ สารพัด ที่ อยู่ ในเมืองนั ้น เสีย� 9 ต่อ มาถ้า ในเรือนเดียวมี คนเหลือ อยู่ สิ บคน เขาจะ
ต้องตายหมด 10 และเมื่อ ลุง ของผู้ ใด คือ ผู้ ที่ เผาเพื่อ เขา จะยกศพขึ้น เพื่อ จะนํา กระดูก ออกนอกเรือน และ
จะกล่าวกับคนที่ อยู่ในห้องชัน
้ ในที่สุดของเรือนนั ้ นว่า “ยังมีใครอยู่กับ เจ้าหรือ� เขาจะตอบว่า “ไม่มี � และ
เขาจะกล่าวว่า “จุจุ
๊ ๊ อย่าให้เราออกพระนามของพระเยโฮวาห์� 11 เพราะดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแล้ว
พระองค์จะทรงฟาดเรือนใหญ่ให้แตกเป็นชิน
้ ๆ และเรือนเล็กก็จะแตกเป็นจุณ 12 ม้าจะวิง่ บนศิลาหรือ มีคน
หนึ่ งคนใดใช้ววั ไถที่นั่นหรือ แต่เจ้าทัง้ หลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีหมี และเปลี่ยนผลของความ
ชอบธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด 13 เจ้าทัง้ หลายผู้เปรมปรีดิ ์อยู่ในสิ่งอันไร้สาระ ผู้ซึ่งกล่าวว่า “เราได้ยด
ึ เขา
สัตว์มาเป็น ของเราด้วยกําลัง ของเรามิ ใช่ หรือ � 14 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะ ดู
เถิด โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะยกประชาชาติหน่ง
ึ ให้ข้น
ึ ต่อสู้เจ้า และเขาจะบีบบังคับเจ้าตัง้ แต่ทางเข้า
เมืองฮามัทถึงแม่น้ําแห่งถิน
่ ทุรกันดาร�

7
พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ แล้วลงโทษต่อไป
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า ดู เถิด พระองค์ ทรงสร้างตัก
๊ แตน เมื่อ พืช รุ น
่
หลัง เริม
่ หลัง จากที่ กษั ตริย์ ได้ เก ี่ยวแล้ว 2 และต่อ มาเมื่อ ตัก
๊ แตนกิน หญ้า
่ งอกขึ้น มา และดู เถิด เป็น พืช รุ น
ในแผ่น ดิน นั ้น หมดแล้ว ข้าพเจ้า จึง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขอทรงให้ อภัย ยาโคบจะตัง้
อยู่ ได้ อย่างไร เพราะเขาเล็ก นิ ด เดียว� 3 เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า “จะไม่ เป็น ไปอย่างนี้ � 4 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า อย่างนี้ ว่า ดู เถิด องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกให้มีการสู้ ความด้วยไฟ และไฟได้ เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกินส่วนหนึ่ งเสีย
5 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้า ขอพระองค์ ทรงยับยัง
้ ไว้ ยาโคบจะตัง้ อยู่ได้อย่างไร
เพราะเขาเล็กนิ ดเดียว� 6 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
“จะไม่ เป็น ไปอย่างนั ้น ด้วย� 7 พระองค์ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ว่า ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ยืน อยู่ ที่
ข้างกําแพงสร้างด้วยใช้สายดิง่ มีสายดิง่ อยู่ในพระหัตถ์ 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อาโมสเอ๋ย
เจ้ าเห็นอะไร� และข้าพเจ้าทูลว่า “สายดิง่ เส้นหนึ่ ง พระเจ้าข้า� แล้วองค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดู เถิด เรา
จะเอาสายดิง่ จั บท ่า มกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ผ่านเขาไปอีก 9 สถานที่ อัน สูง ทัง้ หลายขอ
งอิสอัคจะรกร้างไป และสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลายของอิสราเอลจะถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้วงศ์
วานเยโรโบอัมด้วยดาบ�
1

อามาซิยาห์สัง่ ให้อาโมสออกจากเมืองเบธเอล

ทูลว่า “อาโมสได้ คิด
กบฏต่อ พระองค์ ในท่ามกลางวงศ์ วานอิสราเอล บรรดาถ้อยคํา ของเขาก็ หน ัก แผ่น ดิน 11 เพราะอาโมสได้
10 แล้วอามาซิ ยาห์ปุ โรหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
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กล ่าวดังนี้ ว่า ‘เยโรโบอัม จะสิน
้ ชี วิตด ้วยดาบ และอิสราเอลจะตกไปเป็น เชลยห่างจากแผ่น ดิน ของเขา� ”
12 และอามาซิ ยาห์ พู ดก ับ อาโมสว่า “โอ ท่านผู้ ทํานาย ไปเถิด จงหนี ไปเสีย ที่ แผ่ นดิน ยู ดาห์ ไปรับ ประทาน
อาหารที่ นั ่น และพยากรณ์ ที่ นั ่น เถิด 13 อย่า มาพยากรณ์ ที่ เบธเอลอีก เลย เพราะว่า นี้ เป็น สถานบริสุทธิ์ ขอ
งกษั ตริย์ และเป็นพระราชสํานั กของกษั ตริย์�
อาโมสตอบผู้ที่กล่าวหาท่าน
อาโมสจึง ตอบอามาซิ ยาห์ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ ผู้ พยากรณ์ หรือ ลูกชายของผู้ พยากรณ์ ข้าพเจ้า เป็น คน
เลี้ยงสัตว์ และเป็น คนเก็บ ผลมะเดื่อ 15 และพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาจากการติดตามฝูง แพะแกะ
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปซิ จงพยากรณ์ แก่อิสราเอลประชาชนของเรา� 16 ฉะนั ้นบัดนี้ จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านกล่าวว่า ‘อย่าพยากรณ์ กล่าวโทษอิสราเอล และอย่าเทศนากล่าวโทษวงศ์
วานอิสอัค� 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ‘ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณี ที่ในเมือง บุตร
ชายหญิงของท่านจะล้มลงตายด้วยดาบ และที่ดินของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออก ตัวท่านเองจะสิน
ิ ใน
้ ชีวต
แผ่นดินที่ไม่สะอาด และอิสราเอลจะต้องตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตนเป็นแน่ � ”
14

8

ผลไม้ฤดูร้อนที่เปื่ อยเน่า
1 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า ดู เถิด มี กระจาดผลไม้ ฤดู ร้อนกระจาดหนึ่ ง
2 และพระองค์ ตรัสว ่า “อาโมส เจ้ าเห็น อะไร� และข้าพเจ้า ทูล ว่า “ผลไม้ ฤดู ร้อนกระจาดหนึ่ ง พระเจ้า ข้า�
แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “วัน สิน
้ สุ ดมาถึ งอ ิส ราเอลประชาชนของเราแล้ว เราจะไม่ ผ่านเขาไป
อีก เลย� 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ในวัน นั ้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเป็น เสียงรํา่ ไห้ จะมี ศพ
มากมายทุกแห่งทิง้ ไว้เงียบๆ�
พระเจ้าทรงคํานวณบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
โอ ท่าน ผู้ เหย ียบ ยํ่า คน ขัดสน ท่าน ผู้ ทําลาย คน ยากจน แห่ง แผ่น ดิน จง ฟัง ถ้อยคํา นี้ 5 โดย กล่าว ว่า
“เมื่อไรหนอวัน ขึ้น คํ่า จะหมดไป เราจะได้ ขายข้าวของเรา เมื่อไรหนอวัน สะบาโตจะพ้น ไป เราจะได้ เอาข้าว
สาลีออกขาย เราจะได้กระทําเอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทําเชเขลให้โตขึ้น และหลอกค้าด้วยตาชัง่ ขีฉ้
้ อ 6 เพื่อ
เราจะได้ซ้ ือคนจนด้วยเงิน และซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสานคู่หนึ่ ง เออ และขายกากข้าวสาลี� 7 โดยศักดิ์
ศรีของยาโคบ พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณว่า “แน่ นอนทีเดียว เราจะไม่ลืมการกระทําของเขาสักอย่างเดียว
เป็น นิ ตย์ 8 แผ่ นดิน จะไม่ หวัน
่ ไหวเพราะเรือ
่ งนี้ หรือ ทุ กคนที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น จะไม่ ไว้ทุกข์ หรือ และ
แผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็ เอ ่อ ขึ้น มาอย่างแม่ นํ้า ถู กซัด ไปซัด มาและยุบ ลงอีก เหมือนแม่น้ํา แห่งอ ียป
ิ ต์ มิใช่หรือ
� 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “และต่อ มาในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้ดวงอาทิตย์ ตกในเวลาเที่ยงวัน
กระทําให้โลกมืดไปในกลางวันแสกๆ 10 เราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทัง้ หลายกลับเป็นการไว้ทุกข์ และให้เสียง
เพลงทัง้ สิน
้ ของเจ้า เป็น คํา ครํา่ ครวญ เราจะนํา ผ้า กระสอบมาที่ เอวของคนทัง้ หลาย และศีรษะทัว่ ไปก็ จะ
ล้าน และเราจะกระทําให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บุ ตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็ จะให้เหมือ
นวันที ่ ขมขื่น � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาก็ มาถึง เมื่อ เราจะส่ง ทุพภิกขภัย มาที่
แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายนํ้า แต่ จะอดฟังพระวจะของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้ หลายจะ
ท่องเที่ยวจากทะเลนี้ ไปทะเลโน้ น และจากทิศเหนื อไปทิศตะวันออก เขาทัง้ หลายจะวิง่ ไปวิง่ มาเพื่อแสวงหา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่ เขาจะหาไม่ พบ 13 ในวัน นั ้น สาวพรหมจารีสวยๆและคนหนุ่ม จะสลบไสล
เพราะความกระหาย 14 บรรดาผูที
้ ่ปฏิญาณโดยความบาปแห่งสะมาเรีย และกล่าวว่า ‘โอ ดานเอ๋ย พระของ
ท่านมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด� และว่า ‘พระมรรคาของเบเออร์เชบามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด� เขาเหล่านี้ จะล้มลง และ
จะไม่ลุกขึ้นอีกเลย�
4

9
อิสราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทัว่ โลก (พบญ 28:63-68)
1 ข้าพเจ้า เห็น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ประทับ ยืน อยู่ ข้างแท่ นบู ชา และพระองค์ ตรัสว ่า “จงตี ที่ หัว เสาเพื่อ ให้
ธรณี ประตู หวัน
่ ไหว และจงหัก มัน เสีย ให้เป็น ชิน
้ ๆเหนื อ ศีรษะของประชาชนทัง้ หมด คนที ่ ยงั เหลือ อยู่เราจะ
สังหารเสียด้วยดาบ จะไม่มีผู้ใดหนี ไปได้ เลย จะไม่รอดพ้นไปได้ สักคนเดียว 2 แม้ว่าเขาจะขุดไปถึงนรก มือ
ของเราจะจับเขามาจากที่นั ่น ถ้าเขาจะปีนไปฟ้าสวรรค์ เราจะนําเขาลงมาจากที่นั ่น 3 แม้ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่
ยอดเขาคารเมล เราจะหาเขาที่นั่นแล้วจับเขามา แม้ว่าเขาจะไปซ่อนอยูที
่ ่ก้นทะเลให้พ้นตาเรา เราจะบัญชา
งู ที่ นั่น และมันจะกัดเขา 4 แม้ว่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย เราจะบัญชาดาบที่ นั ่น
และดาบจะฆ่า เขาเสีย เราจะจ้องมองดู เขาอยู่ เป็นการมองร้าย ไม่ใช่ มองดี� 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จอมโยธา พระองค์ ผู้ ทรงแตะต้องแผ่น ดิน และแผ่นดิ นก ็ ละลายไป และบรรดาที่ อาศัย อยู่ ในนั ้ นก ็ ไว้ทุกข์
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และแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดก็เอ่อขึ้นมาอย่างแม่นํ้า และยุบลงอีกเหมือนแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์ 6 ผู้ทรงสร้างห้องชัน
้
บนไว้ในสวรรค์ และตัง้ ฟ้า ครอบไว้ที่ พื้น โลก ผู้ ทรงเรียกนํ้า ทะเลมาแล้ว รดนํ้า นั ้น บนพื้น โลก พระนามของ
พระองค์คือ พระเยโฮวาห์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ คนอิสราเอลเอ๋ย แก่เราเจ้าไม่เป็นเหมือนคนเอธิโอเปีย
ดอกหรือ เรามิได้ พาอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ หรือ และพาคนฟี ลิสเตี ยมาจากคัฟโทร์ และพาคน
ซีเรีย มาจากคีร ์หรือ 8 ดู เถิด พระเนตรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จั บอย ู่ ที่ ราชอาณาจั กรอ ัน บาปหนา
และเราจะทําลายมัน เสีย จากพื้น โลก เว้น แต่ เราจะไม่ ทําลายวงศ์ วานยาโคบให้ สิ ้น เสียที เดียว � พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 9 “เพราะว่า ดู เถิด เราจะบัญชาและจะสัน
่ วงศ์ วานอิสราเอลท่ามกลางประชาชาติ ทัง้
หลายอย่างกับสัน
่ ตะแกรง แต่ไม่มีเม็ดใดสักเม็ดเดียวที่ตกลงถึงดิน 10 คนบาปทัง้ ปวงในประชาชนของเรา
จะตายด้วยดาบ คือผู้ที่กล่าวว่า ‘ความชัว่ จะตามไม่ทันและจะไม่พบเรา�
ราชาธิปไตยของดาวิดจะฟื้ นดังเดิม
เราจะยกพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วนน
ั ้ ตัง้ ขึ้นใหม่ และซ่อมช่องชํารุ ดต่างๆเสีย และจะ
ยกที่ ปรักห ัก พัง ขึ้น และจะสร้างเสีย ใหม่ อย่างในสมัย โบราณกาล 12 เพื่อ เขาจะได้ ยด
ึ กรรมสิทธิคนที
่ เหลือ
์
อยู่ของเอโดม และประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเรา� พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระทําเช่นนี้ ตรัสดัง
นี้ แหละ
11 ในวันนั ้น

ทัง้ แผ่นดินอิสราเอลและคนอิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอาณาจักร 1000 ปี
“ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย่าํ ผลองุน
่ จะทันคน
ที่หว่านเมล็ดองุ่น จะมีน้ําองุน
่ หยดจากภูเขา เนิ นเขาทัง้ สิน
ิ ราเอลประชาชนของ
้ จะละลายไป 14 เราจะให้อส
เรากลับสู่ สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่ พังนั ้นขึ้นใหม่และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุน
่ และดื่มน้าํ องุน
่
ของสวนนั ้น เขาจะทําสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน 15 เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่
ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้แก่เขาอีกเลย� พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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โอบาดีห์

เราไม่ รู ว่
้ า โอบาดีห์ เป็น ผู้ ใด หรือ ว่า เขาพยากรณ์ ที่ ไหนหรือ เมื่อไร เราไม่ รู ว่
้ า บิดาของเขาชื่อ อะไร ชื่อ โอ
บาดีห์ หมายความว่า “ผู้นมัสการ� หรือ “ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์� เขาอาจจะเป็นโอบาดีหที
์ ่กล่าวถึงใน 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
แสดงว่าเอโดมจะต้องถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดีย
วกันกับ 2 พกษ 8 และ 2 พศด 21 (ประมาณปีก่อน ค�ศ� 800) หนังสือเยเรมีย์ 49:7-22 มีคําพยากรณ์ เช่
นกันต่อเอโดม
ความหายนะจะมาสู่เอโดม

1 นิ มิตของโอบาดีห์

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสเกี่ยวด้วยเรือ
่ งเอโดมดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ ข่าวลือจากพระ
เยโฮวาห์ ทูต คนหนึ่ ง ถูก ส่ง ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้พูด ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด ให้เราลุก ไปทํา สงคราม
กับเมืองเอโดม� 2 ดู เถิด เราได้ กระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้เจ้ าเป็ นที ่ดู หมิน
่ อย่างมาก
3 ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง เจ้าผู้ซ่ึงอาศัยอยูใ่ นซอกหิน ที่อาศัยของเจ้าอยูสู
่ ง เจ้ารําพึง
อยู่ในใจว่า “ผู้ใดจะให้เราลงมายังพื้นดิน� 4 แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรี แม้ว่ารังของเจ้าอยู่ใน
หมู่ดวงดาวทัง้ หลาย เราจะฉุ ดเจ้าลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 5 ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้า ถ้า
พวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน (เจ้าจะถูกทําลายสักเท่าใด� เขาจะไม่ขโมยเพียงพอแก่ตัวของเขาเท่านั ้น
หรือ ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ 6 ข้าวของของเอซาวได้ถูกร้อ
ื ค้นสักเท่าใด
7
หนอ ทรัพย์สมบัติซึ่งซ่อนไว้ก็ ถู กค้นไปหมด พันธมิตรทัง้ สิน
้ ของเจ้าได้ขับเจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของ
เจ้าได้ ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้ ชนะเจ้าเสียแล้ว มิตรที่ กินข้าวหม้อเดียวกับเจ้าก็ วางกั บดักเจ้า เรือ
่ งนี้ ไม่มีใคร
เข้าใจอะไรเสียเลย 8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะไม่ทําลายคนฉลาดให้สิ้นไปจากเอโดม และทําลาย
ความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ 9 โอ เทมานเอ๋ย ชายผู้มีกําลังทัง้ หลายของเจ้าจะขยาด จนในที่สุดทุก
คนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร
ความบาปของเอโดมต่ออิสราเอล

10 เหตุ เพราะความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ยาโคบน้ องชายของเจ้า

ความอับอายจะปกคลุมเจ้าไว้ เจ้ าจะต้อง
ถูก ตัดขาดออกไปเป็น นิ ตย์ 11 ในวันที ่ เจ้ ายืน เป็น ปฏิ ปักษ์ ในวันที ่ คนต่างด้าวนํา กําลัง ของเขาไปเป็น เชลย
และคนต่างชาติ เข้ามาทางประตู เมือง เขาจับสลากเอากรุ งเยรู ซาเล็มกัน เจ้ าก็ เหมือนคนเหล่านั ้นคนหนึ่ ง
12 เจ้าไม่ควรยืนยิม
้ อยู่ด้วยความพอใจในวันที่น้องชายของเจ้ารับเคราะห์ในวันนั ้น เจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ย
ประชาชนยูดาห์ในวันที ่เขาทัง้ หลายถูกทําลาย เจ้ าไม่ควรจะโอ้อวดในวันที ่เขาตกทุกข์ได้ ยาก 13 เจ้ าไม่ควร
เข้าประตูเมืองแห่งประชาชนของเราในวันแห่งหายนะของเขา เออ เจ้าไม่ควรยืนยิม
่ งภัยพิบัติของ
้ อยู่ในเรือ
เขาในวันแห่งหายนะของเขา เจ้าไม่ควรจะเข้าริบทรัพย์สินของเขาไปในวันแห่งหายนะของเขา 14 เจ้าไม่ควร
จะยืนสกัดทางแยก เพื่อจะกําจัดพวกที่หลบหนี ของเขา เจ้าไม่ควรจะมอบพวกที่เหลืออยู่ให้แก่ศัตรู ของเขา
ในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
การรือ
้ ทําลายเอโดม เปรียบได้กับวันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
เจ้ ากระทําแก่ เขาอย่างไร ก็ จะมีผู้มากระ
ทํา แก่ เจ้ าอย่างนั ้น การตอบแทนของเจ้า จะกลับ มาตกบนศีรษะของเจ้า เอง 16 เจ้ าดื่ม อยู่ บนภู เขาบริสุทธิ
์ ของเราฉั นใด ประชาชาติ ทัง้ สิ้ นก ็ จะดื่ม ไม่ หยุด ฉั น นั ้น เออ เขาจะดื่ม แล้ วก ็ โอนเอนไป เขาจะเป็น เหมือน
อย่างที่ไม่เคยเกิดมา
15 เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้ ประชาชาติ ทัง
้ สิน
้ เข้ามาแล้ว

ในยุค 1000 ปี อิสราเอลจะได้แผ่นดินของเอโดมเป็นกรรมสิทธิ์

17 แต่จะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิโยน และที่นั้นจะบริสุ ทธิ์ และวงศ์วานของยาโคบจะได้ถือกรรมสิทธิที
์ ่ดินอ

ัน เป็น กรรมสิทธิข
์ องเขา 18 วงศ์ วานของยาโคบจะเป็น ไฟ วงศ์ วานของโยเซฟจะเป็น เปลวไฟ และวงศ์ วาน
ของเอซาวจะเป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้และเผาผลาญเสีย วงศ์วานของเอซาวจะไม่มีใครรอดได้เลย
เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ได้ ลัน
่ พระวาจาแล้ว 19 คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ในภาคใต้ จะได้ ภู เขาเอซาวเป็น กรรมสิทธิ์
คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ในที่ราบจะได้ แผ่ นดิน ฟี ลิ ส เตีย เขาจะได้ แผ่ นดิน เอฟราอิม และแผ่น ดิน สะมาเรีย เป็น
กรรมสิทธิ์ และเบนยามิน จะได้ กิ เลอาดเป็น กรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอิสราเอลที่ เป็น เชลยจะได้ ที่ ซึ่ง เป็น
ของคนคานาอันไกลไปจนถึงศาเรฟัทเป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรู ซาเล็มที่อยูในเสฟาราดจะได้
่
หว
ั
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เมืองในภาคใต้ เป็น กรรมสิทธิ์ 21 พวกผู้ ชว
่ ยให้ พ้น จะขึ้น ไปที่ ภู เขาศิ โยนเพื่อ ปกครองภูเขาเอซาว และราช
อาณาจักรนัน
้ จะตกเป็นของพระเยโฮวาห์
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โยนาห์

โยนาห์เกิดที่ เมืองกัทเฮเฟอร์แคว้นกาลิ ลี ตระกูลเศบู ลุ น ในอาณาจักรเหนื อ เขารับใช้ในสมัยกษั ตริย์เย
โรโบอัมที่ 2 (2 พกษ 14:23-25) โยนาห์เป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ 14:23-25)

หนังสือโยนาห์ได้รับการดูถูกจากผู้สงสัยและคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ แต่เล่
มนี้ได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นความจริงมากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม และประวัติศาสตร์รับรองว่าโยนาห์
คนนี้ มีจริง
พระเยซู ได้ อ้างถึง เรือ
่ งของโยนาห์ วา่ เป็น ความจริง ในเมื่อ พระองค์ ทรงเปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับ การถูก ฝัง
ไว้ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เอง (มธ 12:39-41) เพราะเหตุวา่ พระเยซูได้เชื่อว่าเรือ
่ งนี้
เป็น ความจริง คนใดๆที่ ปฏิเสธเรือ
่ งนี้ ก็ เป็น คนชัว่ พระเจ้า แห่ง พระคัมภีร นี
์ ้ ทรงสามารถช่วยโยนาห์ ให้ พ้น
จากปลาวาฬ และทรงสามารถช่วยพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้เช่นกัน
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง โยนาห์ บุ ตรชายของอามิททัย ว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง นี นะเวห์ นครใหญ่

และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั ้น เหตุความชัว่ ของเขาทัง้ หลายได้ข้น
ึ มาเบื้องหน้าเราแล้ว�
โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนี ไป แล้วเกิดพายุใหญ่

3 แต่ โยนาห์ได้ ลุ กขึ้น หนี ไปยัง เมืองทารชิช จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์

ท่านได้ ลงไปยัง เมืองยัฟฟา และ
พบกําปั่ นลํา หนึ่ ง กําลัง ไปเมืองทารชิช ดัง นั ้น ท่านจึง ชําระค่า โดยสาร และขึ้น เรือ เดิน ทางร่วมกับ เขาทัง้
หลายไปยัง เมืองทารชิช ให้ พ้น จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงขับ กระแสลมใหญ่ ข้น
ึ
เหนื อทะเล จึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั ้น จนน่ากลัวกําปั่ นจะอับปาง 5 แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัว ต่างก็รอ
้ งขอ
ต่อพระของตน และเขาโยนสินค้าในกําปั่ นลงในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น แต่ โยนาห์เข้าไปข้างในเรือ นอน
ลงและหลับสนิ ท 6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ เจ้าคนขี้เซาเอ๋ย อย่างไรกันนี่ ลุกขึ้นซิ จง
ร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้านั ้นจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้าง เราจะได้ไม่พินาศ� 7 เขาทัง้ หลาย
ก็ชก
ั ชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า ใครเป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ �
ดังนั ้นเขาก็จับสลาก สลากนั ้นก็ตกแก่โยนาห์ 8 เขาจึงพูดกับท่านว่า “จงบอกเรามาเถิดว่า ภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่
เรานี้ ใครเป็นต้น เหตุ เจ้ าหากิน ทางไหน และเจ้า มาจากไหน ประเทศของเจ้า ชื่อ อะไร เจ้ าเป็น คนชาติ ไหน
� 9 และท่านจึง ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนฮีบรู และข้าพเจ้า ยํา เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
ผู้ ทรงสร้างทะเลและแผ่น ดิน แห้ง� 10 คนทัง้ ปวงก็ กล ัว ยิง่ นั ก จึง ถามท่านว่า “ท่านกระทํา อะไรเช่น นี้ หนอ
� เพราะคนเหล่านั ้นทราบแล้ วว่า ท่านหลบหนี จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะท่านบอกแก่ เขาเช่นนั ้น
11 เขาทัง
้ หลายจึง กล่าวแก่ ท่านว่า “เราควรจะทํา อย่างไรแก่ ท่าน เพื่อ ทะเลจะได้ สงบลงเพื่อ เรา� เพราะ
ทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นทุกที
ปลามหึมาตัวหนึ่ งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
ท่านจึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงจับ ตัว ข้าพเจ้า โยนลงไปในทะเลก็ แล้ว กัน ทะเลก็ จะสงบลงเพื่อ ท่าน
เพราะข้าพเจ้าทราบอยูว่
่ า ที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ ก็เนื่ องจากตัวข้าพเจ้าเอง� 13 ถึงกระนั ้นกดี
็ พวก
ลูกเรือก็ชว
่ ยกันตี กรรเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนําเรือกลับเข้าฝั่ งแต่ ไม่ได้ เพราะว่าทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้น
ต้านเขาไว้ 14 เพราะฉะนั ้น เขาจึง ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขออย่า ให้ พวกข้า พระองค์ พินาศเพราะชีวต
ิ ของชายผู้ นี้ เลย ขออย่า ให้ โทษของการ
ทําให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกมาเหนื อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทําสิง่ ที่
พระองค์ ทรงพอพระทัย� 15 เขาจึงจับโยนาห์ทิง้ ลงไปในทะเล ความปั่ นป่วนในทะเลก็ สงบลง 16 คนเหล่านั ้
นก็ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก เขาทัง้ หลายก็ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้ 17 และพระ
เยโฮวาห์ทรงกําหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่ งกลืนโยนาห์เข้าไป โยนาห์ก็อยูในท้
่
องปลานั ้นสามวันสามคืน
12

2
โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
แล ้ว โยนาห์ ก็ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจากภายในท้องปลานั ้น 2 ว่า “ในคราวที่ ข้า
พระองค์ตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ร้องทูล จากท้องของนรก และพระองค์ ทรงฟัง เสียงข้า พระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ลง
ไปในที่ ลึก ในท้องทะเล และนํ้า ก็ ท่วมล้อมรอบข้า พระองค์ ไว้ บรรดาคลื่น และระลอกของพระองค์ ท่วมข้า
1
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พระองค์ แล้ว 4 ข้า พระองค์ จึง ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ถู ก เหวีย
่ ง ให้ พ้น จาก สาย พระเนตร ของ พระองค์ แต่ ข้า
พระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิข
์ องพระองค์ได้อีก� 5 นํ้าก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจิตใจข้าพระองค์
ที่ ลึ กก ็ อยู่รอบตัว ข้า พระองค์ สาหร่ายทะเลก็ พัน ศีรษะข้า พระองค์ อยู่ 6 ข้า พระองค์ ลงไปยังที่ รากแห่ง ภู เขา
ทัง้ หลาย แผ่นดินกับดาลประตูปิดกัน
้ ข้าพระองค์ไว้เป็นนิ ตย์ แต่กระนั ้ นก็ดี โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้า พระองค์ พระองค์ ยัง ทรงนํา ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ข้น
ึ มาจากความเปื่ อยเน่า 7 เมื่อ จิตใจอ่อนเพลีย ไป
ในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเยโฮวาห์ และคําอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ เข้า
สู่ พระวิหารบริสุทธิ์ ของพระองค์ 8 บรรดาผู้ ที่ แสดงความนั บถือ ต่อ พระเทียมเท็จ ย่อมสละทิง้ พระเมตตา
เสีย 9 แต่ ข้าพระองค์ จะถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุ ณ ข้าพระองค์ ปฏิญาณไว้
อย่างไร ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณอย่างนั ้น การที่ชว
่ ยให้รอดนั ้นเป็นของพระเยโฮวาห์� 10 และพระ
เยโฮวาห์ตรัสสัง่ ปลานั ้น มันก็สํารอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง
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พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนี นะเวห์กลับใจ
1 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็ นคํารบสองว่า 2 “จงลุกขึ้นไปยังนี นะเวห์นครใหญ่ และ
ประกาศข่าวแก่ เมืองนั ้นตามที่ เราบอกเจ้า� 3 ดังนั ้นโยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนี นะเวห์ ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ฝ่ายนี นะเวห์เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน 4 โยนาห์ตัง้ ต้นเดิน
เข้าไปในเมืองได้ ระยะทางเดิ นว ัน หนึ่ ง และท่านก็ รอ
้ งประกาศว่า “อี กสี่ สิ บวัน นี นะเวห์ จะถูก ควํา่ � 5 ฝ่าย
ประชาชนนครนี นะเวห์ ได้ เชื่อ พระเจ้า เขาประกาศให้ อดอาหาร และสวมผ้า กระสอบ ตัง้ แต่ ผู้ใหญ่ ที่ สุด ถึง
ผู้ น้ อยที่สุด 6 กิตติศัพท์ นี้ ลือ ไปถึง กษั ตริย์ นครนี นะเวห์ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น จากพระที่ นั ่ง ทรงเปลื้องฉลอง
พระองค์ ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า 7 พระองค์ ทรงออกพระราชกฤษฎี กา
ประกาศไปทัว่ นครนี นะเวห์ โดยอํา นาจกษั ตริย์ และบรรดาขุนนางทัง้ หลายว่า “คนหรือ สัตว์ ไม่ ว่า ฝูง สัตว์
ใหญ่หรือฝูงสัตว์เล็ก ห้ามลิม
้ รสสิง่ ใดๆ อย่าให้กินอาหาร อย่าให้ด่ ืมน้าํ 8 ให้ทัง้ คนและสัตว์น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ
ให้ตัง้ จิตตัง้ ใจร้องทูลต่อพระเจ้า เออ ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชัว่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือเขา
กระทํา 9 ใครจะรู ได้
้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย คลายจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเราจะ
มิได้พินาศ� 10 เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติชัว่ ต่อไป พระเจ้าก็
ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา
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และท่านโกรธ 2 ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เมื่อข้าพระองค์ยงั อยูใ่ นประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดแล้วว่า จะเป็นไปเช่นนี้ มิใช่
หรือ นี่ แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ ได้รีบหนี ไปยังเมืองทารชิช เพราะข้าพระองค์ ทราบว่า พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า ผู้ทรงกอปรด้วยพระคุ ณ และทรงพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และบริบู รณ ์ ด้วยความเมตตา และทรง
กลับพระทัยไม่ลงโทษ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเอาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไป
เสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู�
่
1 เหตุการณ์ นี้ ไม่เป็ นที ่พอใจโยนาห์อย่างยิง
่

พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “การที่ เจ้ าโกรธเช่น นี้ ดี อยู่ หรือ � 5 แล ้ว โยนาห์ ก็ ออกไปนอกนคร นั ่ง อยู่ ทาง
ทิศ ตะวัน ออกของเมืองนั ้น และท่านทํา เพิง ไว้เป็ นที ่ ท่านอาศัย ท่านนั ่ง อยู่ใต้ ร่ม เพิง คอยดู เหตุการณ์ อัน จะ
เกิดขึ้นกับนครนั ้น 6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้ต้นละหุง่ ต้นหนึ่ งงอกขึ้นมาเหนื อโยนาห์ ให้เป็
นที ่ กําบัง ศีรษะของท่าน เพื่อ ให้บรรเทาความร้อนรุ ม
่ กลุ้ม ใจในเรือ
่ งนี้ เพราะเหตุ ต้น ละหุง่ ต้น นี้ โยนาห์จึ งม ี
ความยินดี ยิง่ นั ก 7 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
้ นผากพัด มา และ
แสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านอ่อนเพลียไป และท่านนึ กปรารถนาในใจที่จะตายเสีย จึงทูล
ขอว่า “ให้ข้าพระองค์ตายเสียกดี
็ กว่าอยู�
่ 9 แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาห์ว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุง่ นั ้นดีอยู่
แล้วหรือ� ท่านทูลว่า “ที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ ดีแล้ว พระเจ้าข้า� 10 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้
าสงสารต้นละหุง่ นั ้น ซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูก หรือมิได้กระทําให้มันเจริญ มันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียว แล้วก็
ตายไปในคืนเดี ยวดุจกัน 11 ไม่สมควรหรือที่ เราจะไว้ชีวิตเมืองนี นะเวห์นครใหญ่นั ้น ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า
หนึ่ งแสนสองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มีคาห์

มีคาห์เป็นชาวเมืองโมเรเชทแห่งประเทศยูดาห์ (1:14) เราไม่ทราบเกี่ยวกับครอบครัวหรือประวัติของเขา
แต่ เราทราบว่า เขาเป็น ชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตามข้อ ที่ 1 เราเห็ นว ่า มี คาห์ อยู่ สม ัย เดีย วกั
นกับอิสยาห์ (อสย 1:1) และเขาพยากรณ์ ในรัชสมัยกษั ตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์ ใน 4:1-8 มีคาห์
ได้ พยากรณ์ ถึง การรวบรวมและความรอดของอิสราเอลและถึง อาณาจั กร 1000 ปี ของพระเยซู ด้วยคํา อัน
ไพเราะมาก เขาได้ พยากรณ์ ถึง การที่ อส
ิ ราเอลจะเป็น เชลย การบุ กรุ กแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม การบังเกิด ของ
พระเยซู ที่ หมู่ บ้านเบธเลเฮม (5:2) และอาณาจั กร 1000 ปี ของพระเยซู ในมธ 10:35-36 พระเยซู ได้ อ้าง
ข้อความจากหนั งสือมีคาห์
หนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ภาค แล้วแต่ละภาคได้เริม
่ ต้นด้วยคําว่า “จงฟัง�
พระเจ้าทรงมีเรือ
่ งกล่าวโทษแก่สะมาเรียและยูดาห์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มาถึ งม ี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชท ในรัช กาลโยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์
กษั ตริย์แห่งประเทศยูดาห์ ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรู ซาเล็ม 2 ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ทุกคนจง
ฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัด ที่ อยู่ ในนั ้น จงฟัง และให้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เป็น พยานกล่าวโทษท่าน
คือ องค์ พระผู้เป็น เจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ 3 เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์เสด็จ ออกจากสถาน
ของพระองค์ และจะเสด็จลงมา ทรงเหยียบยํ่าที่สูงของพิภพ 4 ภูเขาจะละลายไปภายใต้พระองค์ และหุบเขา
จะถูก ผ่า เหมือนขี้ ผ้งึ หน้าไฟ เหมือนนํ้า ที่ เทลงมาตามที่ ชัน 5 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ บังเกิด ขึ้น เพราะการ
ละเมิด ของยาโคบ และเพราะความบาปของวงศ์ วานอิสราเอล การละเมิด ของยาโคบนั ้น คือ อะไร สะมาเรี
ยมใช่
ิ หรือ ปูชนียสถานสูงแห่งยูดาห์คืออะไร เยรู ซาเล็มมิใช่หรือ 6 เหตุฉะนั ้น เราจะกระทําสะมาเรียให้เป็นก
องสิง่ ปรักหักพังอยู่ในที่ โล่ง เป็ นที ่สําหรับทําสวนองุน
่ เราจะเทก้อนหินที ่ใช้สร้างเมืองนั ้นลงที่ หุบเขา จะให้
เห็นรากฐานของเมือง 7 รู ปเคารพแกะสลักทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นจะถูกทุบเป็นชิน
้ ของเมืองนั ้น
้ ๆ ค่าจ้างทัง้ สิน
จะถูก เผาเสีย ด้วยไฟ และเราจะกระทํา ให้ รู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น ถูก ทิง้ ร้าง เพราะเมืองนั ้น รวบรวม
รู ปเคารพเหล่านี้ มาด้วยค่าจ้างของหญิงแพศยา และมันจะกลับเป็นค่าจ้างของหญิงแพศยา 8 เพราะเหตุนี้
ข้าพเจ้า จึง รํา่ ไห้และครํา่ ครวญ ข้าพเจ้า จะเดิน เท้า เปล่า และเปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้า จะส่ง เสียงรํา่ ไห้ดุ
จมังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว 9 เพราะว่ารอยแผลของเมืองนั ้นรักษาไม่หาย และได้ลามมาถึง
ยูดาห์ ได้มาถึงกระทัง่ ประตูเมืองแห่งประชาชนของเราคือถึงเยรู ซาเล็ม 10 อย่าบอกเรือ
่ งนี้ ในเมืองกัท อย่า
ร้องไห้ไปเลย จงเกลือกกลิง้ ตัวอยูใ่ นฝุ่นในวงศ์วานอัฟราห์ 11 ชาวเมืองชาฟีรเอ๋
์ ย จงผ่านไปตามทางของเจ้า
ด้วยตัวเปลือยเปล่าและอับอาย ชาวเมืองศานั นไม่ได้ออกมาในเมื่อเบธเอเซลรํา่ ไห้ มันจะเอาสถานที่ตัง้ ของ
มันไปเสียจากเจ้า 12 เพราะว่าชาวมาโรทคอยความดีอยู่ด้วยความรอบคอบ แต่ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเย
โฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรู ซาเล็ม 13 โอ ชาวเมืองลาคีชเอ๋ย จงเทียมม้าเข้ากับรถรบ เธอเริม
่ สร้างบาปให้แก่บุ
ตรสาวของศิ โยน เพราะได้ พบการละเมิด ของอิสราเอลในเจ้า 14 เพราะฉะนั ้น เจ้ าจะต้องมอบของไว้อาลัย
ให้แก่โมเรเชท-กัท บรรดาเรือนของอัคซีบจะเป็นสิง่ อสัตย์แก่บรรดากษั ตริย์อิสราเอล 15 โอ ชาวเมืองมาเร
ชาห์เอ๋ย เราจะนําผู้รบ
ั มรดกมาสู่ เจ้ าอีก ท่านจะมายังอดุลลัมซึ่งเป็นสง่าราศี ของอิสราเอล 16 จงกล้อนผม
และโกนหนวดโกนเคราเสีย เพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ลูกรักที่พอใจของเจ้า จงทําตัวให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอินทรี
เพราะเขาทัง้ หลายได้จากเจ้าไปเป็นเชลย
1

2

ความโลภและพวกผู้พยากรณ์ เท็จนําความหายนะมาสู่ยูดาห์
และคิดกระทําความชัว่ อยู่บนที่นอนของตน พอรุ ง่ ขึ้นเช้าก็ออกไปกระทํา
เพราะว่าการนั ้นอยูใ่ นอํานาจมือของเขาที่จะกระทําได้ 2 เขาโลภที่ดินแล้วกใช้
็ ความรุ นแรงยึดเอาไป เขาโลภ
บ้านเรือนและก็รบ
ิ ไปเสีย เขาบีบบังคับคนและบ้านเรือนของเขา และบีบคนกับมรดกของเขา 3 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรากําลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ ซึ่งเจ้าจะหลบคอของเจ้าให้พ้น
ไปไม่ได้ และเจ้าจะเดินอย่างผึ่งผายไปไม่ได้ เพราะเวลานี้ เป็นการวิบัติ 4 ในวันนั ้น จะมีคนเล่าคําอุปมาต่อสู้
เจ้า และจะรํา่ ไห้ด้วยการโอดครวญอย่างขมขื่นว่า “พวกเราพินาศอย่างสิน
้ เชิงแล้ว พระองค์ทรงเปลี่ยนที่ดิ
นกรรมสิทธิแห่
์ งชนชาติของข้า พระองค์ทรงถอนไปจากข้าเสียแล้วหนอ พระองค์ทรงแบ่งไร่นาของพวกเรา
ให้แก่บรรดาคนที่ จับกุมพวกเรา� 5 ดังนั ้น เจ้าจะไม่มีใครจับสลากแบ่งที่ ดินกันในชุมชนแห่งพระเยโฮวาห์
6 เขากล่าวแก่ผูที
้ ่พยากรณ์ ว่า “อย่าพยากรณ์ เลย� เขาจะไม่พยากรณ์ แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่อับอาย
7 โอ พวกที่ มี ชื่อ ว่า วงศ์ วานของยาโคบเอ๋ย พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ หมดความอดทนแล้ว หรือ สิ ่ง
1 วิบัติแก่ผู้ที่เตรียมความชัว
่ ช้า
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เหล่านี้ เป็นการกระทําของพระองค์หรือ ถ้อยคําของเราไม่กระทําให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ดําเนิ นในความเที่ยง
ธรรมหรือ 8 ในตอนหลังๆนี้ ประชาชนของเราลุกขึ้นต่อสู้อย่างกับเป็นศัตรู เจ้าริบเอาเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าจาก
ผู้ ที่ ผ่านไปโดยไว้ วางใจ ด้วยไม่ นึก ฝั นว ่า จะมี สงคราม 9 เจ้ าขับ ไล่ พวกผู้ หญิง ในประชาชนของเราออกไป
จากเรือนอันผาสุกของเขาทัง้ หลาย เจ้าได้เอาสง่าราศีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิ ตย์ 10 จงลุกขึ้น
และจากไป เพราะที่ นี่ ไม่ใช่ที่ พักของเจ้า เพราะความไม่สะอาดซึ่งจะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศอย่างทุกข์
ระทม 11 หากคนใดจะเที่ยวไปโดยมี นิสัย หลอกลวงและมุ สาว ่า “เราจะพยากรณ์ ให้ท่านฟัง เรือ
่ งเหล้า องุน
่
และเมรัย� เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ ของชนชาตินี้ ได้ละ
พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่

12 โอ

ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้าทัง้ หลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ และจะตัง้ เขา
ไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแพะแกะที่อยูในเมื
่
องโบสราห์ เหมือนฝูงสัตว์ที่อยูในคอก
่
เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุมี
คนมากมาย 13 ผูที
้ ่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตู
เมือง เขาจะออกไปทางนี้ กษั ตริยของเขาทั
์
ง้ หลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาห์จะทรงนําหน้าเขา

3

ยูดาห์จะถูกนําไปเป็นเชลย เยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย

1 และข้าพเจ้ากล่าวว่า โอ ท่านทัง
้ หลายผูเ้ ป็นประมุขของยาโคบ คือบรรดาผูค
้ รอบครองวงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย จงฟัง ท่านทัง้ หลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือ 2 ท่านทัง้ หลายผู้เกลียดชังความดีและรักความ
ชัว่ ผู้ที่ฉี กหนั งออกจากประชาชนของเรา และฉี กเนื้ อออกจากกระดูกของเขาทัง้ หลาย 3 ผู้ที่กินเนื้ อชนชาติ
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 พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ จะไม่
ทรงฟังเขา คราวนั ้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทัง้ หลาย เพราะเขาได้ประพฤติอย่างชัว่ ร้าย
5 พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ ยวด ้วยเรือ
่ งผู้ พยากรณ์ ผู้ ที่ นํา ชนชาติ ของข้าพเจ้า ให้หลงไป ผู้ ที่ กัด ด้วยฟัน และร้อง
ว่า “จงเป็นสุข เถิด� ผู้ ที่ ไม่ ยื่น อะไรใส่ ปากของเขา แต่ พวกเขาประกาศสงครามต่อ เขา 6 เพราะฉะนั ้น จะ
เป็นกลางคืน แก่ เจ้ าปราศจากนิ มิ ต และความมืด ทึบ จะบังเกิด แก่ เจ้ าปราศจากการทํานาย สําหรับ พวก
ผู้ พยากรณ์ นี้ ดวงอาทิตย์ จะตกไป และกลางวันก ็ จะมื ดอย ู่ เหนื อ เขา 7 ผู้ ทํานายจะอับอาย พวกโหรจะขาย
หน้า เออ เขาทัง้ หลายจะปิดริมฝีปากด้วยกันหมด เพราะว่าไม่มีคําตอบมาจากพระเจ้า 8 แต่สําหรับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า เต็ มด ้วย ฤทธิ์ เดช คื อด ้วย พระ วิญญาณ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทัง้ ความ ยุ ติ ธรรม กับ กําลัง ที่ จะ
ประกาศการละเมิด ของยาโคบแก่ เขาเอง และประกาศบาปของอิสราเอลแก่ เขาเอง 9 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น
ประมุข แห่ง วงศ์ วานของยาโคบ คือ ผู้ ครอบครองวงศ์ วานอิสราเอล จงฟัง ข้อความนี้ คือ ท่านผู้ ชงั ความยุ ติ
ธรรมและผู้แปรความเที่ยงตรงทัง้ สิน
้ ให้ปรวนไป 10 ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และสร้างเยรู ซาเล็มด้วยความ
11
ชัว่ ช้า ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบน ปุโรหิตของเธอสัง่ สอนด้วยเห็นแก่สินจ้าง
ผู้พยากรณ์ ของเธอทํานายด้วยเห็นแก่ เงิน ถึงกระนั ้นเขาทัง้ หลายยังอิงพระเยโฮวาห์และกล่าวว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเรามิใช่หรือ ไม่มีความชัว่ อย่างไรเกิดขึ้นแก่เราได้� 12 ด้วยเหตุนี้แหละ เพราะเจ้า
นี่ เอง ศิ โยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนา เยรู ซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และภูเขาแห่งพระนิ เวศจะ
เป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้

4
อาณาจักร 1000 ปีในอนาคต
คือภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวกภู
เขาทัง้ หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนื อบรรดาเนิ นเขา ชนชาติทัง้ หลายจะหลัง่ ไหลเข้ามาหา 2 และประชาชา
ติเป็ นอันมากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยังพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของยา
โคบ เพื่อ พระองค์ จะทรงสอนวิถี ของพระองค์ แก่ เรา และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคาของพระองค์� เพราะว่า
พระราชบัญญัติจะออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์จะ
ทรงวินิจฉั ย ระหว่างชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และจะทรงตัดสิน เพื่อ บรรดาประชาชาติ อน
ั แข็ง แรงที่ อยู่
ไกลออกไป และเขาทัง้ หลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะ
ไม่ ยกดาบต่อ สู้ กั นอ ีก เขาจะไม่ ศึกษายุทธศาสตร์อีก ต่อ ไป 4 แต่ ต่างก็ จะนั ่ง อยู่ใต้ ซุ้ มอง ุ่น และใต้ ต้น มะเดื่อ
ของตน และจะไม่ มี ใครมากระทําให้ เขาสะดุ้ง กลัว เพราะพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ตรัสอย
่างนี้ แล้ว 5 ด้วยว่าบรรดาชนชาติทัง้ หลายต่างก็ดําเนิ นในนามแห่งพระของตน แต่เราจะดําเนิ นในพระนาม
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นนิ ตย์สืบๆไป 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราวนั ้นเราจะรวบรวมคนขาพิ
1 ในยุคหลังจะเป็ นดังนี้
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การ และจะรวบรวมบรรดาผู้ ที่ ถู กขับ ไล่ ไป และบรรดาผู้ ที่ เราได้ ให้ทุกข์ ใจ 7 คนที ่ ขาพิการนั ้น เราจะให้เป็น
คนที่เหลืออยู่ คนที่ถูกทิง้ ไปนั ้นเราจะให้เป็นชนชาติที่เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนื อเขาที่
ภูเขาศิ โยนตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนชัวก
่ ัลปาวสาน 8 โอ หอคอยที่ เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย เจ้าผู้เป็นป้อมปราการอัน
แข็งแกร่ง สําหรับ บุตรสาวแห่ง ศิ โยน อํานาจครอบครองดัง้ เดิม จะมาสู่ เจ้า ราชอาณาจักรจะมาสู่ บุ ตรสาว
แห่งเยรู ซาเล็ม
อิสราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับมายังแผ่นดินของตน

9 เออ

ทําไมเจ้า ร้องไห้เสียงดัง ไม่มี กษั ตริย์ปกครองเจ้า หรือ ที่ ปรึกษาของเจ้า พินาศเสีย แล้ว หรือ เจ้ าจึง
เจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร 10 โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ๋ย จงบิดตัวและโอดครวญไปเถิด อย่าง
กับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัดนี้ เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยูต
่ ามไร่นา เจ้าจะต้องไปยังบาบิโลน เจ้
าจะได้รบ
ั การช่วยให้รอดพ้น ณ ที่นั่น พระเยโฮวาห์จะทรงไถ่เจ้า ณ ที่นั ่นให้พ้นจากมือศัตรู ของเจ้า 11 บัดนี้
ประชาชาติ มากหลายได้ ชุมนุมต่อสู้ เจ้า กล่าวว่า “จงให้มันหมดความศั กดิ์สิทธิ์ ให้ตาของเราเพ่งดูศิโยน�
12 แต่ เขาทัง
้ หลายไม่ ทราบถึง พระดําริของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายไม่ เข ้า ใจในแผนการของพระองค์ ที่
พระองค์ จะทรงรวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มา ดัง รวมฟ่อนข้าวไว้ที่ ลานนวดข้าว 13 โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ๋ย จง
ลุกขึ้นและนวดเถิด เพราะว่าเราจะทําเขาของเจ้าให้เป็นเหล็ก และกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสัมฤทธิ์ และ
เจ้าจะตีชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากให้เป็นชิน
้ ๆ และเราจะมอบสิง่ ที่ได้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบสมบัติ
ของเขาทัง้ หลายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพจบสิน
้

5
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบังเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮม

1 โอ บุตรสาวแห่งกองทัพทหารเอ๋ย บัดนี้ เจ้าจงรวมกันเป็ นกองทัพ ศัตรู มาล้อมเราทัง
้ หลายไว้ เขาจะเอา
ไม้ตี แก้ มของผู้ปกครองอิสราเอล 2 เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่ เจ้ าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยู ดาห์ที่
นั บเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หน่ึงออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดัง้ เดิมของท่านมาจากสมัย
เก่า จากสมัยโบราณกาล 3 ดังนั ้น พระองค์จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตร แล
้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยูจะกลั
่
บมายังคนอิสราเอล

ยุคอาณาจักร 1000 ปี

4 และพระองค์ จะทรงยืนมัน
่

ทรงเลี้ยงดู ด้วยพระกําลังแห่งพระเยโฮวาห์ ด้วยสง่าราศี แห่งพระนามพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเขาทัง้ หลายอยู่ได้ เพราะบัดนี้ พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุด
ท้ายปลายพิ ภพ 5 พระองค์ ผู้ นี้ จะเป็น สันติ สุข คือ เมื่อ ชาวอัส ซีเรีย จะยกเข้า มาในแผ่น ดิน ของเราและเมื่อ
เขาจะเหยียบยํ่าในปราสาททัง้ หลายของเรา เราจะยกผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขา
6 เขาทัง
้ หลายจะทําลายแผ่นดิ นอัสซี เรียด้วยดาบ และแผ่นดินนิ มโรดในทางเข้า และพระองค์ จะทรงช่วย
เราให้พ้นจากชาวอัสซีเรียเมื่อชาวอัสซีเรียยกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเหยียบยํ่าภายในเขตแดนของ
เรา 7 แล้วคนยาโคบที่เหลืออยูจะอยู
่
ท
่ ่ามกลางชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก เหมือนนํ้าค้างจากพระเยโฮวาห์
เหมือนห่าฝนที่ตกบนหญ้า ซึ่งไม่อยูคอยมนุ
่
ษย์หรือคอยบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 8 และคนยาโคบที่เหลืออยู่
จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมาก ดังสิงโตอยู่ท่ามกลางสัตว์เดียรัจฉาน
ในป่า ดังสิงโตหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะ ซึ่งเมื่อมันผ่านไป มันก็เหยียบยํ่าลงและฉี กเสีย ไม่มีใครช่วย
ให้ พ้น ได้ 9 มือ ของเจ้า จะถูก ยกขึ้น เหนื อ คู่ อริของเจ้า และศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะถูก ตัดขาดไป 10 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะขจั ดม ้า ของเจ้า ให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายรถรบของเจ้า
11 และเราจะขจัด เมืองให้ หมดไปจากแผ่น ดิน ของเจ้า และจะโค่ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเจ้า ทัง
้ สิน
้ 12 เราจะ
ขจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า เจ้ าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไป 13 เราจะขจัดรู ปเคารพสลักของเจ้าออก
เสียด้วย และทําลายเสาศักดิสิ
ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป
์ ทธิจากท่
์
14 เราจะถอนเสารู ปเคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายเมืองของเจ้าเสีย 15 เราจะแก้ แค้น
เพราะความโกรธและความกริว้ ต่อประชาชาติ ดังที่ไม่เคยมีใครได้ยน
ิ เลย

6

พระเจ้าทรงมีคดีกับอิสราเอล
1 จงฟัง สิง
่ ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส จงลุก ขึ้น แถลงคดี ของเจ้า ต่อ หน้า ภู เขาทัง้ หลาย จงให้ เนิ น เขาฟัง เสียง
ของเจ้า 2 โอ ภู เขาทัง้ หลาย ทัง้ รากฐานที่ ทนทานของพิภพเอ๋ย จงฟัง คดี ของพระเยโฮวาห์ เถิด เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ทรงมี คดี กับประชาชนของพระองค์ และพระองค์ จะทรงสู้ ความกับอิสราเอล 3 “โอ ประชาชน
ของเราเอ๋ย เราได้ กระทํา อะไรแก่ เจ้า เราได้ ให้ เจ้ าอ่อนเพลีย ในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วยว่า เราได้ นํา เจ้า
ขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และไถ่ เจ้ ามาจากเรือนทาส และเราใช้ ให้ โมเสส อาโรน และมิ เรียม นํา หน้า เจ้า
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ไป 5 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงระลึ กว่า บาลาคกษั ตริย์ โมอับ คิด อุบายประการใด และบาลาอัม บุตรชาย
เบโอร์ได้ ตอบเขาอย่างไรจากชิ ทธิมถึ งก ิล กาล มี อะไรเกิด ขึ้น เพื่อ เจ้า จะได้ ทราบความชอบธรรมของพระ
เยโฮวาห์� 6 “ข้าพเจ้า จะนํา อะไรเข้า มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อ พระพักตร์พระเจ้า เบื้องสูง ควร
ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครือ
่ งเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัวอายุหน่ง
ึ ขวบหลายตัวหรือ 7 พระเยโฮวาห์จะทรง
พอพระทัย การถวายแกะเป็น พันๆตัว และธารนํ้ามัน หลายหมื่น สายหรือ ควรที่ ข้าพเจ้า จะถวายบุตรหัวปี
ชําระการละเมิด ของข้าพเจ้า หรือ คือ ถวายผลแห่ง กายของข้าพเจ้า ชําระบาปแห่ง วิญญาณของข้าพเจ้า�
8 โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้ วว่าอะไรดี และพระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า
นอกจากให้ กระทํา ความยุ ติ ธรรม และรัก ความเมตตา และดําเนิ น ด้วยความถ่อมใจไปกับ พระเจ้า ของเจ้า
9 พระสุ รเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั ้น คนที่มีสติปั ญญาจะพิจารณาดูพระนามของพระองค์ จงฟัง
คทา และผู้ที่ทรงตังม
้ ันไว้เถิด 10 ยังมีทรัพย์สมบัติแห่งความชัว่ ร้ายในเรือนของคนชัว่ และเครือ
่ งตวงที่พร่
องไปซึ่ง น่า สะอิดสะเอียนนั ้น อยู่ อี กหรือ 11 เราจะถือ พวกที่ มี ตาชัง่ ที่ ชัว่ ร้าย และมี ถุง เต็ มด ้ว ยลูก ตุ้ม ขี้ โกง
ว่า ไม่มีความผิดได้หรือ 12 บรรดาคนมังม
่ ีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุ ณ และชาวเมืองของเจ้าก็พูดมุสา
และลิน
้ ของเขาก็ ล่อลวงอยู่ในปากของเขา 13 เพราะฉะนั ้น เราจะกระทํา ให้เจ้ าเจ็บ ป่วยด้วยการเฆี่ยนตี เจ้า
ด้วยการกระทําให้เจ้ารกร้างไปเพราะเหตุบาปของเจ้า 14 เจ้าจะรับประทาน แต่จะไม่รูจั
้ กอม
ิ่ และส่วนภายใน
ของเจ้า ก็ จะมี แต่ ความหิว เจ้ าจะเก็บ ไว้ แต่ ก็ ไม่ สัง่ สม อะไรที่ เจ้ าสัง่ สม เราก็ จะให้ แก่ ดาบ 15 เจ้ าจะหว่าน
แต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยว เจ้าจะยํ่าบีบมะกอกเทศ แต่จะไม่ได้ชโลมตัวเองด้วยนํ้ามัน เจ้าจะยํ่าองุน
่ แต่จะไม่ได้ดื่
มน้าํ องุน
่ 16 เพราะได้ มี การถือรักษากฎเกณฑ์ ของอมรี และบรรดากิจการแห่งวงศ์ วานของอาหับ และเจ้า
ได้ดําเนิ นตามคําแนะนําของคนพวกนี้ เพื่อเราจะกระทําให้เจ้าเป็ นที ่รกร้าง และชาวเมืองที่ อาศัยอยู่ในนั ้น
จะเป็นที่เย้ยหยัน ฉะนั ้นเจ้าจะต้องทนรับการดุด่าว่ากล่าวจากชนชาติของเรา

7

วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เป็น เหมือนคนที่ พบว่า เขาเก็บ ผลในฤดู รอ
้ นหมดแล้ว และเล็ม ผลจาก
เถาองุน
่ หมดแล้ว ไม่มีพวงองุนร
่ ับประทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุ กรุ ่นแรก 2 คนดีสูญหายไปจากโลก
จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์สักคนก็ ไม่มี ต่างก็ ซุ่มคอยจะเอาโลหิตกัน ต่างก็ เอาตาข่ายดักพี่น้องของ
ตน 3 มือทัง้ สองของเขาคอยจ้องแต่สิ่งที่ชัว่ เพื่อจะกระทําด้วยความขยัน เจ้านายและผู้พิพากษาขอสินบน
และคนใหญ่ คนโตก็ เอ ่ย ถึง ความปรารถนาชัว่ แห่ง จิตใจของเขา ต่างก็ สานสิง่ เหล่า นี้ เข้า ด้วยกัน 4 คนที ่ ดี
ที่ สุดของเขาก็เหมือนหนามย่อย คนที ่ซ่ ือตรงที่สุดของเขาก็คมกว่ารัว้ ต้นไม้หนาม วันแห่งยามรักษาการณ์
ของเจ้า และวันที ่จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว บัดนี้ ความยุง่ เหยิงของเขาก็ อยู่ใกล้ เต็มที 5 อย่าวางใจในสหาย
อย่า มัน
่ ใจในคนนําทาง จงเฝ้า ประตู ปากของเจ้า อย่า เผยอะไรแก่ เธอที่ อยู่ ในอ้อมอกของเจ้า 6 เพราะว่า
ลูกชายดู หมิน
่ พ่อ และลูกสาวลุก ขึ้น ต่อสู้ แม่ ของเธอ ลูก สะใภ้ ต่อสู้ แม่ สามี ศัตรู ของใครๆก็ คือ คนที่ อยู่ ร่วม
เรือนของเขาเอง
1

มีคาห์กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยูในวาระสุ
่
ดท้าย

7 เพราะฉะนั ้น สําหรับ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะมองดู พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอด
ของข้าพเจ้า พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรงฟัง ข้าพเจ้า 8 โอ ศัตรู ของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า เปรมปรีดิ ์ เย้ ยข้าพเจ้า
เลย เมื่อ ข้าพเจ้า ล้ม ลง ข้าพเจ้า จะลุก ขึ้ นอ ีก เมื่อ ข้าพเจ้า นั ่ง อยู่ ในความมืด พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น ความ
สว่างแก่ ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า จะทนต่อ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะว่า ข้าพเจ้า กระทํา บาปต่อ พระองค์
ข้าพเจ้าจะทนจนกว่าพระองค์จะทรงแก้คดีของข้าพเจ้า และกระทําการตัดสินเพื่อข้าพเจ้า พระองค์จะทรง
นํา ข้าพเจ้า ไปยัง ความสว่าง และข้าพเจ้า จะเห็น ความชอบธรรมของพระองค์ 10 แล ้ว เธอซึ่ง เป็น ศั ตรู ของ
ข้าพเจ้าจะเห็น และความอับอายจะทับถมเธอที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยูที
่ ่ไหน
� ตาของข้าพเจ้าจะเพ่งดเู ธอให้สาแก่ใจ คราวนี้ เธอจะถูกยํ่าลงเหมือนเลนที่ในถนน 11 วันที่จะสร้างกําแพง
เมืองของเจ้า ในวันนั ้นคําบัญชาจะถูกปลดเปลื้องไป 12 ในวันนั ้นเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอัสซีเรียและจาก
เมืองที่มีป้อมปราการ จากระหว่างป้อมปราการกับแม่นํ้า จากระหว่างทะเลนี้ กับทะเลโน้ น และจากระหว่าง
ภูเขานี้ กับภูเขาโน้ น 13 ถึงกระนั ้นแผ่นดินก็จะรกร้างเพราะคนที่ อาศัยในแผ่นดินนั ้นเป็นเหตุ เนื่ องด้วยผล
แห่ง การกระทํา ของเขา 14 ขอทรงเลี้ยงดู ประชาชนของพระองค์ ด้วยคทาของพระองค์ คือ ฝูง ประชาชนที่
เป็น มรดกของพระองค์ ผู้ อาศัย โดดเดี่ยวอยู่ ในป่า ในท่า มกลางคารเมล ขอทรงให้ เขาหากิน อยู่ ในบาชาน
และกิ เลอาดอย่ างในโบราณกาล 15 ดัง ในสมัย เมื่อ เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราจะสําแดงสิง่ มหัศจรรย์
แก่ เขา 16 ประชาชาติ ทัง้ หลายจะแลเห็น และอับอายด้วยอานุภาพทัง้ สิน
้ ของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะ
เอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะหนวกไป 17 เขาทัง้ หลายจะเลียผงคลี เหมือนอย่างงู เขาจะเคลื่อนตัวออก
จากรู ของเขาดุจหนอนบนแผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เนื่ องด้วยเจ้า เขา
ทัง้ หลายจะกลัว 18 ใครเล่า จะเป็น พระเจ้า เสมอเหมือนพระองค์ ผู้ ทรงยกโทษความชัว่ ช้า และทรงให้อภัย
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การละเมิด แก่ คนที ่ เหลือ อยู่ อัน เป็น มรดกของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงถือ พระพิโรธเนื องนิ ตย์ เพราะว่า
พระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตา 19 พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทัง้ หลาย
พระองค์ จะทรงเหยียบความชัว่ ช้า ของเราไว้ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งบาปทัง้ หลายของเขาลงไปในที่ ลึก ของ
ทะเล 20 พระองค์จะทรงสําแดงความจริงให้ประจักษ์ แก่ยาโคบ และความเมตตาต่ออับราฮัม ดังที่พระองค์
ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตัง้ แต่สมัยโบราณกาล
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นาฮูม 2:5

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นาฮูม

ผู้พยากรณ์ นี้ มีชื่อว่า “นาฮูมชาวเมืองเอลโขช� (1:1) ดู เหมือนว่าเขามาจากแคว้นกาลิ ลี เราคิดว่าเมือง
แห่งหนึ่ งในแคว้นกาลิลีได้ปกปักรักษาชื่อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเรนาอูม ซึ่งชื่อเมืองนี้ หมายความว่า “หมู่
บ้านของนาฮูม� (ภาษาอีบรู เรียกว่า คาฟาร์ นาฮูม�
หัว เรือ
่ งของหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ การพยากรณ์ ถึง การทําลายกรุ ง นี นะเวห์ ผู้ พยากรณ์ นี้ ได้ เข ียนไว้ในปี ก่อน
ค�ศ� 713 ประมาณ 70 ปีหลังจากการประกาศของโยนาห์ซ่ึงได้นําชาวนี นะเวห์ให้มีการฟื้ นฟูใหญ่ แต่หลัง
จากสมัยของโยนาห์ ชาวเมืองนี้ ได้กลับไปทําความบาปและไหว้รู ปเคารพอีก เพราะฉะนั ้นอีกประมาณ 100
ปีหลังจากสมัยของนาฮูม เมืองนี้ จะต้องถูกทําลาย คําพยากรณ์ นี้ ได้สําเร็จเมื่อกษั ตริย์นาโปโพลาส์ซาร์และ
ไซอาซาร์รีสได้ทําลายกรุ งนี นะเวห์ประมาณปีก่อน ค�ศ� 600
คํา พยากรณ์ ของนาฮูม เป็น บทกวีที่ ไพเราะมาก หัว เรือ
่ งก็ คือ “ภาระเกี่ยวข้องกับ นครนี นะเวห์� คือ การ
ทําลายของเมืองและอาณาจักรนี้เพราะเหตุชาวอัสซีเรียได้ข่มเหงพวกอิสราเอล
พระเจ้าผู้บริสุทธิจะทรงลงโทษคนบาป
์
หนังสือเรือ
่ งนิ มิตของนาฮูมชาวเมืองเอลโขช 2 พระเจ้าทรงเป็นพระเย
โฮวาห์ผู้ทรงหวงแหนและทรงแก้แค้น พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาห์จะทรง
แก้ แค้น ศั ตรู ของพระองค์ และทรงเก็บ ความโกรธไว้ให้ ปัจจามิตรของพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ช้า
ทรงฤทธานุ ภาพใหญ่ ยิง่ พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษคนชัว่ เลย พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในลมหมุน
และพายุ และเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์ 4 พระองค์ทรงห้ามทะเล ทรงกระทําให้มันแห้ง ทรง
ให้ แม่น ้าํ ทัง้ หลายแห้ง ไป บาชานและคารเมลก็ เหีย
่ ว และดอกไม้ ของเลบานอนก็ เห ื อดไป 5 ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ ภูเขาก็สัน
่ สะเทือนและเนิ นเขาก็ละลายไป แผ่นดินก็เริศร้างต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ
ทัง้ โลกและสิง่ สารพัดที่ อาศัยอยู่ในโลกด้วย 6 ใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทนต่อความ
ร้อนแรงแห่งความกริว้ ของพระองค์ได้ พระพิโรธของพระองค์พลุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ศิลาก็ถู
กเหวีย
่ งลง 7 พระเยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ในวัน ยากลําบาก พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ ที่ วางใจ
ในพระองค์ 8 แต่พระองค์จะทรงกระทําให้สถานที่แห่งนั ้นสิน
้ สุดลงด้วยนํ้าท่วมที่ไหลท่วมท้น และความมืด
จะไล่ ตามศั ตรู ทัง้ หลายของพระองค์ ไป 9 เจ้ าคิด อุบายอัน ใดต่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้สิ ้น
ไปอย่างเด็ด ขาด ความทุกข์ ยากจะไม่ โผล่ ขึ้น เป็น คํารบสอง 10 แม้ว ่า เขาทัง้ หลายเหมือนหนามไก่ไห้ ที่ เก ี่ย
วกันยุง่ และเมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูกเผาผลาญสิน
้ เหมือนตอข้าวที่แห้งผาก 11 เคยมีผู้หน่ึงมาจาก
พวกเจ้า ที่ คิด อุบายชัว่ ร้ายต่อ พระเยโฮวาห์ และแนะนํา ความชัว่ 12 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “แม้ พวกนั ้น
จะอยูอ
่ ย่างสงบและมีจํานวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาดและสิน
้ ไปเมื่อเขาผ่านไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์
ใจบ้าง แต่ เราจะไม่ ให้ เจ้า ทุกข์ ใจอีก ต่อ ไป 13 บัดนี้ เราจะหัก แอกของเขาเสีย จากเจ้า และจะระเบิด เครือ
่ ง
จองจํา ของเจ้า ให้สลายไป� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสบ ัญ ชาด้วยเรือ
่ งเจ้า ว่า “เขาจะไม่ หว่านชื่อ ของเจ้า ให้แพร่
หลายอีกต่อไป เราจะขจัดรู ปเคารพที่สลักและรู ปเคารพที่หล่อออกเสียจากนิ เวศแห่งพระของเจ้า เราจะขุด
หลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชัวน
่ ัก�
1 ภาระเกี่ยวข้องกับนครนี นะเวห์

พระพรสําหรับยูดาห์ในอนาคต
ดู เถิด เท ้า ของผู้นํา ข่าวดี มาที่ บนภู เขา ผู้ โฆษณาสันติ ภาพ โอ ยู ดาห์ เอ๋ย จงรักษาประเพณี การเลี้ยง
ตามกําหนดของเจ้าไว้ จงทําตามคําปฏิญาณของเจ้าเถิด เพราะว่าคนชัว่ จะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัดเสีย
สิน
้ แล้ว
15

2

นครนี นะเวห์จะถูกทําลายด้วยสงคราม
ผู้ ที่ ฟาดให้ แหลกเป็น ชิน
ึ มาต่อสู้ กับ เจ้า แล้ว จงเข้า ประจําป้ อม จงเฝ้า ทางไว้ จงคาดเอวไว้ จง
้ ๆได้ ข้น
รวมกําลัง ไว้ให้หมด 2 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้ความโอ่อา่ ตระการของยาโคบกลับ สู่ สภาพเดิม
อย่างกับความโอ่อา่ ตระการของอิสราเอล เพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป และได้ทําลายกิงก
่ ้านของเขาให้
พินาศ 3 โล่ ของทหารหาญนั ้น สี แดง และทหารของเขาก็ แต่ งกายสี แดงเข้ม ในวัน เตรียมพร้อมรถรบก็ จะ
แวบวาบดังคบเพลิง และไม้สนสามใบก็จะสัน
่ สะท้านอย่างรุ นแรง 4 รถรบห้อไปตามถนน มันรีบไปรีบมาที่
ลานเมือง ส่องแสงราวกับคบเพลิง และพุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบ 5 นายทหารถูกเรียกตัว เขาก็สะดุดเมื่อเขา
1

นาฮูม 2:6

728

นาฮูม 3:19

เดิน ไป เขาจะรีบ ตรงไปที่ กําแพงเมือง มี เพิ งก ัน อาวุธ ตัง้ ขึ้น 6 ประตู ที่ แม่น้าํ จะเปิด แล ้ วท ี่ พระราชวังก ็ จะ
มลายไป 7 ฮัสซาปจะถูกนําไปเป็นเชลย นางจะถูกนําขึ้นไป บรรดาสาวใช้จะนําหน้านางไปด้วยเสียงนกเขา
ตี อกชกใจของตน 8 แต่ ตัง้ แต่ เดิมมาแล้ วนีนะเวห์ก็ เหมือนสระนํ้า แม้กระนั ้นพวกเขาจะหนี ออกมา เขาทัง้
หลายจะร้องว่า “หยุด หยุด� แต่ก็ไม่มีใครหันกลับ 9 ปล้นเอาเงินซิ ปล้นเอาทองคํา มีทรัพย์สมบัติมากมาย
ไม่ รู ้สิน
้ สุด มี ของมี ค่า ทุก อย่างเป็น ทรัพย์ มัง่ คัง่ 10 เริศร้าง ความเริศร ้าง และความพินาศ จิ ตใจก็ ละลาย
ไปและหัวเข่าก็ สัน
่ บัน
้ เอวก็ ปวดร้าวไปหมด ใบหน้าทุกคนซีดเซียว 11 ที่ อาศัยของสิงโตอยู่ที่ไหน คือที่ เลี้ยง
อาหารของสิงโตหนุ่ม ที่ ที่ สิ งโตคือ สิงโตแก่ เคยเดิน เข้าไป ที่ ที่ ลูก ของมัน เคยอยู่ ไม่มี ผู้ ใดทําให้ มัน กลัว ได้
12 สิ งโตนั ้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอเหยื่อมาให้เหล่ าเมียของมัน มันสะสมเหยื่อเต็ม
ถํ้าและสะสมเนื้ อที่ฉีกแล้วเต็มรัง 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เราจะเผารถรบของ
เจ้า ให้ เป็น ควัน และดาบจะสังหารสิงโตหนุ่ม ของเจ้า เราจะตัด เหยื่อ ของเจ้า เสีย จากโลก และจะไม่ มี ใคร
ได้ยน
ิ เสียงผู้ส่ ือสารของเจ้าอีก

3
นครนี นะเวห์จะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ
1 วิบัติแก่เมืองที่แปดเปื้ อนไปด้วยโลหิต เต็มด้วยการมุสาและการโจรกรรม เหย่ อ
ื จะไม่จากไปเลย 2 เสียง
3
ขวับของแส้ และเสียงกระหึ่มของล้อ ม้าควบ และรถรบห้อไป พลม้าเข้าประจัญบานดาบแวววาวและหอก
วาววับ คนถูก ฆ่า เป็ นก ่า ยกอง ซากศพกองพะเนิ น ร่างคนตายไม่ รู ้จัก จบสิน
้ เขาจะสะดุด ร่างนั ้น 4 ทัง้ นี้
เพราะการแพศยาอย่างมากนั บ ไม่ ถ้วนของหญิง แพศยานั ้น ผู้ มี เสน่ ห์ และเป็น จอมวิทยาคม นางได้ ขาย
ประชาชาติเสียด้วยการแพศยาของนาง และขายบรรดาครอบครัวมนุษย์ด้วยวิทยาคมของนาง 5 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า และจะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้า เราจะให้บรรดาประชาชาติ
มองดูความเปลือยเปล่าของเจ้า และให้ราชอาณาจักรทัง้ หลายมองดูความอับอายของเจ้า 6 เราจะโยนของ
โสโครกที่น่าสะอิดสะเอียนใส่เจ้า และกระทําให้เจ้าน่าขยะแขยง และจะปล่อยให้เจ้าถูกประจาน 7 ต่อมาทุก
คนที่แลเห็นเจ้าจะหดหนี ไปจากเจ้าและกล่าวว่า “นี นะเวห์เป็นเมืองร้างเสียแล้ว ใครเล่าจะสงสารเธอ� จะ
ไปหาใครที่ไหนมาเล้าโลมเธอได้เล่า 8 เจ้าวิเศษกว่าเมืองโนซึ่งมีพลเมืองมาก ซึ่งตัง้ อยูร่ ะหว่างแม่น้ําหรือ ซึ่
งมีน้ํารอบนคร มีทะเลเป็ นที่กําบัง มีทะเลเป็นกําแพงเมือง 9 เอธิโอเปียเป็นกําลังของเมืองนี้ ทังอ
้ ียป
ิ ต์ และ
ก็ ไม่ จํากัด เสีย ด้วย พู ตและลิ บน ี เป็น ผู้ ชว
่ ยเมืองนั ้น 10 ถึง กระนั ้น เมืองนั ้ นก ็ ยงั ถูก กวาดไป เธอตกไปเป็น
เชลย ลูก เล็ก เด็ก แดงของเธอก็ ถู กเหวีย
่ งลงแหลกเป็น ชิน
ั ถนนทุก สาย เขาจับ สลากแบ่ง ผู้ มี เกียรติ
้ ๆที่ หว
ของเมืองนั ้น และคนใหญ่ คนโตทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้ นก ็ ถู กล ่ามโซ่ 11 เจ้ าจะมึนเมาไปด้วย เจ้ าจะถูก ซ่อนไว้
เจ้ าจะแสวงหากําลัง เพราะเหตุ ศัตรู 12 ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะเป็น เหมือนต้น มะเดื่อ ที่ มี ผลมะเดื่อ สุ
กรุ ่นแรก ถ้าถูกเขย่า ก็จะร่วงลงไปในปากของผู้กิน 13 ดูเถิด คนของเจ้าซึ่งอยูท
่ ่ามกลางเจ้าก็เหมือนผู้หญิง
ประตู เมืองแห่ง แผ่น ดิน ของเจ้า ก็ เปิด กว้างให้แก่ ศัตรู ของเจ้า ไฟได้ ไหม้ ดาลประตู ของเจ้า หมดแล้ว 14 เจ้ า
จงชักนํ้าขึ้นไว้สําหรับการถูกล้อมนั ้น จงเสริมป้อมปราการของเจ้า จงลงไปในบ่อดินเหนี ยว ยํ่าปูนสอให้เข้า
กันดี และเสริมให้เตาเผาอิฐแข็งแกร่งขึ้น 15 ไฟก็จะคลอกเจ้าที่นั ่น ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอย่าง
ตัก
๊ แตนวัย กระโดด จงเพิม
๊ แตนวัย กระโดด จงเพิม
๊ แตนวัย บิน
่ พวกเจ้า ให้ มากอย่างตัก
่ ให้ มากเหมือนตัก
16 เจ้ าเพิม
๊ แตนวัยกระโดดนั ้นลอกคราบแล้ วก็บินไปเสีย 17 เจ้
่ พวกพ่อค้าให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ตัก
านายของเจ้าก็ เหมือนตัก
๊ แตนวัยบิน พวกสั สดีของเจ้าก็ เหมือนฝูงตัก
๊ แตนเกาะอยู่ที่ รัว้ ต้นไม้ ในวันอากาศ
เย็น พอดวงอาทิตย์ขึ้น มันก็บินไปหมด ไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ไหน 18 โอ กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เลี้ยง
แกะของเจ้าหลับเสียแล้ว ขุนนางของเจ้าจะอาศัยในผงคลี ชนชาติของเจ้ากระจัดกระจายอยู่บนภูเขา ไม่มี
19 แผลฟกชํ้าของเจ้าไม่มีบรรเทา บาดแผลของเจ้าก็สาหัส ทุกคนผูได้
ผูใดรวบรวมเอามาได้
้
้ ยินข่าวของเจ้า
เขาก็ตบมือเยาะเจ้า มีใครเล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนื องนิ ตย์ของเจ้า
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮาบากุก

เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกับผูพยากรณ์
้
ฮาบากุก เราไม่รู ว่้ าเขาเกิดที่ไหน มาจากตระกูลอะไร หรือพยากรณ์ ปีไหน
ชื่อของเขาอยู่ในเล่มนี้สองครัง้ (1:1; 3:1) ดูเหมือนว่าเขาพยากรณ์ ก่อนที่กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ได้บุกรุ กก
รุ งเยรู ซาเล็มในปี ก่อน ค�ศ� 605 เล่มนี้ สวนมากเป็นการว่ากล่าวต่อชนชาติยูดาห์ แต่บทสุดท้ายเป็นการ
อธิษฐานและเพลงสดุดีที่สวยงามมาก
ภาระของฮาบากุกเรือ
่ งความบาปของอิสราเอล

1 ภาระที่ฮาบากุกผูพยากรณ์
้
ได้เห็นมา 2 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด และ

พระองค์จะมิได้ทรงฟังหรือ ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์เรือ
่ งความทารุณ และพระองค์ก็จะไม่ทรงช่วย
ให้ รอด 3 ไฉนพระองค์ ทรงให้ ข้า พระองค์ เห ็น ความชัว่ ช้า และให้ มองเห็น ความยากลําบาก ทัง้ การทําลาย
และความทารุ ณก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์ การวิวาทและการทุ่มเถียงกันก็เกิดขึ้น 4 ดังนั ้น พระราชบัญญัติ
จึง หย่อนยานและความยุ ติ ธรรมก็ มิได้ ปรากฏเสีย เลย เพราะว่า คนชัว่ ล้อมรอบคนชอบธรรมไว้ ความยุ ติ
ธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาส 5 จงมองทัว่ ประชาชาติต่างๆและดูให้ดี จงประหลาดและแปลกใจ ด้วยว่าเราจะ
กระทําการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก เจ้าก็จะไม่เชื่อ 6 เพราะดูเถิด เรากําลังเร้าคนเคลเดีย ประชาชาติ
ที่ขมขื่นและรีบร้อนนั ้น ผูกร
้ ีธาทัพไปทัว่ แผ่นดิน เพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่มิใช่ของตน 7 เขาเป็นทีน
่ ่าครันคร
่
้าม
และสยดสยอง ความยุติธรรมและความโอ่อา่ ของเขาจะออกมาจากพวกเขาเอง 8 ม้าทัง้ หลายของเขาก็เร็ว
กว่าเสือดาว และดุรา้ ยยิง่ กว่าหมาป่ายามเย็น พลม้าของเขาจะรุ ดหน้าเรือ
่ ยไปอย่างผยอง เออ พลม้าของ
เขาจะมาจากถิ่นที ่ไกล มันจะบินไปอย่างนกอินทรีคอยกินเร็วนัก 9 เขาทัง้ หลายจะพากันมาเพื่อความทารุ
ณ หน ้า เขาทัง้ หลายจะสะสมเหมือนกับ ลมจากทิศ ตะวัน ออก เขาจะรวบรวมเชลยไว้มากมายเหมือนทราย
10 เขาจะดูหมิน
่ บรรดากษั ตริย์ และเขาจะเหยียดหยามเจ้านายทัง้ หลาย เขาจะหัวเราะเยาะป้อมปราการทุก
แห่ง เพราะเขาจะพูน ดิน ขึ้น และยึด ป้อมนั ้น เสีย 11 แล ้ว ใจของเขาก็ จะเปลี่ยนไป เขาจะผ่านไปและกระทํา
ผิด เขาจะให้อาํ นาจของเขานี้ แก่พระของเขา
พระเจ้าผู้บริสุทธิจะไม่
ลงโทษความบาปหรือ
์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ องค์ ผู้ บริสุทธิ์ของข้า พระองค์ พระองค์ มิได้ ดํารงมา
แต่นิ รน
ั ดร์ดอกหรือ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ตาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อ
แก่ การพิพากษา โอ พระเจ้า ผู้ทรงเดชานุ ภาพ พระองค์ ทรงตัง้ เขาไว้ เพื่อ แก่ การตี สอน 13 พระเนตรของ
พระองค์บริสุทธิเก
์ ินที ่จะทอดพระเนตรการชัว่ จะทรงมองดูความชัว่ ช้าก็ไม่ได้ ไฉนพระองค์ทอดพระเนตร
คนทรยศ 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 หลายมาด้วยเบ็ด เขาลาก
คนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึง เปรมปรีดิ ์ และเริง โลด 16 เพราะฉะนั ้น เขาจึง ถวาย
สัตวบูชาแก่แหของเขา และเผาเครือ
่ งหอมให้แก่อวนของเขา เพราะโดยสิง่ เหล่านี้ เขาจึงดํารงชีพอยู่อย่าง
ฟุ่มเฟือย อาหารของเขาก็สมบูรณ์ 17 แล้วเขาจะเททิง้ แหของเขา และฆ่าประชาชาติทัง้ หลายอย่างไม่ละเว้น
ตลอดไปเป็นนิ ตย์หรือ
12

2

พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก
ข้าพเจ้าจะยืนที ่หอคอย และมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่า พระองค์จะตรัสอะไรแก่
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์อย่างไรเมื่อข้าพเจ้าถูกตําหนิ 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบข้าพเจ้า
ว่า “จงเขียนนิ มิตนน
ั ้ ลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วงอ
ิ่ ่านได้คล่อง 3 เพราะว่านิ มิตน
ัน
้ ยัง รอเวลาที่ กําหนดไว้ แต่ ในที่สุด มั นก ็ จะกล่าวออกมา มัน ไม่ มุสา ถ้า ดู ชา้ ไป ก็ จงคอยสัก หน่ อย มัน จะ
บังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านั ก 4 ดูเถิด ผู้ที่ จิตใจผยองขึ้นก็ไม่เที่ยงธรรม แต่ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดํา
รงอยู่โดยความเชื่อ 5 ยิง่ กว่า นั ้น เพราะเขาละเมิด โดยเหล้า องุน
่ เขาจึง เป็น คนจองหอง เขาไม่ ยอมอยู่บ้าน
ความตะกละของเขากว้างเหมือนอย่างนรก อย่างมัจจุราชไม่ เคยรู จ
้ ั กอ ม
ิ่ เขากอบโกยประชาชาติ ทัง้ หลาย
มาเพื่อ ตัว เขาเอง แล ้ว รวบรวมชนชาติ ทัง้ หลายเข้า มาเป็น คนของตน� 6 ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ จะไม่ ยก
คําอุปมากล่าวต่อเขาหรือ และยกสุภาษิ ตกล่าวเยาะเขาว่า “วิบัติแก่ผูที
้ ่สะสมสิง่ ที่มิใช่ของตนไว้ จะทําอย่าง
นี้ ได้ นานเท่าใดนะ และบรรทุก ของที่ ยด
ึ เป็น ประกัน ไว้เต็ม ตัว 7 ลูก หนี้ ของเจ้า จะไม่ ลุ กขึ้น มาในปัจจุบัน ทัน
ด่วนหรือ และผู้ใดที่กระทําให้เจ้าตัวสัน
่ จะไม่ต่ ืนขึ้นหรือ แล้วเจ้าก็จะถูกเขาริบบ้างละ 8 เพราะว่าเจ้าได้ปล้น
1 ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดู อยู่
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มาแล้ว หลายประชาชาติ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ นั ้น จึง จะมาปล้น เจ้า เพราะเจ้า ทําให้ โลหิต มนุษย์ ตก
และเพราะการทารุ ณต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหัวเมืองและต่อบรรดาผู้ที่ อยู่ในเมืองนั ้น 9 วิบัติแก่ ผู้ที่ อยากได้
กําไรมาสู่ เรือนของตนด้วยความชัว่ เพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้น เพื่อให้พ้นจากฤทธิอ
์ าํ นาจของความ
ชัว่ ร้าย 10 ที่ จร ิง เจ้า ได้ ออกอุบายหาความอับอายมาสู่ เรือนของเจ้า โดยกําจัด ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก
เสีย เจ้ าได้ ทําบาปต่อ จิตใจของเจ้า แล้ว 11 เพราะว่า ศิลาจะตะโกนออกมาจากผนั ง และขื่ อก ็ จะตอบสนอง
มาจากหมู่ ตัวไม้ ในเรือน 12 วิบัติ แก่ ผู้ สร้างเมืองด้วยโลหิต และวางรากนครไว้ด้วยความชัว่ ช้า 13 ดู เถิด ที่
บรรดาชนชาติ ทํางานก็ เพื่อ แก่ ไฟ และที่ ชนชาติ ทัง้ หลายทํา จนเหน็ ดเหนื่ อยก็ เพื่อ แก่ การไร้สาระ มิได้ เป็น
เช่นนี้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาดอกหรือ 14 เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู ใ้ นเรือ
่ งสง่าราศีของพระ
เยโฮวาห์ดังนํ้าที่ เต็มทะเล 15 วิบัติแก่ผู้นั ้ นที ่ให้เพื่อนบ้านดื่ม ที่ ยื่นขวดไปให้เขาและทําให้เขาเมาไป เพื่อจะ
เพ่ งด ู ความเปลือยเปล่า ของเพื่อนบ้าน 16 เจ้ าจะอิม
่ ไปด้วยความอับอาย ไม่ใช่ อิ่มด ้วยสง่า ราศี เจ้ าดื่ม เอง
ซิ แล ้ว ให้ เหมือนผู้ชายที่ มิได้ เข้า สุหนั ต ถ้วยซึ่ง อยู่ ในพระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์ จะเวียนมาถึง เจ้า แล
้ว ความอับอายจะพ่น เหนื อ สง่า ราศี ของเจ้า 17 เนื่ องด้วยความทารุ ณ ที่ เจ้ ากระทํา แก่ เลบานอนจะท่วมเจ้า
ความพินาศของสัตว์ เดียรัจฉานซึ่ง กระทํา ให้ เขากลัว เพราะเจ้า ทําให้ โลหิต มนุษย์ ตก และด้วยเหตุ ความ
รุ นแรงต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหัวเมืองและต่อบรรดาผู้ที่ อยู่ในเมืองนั ้น 18 รู ปแกะสลักให้ประโยชน์ อะไรเล่า
รู ปที่ชา่ งได้แกะสลักไว้ รู ปหล่ออันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์ อะไร ที่ช่างจะวางใจในสิง่ ที่เขาสร้างขึ้น
ที่ ช่างจะสร้างพระใบ้ 19 วิบัติแก่ ผู้ที่ กล่าวแก่ สิ ่งที่ ทําด้วยไม้ว่า ‘จงตื่นเถิด� แก่ หินใบ้ว่า ‘จงลุกขึ้นเถิด� สิ ่ง
นี้ สัง่ สอนอะไรได้หรือ ดูเถิด สิ่งนั ้นกะไหล่ทองคําหรือเงิน แต่ไม่มีลมหายใจในสิง่ นั ้นเลย 20 แต่พระเยโฮวาห์
ทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ จงให้สิ้นทัง้ พิภพอยูส
่ งบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด�

3
คําอธิษฐานของฮาบากุก
1 คํา อธิษฐานของฮาบากุก ผู้ พยากรณ์ ตามทํานองชิ กกาโยน 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ ยิ
นกิตติ ศัพท์ ของพระองค์ แล้ว ข้าพระองค์ ยําเกรง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พอถึง กลางยุค ขอทรงรือ
้ ฟื้ นพระ
ราชกิจ ของพระองค์ ข้น
ึ ใหม่ พอถึง กลางยุค ขอทรงแจ้ง ให้ ทราบทั ่วก ัน เมื่อ ทรงกริว้ ขอทรงระลึก ถึง ความ
กรุ ณา 3 พระเจ้า เสด็จ จากเทมาน องค์ บริสุทธิเสด็
จ จากภูเขาปาราน เซลาห์ สง่า ราศี ของพระองค์ ค ลุ มท ัว่
์
ฟ้า สวรรค์ และโลกก็ เต็ มด ้วยคํา สรรเสริญ พระองค์ 4 ความผ่องใสของพระองค์ ดัง แสงสว่าง มี เขาออกมา
จากพระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกําบัง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ เสียที ่ นั ่น 5 โรคระบาดเดิน นํา หน้า
พระองค์ ถ่านที่ไหม้อยูมาชิ
่
ดตามหลังพระบาทของพระองค์ 6 พระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพ พระองค์
ทอดพระเนตรและทรงเขย่าประชาชาติ แล้วภูเขานิ รน
ั ดร์กาลก็กระจัดกระจาย และเนิ นเขาอันอยูเนื
่ องนิ ตย์
ก็ ยุ บตํ่า ลง การเสด็จ ของพระองค์ ก็ เป็น ดั งด ง
ั ้ เดิม 7 ข้าพเจ้า ได้ เห ็น เต็นท์ ของคนคู ชน
ั อยู่ ในสภาพทุกข์ ใจ
และม่านแห่งแผ่นดิ นมีเดียนหวัน
่ ไหว 8 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อแม่น้ําหรือ พระองค์
ทรงกริว้ ต่อ แม่น้ํา หรือ หรือ ว่า พระองค์ ทรงโกรธทะเลเมื่อ พระองค์ เสด็จ ทรงม้า เมื่อ ทรงรถรบแห่ง ความ
รอด 9 คันธนูของพระองค์ก็ถูกเปิดออกจนเปลือยเปล่าทีเดียว ตามคําสัตย์ปฏิญาณของเหล่าตระกูลคือพระ
ดํารัสของพระองค์ เซเลห์ พระองค์ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ําทัง้ หลาย 10 บรรดาภูเขาเห็นพระองค์ก็บิดเบี้ยว
ไป กระแสนํ้าที่ ดุเดือดก็กวาดผ่านไป มหาสมุทรก็ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง 11 ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์นิ่ง เฉยอยู่ ในที่ ของมัน เมื่อ แสงแห่ง ลูก ธนู ของพระองค์ พุ ่ง ผ่านไป เมื่อ แสงแห่ง หอกอัน วาววับ
ของพระองค์ พุ ่งไป 12 พระองค์ เสด็จ ไปเหนื อ พิภพด้วยความโกรธา พระองค์ ทรงเหยียบยํ่า ประชาชาติ ด้วย
ความกริว้ 13 พระองค์เสด็จออกไปเพื่อช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้
รอด พระองค์ทรงทําให้ศีรษะแห่งเรือนของคนชัว่ ได้รบ
ั บาดเจ็บ โดยการเผยให้เห็นตัง้ แต่รากฐานถึงช่วงคอ
เซลาห์ 14 พระองค์ทรงแทงหัวหน้าหมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองค์ ผู้มาอย่างลมหมุนเพื่อจะกระจาย
ข้าพเจ้า เสีย เขาจะเปรมปรีดิ ์ ดัง ว่า จะกิน คนจนเสีย เป็น ความลับ 15 พระองค์ ทรงเหยียบยํ่า ทะเลด้วยม้า
ของพระองค์ คือนํ้ามากหลายซึ่งเดือดพลุ่ง 16 เมื่อข้าพเจ้าได้ยน
ิ แล้ว ท้องของข้าพเจ้าก็ สะเทือน พอได้ ยิน
เสียง ริม ฝีปากของข้าพเจ้า ก็ สัน
่ กระดูก ของข้าพเจ้า ก็ ผุ พัง และข้าพเจ้า ก็ สะเทือนอยู่ ในตัว ข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้าจะพักอยู่ในวันแห่งความลําบาก เมื่อเขามาถึงประชาชน เขาจะบุกรุ กด้วยกองทหารของตน 17 แม้
ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน หรือจะไม่มีผลในเถาองุน
่ การตรากตรํากับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะมิ
ได้ เกิดอาหาร ฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอก และจะไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนา 18 ถึงกระนั ้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระ
เยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า 19 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นกําลัง
ของข้าพเจ้า พระองค์ จะทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย พระองค์ จะทรงกระทําให้
ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทัง้ หลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศฟันยาห์

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ เศฟันยาห์ ที่ได้ประกาศในปี ก่อนค.ศ� 625 ในสมัยกษั ตริย์โยสียาห์และเยเรมีย์
(1:1; ยรม 1:1) ผู้ พยากรณ์ นี้ ได้ บอกเกี่ยวกับ เชื้อ วงศ์ ของตนถึง ชัว่ อายุ ที่ สี่ เขาคือ “เศฟัน ยาห์บุ ตรชายคู ชี
ผูเป็
้ นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอามาริยาห์ ผูเป็
้ นราชโอรสของเฮเซคียาห์� และเขาพยากรณ์ “ใน
รัชกาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน กษั ตริยของยู
์
ดาห์� (1:1)
เขากล่าวว่าการทําลายของกรุ งเยรู ซาเล็มโดยกรุ งบาบิโลนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น “วันแห่งพระเยโฮ
วาห์� อัน เล็ก ซึ่ง ได้ เปรียบเทียบกับ “วัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � อัน แท้ ซึ่ งก ็ คือ การเสด็จ กลับ มาของพระ
เยซูและการสงครามที่อารมาเกดโดน
ยูดาห์จะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงเศฟันยาห์บุตรชายคูชี

ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอา
มาริยาห์ ผู้เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรัชกาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน กษั ตริย์ของยูดาห์ 2 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาดทุกสิง่ ทุกอย่างให้เกลี้ยงจากพื้นแผ่นดิน� 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาด
มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทัง้ ปลาในทะเลด้วย เราจะกวาดล้างสิง่ ที่
ทําให้สะดุด พร้อมกับ คนชัว่ เราจะขจัด มนุษยชาติ ออกจากพื้น แผ่น ดิน 4 เราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้
ยู ดาห์ และต่อ ชาวเยรู ซาเล็ มท ั ง้ มวล เราจะขจัด กากเดนของพระบาอัล เสีย จากสถานที่ นี้ และกําจัด ชื่อ บร
รดาเคมาริม พร้อมกับ พวกปุโรหิต เสีย 5 กําจัด คนเหล่านั ้ นที ่ กราบลงบนดาดฟ้า หลังคาตึก เพื่อ ไหว้บริวาร
แห่ง ฟ้า สวรรค์ คนเหล่านั ้ นที ่ กราบลงปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ และปฏิญาณต่อ พระมิล โคม 6 คนเหล่านั ้
นที่หน
ั กลับจากการติดตามพระเยโฮวาห์ ผู้มิได้แสวงหาพระเยโฮวาห์หรือทูลถามพระองค์� 7 จงนิ่ งสงบอยู่
ต่อ เบื้องพระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว พระเยโฮวาห์ทรง
เตรียมเครือ
่ งบู ชา และทรงกระทํา แขกของพระองค์ ให้ บริสุทธิ์ 8 และต่อ มาในวันที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงฆ่า บู
ชาน ัน
้ พระองค์ ตรัสว ่า “เราจะลงโทษบรรดาเจ้า นายและโอรสของกษั ตริย์ และบรรดาผู้ ที่ ตกแต่ง ตัว ด้วย
เครือ
่ งแต่งกายต่างด้าว 9 ในวันนั ้น เราจะลงโทษทุกคนที่กระโดดข้ามธรณี ประตู คือผู้ที่กระทําให้เรือนของ
นายเต็ม ไปด้วยความทารุ ณ และการคดโกง� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ต่อ มาในวัน นั ้น จะได้ยน
ิ เสียงร้อง
จากประตู ปลา และเสียงรํา่ ไห้จากแขวงสอง และเสียงโครมครามจากเนิ นเขา 11 ชาวตําบลมักเทชเอ๋ย จง
รํา่ ไห้เถิด เพราะพ่อค้าทัง้ ปวงก็ถูกโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผูที
้ ่ค้าขายกับเงินกถู
็ กขจัดเสียแล้ว 12 ต่อมาคราว
นั ้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรู ซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่ตกตะกอน ผู้ที่กล่าวในใจของตนว่า ‘พระเยโฮ
วาห์จะไม่ทรงกระทําการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทําการชัว่ � 13 ฉะนั ้นทรัพย์สิ่งของของเขาจะถูกปล้น
และเรือนของเขาจะรกร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขาก็ จะไม่ได้ อยู่ในเรือนนั ้น ถึงเขาจะปลูกสวนองุน
่ เขาจะ
ไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น� 14 วันสําคัญแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาและเร่งมาก ทัง้ เสียงของ
วันแห่งพระเยโฮวาห์ ผูแกล้
้
วกล้าจะร้องเสียงดังที่นั ่น 15 วันนั ้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์
ใจและความซึมเศร้า เป็ นวันแห่งการทิง้ ให้เสียเปล่าและการทิง้ ให้รกร้าง เป็ นวันแห่งความมืดและความอึ
มครึม เป็ นว ัน แห่ง เมฆหมอกและความมืด ทึบ 16 เป็ นว ั นที ่ มี เสียงแตรและวัน โห่ รอ
้ งต่อ เมืองทัง้ หลายที่ มี
สันปราการและต่อป้อมสูง 17 เราจะนําทุกข์ภัย มาสู่ มนุษย์ เขาจะได้ เดิน ไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้
กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเนื้ อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูล
สัตว์ 18 เงินหรือทองคําของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่
นดินทัง้ สิน
้ จะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์ จะทรงกําจัดคนทัง้ ปวงที่
อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอย่างรวดเร็ว

2
ทุกคนที่ใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์

1 โอ

ประชาชาติที่ผู้อื่นไม่ปรารถนาเอ๋ย จงมาชุมนุมกัน เออ มาชุมนุมกัน 2 ก่อนที่พระบัญชาสําเร็จ ก่อน
ที่ วัน นั ้น ผ่านไปดัง่ แกลบที่ ปลิว ก่อนที่ พระพิโรธอั นร ้ายแรงแห่ง พระเยโฮวาห์จะลงมาเหนื อ เจ้า ก่อนที่ วัน
แห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะลงมาเหนื อเจ้า 3 ทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ คือผูที
้ ่กระทําตามคําตัดสิน
ของพระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้า จะได้
รับการกําบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งการพิพากษาต่อกาซา โมอับ อัมโมนและเอธิโอเปีย
เพราะว่า เมืองกาซาจะถูก ทอดทิง้ และเมือ งอัชเคโลนจะเป็ นที ่ รกร้าง ชาวเมือ งอัช โดดจะถูก ขับ ไล่ ใน
เวลาเที่ยงวัน และเมืองเอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน 5 วิบัติแก่เจ้า ชาวเมืองชายทะเล เจ้าผูเ้ ป็นประชาชา
ติเคเรธี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มีมากล่าวโทษเจ้า โอ คานาอัน แผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เราจะทําลาย
เจ้า จนไม่ มี ชาวเมืองเหลือ 6 ชายทะเลนั ้น จะเป็ นที ่ อยู่ อาศัย และเป็นกระท่อมสําหรับ ผู้ เลี้ยงแกะ และเป็น
คอกสําหรับฝูงแพะแกะ 7 ชายทะเลนั ้นจะเป็นกรรมสิทธิข
์ องวงศ์วานยูดาห์ที่เหลืออยู่นั ้น เขาจะหากินที่นั ่น
ครัน
้ ถึง เวลาเย็น เขาจะนอนลงที่ ในเหย้า เรือนทัง้ หลายของอัชเคโลน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เขาจะเอาพระทัย ใส่ เขา และให้ เขากลับ สู่ สภาพเดิม 8 “เราได้ยน
ิ คํา ด่า ของโมอับ และคํา ครหาของคนอัม
โมนแล้ว ซึ่งเขาด่าประชาชนของเรา และอวดอ้างเรือ
่ งเขตแดนของเขาทัง้ หลาย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสว ่า “เหตุ ฉะนี้ เรามี ชี วิตอยู่ ฉั นใด แน่ ที เดียว โมอับ จะกลายเป็น เหมือ นเมืองโส
โดม และคนอัม โมนจะเหมือนเมืองโกโมราห์ คือ เป็ นที ่ ขยายพันธุ ์ต้น ตําแยและบ่อ เกลือ และเป็ นที ่ รกร้าง
อยูเนื
่ องนิ ตย์ ชนชาติของเราส่วนที่เหลือจะปล้นเขา และชนชาติของเราที่เหลืออยูจะยึ
่
ดเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์
10 นี่ จะเป็ นผลตอบแทนความจองหองของเขา เพราะเขาด่าและโอ้อวดต่อประชาชนของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา 11 พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ พระทัง้ หลายของ
โลกผ่ายผอม และมนุษย์ทัง้ ปวงจะนมัสการพระองค์ ต่างตามถิน
่ ฐานของตน ร่วมทัง้ เกาะแห่ง ประชาชาติ
ทัง้ สิน
้ 12 คนเอธิโอเปีย เอ๋ย เจ้ าด้วยเหมือนกัน จะต้องถูก ประหารเสีย ด้วยดาบของเรา 13 แล ้ว พระองค์
จะเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ต่อ แผ่น ดิน ทางทิศ เหนื อ และทําลายอัส ซีเรีย และจะกระทํา ให้ เมืองนี นะ
เวห์เป็ นที่รกร้าง เป็ นที่แห้งแล้งเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร 14 ฝูงสัตว์ทัง้ หลายจะนอนอยู่ท่ามกลางที่นั ้น สัตว์ป่า
ในประชาชาติทัง้ สิน
ทั
ง
้
นกกระทุ
ง
และอี
กาบ
้านจะอาศัยอยู่ที่หัวเสาทัง้ หลายของเมืองนั ้น เสียงของพวกมัน
้
จะร้องอยู่ ที่ หน้าต่าง ความรกร้างจะอยู่ ที่ ธรณี ประตู เพราะพระองค์ จะทรงกระทํา ให้ งานที่ ทํา ด้วยไม้ สนสี
ดาร์เปิดโล่งออก 15 นี่ เป็นเมืองที่สนุกสนานที่อยู่ได้อย่างไร้กังวล เป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่า “ข้านี่ แหละ
และไม่มีเมืองอื่นใดนอกเหนื อจากข้าอีก� มันกลายเป็นเมืองรกร้างเสียจริงๆ เป็ นที ่อาศัยนอนของสัตว์ป่า
ทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ ไปจะเย้ยหยันและส่ายมือของเขา
4
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ความบาปของพวกผู้พิพากษา ผู้พยากรณ์ และปุโรหิตแห่งเยรู ซาเล็ม

1 วิบัติ แก่ เมืองนี้ ที่ โสโครกและเป็ น มลทิน

เป็น เมืองที่ บีบ บังคับ เขา 2 เธอไม่ ยอมเชื่อ ฟัง เสียงใดๆ และไม่
ยอมรับ การตี สอนใดๆ เธอไม่ วางใจในพระเยโฮวาห์ และเธอไม่ เข ้า มาใกล้ พระเจ้า ของเธอ 3 เจ้ านายของ
เธอก็ เหมือนสิงโตที่ คําราม ผู้ พิพากษาของเธอก็ เหมือนหมาป่า ยามเย็น ซึ่ง ไม่ แทะกระดูก จนกระทัง่ ถึง รุ ง่
เช้า 4 ผู้ พยากรณ์ ของเธอเป็น คนเบาปัญญา เป็น คนทรยศ พวกปุโรหิต ของเธอก็ กระทํา สถานบริสุทธิ ์ 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 แต่
คนอธรรมไม่รู จั
้ กอาย 6 “เราได้ขจัดประชาชาติทัง้ หลายออกเสียแล้ว หอคอยของเขาก็รกร้าง เรากระทําให้
ถนนของเมืองนั ้นเสียไปเปล่าๆ ไม่มีใครผ่านไปมา หัวเมืองของเขาถูกทําลาย เพื่อจะไม่มีคน ไม่มีชาวเมือง
อยู่เลย 7 เรากล่าวว่า ‘แท้จริง เมืองนั ้นจะยําเกรงเรา เธอจะยอมรับคําสัง่ สอน� เพื่อที่อาศัยของเขาจะไม่ถู
กตัดออก เราลงโทษเขาอย่างไรก็ตาม แต่เขาทัง้ หลายยิง่ กลับร้อนใจที่จะให้การกระทําของเขาเสื่อมทราม�
บรรดาศัตรู ของเยรู ซาเล็มจะถูกลงโทษ

“เพราะฉะนั ้นจงคอยเรา คอยวันที ่เราลุกขึ้นเพื่อทําการปล้น เพราะการตกลง
ใจของเราก็ คือ จะรวมประชาชาติ ให้ ราชอาณาจักรชุ มนุมกัน เพื่อ เทความกริว้ ของเราบนเขาทัง้ หลาย คือ
ความร้อนแรงแห่ง ความโกรธของเรา เพราะว่า พิภพทัง้ สิน
้ จะถูก เผาผลาญในไฟแห่ง ความหวงแหนของ
เรา 9 ในคราวนั ้น เราจะให้ประชาชนนั ้นหันไปใช้ภาษาบริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเย
โฮวาห์ และปรนนิ บัติ พระองค์ เป็นใจเดียวกัน 10 บุ คคลที่ ทูลขอต่อเรา คื อบุตรสาวแห่งคนของเราที่ ถู กกระ
จัด กระจายไป จะนํา เอาเครือ
่ งบูชาของเรามาจากฟากข้างโน้ น ของแม่น้ํา แห่ง เอธิโอเปีย 11 ในวัน นั ้น เจ้ า
จะไม่ ถู กกระทําให้อบ
ั อายด้วยการกระทําทัง้ สิน
้ ซึ่งเจ้าได้ ละเมิดต่อเรา เพราะในเวลานั ้นเราจะคัดผู้โอ้อวด
เห่อเหิมนัน
้ ออกเสียจากท่ามกลางเจ้า เจ้าจึงจะไม่เย่อหยิง่ จองหองเพราะเหตุภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป
12 เพราะเราจะเหลือ แต่ คนที ่ ทุกข์ ยากและขัดสนไว้ในท่ามกลางเจ้า เขาจะวางใจในพระนามแห่ง พระเยโฮ
วาห์ 13 บรรดาคนที่ เหลือ อยู่ ในอิสราเอล เขาจะไม่ กระทํา ความชัว่ ช้า และไม่ กล ่าวคํา มุสา และในปากของ
เขานั ้นจะหาลินที
้ ่ล่อลวงก็ไม่มี เพราะเขาทัง้ หลายจะเที่ยวหากินและนอนลง และไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัว
เกรง
8 พระเยโฮวาห์จึง ตรัสว ่า

เศฟันยาห์ 3:14
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อิสราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระคริสต์

14 โอ บุตรสาวแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่รอ
้ งเถิด จงเปรมปรีดิแ
์ ละลิงโลด

ด้วยเต็มใจของเจ้าเถิด โอ บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็ม 15 พระเยโฮวาห์ทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว
พระองค์ ทรงขับ ไล่ ศัตรู ของเจ้า ออกไปแล้ว กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลคือ พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เจ้
าจะไม่ พบความชัว่ ร้ายอีก ต่อ ไป 16 ในวัน นั ้น เขาจะพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘อย่า กลัว เลย� และพู ดก ับศิ โยน
ว่า ‘อย่า ให้ มือ ของเจ้า อ่อนเพลีย ไป� 17 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางเจ้า ทรงมหิทธิ ฤทธิ์
พระองค์ จะทรงช่วยให้ รอด พระองค์ จะทรงเปรมปรีดิ ์ เพราะเจ้า ด้วยความยินดี พระองค์ จะทรงพํานั ก ใน
ความรัก ของพระองค์ พระองค์ จะทรงเริง โลดเพราะเจ้า ด้วยร้องเพลงเสียงดัง 18 เราจะรวบรวมคนที่ เศร้า
โศกให้ มาย ัง ประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์ คือ คนในพวกเจ้า ซึ่ง ต้องทนต่อ การเยาะเย้ย 19 ดู เถิด ในคราวนั ้น เราจะ
กวาดล้างผูที
้ ่บีบบังคับเจ้าทุกคน เราจะช่วยคนขาพิการให้รอดพ้น และรวบรวมคนที่กระจัดกระจายไป และ
เราจะเปลี่ยนความอับอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญ และให้เป็นเสียงลือไปทัว่ โลก 20 ในคราวนั ้นเรา
จะนําเจ้ากลับเข้ามา คือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน เออ เราจะกระทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียงและเป็
นที ่ สรรเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายของโลก คือ เมื่อ เราให้เจ้ ากลับ สู่ สภาพเดิม ต่อ หน้า ต่อตา
เจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

ฮักกัย 1:1

734

ฮักกัย 2:8

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮักกัย

ฮั กก ัย พยากรณ์ หลัง จากชาวอิสราเอลได้ กล ับ มาจากบาบิ โลนโดยเศรุ บ บาเบลเป็น ผู้ นํา เอสราได้ พู ดถึง
ฮักกัยใน 5:1 และ 6:14 จากข้อความเหล่านี้ เราได้ เห็นว่าการประกาศของเขาได้ เกิดผลและพวกอิสราเอล
ได้ สร้างพระวิหารให้เสร็จ หัว เรือ
่ งของเล่ มน ี้ คือ การตกแต่ง พระวิหารและการถวายทรัพย์ ที่ ต้องใช้ ในการ
ตกแต่งนั ้น เขาอยูสม
่ ัยเดียวกันกับเศคาริยาห์และมาลาคี (1:1)
หนังสือฮักกัยมีอยู่ 5 ภาค และแต่ละภาคเริม
่ ต้นด้วยคําว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักก
ัย� (1:1; 1:3; 2:1; 2:10; 2:20)
1 ณ วันที่ หนึ่ ง เดือนที่ หก ปี ที่ สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักก
ัย ผูพยากรณ์
้
ถึงเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล ผูว่
้ าราชการเมืองยูดาห์ และถึงโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก
มหาปุโรหิต ว่า

คนอิสราเอลที่เหลืออยูในเยรู
่
ซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ

“พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ประชาชนเหล่า นี้ กล่าวว่า เวลานั ้น ยัง ไม่ มาถึง คือ เวลาที่ จะสร้าง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 3 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมาถึงโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า
2

ประชาชนเริม
่ สร้างพระวิหารใหม่
“โอ เจ้ าทัง้ หลาย ถึง เวลาแล้ว หรือ ที่ ตัว เจ้า เองอาศัย อยู่ ในบ้านที่ มี ไม้ บุ แต่ ส่วนพระนิ เวศนี้ ทิง้ ให้ พัง
ทลาย 5 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสว่า จงพิจารณาดูว่า เจ้ามีความเป็นอยูอย่
่ างไร 6 เจ้
าหว่านมาก แต่ เกี่ยวน้ อย เจ้ ารับประทาน แต่ ไม่ เคยอิม
่ เจ้ าดื่ม แต่ ก็ ไม่ เคยหายอยาก เจ้ านุ่งห่ม แต่ ก็ ไม่มี
ใครอุน
่ ผู้ ที่ ได้ ค่าจ้าง ก็ได้ ค่า จ้างมาใส่ ถุง ที่ มี รู 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงพิจารณาดู ว่า เจ้ ามี
ความเป็น อยู่ อย่างไร 8 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า จงขึ้น ไปที่ เนิ น เขาและนํา ไม้ มาสร้างพระนิ เวศ เราจะมี ความ
พอใจในพระนิ เวศนั ้น และเราจะได้ รบ
ั เกียรติ 9 เจ้ าทัง้ หลายหวังได้ มาก แต่ ดู เถิด ก็ได้ น้ อย และเมื่อเจ้านํา
ผลมาบ้านของเจ้า เราก็ เป่ามันไปเสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ทําไมเป็นอย่างนั ้นเล่า ก็ เพราะนิ เวศ
ของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็สาละวนอยู่กับเรือ
่ งบ้านของตน 10 เพราะฉะนั ้น ท้องฟ้าที่อยู่เหนื อเจ้าจึง
ยัง้ นํ้าค้างไว้เสีย และโลกก็ ยด
ึ พืช ผลของมัน ไว้เสีย 11 และเราก็ เรียกความแห้ง แล้ง มาสู่ แผ่ นดิน และเนิ น
เขา มาสู่ข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน มาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอํานวยผล สู่มนุษย์และสัตว์ และมาสู่ผลงานทัง้ สิน
้
ซึ่งมอ
ื กระทําไว้� 12 แล้วเศรุ บบาเบล บุตรชายเชอัลทิเอลและโยชูวา บุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต พรอ
้ ม
กับประชาชนทัง้ ปวงที่เหลืออยูได้
่ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย และถ้อยคํา
ของฮักกัยผูพยากรณ์
้
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลายได้ทรงใช้ท่านมา และประชาชนก็เกรง
กลัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 แล้วฮักกัย ทูตของพระเยโฮวาห์ จึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสัง่
ของพระเยโฮวาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราอยู่กับเจ้าทัง้ หลาย� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจเศรุ บบา
เบลบุตรชายเชอัลทิ เอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ และทรงเร้าใจของโยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
และเร้าใจประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลืออยู่นั ้น เขาทัง้ หลายก็ มาทํางานในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 15 ณ วันที่ยี่สิบสี่ของเดือนที่หก ในปีที่สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั
4

2

พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวิหารยิง่ ใหญ่ในสมัยที่พระคริสต์เสด็จกลับมา
ณ วัน ที่ ยี ่ สิบ เอ็ด เดือนที่ เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาโดยทางฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ ว่า 2 “จงกล่าว
แก่เศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ และแก่โยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
และแก่ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ เถิด ว่า 3 ใครบ้างที่ เหลือ อยู่ ท่ามกลางพวกท่านนี้ ที่ เห ็ นพระนิ เวศนี้ ครัง้ เมื่ อม ี
สง่าราศี เดิมนัน
้ บัดนี้ ท่านเหล่านั ้นเห็นเป็นอย่างไร มองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหม 4 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า โอ เศรุ บบาเบลเอ๋ย แม้ กระนั ้ นก็ดี จงกล้าหาญเถิด โอ โยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิตเอ๋ย จง
กล้าหาญเถิด ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินเอ๋ย จงกล้าหาญเถิด พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว ่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยู่ กับ เจ้า 5 ตามถ้อยคํา ซึ่ง เราได้ ทํา เป็น พันธสัญญาไว้ กับ เจ้า
เมื่อเจ้าทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ วิญญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้า อย่ากลัวเลย 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า อีกสักหน่ อย เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแห้ง อีกครัง้ หนึ่ ง 7 เราจะเขย่า
ประชาชาติทัง้ สิน
้ เพื่อความปรารถนาของประชาชาติทัง้ สิน
้ จะได้เข้ามา เราจะบรรจุ นิเวศนี้ ให้เต็มด้วยสง่า
ราศี พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 8 เงิน เป็น ของเรา และทองคํา เป็น ของเรา พระเยโฮวาห์ จอม
1

ฮักกัย 2:9
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โยธาตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิ เวศครัง้ หลังนี้ จะยิง่ กว่าครัง้ เดิมนน
ั้
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้ �
ทรงติเตียนประชาชนเพราะเขาละเลยในการเตรียมพระวิหาร

10 เมื่อ วันที ่ ยี่ สิ บสี่ เดือนที่ เก้า ในปี ที่ สองของรัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักก
ัย ผู้ พยากรณ์ ว่า 11 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า จงถามบรรดาปุโรหิต เกี่ยวกับ ราชบัญญั ติ เถิด ว่า
12 ‘ถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมทําพกห่อเนื้ อบริสุ ทธิ์ไป

หากว่าชายเสื้อตัวนัน
้ ไปถูกขนมปังหรือแกง หรือนํ้าองุน
่
หรือนํ้ามัน หรืออาหารใดๆ สิ่งนั ้นจะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่� ” พวกปุโรหิตตอบว่า “ไม่บริสุทธิ�
์ 13 แล
้วฮักกัยจึงถามว่า “ถ้าคนหนึ่ งคนใดที่มลทินเพราะไปถูกศพมา แล้วมาถูกสิง่ เหล่านี้ เข้า สิ่งเหล่านี้ จะมลทิน
ไปด้วยหรือไม่� ปุ โรหิตตอบว่า “สิ ่งเหล่านี้ จะมลทินไปด้วย� 14 ฮักกัยจึงตอบว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อ
หน้า เรา ชนชาติ นี้ เป็น อย่างนั ้น และประชาชาติ นี้ ก็ เป็น อย่างนั ้น ผลงานทุก อย่างที่ มือ ของเขากระทํา เป็น
อย่างนั ้นด้วย และสิง่ ใดๆที่เขาถวายบูชาที่นั ่น ก็เป็นมลทิน 15 บัดนี้ จงพิจารณาเถิดว่า ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป
จะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง คือก่อนที่ศิลาก้อนหนึ่ งจะวางซ้อนบนศิลาก้อนหนึ่ งที่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์
16 ก่อนสิง
่ เหล่านี้ เกิดขึ้น เมื่อผู้ใดมายังกองข้าวคิดว่าจะตวงได้ยี่สิ บถัง ก็ มีแต่สิ บถัง เมื่อผู้หน่ึงมาถึ งบ่อเก็
บน้าํ องุน
่ เพื่อตักเอาห้าสิบถัง ก็ มีแต่ ยี่สิ บถัง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ โจมตี เจ้ าและผลงานทัง้ สิน
้ จาก
มือของเจ้าด้วยให้ข้าวม้าน และขึ้น รา และด้วยลูกเห็บ แต่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ หน
ั มาหาเรา 18 จงพิจารณา
ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป คือวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า คือตัง้ แต่วันที่วางรากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์
จงพิจารณาดู 19 ยังมีข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งบ้างหรือ เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ และต้นทั บทิมกับต้นมะกอกเทศยัง
ไม่เกิดผลหรือ ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป เราจะอํานวยพรแก่เจ้า�
เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระเจ้าจะทรงทําลายอาณาจักรทัง้ หลายแห่งโลก

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงฮักกัยเป็ นครง
ั ้ ที่สองเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ของเดือนนั ้ นว่า 21 “จงพูดกับเศ

รุ บบาเบลผู้วา่ ราชการเมืองยูดาห์ว่า เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก 22 และเราจะควํา่ พระที่นั่งของบรรดาราช
อาณาจั กร เราจะทําลายเรีย
่ วแรงของบรรดาราชอาณาจักรแห่งประชาชาติ และจะควํา่ รถรบกับผู้ขับขี่ ม้า
และผู้ขับขี่จะต้องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบแห่งพี่น้องของเขา 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว
่า ในวันนั ้นเราจะรับเจ้า โอ เศรุ บบาเบล บุตรชายเชอัลทิเอล ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
กระทําเจ้าให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ�

เศคาริยา 1:1

736

เศคาริยา 1:21

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศคาริยา

หนังสือเล่มนได้
ี้ ชื่อจากผูเข
้ ียนคือ เศคาริยาห์ ซึ่งเป็นบุตรเบเรคิยาห์ ซึ่งเป็นบุตรอิดโด (1:1) เขาอยูใ่ นเชื้อ
วงศ์ของปุโรหิต ตามหนั งสือเอสรา 5:1 และ 6:14 เศคาริยาห์ได้รับใช้พร้อมกับฮักกัยในการฟื้ นฟูแห่งการส
ร้างพระวิหาร และเขาได้พยากรณ์ ในปีก่อน ค�ศ� 520 และ 518 (1:1, 7; 7:1) ทัง้ เขากับฮักกัยได้ประกาศ
ถึงเรือ
่ งการนมัสการและความบาปทัง้ หลายแห่งชาติอิสราเอล
เครือ
่ งหมาย ต่างๆ ซึ่ง เศ คา ริ ยาห์ ได้ ใช้ ใน การ พยากรณ์ มี คํา อธิ บาย ใน เล่ มอ ่น
ื ๆ ใน พระ คัมภีร ์ เขา ได้
พยากรณ์ ถึง ตอน ที่ พระ เยซู ทรง ลูก ลา เข้าไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม (9:9) การ ที่ พระ เยซู ทรง เป็น “กิง่ � แห่ ง
ราชวงศ์ของดาวิด (อสย 11:1-5) และการปรากฏของพระเยซูต่อพวกยิวในตอนที่พวกยิวนน
ั ้ จะได้รบ
ั ความ
รอด เขาได้ พยากรณ์ ถึง รอยตะปู ในพระหัตถ์ ของพระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การที่ ผู้ ทรยศต่อ พระ
คริสต์จะสู้รบกับกรุ งเยรู ซาเล็ม การที่พระเยซูจะทรงช่วยกรุ งเยรู ซาเล็มให้พ้นจากการสู้รบนั ้น และถึงอาณา
จักร 1000 ปีของพระเยซู
ผู้พยากรณ์ เศคาริยาห์ตักเตือนประชาชน
ปี ที่ สองแห่ง รัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเศคาริยาห์ บุ ตรชายของ
เบเรคิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิดโด ผู้พยากรณ์ ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อบรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย
เป็น อย่างยิง่ 3 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า จงกลับ มาหา
เรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ และเราจะกลับมาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
4 อย่าเป็ นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า ซึ่งบรรดาผู้พยากรณ์ คนก่อนๆร้องบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ ว่า จงหันกลับเสียจากทางชัว่ ของเจ้า และจากการกระทําที่ ชว
ั ่ ของเจ้าเถิด� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
แต่เขาไม่ได้ยินและมิได้ฟังเรา 5 บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู่ที่ไหน พวกผู้พยากรณ์ เล่า เขามีชีวิตอยู่เป็นนิ ตย์
หรือ 6 แต่ ถ้อยคํา ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราได้ บัญชาแก่ ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเราก็ ได้ ติ ดตาม
บรรพบุรุษของเจ้าทันมิใช่หรือ จนเขากลับใจแล้วกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงดําริวา่ จะทรงกระทํา
แก่เราประการใด ในเรือ
่ งทางและการกระทําของเรา พระองค์ทรงกระทําแก่เราอย่างนั ้น� ”
1 ในเดือนที่ แปด

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขีม
่ ้าสีแดง
เดือนที่ สิบ เอ็ด ซึ่ง เป็น เดือนเชบัท ในปี ที่ สองแห่ง รัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเย
โฮวาห์มายังเศคาริยาห์ บุ ตรชายของเบเรคิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิดโด ผู้พยากรณ์ ว่า 8 “ณ กลางคื นวัน
หนึ่ ง ข้าพเจ้าได้ มองดู และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ขี่ม้า สี แดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นนํ้ามันเขียวที่ ลานหุบเขา ณ
เบื้องหลัง ท่านผู้ นั้ นม ี ม้า สี แดง สี แสด และสี ขาว 9 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ถามว่า ‘โอ นายเจ้าข้า เหล่า นี้ คือ อะไร�
ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า ‘เราจะสําแดงให้เจ้าทราบว่า เหล่านี้ คืออะไร� 10 เหตุฉะนั ้น
ชายที่ยน
ื อยูท
่ ่ามกลางต้นนํ้ามันเขียวจึงบอกว่า ‘เหล่านี้ คือผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจตราโลก�
11 และเขาเหล่านั ้นได้ตอบทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ ผูยื
้ นอยูท
่ ่ามกลางต้นนํ้ามันเขียวว่า ‘เราได้ตรวจตรา
โลกแล้ว ดูเถิด ทัง้ โลกก็นิ่งสงบอยู�
่
7 เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บสี่

พระเจ้าทรงเมตตากรุ งเยรู ซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยเจ็ดสิบปีแล้ว
‘โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา อีกนานเท่าใดพระองค์ จะ
ไม่ ทรงเมตตากรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง พระองค์ ก็ ทรงกริว้ มาเจ็ด สิบ ปี แล้ว พระเจ้า ข้า�
13 และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า เป็ น พระวาทะที่ ประเสริฐ และเล้าโลมใจ
14 ทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนาอยู่ กับ ข้าพเจ้า จึง กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงร้องว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้
ว่า เรามี ความหวงแหนกรุ ง เยรู ซาเล็ม คือ กรุ ง ศิ โยนเป็ นที ่ ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติ มากที่ อยู่อย่างสบายๆ
เพราะเมื่อ เราโกรธแต่ น้ อย เขาก็ ก่อ ภัย พิบั ติ เกิน ขนาด 16 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึง ตรัสว ่า เรากลับ มา
ยังกรุ งเยรูซาเล็มด้วยความกรุ ณา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จะต้องสร้างนิ เวศของเราขึ้นไว้ในนั ้น และ
ขึงเชือกวัดไว้เหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม 17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เมืองทัง้ หลายของเรา
จะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมัง่ คั งอ
่ ีก และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิ โยน และเลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็ มอีก
ครัง้ หนึ่ ง� ”
12 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า

นิ มิตเรือ
่ งเขาสี่เขากับช่างไม้สี่คน
ข้าพเจ้า จึง เงยหน้า ขึ้น แลเห็น ดู เถิด มี เขาสี่ เขา 19 ข้าพเจ้า จึง ถามทูต สวรรค์ ที่ สนทนาอยู่ กับ ข้าพเจ้า
ว่า “เหล่า นี้ คือ อะไร� ท่าน จึง ตอบ ข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ เขา ที่ ขวิด ยู ดาห์ อิสราเอล และ เยรู ซาเล็ม ให้
กระจัดกระจายไป� 20 แล้วพระเยโฮวาห์จึงทรงสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างไม้สี่คน 21 และข้าพเจ้าจึงถามว่า
18
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“คนเหล่านี้ มาทําอะไรกัน� พระองค์ทรงตอบว่า “เขาเหล่านี้ มาขวิดยูดาห์ให้กระจัดกระจายไป จนไม่มีผู้ใด
ยกศีรษะขึ้น ได้ อีก และช่างเหล่า นี้ มากระทําให้ เขาหวาดกลัว เพื่อ จะเหวีย
่ งลงซึ่ง เขาแห่ง ประชาชาติ ที่ ยก
เขาของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทําให้กระจัดกระจายไป�

2
การวัดกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งอนาคต

ดู เถิด ชายคนหนึ่ งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ ะ 2 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “ท่านจะ
ไปไหน� เขาจึงบอกข้าพเจ้าว่า “จะไปวัดเยรูซาเล็มดว่
ู า กว้างเท่าใด ยาวเท่าใด� 3 และดูเถิด ทูตสวรรค์ที่ได้
สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์อีกองค์หน่งก
ึ ็ก้าวออกไปพบกับท่าน
1 ข้าพเจ้าเงยหน้า ขึ้นอีกแลเห็น

ในยุคอาณาจักร 1000 ปี เยรู ซาเล็มจะรับพระพร

“วิง่ ซิ บอกชายหนุ่มคนนั ้นว่า ‘จะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็มอย่างกับเมืองที่ไม่มีกํา
แพงล้ อม เพราะว่า ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั ้น จะมี มากมาย 5 เพราะว่า เราจะเป็น เหมือนกําแพงเพลิง
ล้อมเธอไว้ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า และเราจะเป็น สง่า ราศี ในเมืองนั ้น 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เฮ ้ เฮ ้ จงหนี
ไปให้ พ้น จากแผ่น ดิน เหนื อ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราได้ แผ่ พวกเจ้า ออกดัง ลมทัง้ สี่ ทิศ ของท้องฟ้า
7 โอ ศิ โยนเอ๋ย เจ้ าผู้ ที่ อยู่ กับ ธิดาของบาบิ โลน จงหนี ไป 8 เมื่อ สง่า ราศี มาแล้ว พระองค์ ทรงใช้ เราให้ ไปยัง
ประชาชาติ ที่ ปล้น เจ้า เพราะว่า ผู้ ใดได้ แตะต้องเจ้า ก็ได้ แตะต้องแก้ว พระเนตรของพระองค์ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจึง ตรัสด ัง นี้ ว่า 9 เพราะ ดู เถิด เราจะสั ่ นม ือ ของเราเหนื อ เขา และเขาจะเป็น ของถูก ปล้น ให้ แก่
คนรับใช้ของเขาเอง� แล้วเจ้าจะได้ทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามา 10 โอ บุตรสาวแห่งศิ โยน
เอ๋ย จงร้องเพลงและร่าเริงเถิด เพราะดูเถิด เรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ 11 และประชาชาติ เป็ นอันมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ในวันนั ้น และจะเป็นประชาชน
ของเรา และเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามายัง
เจ้า 12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับ ยู ดาห์เป็น มรดก เป็น ส่วนของพระองค์ ในแผ่น ดิน บริสุทธิ์ และจะเลือก
สรรกรุ งเยรู ซาเล็ มอีกครัง้ หนึ่ ง� 13 โอ บรรดาเนื้ อหนั งเอ๋ย จงนิ่ งสงบอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
ว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว
4 และบอกท่านว่า

3
โยชูวาสวมเครือ
่ งแต่งกายแห่งความชอบธรรม

แล ้ วท ่านได้ แสดงให้ ข้าพเจ้า เห็น โยชู วามหาปุโรหิต ซึ่ง ยืน อยู่ หน ้า ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ และ
ซาตานยืนอยูข
่ ้างขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “โอ ซาตาน พระเย
โฮวาห์ตรัส ห้ามเจ้า เถอะ พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงเลือกสรรกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทรงห้ามเจ้า เถิด นี่ ไม่ใช่ดุ ้นฟื นที ่ ฉวย
ออกมาจากไฟดอกหรือ� 3 ฝ่ายโยชูวานัน
้ สวมเครือ
่ งแต่งกายสกปรก ยืนอยูหน
่ ้าทูตสวรรค์ 4 และทูตสวรรค์
จึงบอกผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่า “จงเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสีย� และทูตสวรรค์พูดกับท
่านว่า “ดูเถิด เราได้เอาความชัว่ ช้าออกไปเสียจากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าอันสะอาด�
5 และข้าพเจ้า ว่า “จงให้เขาทัง
้ หลายเอาผ้ามาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน� เขาจึง เอาผ้ามาลาสะอาด
มาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ
่ งแต่ง กายให้ท่าน และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ ยืน อยู่ 6 และทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์จึงกล่าวแก่โยชูวาว่า 7 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเจ้าดําเนิ นในหนทาง
ของเรา และรักษาคํากําชับของเรา เจ้าจะได้ปกครองนิ เวศของเรา และดูแลบริเวณของเรา และเราจะให้เจ้
ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้เหล่านั ้นที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่
1

โยชูวาเปรียบได้กับพระคริสต์ผูทรงเป็
้
นพระอังกูร

8 โอ

โยชูวามหาปุโรหิต จงฟังเถิด เจ้าและสหายของเจ้าผูที
้ ่นั ่งอยูข
่ ้างหน้าเจ้า เพราะคนเหล่านี้ เป็นหมาย
สําคัญ ดูเถิด เราจะนําผู้รับใช้ของเรามา คือ พระอังกูร 9 เพราะว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงดูศิลา
ซึ่งเราตัง้ ไว้หน้าโยชูวา เป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดตา ดูเถิด เราจะสลักบนศิลานัน
้ และเราจะเปลื้องความชัว่
ช้าของแผ่นดินนี้ ออกไปเสียในวันเดียว 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อน
บ้านของเจ้าให้มาใต้เถาองุน
่ และใต้ต้นมะเดื่อ�

4
คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น
1 และทูต สวรรค์ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า มาอีก และปลุก ข้าพเจ้า เหมือนคนที่ เพิง
่ ตื่น จากการนอนของเขา
2 และท่านถามข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นเชิงเทียนทําด้วยทองคําล้วน
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อัน หนึ่ ง มี ชามอยู่ ที่ ยอด และมี ตะเกียงอยู่ บนนั ้น เจ็ด ดวง และมี ท่อ เจ็ด ท่อ นํา ไปยัง ตะเกียงซึ่ง อยู่ บนยอด
นั ้น ดวงละท่อ 3 และมี ต้น มะกอกเทศสองต้น อยู่ ข้างๆ อยู่ ข้างขวาชามนั ้น ต้น หนึ่ ง อยู่ ข้างซ้ายต้น หนึ่ ง�
4 และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้านายเจ้าข้า นี่ คืออะไร� 5 ทูตสวรรค์ที่สนทนากับ
ข้าพเจ้า ตอบข้าพเจ้า ว่า “นี่ คือ อะไร เจ้ าไม่ ทราบหรือ� ข้าพเจ้า ตอบว่า “เจ้ านายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ �
6 แล ้ วท ่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็ น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ ให้ ไว้ กับ เศรุ บ บาเบลว่า มิใช่ ด้วยกําลัง
มิใช่ ด้วยฤทธานุภาพ แต่ ด้วยวิญญาณของเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 7 โอ ภู เขาใหญ่ เจ้ า
เป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเศรุ บบาเบลเจ้าจะเป็นทีราบ
่
และท่านจะนําศิลาก้อนที่อยูยอดออกมาท่
่
ามกลางการโห่
ร้องว่า ‘งามจริงพระวิหาร งามจริง� ”
เศรุ บบาเบลจะสร้างพระวิหารให้สําเร็จ

8 ยิง
่ กว่านั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้ากล่าวว่า 9 “มือของเศรุ บบาเบลได้วางรากฐานของ

พระนิ เวศนี้ และมือของเขาจะสร้างให้สําเร็จ แล้วเจ้าจะทราบว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหา
เจ้าทัง้ หลาย 10 เพราะว่าผู้ใดที่ดูหมินว
่ ันแห่งการเล็กน้ อย เพราะเขาจะเปรมปรีดิ์ และจะได้เห็นสายดิง่ ที่อยู่
ในมือของเศรุ บบาเบลพร้อมกับสิง่ ทัง้ เจ็ดนี้ ซึ่งคือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมองอยูท
่ ัว่ พิภพ�
พยานสองคน (วว 11)
แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ถามท่านว่า “ต้น มะกอกเทศสองต้ นที ่ อยู่ ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิง เทียนนั ้น คือ
อะไร� 12 และข้าพเจ้าถามท่านเป็นครง
ั ้ ที่สองว่า “กิง่ ทัง้ สองของต้นมะกอกเทศ ซึ่งอยูข
่ ้างท่อทองคําทัง้ สอง
ซึ่งเทนํ้ามันออกนั ้นคืออะไร� 13 ท่านพู ดกับข้าพเจ้าว่า “เจ้ าไม่ ทราบหรือ เหล่านี้ คืออะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า
“เจ้ านายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 14 แล ้ วท ่านจึง กล่าวว่า “ทัง้ สองนี้ คือ ผู้ ที่ ได้ รับ การเจิม เป็น ผู้ ยน
ื อยู่ข้าง
องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทัง้ สิน
้ �
11

5
หนังสือม้วนหนึ่ งที่เหาะอยู่ เป็นคําสาปแช่ง

1 ข้าพเจ้า หัน กลับ และเงยหน้า ขึ้ นอ ี กก ็ แลเห็น

ดู เถิด หนังสื อม้วนหนึ่ งเหาะอยู่นั ่น 2 ท่านจึงถามข้าพเจ้า
ว่า “เจ้ าเห็น อะไร� ข้าพเจ้า ตอบว่า “ข้าพเจ้า แลเห็น หนั ง สื อม ้ วนหนึ่ ง เหาะอยู่ มัน ยาวยี่ สิ บศอก และกว้าง
สิบ ศอก� 3 แล ้ วท ่านจึง บอกข้าพเจ้า ว่า “นี่ แหละเป็น คํา สาปที่ แผ่ ออกไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ผู้ ที่ ทําการ
โจรกรรมทุก คนจะต้องถูก ขจัด ออก ตัง้ แต่ นี้ ไปตามความในหนั ง สื อม ้ วนนั ้น และทุก คนที่ ปฏิญาณจะต้อง
ถูกขจัดออกตัง้ แต่นี้ ไปตามที่กําหนดไว้ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราส่งคําสาปนั ้นออกไป และคํานั ้น
จะเข้าไปในเรือนของโจร และในเรือนของคนที่ ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา และคํานี้ จะค้างคืนอยู่ใน
เรือน ผลาญเรือนนั ้นเสียทัง้ ตัวไม้และศิลา�
เอฟาห์ที่ออกไป
ทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ได้ ออกมาพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “จงเงยหน้า ขึ้น ดู ว่า สิ ่ง ที่ ออกไปนั ้น คือ
อะไร� 6 ข้าพเจ้า จึง ว่า “นั ่น คือ อะไร� ท่าน จึง ตอบ ว่า “นี่ คือ เอ ฟาห์ ที่ ออก ไป� และ ท่าน จึง ว่า “นี่ คือ สิง่
คล้ายคลึง ในแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ � 7 และ ดู เถิด ตะกัว่ หนึ่ ง ตะลัน ต์ ก็ ถู กยกขึ้น และมี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง นั ่ง อยู่ ในเอ
ฟาห์นั ้น 8 และเขากล่าวว่า “นี่ คือ ความชัว่ � และท่านก็ ผล ัก นางนั ้น เข้าไปในเอฟาห์ แล้ว ก็ ผล ั กล ู กนํ้า หนั ก
ที่ ทําด้วยตะกัวน
่ ัน
้ ปิดปากมันไว้ 9 แล้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้นแลเห็น ดูเถิด มีผู้หญิงสองคนออกมานั ่น มีลม
อยู่ในปีก ของนาง นางมี ปี กเหมือนปีก ของนกกระสาดํา และนางก็ ยกเอฟาห์ข้น
ึ ระหว่างโลกและฟ้า สวรรค์
10 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง พู ดก ั บท ูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ว่า “นางเหล่า นั ้น จะนํา เอฟาห์ ไปที่ ไหน � 11 ท่าน
ตอบข้าพเจ้าว่า “ไปยังแผ่นดินชินาร์ไปสร้างเรือนไว้ให้เอฟาห์ เมื่อเตรียมอย่างนี้ เสร็จแล้ว นางเหล่านั ้นจะ
วางเอฟาห์ไว้บนฐานของมัน�
5

6
รถรบสี่คัน
1 และข้าพเจ้าได้หันกลับ เงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น ดูเถิด มีรถรบสี่คันออกมาระหว่างภูเขาสองลูก ภูเขาเหล่า
นั ้นเป็นภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคันแรกเทียมม้าแดง รถรบคันทีส
่ องม้าดํา 3 รถรบคันทีส
่ ามม้าขาว รถรบคั
นทีสี
่ ม
่ ้าด่างสีเทา 4 แล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผูที
้ ่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้านายเจ้าข้า เหล่านี้ คืออะไร�
5 และทูต สวรรค์ นั้น ตอบข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ เป็ นว ิญ ญาณสี่ ดวงแห่ง ฟ้า สวรรค์ ซึ่ง ออกมาหลัง จากที่ ได้ ยืน
อยู่ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทัง้ สิน
้ แล้ว 6 ม้าดําตรงไปยังประเทศเหนื อ ตัวขาวติดตาม
ม้า ดํา ไป และตัว สี ด่างตรงไปยัง ประเทศใต้� 7 และตัว สี เทาออกไป พวกมั นก ็ รอ
้ นใจที่ จะออกไปและตรวจ
ตราพื้น พิ ภพ และท่านกล่าวว่า “ไปซิ ไปตรวจตราพิ ภพ � ดัง นั ้ นม ้า เหล่า นั ้น จึง ตรวจตราพิ ภพ 8 แล ้ วท ่าน
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จึงร้องบอกข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด ม้าเหล่านี้ ที่ไปยังประเทศเหนื อนั ้นได้กระทําให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่ งใน
ประเทศเหนื อนั ้น�
การสวมมงกุฎบนศีรษะของโยชูวา เปรียบได้กับพระคริสต์ ผู้เป็นมหาปุโรหิตและกษั ตริย์
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 10 “จงนํา เอาเฮลดัย โทบี ยาห์ และเยดายาห์ ไปเสีย
จากบรรดาเชลย ผู้ซึ่งกลับจากบาบิโลน ในวันเดียวกันนั ้นไปยังเรือนของโยสิยาห์ บุตรชายเศฟันยาห์ 11 จง
เอาเงินและทองคําทําเป็นมงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบนศีรษะของโยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
12 และกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด ชายผู้ ที่ มี ชื่อ ว่า พระอั งก ูร เพราะท่านจะ
ไพบูลย์ในสถานที่ของท่าน และจะสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผูนี
้ ้ แหละจะเป็นผูส
้ ร้างพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ และจะรับ เกียรติ ศักดิ์ และจะประทับ และปกครองอยู่ บนราชบัล ลั งก ์ ของท่าน และท่าน
จะเป็นปุโรหิตอยู่บนราชบัลลั งก์ของท่าน และการหารือกันอย่างสันติ จะมีอยู่ระหว่างท่านทัง้ สอง� 14 และ
มงกุฎเหล่านั ้นจะอยูใ่ นพระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงเฮเลม โทบียาห์ เยดายาห์ และเฮ็น
บุ ตรชายของเศฟัน ยาห์ 15 บรรดาผู้ ที่ อยู่ ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้
หลายจะทราบว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงใช้ ข้าพเจ้า มายัง ท่าน ถ้า ท่านทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้ จะเป็นไปดังกล่าวนั ้น�
9

7

ทรงติเตียนการอดอาหารที่ไม่จริงใจ

1 ต่อ มาในปี ที่ สี่ ของรัช กาลกษั ตริย์ ดาริอส
ั

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเศคาริยาห์ ณ วัน ที่ สี ่ เดือน
ที่ เก้า ซึ่งเป็นเดือนคิสลิว 2 เมื่อพวกเขาได้ใช้ให้ชาเรเซอร์และเรเกมเมเลค พร้อมกับพรรคพวกของเขา ไป
ยังพระนิ เวศของพระเจ้า ทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที่ พระนิ เวศ
แห่ง พระเยโฮวาห์จอมโยธา และต่อ ผู้ พยากรณ์ ว่า “ควรที่ ข้าพเจ้า จะไว้ทุกข์ และปลีก ตัว ออกในเดือนที่ ห้า
อย่างที่ ข้าพเจ้าได้ กระทํามาแล้วเป็นหลายปี นั้นหรือไม่� 4 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายัง
ข้าพเจ้าว่า 5 “จงกล่าวแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินและแก่บรรดาปุโรหิตว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลายอดอาหาร
และไว้ทุกข์ ในเดือนที่ หา้ และในเดือนที่ เจ็ด ตัง้ เจ็ด สิบ ปี นั ้น เจ้ าได้ อดอาหารเพื่อ เราคือ เราเองหรือ 6 และ
เมื่อเจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่ม เจ้าก็รบ
ั ประทานเพื่อตัวเจ้าเอง และดื่มเพื่อตัวเจ้าเองมิใช่หรือ 7 ในเมื่อ
เยรู ซาเล็ม มี คนอยู่และมัง่ คัง่ มี หัว เมืองล้อมรอบ ภาคใต้ และแดนที่ราบก็ มี คนอยู่ เจ้ าควรจะฟัง พระวจนะ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศโดยผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนๆ มิใช่หรือ�
จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี

8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเศคาริยาห์ว่า 9 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงพิพากษา
ตามความจริง ทุกคนจงแสดงความเมตตากรุ ณาและความสงสารต่อพีน
่ ้ องของตน 10 อย่าบีบบังคับหญิงม

่าย ลูกกําพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือคนยากจน และอย่าคิดอุบายชัว่ ในใจต่อพี่น้องของตน� 11 แต่เขาปฏิเสธ
ไม่ ยอมฟัง และหัน บ่า ดื้อ เข้า ใส่ และอุด หู ของเขาเสีย เพื่อ เขาจะไม่ ได้ยน
ิ 12 เออ เขาได้ กระทํา ใจของเขา
เหมือนก้อนหินแข็ง เกรงว่าเขาจะได้ยน
ิ พระราชบัญญัติและพระวจนะ ซึ่งพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงส่ง
ไปทางผูพยากรณ์
้
รุนก
่ ่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระพิโรธอันยิง่ ใหญ่จึงได้มาจากพระเย
โฮวาห์จอมโยธา 13 ดัง นั ้น ต่อ มาพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “เมื่อ เราร้องเรียก เขาไม่ ฟัง ฉั นใด เมื่อ เขา
ร้องทูล เราก็ ไม่ ฟัง ฉั น นั ้น 14 และเราก็ ให้เขากระจัดกระจายไปด้วยลมหมุน ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
เขาไม่รู จ
้ ัก ดังนั ้นแผ่นดินจึงรกร้างอยูเ่ บื้องหลังเขา ไม่มีใครผ่านไปหรือกลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อยให้แผ่
นดินที่น่าพึงพอใจนั ้นรกร้างไปเสียแล้ว�
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บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลง

1 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เรา
หวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอันยิง่ ใหญ่ และเราหวงแหนเธอด้วยความกริว้ มาก 3 พระเยโฮวาห์ตรัสด

ังนี้ ว่า เรากลับไปยังศิ โยน และจะอยู่ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรู ซาเล็มว่าเมืองแห่งความจริง
และเรียกภูเขาของพระเยโฮวาห์ จอมโยธาว่า ภู เขาบริสุทธิ์ 4 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ชายชรา
และหญิงชราจะอาศัยอยูต
่ ามถนนในกรุ งเยรู ซาเล็มอีก ต่างก็มีไม้เท้าอยูใ่ นมือเพราะอายุมากทีเดียว 5 และ
ถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้ นก็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิง่ เล่นอยู่ทัว่ ไป 6 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งประหลาดในสายตาของประชาชนที่เหลืออยูในสมั
่
ยนี้ แล้ว พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า ก็น่าจะประหลาดในสายตาของเราด้วยมิใช่หรือ 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
จะช่วยประชาชนของเราให้รอดพ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตก 8 และเราจะพาเขาทัง้
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หลายให้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขาทัง้ หลาย ด้วยความจริงและความชอบธรรม
ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้พยากรณ์

9 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า

จงให้มือ ของเจ้า ทัง้ หลายแข็ง แรง คือ เจ้า ทัง้ หลายผู้ ได้ ยิน ถ้อยคํา เหล่า
นี้ ในกาลนี้ ซ่ึงมาจากปากผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่งอยู่ในวันที ่ได้ วางรากฐานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา เพื่อว่าจะได้ก่อสร้างพระวิหารนั ้นขึ้น 10 เพราะว่าก่อนสมัยนั ้นไม่มีค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แก่สัตว์ ทัง้
ผู้ ที่ เข ้า ออกก็ ไม่มี สันติ ภาพเพราะเหตุ ภัย พิบัติ นั ้น เพราะเราปล่อยให้ คนทัง้ หลายต่อสู้ กับ เพื่อนบ้านของ
ตน 11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า แต่ บัดนี้ เราจะไม่ กระทํา ต่อ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ นี้ อย่างกับ สมั ยก ่อน
12 เพราะว่า เมล็ด พืช จะเกิด เจริญ งอกงาม เถาองุน
่ จะมี ลูก และแผ่น ดิน จะให้ ผล และท้องฟ้า จะให้ นํ้าค้าง
และเราจะกระทําให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ ถือกรรมสิทธิสิ
์ ่งเหล่านี้ ทัง้ หมด 13 โอ วงศ์วานยูดาห์และวงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าเคยเป็ นที่สาปแช่งท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลายให้เขาแช่งฉั นใด ต่อมาเราจะช่วยเจ้าให้
รอดพ้นและเจ้าจะได้ เป็นแหล่งพระพรฉั นนั ้น อย่ากลัวเลย แต่ จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิด 14 เพราะพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายัว่ เย้าให้เราโกรธนั ้น เราก็ ตัง้ ใจว่าจะลงโทษเจ้า เรา
มิได้หย่อนความตัง้ ใจลง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 15 ดังนั ้นในวันเหล่านี้ เราตัง้ ใจอีกว่า เราจะ
กระทําดีต่อเยรู ซาเล็มและต่อวงศ์วานยูดาห์ อย่ากลัวเลย 16 ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ที่เจ้าทัง้ หลายพึงกระทํา จงต่าง
คนต่างพูด ความจริงก ับ เพื่อนบ้าน จงให้การพิพากษาที่ ประตู เมืองของเจ้า เป็น ตามความจริง และกระทํา
เพื่อ สันติ 17 อย่า คิด อุบายชัว่ ในใจต่อ เพื่อนบ้าน อย่า รัก คํา ปฏิญาณเท็จ สิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เราเกลียดชัง�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายังข้าพเจ้าว่า 19 “พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า การอดอาหารในเดือนที่สี่ การอดอาหารในเดือนที่หา้ และการอดอาหารในเดือนที่เจ็ด
และการอดอาหารในเดือนที่ สิบ จะเป็ นที ่ ให้ ความบันเทิง และความร่าเริง และเป็นการเลี้ยงที่ ให้ ชื่นชมแก่
วงศ์วานยูดาห์ เหตุฉะนั ้นเจ้าจงรักความจริงและสันติภาพ
เยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้ โลก

พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ชนชาติ ทัง้ หลายยัง จะมา คือ ประชาชนที่ ยงั อาศัย อยู่ ในหัว เมือง
อัน มากมาย 21 ชาวเมืองหนึ่ ง จะไปหาชาวเมืองอีก เมืองหนึ่ ง กล่าวว่า ‘ให้ เราไปกัน ทั นที ไปทูล ขอจําเพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย� 22 เออ ชนชาติทัง้ หลาย
เป็ นอ ัน มาก และบรรดาประชาชาติ ที่ เข ้ม แข็ง จะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์ จอมโยธาในเยรู ซาเล็ม และทูล
ขอจําเพาะพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สด ัง นี้ ว่า ต่อ มาในสมัย นั ้น สิบ คนจาก
ประชาชาติ ทุ กๆภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่ งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกั บท่านเถิด เพราะเรา
ได้ยนว
ิ ่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน� ”
20
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คําตรัสของพระเจ้าเรือ
่ งประเทศต่างๆที่อยูล้
่ อมรอบ

1 ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มี ในหัด ราก และเมืองดามัสกัส จะเป็ นที ่ พัก สงบสํา หรับท ี่ นั ่น
เมื่อ ตาของมนุษย์จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ แม้ กระทั ่งอ ิส ราเอลทุก ตระกู ลด ้วย 2 เมืองฮามั ทซึ่ งม ี เขตแดน
ติ ดกันก็รวมอยู่ด้วย ไทระกับไซดอน แม้ จะเป็น เมืองฉลาดก็ ตาม 3 ไทระได้ สร้างป้อมปราการให้แก่ ตนเอง
และสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุ่น และทองคําเนื้ อดีอย่างโคลนตามถนน 4 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ ไปเสีย และเหวีย
่ งอํานาจของเมืองนี้ ลงไปในทะเล และเมืองนี้ จะถูกไฟเผา
ผลาญเสีย 5 เมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัว เมืองกาซาจะเห็น และมีความเศร้าโศกอย่างยิง่ เมืองเอโครน
ด้วยเหมือนกัน เพราะความหวังของเมืองนี้ จะเป็ นที ่น่าละอาย กษั ตริย์จะพินาศจากเมืองกาซา เมืองอัชเค
โลนจะไม่ มี คนอาศัย อยู่ 6 ลูก นอกกฎหมายจะมาอยู่ ในเมือ งอัช โดด เราจะตัด ความหยิง่ ผยองของคนฟี ลิ
สเตี ยออกเสีย 7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของเขา และเอาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนออกไปจาก
ระหว่างซี่ฟันของเขาเสีย แต่คนที่เหลืออยู่ คือเขาเองจะอยู่เพื่อพระเจ้าของเรา จะเป็นเหมือนผู้ครอบครอง
คนหนึ่ งในยูดาห์ และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส 8 และเราจะตัง้ ค่ายรอบนิ เวศของเราเป็นกองยาม เพื่อจะ
มิให้ผูใดเดิ
้
นทัพไปมาได้ จะไม่มีผูบี
้ บบังคับผ่านพวกเขาไปอีก เพราะบัดนี้ เราเห็นกับตาของเราเอง

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระคริสต์
โอ ธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงร่าเริง อย่างยิง่ เถิด โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงโห่ ร้อง ดู เถิด กษั ตริย์
ของเธอเสด็จ มาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองค์ ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูก ลา
10 เราจะขจัดรถรบเสียจากเอฟราอิม และม้าเสียจากเยรู ซาเล็ม ธนูสงครามจะถูกขจัดเสียด้วย และท่านจะ
บัญชาสันติ ให้มี แก่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย อาณาจักรของท่านจะมี จากทะเลนี้ ไปถึง ทะเลโน้ น และจากแม่น้ํา
นั ้น ไปถึง สุด ปลายพิ ภพ 11 ส่วนเจ้า เล่า เพราะโลหิต แห่ง พันธสัญญาของเราซึ่ งม ี ต่อ เจ้า เราจะปลดปล่อย
9
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เชลยในพวกเจ้าให้เป็ นอิสระจากบ่อแห้งนั ้น 12 นั กโทษที่ มี ความหวังเอ๋ย จงกลับไปยังที่ กําบังเข้มแข็งของ
เจ้า คือ วัน นี้ เองเราประกาศว่า เราจะคืน แก่ เจ้ าสองเท่า 13 เพราะเราได้ ดัด ยู ดาห์ เหมือนโค้ง คัน ธนู เราได้
กระทํา เอฟราอิม ให้ เป็น ลูก ธนู โอ ศิ โยนเอ๋ย เราปลุก เร้า บุตรชายทัง้ หลายของเจ้า ให้ ต่อสู้ กับ บุตรชายทัง้
หลายของเจ้านะ โอ กรีกเอ๋ย และแกว่งเจ้าอย่างดาบของนั กรบ 14 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏเหนื อเขา
ทัง้ หลาย และลูกธนูของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเป่าแตร และจะ
เสด็จไปในลมหมุนทิศใต้ 15 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะพิทักษ์รก
ั ษาเขาทัง้ หลายไว้ และเขาทัง้ หลายจะล้าง
ผลาญและเหยียบลงด้วยนั กยิงสลิงลง และจะดื่มและทําเสียงอึกทึกเพราะเหตุเหล้าองุน
่ และจะอิม
่ เหมือน
ชาม เปียกเหมือนมุมแท่นบูชา 16 ในวันนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้
หลายเป็นประชาชนของพระองค์ ดังฝูงแกะ เขาทัง้ หลายจะเป็นเหมือนกับเพชรพลอยที่ อยู่ในมงกุฎ คือถูก
ยกขึ้นเหมือนธงในแผ่นดินของพระองค์ 17 ด้วยว่าความดี ของพระองค์ มากมายเพียงใด และความงดงาม
ของพระองค์ยิง่ ใหญ่แค่ไหน เมล็ดข้าวจะกระทําให้คนหนุ่มรืน
่ เริง และนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้หญิงสาวชื่นบาน

10
ในอนาคตยูดาห์กับอิสราเอลจะฟื้ นดังเดิม
1 จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ในฤดูฝนชุกปลายฤดู

ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงปั้ นเมฆพายุ จะทรงประทาน
ห่าฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ทุกคน 2 เพราะว่ารู ปเคารพประจําบ้านพูดไม่ได้เรือ
่ ง และพวกโหรก็เห
็น สิง่ หลอกลวง และเล่า ความฝัน เท็จ และให้ คํา เล้าโลมที่ เปล่า ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น ประชาชนจึง หลงไป
อย่างฝูง สัตว์ เขาทุกข์ ใจเพราะขาดเมษบาล 3 “เราโกรธเมษบาลอย่างรุ นแรง และเราลงโทษบรรดาแพะ
ผู้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาเอาพระทัยใส่ ฝูงสัตว์ของพระองค์ คือวงศ์ วานยูดาห์ และทรงกระทําเขาให้
เป็น เหมือนม้า ศึก ฮึกเหิม ในสงคราม 4 ศิ ลาม ุม เอกออกมาจากเขา หมุด ขึง เต็นท์ ออกมาจากเขา คัน ธนูรบ
ศึก ออกมาจากเขา และผู้ บีบ บัง คั บท ุก คนออกมาจากเขาด้วยกัน 5 เขาจะเป็น อย่างชายฉกรรจ์ ในสงคราม
เหย ียบยํ่า ศั ตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะกระทํา ให้ผู้ ที่ อยู่
บนหลังม้ายุง่ เหยิง 6 เราจะหนุนกําลังวงศ์วานของยูดาห์ และเราจะช่วยวงศ์วานของโยเซฟให้รอด เราจะนํา
เขากลับมาอีกเพื่อให้เขาได้อาศัยอยูเ่ พราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนว่าเรามิได้ทอดทิง้ เขา เพราะ
เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา เราจะฟัง เขา 7 แล ้ว คนเอฟราอิม จะเป็น เหมือนชายฉกรรจ์ และจิตใจ
ของเขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ์เหมือนได้ด่ ืมน้าํ องุน
่ เออ ลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีดิ์ และจิตใจ
ของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่เขา
ไว้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน
อิสราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
9 แม้ เราจะหว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติ ทัง
้ หลาย

แต่ เขาจะระลึก ถึง เราในประเทศที่ หา่ งไกลนั ้น เขาจะ
ดํารงชี ว ิตอยู่ กั บลู กหลานของเขาและกลับ มา 10 เราจะนํา เขากลับ จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และรวบรวมเขามา
จากอัส ซีเรีย และเราจะนํา เขามายัง แผ่นดิ นก ิ เลอาดและเลบานอนจนจะไม่ มี ที่ ให้ เขาอยู่ 11 พระองค์ จะ
เสด็จ ผ่านข้ามทะเลแห่ง ความระทม และจะทรงทุบ คลื่น ทะเล และที่ ลึก ทัง้ สิน
้ ของแม่น้ํา จะแห้ง ไป ความ
เห่อเหิมของอัสซีเรียจะตกตํ่า และคทาของอียป
ิ ต์จะพรากไปเสีย 12 เราจะกระทําให้เขาทัง้ หลายเข้มแข็งใน
พระเยโฮวาห์ และเขาจะดําเนิ นในพระนามของพระองค์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

11
การปฏิเสธพระเมสสิยาห์

โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิด บรรดาประตู ของเจ้า เพื่อ ไฟจะได้ เผาผลาญไม้ สนสี ดาร์ของเจ้า เสีย 2 ต้นสน
สามใบเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะไม้สนสีดาร์ล้มเสียแล้ว เพราะบรรดาไม้ที่สง่างามพินาศลงไปแล้ว โอ ต้นโอ๊ก
เมืองบาชานเอ๋ย จงรํา่ ไห้ เถิด เพราะป่า ทึบ ถูก โค่น เสีย แล้ว 3 ฟัง ซิ เสียงรํา่ ไห้ ของเมษบาล เพราะสง่า ราศี
ของเขาทัง้ หลายก็ ถู กทําลายไปแล้ว ฟัง ซิ เสียงสิงโตหนุ่ม คําราม เพราะว่าความภู มิ ใจแห่งแม่น้ํา จอร์แดน
ก็ รา้ งเปล่า 4 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงเลี้ยงฝูง แพะแกะที่ ต้องถูก ฆ่า 5 บรรดาผู้ ที่
ซื้ อมันไปก็ ฆ่ามันเสีย และไม่ ต้องมี โทษ และบรรดาคนที่ ขายมันกล่าวว่า ‘สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
ข้าพเจ้า มั ่งม ี แล้ว � และเมษบาลของมัน ทัง้ หลายไม่ สงสารมัน เลย 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราจะไม่
สงสารชาวแผ่นดินนี้ อีกต่อไป ดูเถิด เราก็จะกระทําให้เขาต่างคนตกเข้าไปในมือของเพื่อนบ้านของเขา และ
ต่างก็ตกไปในหัตถ์ ของกษั ตริย์ของเขา และท่านจะบีบแผ่นดินให้แหลก และเราจะไม่ชว
่ ยเหลือคนหนึ่ งคน
ใดให้พ้นมือของท่านทัง้ หลายเลย�
1
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7 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง จะได้ เลี้ยงดู ฝูง แพะแกะที่ ถู กฆ่า คือ ตัว เจ้า เอง โอ พวกที่ น่า สงสารแห่ง ฝูง แกะเอ๋ย
ข้าพเจ้า จึง เอาไม้ เท ้า สองอัน อัน หนึ่ ง ให้ ชื่อ ว่า พระคุณ อี กอ ัน หนึ่ ง ข้าพเจ้า ให้ ชื่อ ว่า สหภาพ และข้าพเจ้า ก็
เลี้ยงดูฝูงแกะ 8 ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษบาลสามคนนั ้นออกเสีย แต่จิตใจข้าพเจ้าเกลียดชังแกะเหล่า
นั ้น และจิตใจแกะก็เกลียดชังข้าพเจ้าด้วย 9 ข้าพเจ้าจึงว่า “ข้าจะไม่เลี้ยงดูเจ้า อะไรจะต้องตายก็ให้ตายไป
อะไรที่จะต้องถูกตัดออกก็ให้ถูกตัดออกไปเสีย และให้บรรดาที่เหลืออยูนั
่ ้นกินเนื้ อซึ่งกันและกัน� 10 ข้าพเจ้า
ก็เอาไม้เท้าที่ชื่อ พระคุณ นั ้นมาหัก เพื่อล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ทําไว้กับชนชาติทัง้ หลายเสีย 11 จึง
เป็นอันล้มเลิกในวันนั ้น และพวกที่น่าสงสารแห่งฝูงแกะ ผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยูก็
่ รู ว่้ า นั ่นเป็นพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 12 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ เขาว่า “ถ้า ท่านเห็น ควรก็ ขอค่า จ้างแก่ เรา ถ้า ไม่ เห ็น ควรก็ ไม่ ต้อง �
แล ้ว เขาก็ ชงั ่ เงิน สามสิบ เหรียญออกให้แก่ ข้าพเจ้า เป็น ค่า จ้าง 13 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง
โยนเงินนั ้นให้แก่ช่างปั้ นหม้อ� คือเงินก้อนงามที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้า ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงเอาเงินสามสิบเหรียญ
โยนให้แก่ ช่างปั้ นหม้อในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 14 แล้วข้าพเจ้าก็ หก
ั ไม้เท้าอันที ่สองที่ ชื่อ สหภาพ นั ้น
เสีย ล้ม เลิก ภราดรภาพระหว่างยู ดาห์ และอิสราเอล 15 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงหยิบ
เครือ
่ งใช้ ของเมษบาลโง่เขลาขึ้น มาอีก ครัง้ หนึ่ ง 16 เพราะดู เถิด เราจะตัง้ เมษบาลผู้ หน่งึ ในแผ่น ดิน นี้ ผู้ ไม่
แวะไปหาตัวที่ถูกตัดออกไป หรือแสวงหาตัวที่ยงั หนุ่ม หรือรักษาตัวที่หก
ั เสียแล้ว หรือเลี้ยงดูตัวที่เป็นปกติ
แต่กินเนื้ อของแกะอ้วนทุกตัว ฉี กกินจนกระทัง่ ถึงกีบของมัน 17 วิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่าของเรา ผู้ที่ทอดทิง้
ฝูงแพะแกะเสีย ขอให้ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิด ขอให้แขนของเขาลีบไปเสีย และให้
ตาขวาของเขาบอดทีเดียว�
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ยุคแห่งความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ พรรคพวกของสัตว์รา้ ยล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มไว้

1 ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งอิสราเอล พระเยโฮวาห์ผู้ทรงขึงท้องฟ้าออก และ
วางรากพิ ภพ และปั้ นจิต วิญญาณให้ มี อยู่ ในมนุษย์ ตรัสว ่า 2 “ดู เถิด เราจะทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เป็น ถ้วย
แห่ง การสัน
่ สะเทือนสําหรับ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ ล้อมรอบ เมื่อ พวกเขาจะล้อมทัง้ ยู ดาห์ และกรุ ง
เยรู ซาเล็มไว้ 3 ในวันนั ้น เราจะกระทําให้เยรู ซาเล็มเป็นศิลาหนั กแก่บรรดาชนชาติทัง้ หลาย ผู้ที่พยายามยก
หินนั ้นขึ้นจะกระทําให้ตัวเองถูกหน
ั ่ เป็นชิน
้ ในพิภพจะสมทบกันสู้เยรู ซาเล็ม
้ ๆ ถึงแม้ว่าประชาชาติทัง้ สิน

พระเยซูคริสต์จะทรงป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําลายบรรดากองทัพที่ล้อมกรุ งไว้

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน นั ้น เราจะให้ ม้า ทุก ตั วว ุ่ นวาย และกระทํา ให้ คนขี่ บ้า คลัง่ แต่ เราจะลืมตาดู
วงศ์วานยูดาห์ และเราจะกระทําให้ม้าทุกตัวของชนชาติทัง้ หลายตาบอดไป 5 แล้วหัวหน้าคนยูดาห์จะรําพึง
ในใจว่า ‘ชาวเยรู ซาเล็ม จะเป็น กําลัง ของเรา เนื่ องจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้า ของเขา� 6 ในวัน นั ้น
เราจะกระทํา ให้หว
ั หน้า คนยู ดาห์ทัง้ หลายเหมือนหม้อ ร้อนแดงอยู่ ท่ามกลางกองฟืน เหมือนคบเพลิง สว่าง
อยูท
่ ่ามกลางฟ่อนข้าว และเขาจะเผาผลาญบรรดาชนชาติทัง้ หลายที่อยูล้
่ อมรอบไปทางขวาและไปทางซ้าย
เสีย ฝ่ายเยรู ซาเล็ม จะมี คนอาศัย อยู่ ในที่ เดิ มน น
ั ้ เอง คือ เยรู ซาเล็ม 7 และพระเยโฮวาห์ จะประทานชัยชนะ
แก่ 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 ชาวเยรู ซาเล็ม ไว้ เพื่อ ว่า คนที่ ออ
่ นแอ
ท่ามกลางเขาในวันนั ้นจะเป็นเหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์นําหน้าเขาทัง้ หลาย 9 ต่อ มาในวันนั ้น เราจะแสวงหาที่ จะทําลายประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเข้า
มาต่อสู้เยรู ซาเล็ม
4

อิสราเอลจะเห็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด

10 และเราจะเทวิญญาณแห่ง พระคุณ และการวิงวอนบนราชวงศ์ ดาว ิด และชาวเยรู ซาเล็ม

เขาทัง้ หลาย
จะมองดูเราผูซ
้ ่ึงเขาเองได้แทง เขาจึงจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรชายคนเดียวของตน และ
จะร้องไห้อย่างขมขื่น เพื่อ ท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้อย่างขมขื่น เพื่ อบ ุตรหัวปี ของตน 11 ในวัน นั ้น การไว้
ทุกข์ในเยรู ซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้ทุกข์เพื่อฮาดัดริมโมน ณ ที่ ราบเมกิดโด 12 แผ่นดินจะไว้ทุกข์ ตาม
ครอบครัวแต่ละครอบครัว ครอบครัวราชวงศ์ ดาวิดต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหาก ครอบครัว
ของวงศ์ วานนาธันต่างหาก และบรรดาภรรยาของเขาต่างหาก 13 ครอบครัวของวงศ์ วานเลวีต่างหาก และ
ภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครัวชิเมอีต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก 14 และครอบครัวทเหลื
ี่
ออยูทั
่ ง้
สิน
้ แต่ละครอบครัวต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก�
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1 “ในวันนั ้น จะมีนํ้าพุพลุ่งขึ้นสําหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรู ซาเล็ม เพื่อจะชําระเขาให้พ้นจากบาป
และความไม่สะอาด

การไหว้รู ปเคารพถูกกําจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
ต่อมาในวันนั ้น เราจะขจัดชื่อของรู ปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขา
จะระลึกถึ งอีกไม่ ได้ เลย และเราจะไล่ ผู้พยากรณ์ และวิญญาณที่ ไม่ สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย 3 ต่อมา
เมื่ อม ี ผู้ ใดมาพยากรณ์ อีก บิ ดามารดาผู้ ให้ เขาบังเกิด มานั ้น จะพู ดก ับ เขาว่า ‘เจ้ าอย่า มี ชี วิตอยู่ เลย เพราะ
เจ้า พู ดม ุ สาในพระนามของพระเยโฮวาห์� เมื่อ เขาพยากรณ์ บิ ดามารดาผู้ ให้เขาเกิด มาจะแทงเขาให้ทะลุ
4 ต่อมาในวันนั ้น ผู้พยากรณ์ ทุกคนจะมีความละอายเพราะนิ มิตของเขาเมื่อพยากรณ์ เขาจะไม่สวมผ้ามีขน
เพื่อ ล่อลวงอีก ต่อ ไป 5 แต่ เขาจะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ ผู้ พยากรณ์ ข้าพเจ้า เป็น ชาวนา เพราะว่า มี คนสอน
ข้าพเจ้าให้เลี้ยงสัตว์ตัง้ แต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆ�
2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า

พระผู้ชว
ิ ราเอลดูแผลของพระองค์
่ ยให้รอดทรงให้อส
และถ้า ผู้ ใดจะถามเขาว่า ‘ทําไมท่านมี แผลในมือ ทัง้ สอง� เขาจะตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ แผลนั ้น ในเรือน
ของพวกเพื่อนของข้าพเจ้า� ” 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “โอ ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา
จงต่อสู้ ผู้ที่ สนิทกับเรา จงตี เมษบาล และฝูงแกะนั ้นจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้ กับตัว
เล็กตัวน้อย
6

อิสราเอลจะถูกพิพากษาและชําระให้สะอาด พวกกบฏจะถูกกวาดทิง้ ไป (อสค 20:33-38)
ต่อมาทั วท
่ ง
ั ้ แผ่นดินจะต้องขจัดเสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว้หน่งึ ในสาม
9 เราจะเอาหนึ่ ง ในสามนี้ ใส่ ในไฟและถลุง เขาเหมือนถลุง เงิน และลองดู เขาเหมือนทดลองทองคํา เขาจะ
ร้องทูลออกนามของเราและเราจะฟังเขา เราจะกล่าวว่า ‘เขาทัง้ หลายเป็นชนชาติของเรา� และเขาจะกล่าว
ว่า ‘พระเยโฮวาห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า� ”
8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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สงครามอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์และกองทัพของเขาจะถูกทําลาย (วว 19:11-

ดู เถิด วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ มาใกล้ แล้ว เมื่อ ทรัพย์ สิ นที ่ เขาริบ ไปจากเจ้า นั ้น เขาจะแบ่ งก ัน ท่ามกลาง
เจ้า 2 เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ให้ทําศึ กกับเยรู ซาเล็ม เมืองนั ้นจะถูกยึด บ้านเรือนจะถูกปล้น
สะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึง่ หนึ่ งจะตกไปเป็นเชลย ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออก
เสียจากเมือง 3 แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้ กับประชาชาติเหล่านั ้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้
ในวันสงคราม
1

พระเยซูคริสต์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)
ในวัน นั ้น พระบาทของพระองค์ จะยืน อยู่ ที่ ภู เขามะกอกเทศ ซึ่ง อยู่ หน ้า เมืองเยรู ซาเล็ มด ้านตะวัน ออก
และภูเขามะกอกเทศนั ้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคัน
่
อยู่ ภู เขาครึง่ หนึ่ ง จึง จะถอยไปทางเหนื อ และอีก ครึง่ หนึ่ ง จะถอยไปทางใต้ 5 และท่านทัง้ หลายจะหนี ไปยัง
หุบเขาแห่ง บรรดาภู เขา เพราะว่า หุบเขาแห่ง บรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทัง้ หลายจะต้องหนี ไป
อย่างที่ หนี จากแผ่น ดิน ไหวสมั ยอ ุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ แล ้ว พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะ
เสด็จมา และพวกวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ จะมากับพระองค์ 6 ต่อมาในวันนั ้นแสงสว่างจะไม่แจ่มใสหรือจะไม่มืดมัว
7 แต่จะเป็ นวันหนึ่ งที่พระเยโฮวาห์ทรงทราบแล้ว ไม่ใช่วันหรือคืน แต่ต่อมาเวลาเย็นจะมีแสงสว่าง
4

แม่น้าํ สายใหม่ไหลจากเยรู ซาเล็มไปถึงทะเลเกลือและทะเลเมดิเตอเรเนี ยน (อสค 47:1-12)
ครึ่ง หนึ่ ง จะไหลไปสู่ ทะเลด้านตะวัน ออก และครึง่ หนึ่ ง
จะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูรอ
้ นก็จะไหลเรือ
่ ยไปดังในฤดูหนาว
8 ในวัน นั ้น นํ้า แห่ง ชีวต
ิ จะไหลออกจากเยรู ซาเล็ม

พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อพิภพทัง้ สิน
้
และพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็นกษั ตริ ย์ เหนื อ พิภพทัง้ สิน
้ ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น เอก และ
พระนามของพระองค์ ก็ เป็น เอก 10 แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ จะกลายเป็ นที ่ ราบจากเกบาถึง ริม โมนใต้ เยรู ซาเล็ม แต่
เยรู ซาเล็ม จะดํารงสูง เด่น อยู่ ในที่ ตัง้ ของเมืองนั ้น จากประตู เบนยามิน ถึง สถานที่ ที่ เป็น ประตู เก่า ถึง ประตู
มุ มและจากหอคอยฮานั น เอล ถึ งบ ่อ ยํ่า องุน
่ ของกษั ตริย์ 11 และจะมี ผู้ คนอาศัย อยู่ เพราะไม่ มี การทําลาย
เสียสินอ
้ ีกแล้ว แต่เยรู ซาเล็มจะอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย 12 ต่อไปนี้ เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงใช้
โจมตีบรรดาชนชาติทัง้ หลายที่ทําสงครามกับเยรู ซาเล็ม คือเนื้ อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยูได้
่ ตาของ
เขาจะเน่า คาเบ้าตา และลิน
้ ของเขาจะเน่า คาปาก 13 ต่อ มาในวัน นั ้น การสับสนอลหม่านอย่างใหญ่ โตจาก
9

เศคาริยา 14:14
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พระเยโฮวาห์จะอยูท
่ ่ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้นคนหนึ่ งจะจับกุมเพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือ
ขึ้นต่อสู้กันและกัน 14 แม้ว่ายูดาห์ก็จะต่อสู้กันที่เยรู ซาเล็ม ทรัพย์สมบัติของประชาชาติทัง้ สินที
่ อมรอบ
้ ่อยูล้
จะถูก เก็บ มี ทองคํา เงิน และเสื้อผ้า มากมาย 15 และภัย พิบั ติ อย่างหนึ่ ง ที่ เหมือ นภัยพิบั ติ อย่างนี้ จะบังเกิด
แก่ม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่วา่ สัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยูในเต็
่
นท์เหล่านั ้น
ทัง้ โลกจะอยูใต้
่ การปกครองของพระคริสต์

16 และอยู่ มาบรรดาคนที่ เหลือ อยู่ ในประชาชาติ ทัง
้ ปวงซึ่ง ยกขึ้น มาสู้ รบกับ เยรู ซาเล็ม

จะขึ้น ไปนมัสการ
กษั ตริย์ปี แล้วปี เล่า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถือเทศกาลอยู่เพิง 17 ถ้าครอบครัวใดในพื้นพิภพไม่
ขึ้นไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อนมัสการกษั ตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนื อเขาเหล่านั ้น 18 และ
ถ้า ครอบครัว แห่ งอ ียป
ิ ต์ ซึ่ง ขาดฝนแล้ว ไม่ ขึ้น ไปปรากฏตั วท ี่ นั ่น ก็ จะบัง เกิด ภัย พิบั ติด ้วย ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ ทรงใช้ โจมตี ประชาชาติ อื่นๆซึ่ง ไม่ ข้น
ึ ไปถือ เทศกาลอยู่ เพิง 19 ที่ กล ่า วนี้ จะเป็นการลงทัณฑ์ อียป
ิ ต์ และ
เป็นการลงทัณฑ์ ประชาชาติ ทัง้ สิน
ึ ไปถือเทศกาลอยู่เพิง 20 และในวันนั ้นลูกพรวนที่ ผูกม้าจะมี คํา
้ ซึ่งไม่ ข้น
จารึกว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� และหม้อซึ่งอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่
หน้าแท่ นบูชา 21 เออ และหม้อทุกลูกในเยรู ซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์จอมโยธา
เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้ อในหม้อเหล่านั ้น ในวันนั ้นจะไม่มีคนคานา
อันในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธาอีกต่อไป
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาลาคี

มาลาคี เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนสุดท้ายในพระคัมภีร ์เดิม ชื่อ ว่า มาลาคี หมายความว่า “ผู้ ส่ง ข่าวของ
เรา� มาลาคี ซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ เขียนคนสุดท้าย ได้ เขียนในสมัยเดียวกั นกับเอสราและเนหะมีย์ หน
ังสื อมาลาคี ได้ เข ียนไว้หลัง จากอิสราเอลเป็น เชลยในบาบิ โลนเช่น เดียวกับ หนั งสือ ฮั กก ัย และหนั งสือ เศคา
ริยาห์ หลัง จากหนั งสือ มาลาคี ได้ เข ียนไว้นั้น ไม่ มี พระวจนะของพระเจ้า ไปถึ งอ ิส ราเอลเป็น เวลา 400 ปี คือ
จนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคีได้เตือนเกี่ยวกับความบาปของพวกปุโรหิต ความบาปภายในครอบครัว และ
ความบาปของคนที่ขโมยจากพระเจ้าโดยไม่ถวาย 10 % ของรายได้และเงินถวายอื่นๆ และมาลาคีได้กล่าว
ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู และ “วันแห่งพระเยโฮวาห์�
เวลาและกิจการต่างๆในประวัติของอิสราเอลตัง้ แต่เวลาที่เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึงสมัยของมาลาคี
ปีก่อนค.ศ� กิจการ 536 ตามคําสัง่ ของไซรัส ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับไปโดยเศรุ บบาเบลเป็นผู้นํา
(อสร 1-2)
534 ได้วางรากแห่งพระวิหารใหม่ (อสร 3) แต่ได้ถูกบังคับให้หยุดสร้างพระวิหาร 520 การประกาศของฮั
กกัยและเศคาริยาห์ ได้สร้างพระวิหารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การสร้างพระวิหารเสร็จ (อสร 6:15) เพียงแต่ 20 ปีตัง้ แต่ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับไป 457 ชาว
อิสราเอลอีก 1800 คนกลับไป โดยเอสราเป็นผู้นํา (ไม่ได้นั บพวกภรรยา ลูกๆและคนใช้� (อสร 7)
445 ตามคําสัง่ ของกษัตริย์เนหะมียได้
์ กลับไปยังกรุ 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� เล่
มที่ 4 หน้า 259-260)
พระเจ้าทรงรักและเลือกอิสราเอลเหนื อเอโดม

“เราได้รก
ั เจ้า
ทัง้ หลาย� แต่ ท่านทัง้ หลายพูด ว่า “พระองค์ ได้ ทรงรัก ข้า พระองค์ สถานใด� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เอซาว
เป็น พี่ ชายของยาโคบมิ ใช่ หรือ เราก็ ยงั รัก ยาโคบ 3 แต่ เราได้ เกล ียดเอซาว เราได้ กระทํา ให้ เท ื อกเขาและ
มรดกของเขาร้างเปล่าสําหรับมังกรแห่งถิน
่ ทอนเสียแล้ว แต่
่ ทุรกันดาร� 4 เมื่อเอโดมกล่าวว่า “เราถู กบัน
เราจะกลับมาสร้างที่ ปรักหักพังขึ้นใหม่� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะสร้างขึ้น แต่
เราจะรือ
้ ลงเสีย และผู้คนจะเรียกเขาเหล่านี้ ว่า ‘เป็นเขตแดนแห่งความชัว่ ร้าย� และ ‘เป็นชนชาติที่พระเย
โฮวาห์ทรงกริว้ อยูเป็
่ นนิ ตย์� ” 5 ตาของเจ้าเองจะเห็นสิง่ นี้ และเจ้าจะกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์นี้ จะใหญ่ยงิ่ นั ก
แม้กระทัง่ นอกเขตแดนของอิสราเอล�
1 ภาระแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่ มีต่ออิสราเอลโดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

พระเยโฮวาห์ทรงติเตียนพวกปุโรหิต
“บุ ตรชายก็ ยอ
่ มให้ เกียรติ แก่ บิ ดาของเขา คนใช้ ก็ ย่อมให้ เกียรติ นายของเขา แล ้ว ถ้า เราเป็น พระบิดา
เกียรติ ของเราอยู่ ที่ไหน และถ้า เราเป็น นาย ความยําเกรงเรามี อยู่ ที่ไหน นี่ แหละพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรัส แก่ ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผู้ ดู หมิน
่ นามของเรา ท่านก็ ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลายดู หมิน
่ พระนามของ
พระองค์ สถานใด� 7 ก็ โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะ แล้วท่านว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้
หลายกระทําให้พระองค์ เป็นมลทินสถานใด� ก็ โดยคิดว่า ‘โต๊ะของพระเยโฮวาห์นั้นเป็ นที ่ดู หมิน
่ � อย่างไร
ล่ะ 8 เมื่อเจ้านําสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชา กระทําเช่นนั ้นไม่ชว
ั ่ หรือ และเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วย
กระทําเช่นนั ้นไม่ชว
ั ่ หรือ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําของอย่างนั ้นไปกํานั ลเจ้าเมืองของเจ้าดู เขา
จะพอใจเจ้าหรือ จะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหม 9 ลองอ้อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้า เพื่อพระองค์จะ
ทรงพระกรุ ณาต่อพวกเราดูซี ด้วยของถวายดังกล่าวมานี้ จากมือของเจ้า พระองค์จะทรงชอบพอเจ้าสักคน
หนึ่ งหรือ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 10 อยากให้มีสักคนหนึ่ งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสีย เพื่อ
ว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้า และเราจะไม่
รับเครือ
่ งบูชาจากมือ ของเจ้า 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ถึงที่ ดวงอาทิตย์ตก
นามของเราจะใหญ่ ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และเขาถวายเครือ
่ งหอมและของถวายที่ บริสุทธิ์แด่
นามของเราทุกที่ทุกแห่ง เพราะว่านามของเรานั ้นจะใหญ่ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติ 12 แต่เมื่อเจ้ากล่าวว่า ‘โต
๊ะของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน� และว่า ‘ผลของโต๊ะนั ้นคืออาหารที่ถวายนั ้นน่าดูถูก� เจ้าก็ได้กระทําให้นาม
นั ้นเป็นมลทินไปแล้ว 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้ากล่าวว่า ‘ดูเถิด อย่างนี้ น่าอ่อนระอาใจจริง� แล้ว
เจ้าก็ทําฮึดฮัดกับเรา เจ้านําเอาสิง่ ที่ได้แย่งมา หรือสิง่ ที่พิการหรือป่วย ของเหล่านี้ แหละเจ้านํามาเป็นของบู
ชา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะรับของนั ้นจากมือของเจ้าได้หรือ 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า คนใดที่มี
6

มาลาคี 2:1

746

มาลาคี 3:3

สัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูง และได้ปฏิญาณไว้ และยังเอาสัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คําสาปแช่งจงตก
อยู่กับคนโกงนั ้นเถิด เพราะเราเป็นพระมหากษั ตริย์ และนามของเราเป็ นที ่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติ
ทัง้ หลาย�

2

ทรงติเตียนความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล
ปุโรหิตทัง้ หลาย บัดนี้ คําบัญชานี้ มีอยูเพื
่ ่อเจ้าทัง้ หลาย 2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ถ้าเจ้าไม่ฟัง
และถ้า เจ้า ไม่ จํา ใส่ ไว้ในใจที่ จะถวายสง่า ราศี แด่ นามของเรา เราจะส่ง คํา แช่ง มาเหนื อ เจ้า และเราจะสาป
แช่ง ผลพระพรซึ่ง มาถึง เจ้า เราได้ สาปแช่ง คํา อวยพรของเจ้า แล้ว นะ เพราะเจ้า มิ ได้ จํา ใส่ใจไว้ 3 ดู เถิด เรา
จะกระทํา ให้เชื้อ สายของเจ้า เสื่อมไป และจะละเลงมูล สัตว์ใส่ หน ้า เจ้า คื อม ูล สัตว์ของเทศกาลตามกําหนด
ของเจ้า และเราจะไล่ เจ้ าออกไปเสียจากหน้าเราอย่างนั ้นแหละ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้ าจึงจะ
ทราบว่า เราส่ง คํา บัญชานี้ มาให้เจ้า เพื่อ ว่า พันธสัญญาของเราซึ่ง ทํา ไว้กับ เลวีจะคงอยู่ 5 พันธสัญญาของ
เราซึ่งมีไว้กับเขานั ้นเป็นพันธสัญญาเรือ
่ งชีวต
ิ และสันติภาพ เราได้ให้สิ่งเหล่านี้ แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยําเกรง
และเขาได้ ยาํ เกรงเรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของเขามี ราชบัญญั ติ แห่งความจริง จะหาความ
ชัว่ ช้าที่รม
ิ ฝีปากของเขาไม่ได้เลย เขาดําเนิ นกับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรง และเขาได้หน
ั หลายคนให้
พ้นจากความชัว่ ช้า 7 เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู ้ และมนุษย์ควรแสวงหาราชบัญญัติ
จากปากของเขา เพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 8 แต่ เจ้ าเองได้ หน
ั ไปเสียจากทางนั ้น เจ้ า
เป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าได้กระทําให้พันธสัญญา
ของเลวีเสื่อมไป 9 ดังนั ้นเราจึงกระทําให้เจ้าเป็ นที่ดูหมิน
่ และเหยียดหยามต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวง ให้สมกั
บที่เจ้ามิได้รักษาบรรดาวิถีทางของเรา แต่ได้แสดงอคติในการสอนราชบัญญัติ�
1 “โอ

เราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว

10 เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ

พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือ แล้วทําไมเราทุกคน
จึงปฏิบติ
ั ต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ โดยการลบหลู่พันธสัญญาของบรรพบุรุษของเรา
พระเจ้าทรงลงโทษความไม่สัตย์ซื่อต่อครอบครัวที่หย่าร้างและการทรยศ
การอันน่าสะอิดสะเอียนเขาก็ทํากันในอิสราเอลและในเยรู ซาเล็ม เพราะ
ว่ายูดาห์ได้ลบหลู่ ความบริสุทธิของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ทรงรัก และได้ไปแต่งงานกับบุตรสาวของพระ
์
ต่างด้าว 12 พระเยโฮวาห์จะทรงขจัด ชายคนใดๆที่ กระทํา เช่น นี้ ทัง้ ผู้ สอนและนั กศึกษา เสีย จากเต็นท์ ของ
ยาโคบ ถึงแม้ว่าเขาจะนําเครือ
่ งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาก็ตามเถิด 13 และเจ้าได้กระทําอย่างนี้
อีก ด้วย คือ เจ้า เอานํ้าตารดทัว่ แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุ เจ้ าได้ ร้องไห้ครํา่ ครวญ เพราะพระองค์
ไม่ สนพระทัย หรือ รับ เครือ
่ งบู ชาด ้วยชอบพระทัย จากมือ ของเจ้า อีก แล้ว 14 เจ้ าถามว่า “เหตุ ใดพระองค์ จึง
ไม่รับ� เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนน
ั ้ แม้ว่านางเป็นคู่
เคียงของเจ้า และเป็น ภรรยาของเจ้า ตามพันธสัญญา เจ้ าก็ ทรยศต่อ นาง 15 พระองค์ ทรงทําให้ เขาทัง้ สอง
เป็ นอ ัน เดีย วกั นม ิ ใช่ หรือ แต่ เขายั งม ี ลมปราณแห่ง ชีวต
ิ อยู่ และทําไมเป็ นอ ัน เดียวกัน เพราะพระองค์ ทรง
ประสงค์ เชื้อสายที่ ตามทางของพระเจ้า ดังนั ้นจงเอาใจใส่ ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อ
ภรรยาคนที่ ได้เมื่อหนุ่มนัน
้ 16 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า “เราเกลียดชังการหย่าร้าง
เพราะคนหนึ่ งปกปิดความทารุ ณด้วยเสื้อผ้าของตน พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ เพราะฉะนั ้นจง
เอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าเป็นคนทรยศ�
11 ยูดาห์ก็ประพฤติอย่างทรยศ

การขาดความเคารพทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัย
เจ้ าได้ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ออ
่ นระอาพระทัย ด้วยคํา พูด ของเจ้า เจ้ ายัง จะกล่าวว่า “เราทัง้ หลาย
กระทําให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดหรือ� ก็เมื่อเจ้ากล่าวว่า “ทุกคนที่กระทําความชัวก
่ ็เป็นคนดีในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงปี ติ ยินดี ในคนเหล่า นั ้น� หรือ โดยถามว่า “พระเจ้า แห่ง การ
พิพากษาอยูที
่ ่ไหน�
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คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและการเสด็จมาครัง้ แรกของพระคริสต์

“ดูเถิด เราจะส่งทูตของเราไป และผู้นั้นจะตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้า
เรา และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ซึ่ง เจ้า แสวงหานั ้น จะเสด็จ มายัง พระวิหารของพระองค์ อย่างกระทัน หัน ทูต
แห่งพันธสัญญา ผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั ้น ดูเถิด ท่านจะเสด็จมา 2 แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที ่ท่านมา และใครจะยื
นมัน
่ อยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัว เพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของช่างซักฟอก 3 ท่านจะ
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า

มาลาคี 3:4
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นั ่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะชําระลูกหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุง
ทองคําและถลุงเงิน เพื่อเขาจะได้นําเครือ
่ งบูชาอันชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4 แล้วเครือ
่ งบูชาของยู
ดาห์และเยรู ซาเล็มจะเป็ นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังสมัยก่อน และดังในปี ที่ล่วงแล้วมา 5 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา เราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนั กวิทยาคม
พวกผิดประเวณี ผู้ที่ปฏิญาณเท็จ ผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรือ
่ งค่าจ้าง และแม่ม่ายและลูกกําพร้าพ่อ ผู้ที่ผล
ักไสหันเหคนต่างด้าวจากสิทธิของเขา และผู้ที่ไม่ยําเกรงเรา 6 เพราะว่า เราคือพระเยโฮวาห์ไม่มีผันแปร บุ
ตรชายยาโคบเอ๋ย เจ้าทัง้ หลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด
การปล้นพระเจ้าในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและเครือ
่ งบูชา

7 เจ้ าได้ หน
ั เหไปเสียจากกฎของเราและมิได้รักษาไว้ตัง้ แต่ครัง้ สมัยบรรพบุรุษของเจ้า

พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว ่า เจ้ าจงกลับ มาหาเรา และเราจะกลับ มาหาเจ้า ทัง้ หลาย แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะกลับ
มาสถานใด� 8 คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทัง้ หลายได้ปล้นเรา แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายปล้นพระเจ้า
อย่างไร� ก็ ปล้น ในเรือ
่ งสิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบู ชาน ัน
่ ซี 9 เจ้ าทัง้ หลายต้องถูก สาปแช่ งด ้วยคํา สาปแช่ง
10
เพราะเจ้าทัง้ หลายทัง้ ชาติปล้นเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําสิบชักหนึ่ งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง
เพื่อ ว่า จะมี อาหารในนิ เวศของเรา จงลองดู เราในเรือ
่ งนี้ ดู ที หรือ ว่า เราจะเปิด หน้าต่างในฟ้า สวรรค์ ให้ เจ้า
และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทําลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่ง
พื้นดินของเจ้า และผลองุน
่ ในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ถ้อยคํา ของเจ้า นั ้น ใส่ รา
้ ยเรา เจ้ ายัง กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กล ่าวใส่ รา้ ยพระองค์
สถานใด� 14 เจ้ าได้ กล่าวว่า ‘ที่ จะปรนนิ บั ติ พระเจ้า ก็ เปล่า ประโยชน์ ที่ เราจะรักษากฎของพระองค์ หรือ
ดําเนิ นอย่างคนไว้ทุกข์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์จอมโยธานั ้นจะได้ผลประโยชน์ อันใด 15 บัดนี้ เราถือว่าคน
อวดดีเป็นคนได้รบ
ั พร เออ คนที่ประกอบความชัว่ ใช่ว่าจะมัง่ คัง่ เท่านั ้น แต่เมื่อเขาได้ทดลองพระเจ้าแล้วก็
พ้นไปได้� ”
หนังสือม้วนหนึ่ งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักตร์
แล ้ว คนเหล่านั ้ นที ่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ จึง พู ดก ัน และกัน พระเยโฮวาห์ ทรงฟัง และทรงได้ ยิน และ
มีหนังสื อม้วนหนึ่ งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักตร์ ได้บันทึกชื่อผู้ที่ เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และที่ ตรึก
ตรองในพระนามของพระองค์ ไว้ 17 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า “เขาทัง้ หลายจะเป็น คนของเรา เป็น
เพชรพลอยของเราในวันที ่เราจะประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ ดังชายที่ ไว้ชีวิตบุตรชายของเขา
ผู้ปรนนิ บัติเขา 18 แล้วเจ้าจะกลับมาและสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนชัว่ ระหว่าง
คนที่ปรนนิ บัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิ บัติพระองค์�
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วันแห่งพระเยโฮวาห์
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือวันที ่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ เมื่อคนที่ อวดดี
ทัง้ สิน
่ ัง้ หมดจะเป็น เหมือนตอข้าว วัน ที่ จะมานั ้น จะไหม้ เขาหมด จนไม่ มี
้ เออ และคนที่ ประกอบความชัวท
รากหรือกง
ิ่ เหลืออยูเลย
่
ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

2 แต่ ดวงอาทิตย์ แห่ งความชอบธรรมซึ่ งม ี ปี กร ักษาโรคภัย ได้ จะขึ้น มาสําหรับ คนเหล่านั ้ นที ่ ยา
ํ เกรงนาม
ของเรา เจ้ าจะกระโดดโลดเต้น ออกไปเหมือนลูกวัว ออกไปจากคอก 3 และเจ้า จะเหยียบยํ่า คนชัว่ เพราะ

ว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ ใต้ ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั ้นเมื่อเราประกอบกิจ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ 4 จงจดจําราชบัญญัติ ของโมเสสผู้รับใช้ของเรา ทัง้ กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งเราได้ บัญชาเขาไว้ที่ ภู
เขาโฮเรบสําหรับอิสราเอลทัง้ สิน
้

เอลียาห์จะมาอีกก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13; ลก 1:17; วว 11:3-6)
เราจะส่ง เอลี ยาห์ผู้ พยากรณ์ มาย ัง เจ้า ก่อนวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ คือ วันที ่ ใหญ่ ยิง่ และน่า สะพรึง
กลัวมาถึง 6 และท่านผู้นั้นจะกระทําให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะ
มาโจมตีแผ่นดินนั ้นด้วยคําสาปแช่ง�
5 ดู เถิด

มัทธิว 1:1
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มัทธิว 1:17

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็ นที่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี � เป็นผู้เขียนข่าวประเสริฐเล่มนี้ มาระโก และลูกา ได้เรียก
ท่านว่า เลวี มาระโกได้ เรียกบิดาของท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บภาษี คือผู้ที่ เก็บรวบรวมเงินภาษี ซึ่งโดยปกติ
แล ้ วจะทําการขูด รีดอย ่างไม่ เป็น ธรรม มัก จะเป็น คนรํา่ รวยและเป็ นที ่ เกล ียดชัง ของพวกยิว ตลอดมา และ
แม้ภายหลังการสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ แล้ว ท่านผู้นี้ ก็ ยังคงเรียกตัวของท่าน
เองว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี �
หน ังสือ ของมัทธิว มีช่อ
่ งว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่า นมัทธิว� หน ังสือ ทุก
ื เรือ
เล่ม ในพระคัมภีร ์เป็น พระวจนะของพระเจ้า แต่ หน ังสือ สี่ เล่ม แรกของพระคัมภีร ์ใหม่ ซึ่ง บอกเราให้ ทราบ
เกี่ยวกับ ชีวต
ิ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู คริสต์ นั ้น เราเรียกชื่อ เฉพาะว่า “ข่าว
ประเสริฐของพระเยซู� ข่าวประเสริฐโดยมัทธิวเล่มนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นกษั ตริย์
ที่ ว่า มัทธิว และลูก าได้ ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั ้น เป็น ความคิด ที่ ไม่มี มูล ความจริง และเป็ นว ิธี ของ
ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า โดยพยายามใช้ เหตุ ผลว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สามเล่ม แรกนี้ มี ข้อความที่ คล้ายคลึ งก ัน
พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที่ ได้รับการทรงดลใจมาจากพระเจ้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่เคยมีหลัก
ฐานว่าข่าวประเสริฐทัง้ สามเล่มนี้เป็นคําพูดและความคิดของมนุษย์ หรือได้ลอกเลียนแบบมาจากต้นฉบับ
ใดๆ และในหนั ง สื อม ัทธิว บทที่ 4 ข้อ 4 พระเยซู ทรงตรัส ไว้ว่า “พระวจนะทุก คํา ออกมาจากพระโอษฐ์ ของ
พระเจ้า�
ข่าวประเสริฐของพระเยซู คริสต์เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่มนี้นั้นได้รบ
ั การเขียนขึ้นก่อนหน้าการทําลายร้าง
กรุ งเยรู ซาเล็ม อาจจะเป็นราวๆ ปี ค�ศ� 37 และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าเป็นหนั งสือข่าวประเสริฐเล่ม
แรกซึ่ง เขียนขึ้น เพื่อ ชาวยิว เป็น หลัก ใหญ่ คํา อุปมาและคํา สอนบางส่วนมุ่ง เล็ง ถึง ชาวยิว และผู้นํา ของพวก
เขา หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ รวบรวมลําดับ วงศ์ ของ “พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น บุตรของดาวิด ผู้ ทรงเป็น บุตรของ
อับราฮัม� และได้ยกย่องพระเยซูวา่ เป็น “กษั ตริยของชนชาติ
์
ยิว� (2:2) และลําดับวงศ์ของพระองค์ก็ทําให้
พระองค์มีสิทธิอย่างกษั ตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นบุตรที่โยเซฟเลี้ยงดูมา (1:16)
ในระหว่างหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ด้วยกัน แล้ว หน ังสื อม ัทธิว ได้ ให้ รายงานอย่างละเอียดที่สุด เกี่ยวกับ การ
เทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ
ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม
ผูทรงเป็
้
นบุตรของดาวิด ผูทรงเป็
้
นบุตรของอับราฮัม 2 อับรา
ฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบให้กําเนิ ดบุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา
3 ยู ดาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เปเรศกับเศ-ราห์ เก ิด จากนางทามาร์ เปเรศให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮสโรน เฮสโรนให้
กําเนิ ดบุตรชื่อราม 4 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิ ด
บุตรชื่อสัลโมน 5 สัลโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหับ โบอาสให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบดเกิดจาก
นางรู ธ โอเบดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เจสซี 6 เจสซี ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ดาวิด ผู้ เป็นกษั ตริย์ ดาว ิด ผู้ เป็นกษั ตริย์ ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุรียาห์ 7 ซาโลมอนให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรโหโบ
อัม เรโหโบอัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบียาห์ อาบย
ี าห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาสา 8 อาสาให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท
เยโฮชาฟัทให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซียาห์ 9 อุสซียาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยธาม
โยธามให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหัส อาหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮเซคี ยาห์ 10 เฮเซคี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ มนั ส เสห์
มนัสเสห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาโมน อาโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยสิ ยาห์ 11 โยสิ ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโคนิ ยาห์
กับพวกพี่น้องของเขา เกิดเมื่อคราวพวกเขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลน 12 หลังจากพวกเขา
ต้องถูกกวาดไปยังกรุ งบาบิโลนแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเซลาทิ เอล เซลาทิ เอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
เศรุ บบาเบล 13 เศรุ บบาเบลให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบีอูด อาบอ
ี ูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้กําเนิ ด
บุตรชื่ออาซอร์ 14 อาซอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาคิม อาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี
อูด 15 เอลีอูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมัทธาน มัทธานให้กําเนิ ดบุตรชื่อยา
โคบ 16 ยาโคบให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซู ที่ เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจาก
นางมารีย์ 17 ดังนั ้น ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ดาวิดลงมาจนถึงต้อง
ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนเป็นเวลาสิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบา
บิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชัว่ คน
1 หนังสือลําดับพงศ์พันธุของพระเยซู
์
คริสต์

การตัง้ ครรภ์และการกําเนิ ดจากหญิงพรหมจารี

มัทธิว 1:18
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มัทธิว 2:22

18 เรือ
่ งพระกําเนิ ดของพระเยซู คริสต์ เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซู นั ้น เดิมโยเซฟได้ สู่ ขอ
หมันก
้ ันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยูกิ
่ นด้วยกันกป
็ รากฏว่า มารียมี
์ ครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 แต่
โยเซฟสามี ของเธอเป็น คนชอบธรรม ไม่ พอใจที่ จะแพร่งพรายความเป็น ไปของเธอ หมายจะถอนหมัน
้ เสี
ยล ับๆ 20 แต่ เมื่อ โยเซฟยัง คิด ในเรือ
่ งนี้ อยู่ ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ โยเซฟ
ในความฝั นว ่า “โยเซฟ บุ ตรดาวิด อย่า กลั วท ี่ จะรับ มารีย์ มาเป็น ภรรยาของเจ้า เลย เพราะว่า ผู้ ซ่ึง ปฏิ สนธิ
ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 เธอจะประสู ติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนามของท่าน
ว่า เยซู เพราะว่า ท่านจะโปรดช่วยชนชาติ ของท่านให้รอดจากความผิด บาปของเขาทัง้ หลาย� 22 ทัง้ นี้ เก ิด
ขึ้น เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ตรัส ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดู เถิด หญิง
พรหมจารีคนหนึ่ ง จะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม มานูเอล
ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา� 24 ครัน
้ โยเซฟตื่นขึ้นก็กระทําตามคําซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
สัง่ เขานั ้น คือได้รบ
ั มารีย์มาเป็นภรรยา 25 แต่มิได้สมสู่กับเธอจนประสู ติบุตรชายหัวปี แล้ว และโยเซฟเรียก
นามของบุตรนั ้นว่า เยซู

2
นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก
ครัน
้ พระเยซู ได้ ทรงบังเกิด ที่ บ้านเบธเลเฮมแคว้น ยู เดีย ในรัชกาลของกษั ตริย์ เฮโรด ดู เถิด มี พวกนั ก
ปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุมารที่ บังเกิดมาเป็นกษั ตริย์ของชนชาติยิวนัน
้ อ
ยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน� 3 ครัน
้ กษั ตริย์เฮ
โรดได้ยน
ิ ดังนั ้นแล้ว ท่านก็วน
ุ่ วายพระทัย ทัง้ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มก็พลอยวุน
่ วายใจไปกับท่านด้วย 4 แลวท
้ ่าน
ให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถามเขาว่า พระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่ง
ใด 5 เขาทูลท่านว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้ดังนี้ ว่า 6 ‘บ้านเบธเล
เฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้ อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยูเดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านาย
คนหนึ่ งจะออกมาจากท่าน ผูซึ
้ ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา� ” 7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนั กปราชญ์
เข ้า มาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่างถ้วนถี่ ถึง เวลาที่ ดาวนั ้น ได้ ปรากฏขึ้น 8 และท่านได้ ให้พวกนั ก ปราชญ์
ไปยังบ้านเบธเลเฮมสัง่ ว่า “จงไปค้นหากุมารนั ้นอย่างถี่ถ้วนกันเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่ เรา เพื่อ
เราจะได้ ไปนมัสการท่านด้วย� 9 ครัน
้ พวกเขาได้ ฟัง กษั ตริย์ แล้ว เขาก็ ได้ ลาไป และดู เถิด ดาวซึ่ง เขาได้ เห
็น ในทิศ ตะวัน ออกนั ้ นก ็ ได้ นํา หน้า เขาไป จนมาหยุ ดอย ู่ เหนื อ สถานที่ ที่ กุ มารอยู่ นั ้น 10 เมื่อ พวกนั ก ปราชญ์
ได้ เห ็น ดาวนั ้น แล้ว เขาก็ มี ความชื่นชมยินดี ยิง่ นั ก 11 ครัน
้ พวกเขาเข้าไปในเรือนก็ พบกุมารกับ นางมารีย์
มารดา จึง กราบถวายนมัสการกุมารนั ้น แล ้ว เปิด หีบ หยิบ ทรัพย์ ของเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็น เครือ
่ ง
บรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ 12 และพวกนั กปราชญ์ได้ยินคําเตือนจากพระเจ้าในความฝัน
มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่น
1

เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์

13 ครัน
้ เขาไปแล้ว

ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า
“จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยูที
่ ่นั ่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะ
แสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวต
ิ เสีย� 14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศ
อียป
ิ ต์ 15 และได้ อยู่ ที่ นั ่น จนเฮโรดสิน
้ พระชนม์ ทัง้ นี้ เก ิด ขึ้น เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�
กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
ก็กรว
ิ้ โกรธยิง่ นั ก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กทัง้ หมดในบ้านเบธเล
เฮมและที่ใกล้เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ถามพวกนั กปราชญ์อย่างถ้วน
ถี่ นั ้น 17 ครัง้ นั ้ นก ็ สําเร็จ ตามพระวจนะที่ ตรัส โดยเยเรมีย์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า 18 ‘ได้ ยิน เสียงในหมู่บ้านรา
มาห์ เป็น เสียงโอดครวญและร้องไห้และรํา่ ไห้เป็น อัน มาก คือ นางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทัง้ หลายของตน
นางไม่รบ
ั ฟังคําเล้าโลม เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว�
16 ครัน
้ เฮโรดเห็นว่าพวกนั กปราชญ์หลอกท่าน

การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า มาปรากฏในความฝันแก่
โยเซฟที่ ประเทศอียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดิ นอิสราเอล เพราะคนเหล่านั ้ นที ่
แสวงหาชีวต
ิ ของกุมารนั ้น ตายแล้ว� 21 โยเซฟจึง ลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดามายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล 22 แต่
19 ครัน
้ เฮโรดสิน
้ พระชนม์แล้ว

มัทธิว 2:23
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เมื่อ ได้ ยิ นว ่า อารเคลาอัส ครอบครองแคว้น ยู เดีย แทนเฮโรดผู้ เป็น บิดา จะไปที่ นั่ นก ็ กลัว และเมื่อ ได้ ทราบ
การเตือนจากพระเจ้า ในความฝัน จึง เลี่ยงไปยัง บริเวณแคว้น กาลิ ลี 23 ไปอาศัย ในเมืองหนึ่ ง ชื่อ นาซาเร็ธ
เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ�

3
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)

คราวนั ้น ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มา มาประกาศในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแคว้น ยู เดีย 2 กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายจง
กลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว� 3 ยอห์นผู้นี้ แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘เสียงผู้รอ
้ งในถิน
่ ทุรกันดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคาขององค์ พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทาง
ของพระองค์ ให้ตรงไป� 4 เสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว อาหารของท่าน
คือตัก
๊ แตนและนํ้าผึ้งป่า 5 ขณะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้นยูเดีย และคนทัว่ บริเวณรอบแม่น้ํา
จอร์แดน ก็ออกไปหายอห์น 6 สารภาพความผิดบาปของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน
7 ครัน
้ ยอห์นเห็นพวกฟาริสี และพวกสะดูสี พากันมาเป็ นอันมากเพื่อจะรับบัพติศมา ท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า
“โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้า ให้ หนี จากพระอาชญาซึ่ง จะมาถึง นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น จงพิ สู จน ์ การกลับ ใจ
ของเจ้า ด้วยผลที่ เกิด ขึ้น 9 อย่า นึ ก เหมาเอาในใจว่า เรามี อบ
ั ราฮัม เป็น บิดา เพราะเราบอกเจ้า ทัง้ หลายว่า
พระเจ้าทรงฤทธิส
ั ราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ ได้ 10 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้
์ ามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อบ
แล้ว ดัง นั ้น ทุก ต้ นที ่ ไม่ เก ิด ผลดี จะต้องตัด แล้ว โยนทิง้ ในกองไฟ 11 เราให้เจ้ าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า
แสดงว่ากลับใจใหม่ก็ จริง แต่ พระองค์ ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ ควรแม้
จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละ
ด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลว
ั ่ พร้อมแล้ว และจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่ พระองค์จะ
ทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุง้ ฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ�
1

พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)

13 แล ้ว พระเยซู เสด็จ จากแคว้น กาลิ ลี มาหายอห์ นที ่ แม่น้า
ํ จอร์แดน

เพื่อ จะรับ บัพ ติศ มาจากท่าน 14 แต่
ยอห์ นทูล ห้ามพระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ต้องการจะรับ บัพ ติศ มาจากพระองค์ ควรหรือ ที่ พระองค์ จะเสด็จ
มาหาข้า พระองค์� 15 และพระเยซู ตรัส ตอบยอห์ นว ่า “บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะสมควรที่ เราทั้ง หลายจะ
กระทําตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ� แลวท
้ ่านก็ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับ
บัพติศมาแล้ว ในทันใดนั ้ นก็เสด็จขึ้นจากนํ้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตร
เห็น พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ ลงมาดุจ นกเขาและสถิต อยู่ บนพระองค์ 17 และดู เถิด มี พระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�

4
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)

ครัง้ นั ้น พระวิญญาณทรงนํา พระเยซู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ พญามารจะได้ มาทดลอง 2 และเมื่อ
พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว ภายหลัง พระองค์ ก็ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เมื่อ
ผู้ ทดลองมาหาพระองค์ มั นก ็ ทูล ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่ งก ้อนหิน เหล่า นี้ ให้ กลายเป็น
พระกระยาหาร� 4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุงชีวตด
ิ ้วยอาหารสิ่ง
เดียวหามิได้ แต่บํารุงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� ” 5 แล้วพญามารก็
นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง นครบริสุทธิ์ และให้พระองค์ ประทั บท ี่ ยอดหลังคาพระวิหาร 6 แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่ ให้เหล่ าทูต
สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน และเหล่า ทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู ท่านไว้ เกรงว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลา
ใดเท้า ของท่านจะกระแทกหิน� ” 7 พระเยซู จึง ตรัส ตอบมั นว ่า “พระคัมภีร ์มี เข ียนไว้อี กว่า ‘อย่า ทดลอง
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน� ” 8 อีกครัง้ หนึ่ ง พญามารได้ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปบนภูเขาอัน สูง
ยิง่ นั ก และได้ แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทัง้ ความรุ ง่ เรืองของราชอาณาจักรเหล่า นั ้น ให้ พระองค์
ทอดพระเนตร 9 แล้วได้ทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ แก่ท่าน�
10 พระเยซู จึง ตรัส ตอบมั นว ่า “อ้ายซาตาน จงไปเสีย ให้ พ้น เพราะพระคัมภีร ์มี เข ียนไว้ว่า ‘จงนมัสการ
องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิ บัติ พระองค์ แต่ ผู้เดียว� ” 11 แล้วพญามารจึงละ
พระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
1

พระเยซูทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก 4:14-15)

มัทธิว 4:12
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12 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยินว่ายอห์นถูกขังไว้อยู่ในเรือนจํา พระองค์ ก็ เสด็จไปยังแคว้นกาลิ ลี 13 เมื่อเสด็จ
ออกจากเมืองนาซาเร็ธ แล้ว พระองค์ ก็ มาประทั บท ี่ เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่ง อยู่ รม
ิ ทะเลที่ เขตแดนเศบู ลุ น
และนั ฟทาลี 14 เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว้นเศบูลุนและ
แคว้นนั ฟทาลีทางข้างทะเลฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้นั่ง
อยู่ ในความมืด ได้ เห ็น ความสว่างยิง่ ใหญ่ และผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ในแดนและเงาแห่ง ความตาย ก็ มี ความสว่างขึ้น
ส่องถึงเขาแล้ว� 17 ตัง้ แต่นั ้นมาพระเยซูได้ทรงตัง้ ต้นประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักร
แห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว�

ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว ์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
ก็ ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน คือซีโมนที่ เรียก
ว่าเปโตร กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา กําลังทอดอวนอยูที
่ ่ทะเล เพราะเขาเป็นชาวประมง 19 พระองค์ตรัสกับ
เขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา� 20 เขาทัง้ สองได้ ละอวนตามพ
ระองค์ไปทันที
18 ขณะที่ พระเยซู ทรงดําเนิ นอยู่ตามชายทะเลกาลิ ลี

ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ต่อ ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น พี่ น้องอีก สองคน คือ ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น
น้ องชายของเขา กําลังชุน อวนอยู่ในเรือกับเศเบดี บิดาของเขา พระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้น เขา
ทัง้ สองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป
21

พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี
พระเยซู ได้ เสด็จ ไปทัว่ แคว้น กาลิ ลี ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐ แห่
งอาณาจั กรนน
ั ้ และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้หาย 24 กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เลื่อง
ลือไปทัว่ ประเทศซีเรีย เขาจึงพาบรรดาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ คนทีทนทุ
่
กข์เวทนา คนผีเข้า คนบ้า และคนเป็
นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย 25 และมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลี และแคว้น
ทศบุรี และกรุ งเยรู ซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น้ําจอร์แดนฟากข้างโน้ น ติดตามพระองค์ไป
23

5
การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิรน
ั ดร์ (ลก 6:20-49)
1 ครัน
้ ทอดพระเนตรเห็น คนมากดัง นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ขึ้น ไปบนภู เขา และเมื่อ ประทับ แล้ว เหล่ าสาวก
ของพระองค์ มาเฝ้าพระองค์ 2 และพระองค์ ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ ตรัสสอนเขาว่า 3 “บุ คคลผู้ใดรูส
้ ก
ึ บกพร่อง
ฝ่ายจิต วิญญาณ ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของเขา 4 บุ คคลผู้ ใดโศกเศร้า ผู้ นั้ น
เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั การทรงปลอบประโลม 5 บุ คคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้ นเป็นสุข เพราะว่า
เขาจะได้รบ
ั แผ่นดินโลกเป็นมรดก 6 บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้ นเป็นสุขเพราะว่าเขา
จะได้อม
ั พระกรุณา 8 บุคคลผู้ใดมี
่ิ บริบูรณ์ 7 บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้ นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
9
ใจบริสุทธิ์ ผู้นั้ นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้ เห็นพระเจ้า บุ คคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้ นเป็นสุข เพราะว่า
จะได้ เรียกเขาว่า เป็น บุตรของพระเจ้า 10 บุ คคลผู้ ใดต้องถูก ข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบธรรม ผู้ นั้ น
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา 11 เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนิ นทาว่าร้ายท่าน
ทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เพราะว่าบําเหน็ จของ
ท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ท้ังหลายทีอยู
่ ก่
่ อนท่านเหมือนกัน
คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก (มก 4:21-23; ลก 8:16-18)

13 ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก แต่ถ้าเกลือนั้ นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอก
ี อย่างไรได้

แต่นั้ นไปก็ไม่เป็นประโยชน์ อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบยํ่า 14 ท่านทั้งหลายเป็นความสว่าง
ของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ 15 ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนําไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตั้งไว้
บนเชิงเทียน จะได้สอ
่ งสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้ น 16 จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคน
ทั้งปวงอย่างนั้ น เพื่อว่าเขาได้ เห็นความดี ที่ท่านทํา และจะได้ สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ใน
สวรรค์
ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

17 อย่า คิด ว่า เรามาเพื่อ จะทําลายพระราชบัญญั ติ หรือ คํา ของศาสดาพยากรณ์ เสีย

เรามิ ได้ มาเพื่อ
จะทําลาย แต่มาเพื่อจะให้สําเร็จ 18 เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถึงฟ้าและดินจะล่วง
ไป แม้อักษรหนึ่ งหรือจุดๆหนึ่ งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่าจะสําเร็จทั้งสิ้น 19 เหตุฉะนั้ น
ผู้ ใดได้ ทําให้ ข้อ เล็ก น้ อยสัก ข้อ หนึ่ ง ในพระบัญญั ติ นี้ เบาลง ทั้ง สอนคนอื่น ให้ ทํา อย่างนั้ น ด้วย ผู้ นั้ น จะ
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ได้ชื่อว่า เป็นผูน
้ ้ อยทีส
่ ุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผูใดที
้
ประพฤติ
่
และสอนตามพระบัญญัติ ผูนั
้ ้ นจะ
ได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของ
ท่านไม่ย่ง
ิ กว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ท่านจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักร
แห่งสวรรค์
พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม
ท่านทั้ง หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา กล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่า ฆ่า คน� ถ้า ผู้ ใดฆ่า คน ผู้ นั้ น จะต้องถูก
พิพากษาลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดโกรธพีน
่ ้ องของตนโดยไม่มีเหตุ ผูนั
้ ้ นจะต้องถูก
พิพากษาลงโทษ ถ้า ผู้ ใดจะพู ดก ับ พี่น้องว่า ‘อ้ายบ้า� ผู้ นั้ น ต้องถูก นํา ไปที่ ศาลสูง ให้ พิพากษาลงโทษ
และผู้ ใดจะว่า ‘อ้ายโง่� ผู้ นั้ น จะมี โทษถึง ไฟนรก 23 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ท่านนํา เครื่องบูชามาถึง แท่น บูชา
แล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า พีน้
่ องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่ งข้อใดกับท่าน 24 จงวางเครื่องบูชาไว้ทีหน
่ ้าแท่นบู
ชา กล ับ ไปคืนดี กับ พี่น้องผู้ น้ั น เสี ยก ่อน แล ้ว จึง ค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับ
คู่ความโดยเร็วขณะที่พากันไป เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดคู่ความนั้ นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษา
แล ้ว ผู้ พิพากษาจะมอบท่านไว้กับ ผู้ คุม และท่านจะต้องถูก ขัง ไว้ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริง แก่
ท่านว่า ท่านจะออกจากที่น่ั นไม่ได้ กว่าท่านจะได้ ใช้หนี้ จนครบ 27 ท่านทั้งหลายได้ ยินว่ามีคํากล่าวใน
ครัง
้ โบราณว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้
เก ิด ใจกําหนั ด ในหญิง นั้ น ผู้ นั้ น ได้ ล่วงประเวณี ในใจกับ หญิง นั้ น แล้ว 29 ถ้า ตาข้างขวาของท่านทําให้
ท่านหลงผิด จงควัก ออกและโยนมัน ทิ้ง เสีย จากท่าน เพราะว่า จะเป็น ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่า ที่ จะ
เสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรก 30 และถ้ามือข้างขวาของท่านทําให้
ท่านหลงผิด จงตัด ออกและโยนมัน ทิ้ง เสีย จากท่าน เพราะว่า จะเป็น ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่า ที่ จะ
เสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรก
21

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)

‘ผู้ใดจะหย่าภรรยา ก็ให้เขาทําหนั งสือหย่าให้แก่ ภรรยานั้ น� 32 ฝ่ายเราบอก
ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ใดจะหย่า ภรรยา เพราะเหตุ อ่น
ื นอกจากการเล่น ชู้ ก็ เท่ ากับ ว่า ผู้ น้ั น ทําให้ หญิง นั้ น
ล่วงประเวณี และถ้า ผู้ ใดจะรับ หญิง ซึ่ง หย่า แล้ว เช่น นั้ น มาเป็น ภรรยา ผู้ นั้ นก ็ ล่วงประเวณี ด้วย 33 อี
กประการหนึ่ ง ท่านทั้ง หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา กล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่า เสีย คํา สัตย์ ปฏิญาณ แต่ จง
ปฏิ บั ติ ตามคํา สัตย์ ปฏิญาณของท่านต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 34 ฝ่ายเราบอกท่านทั้ง หลายว่า อย่า
ปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้า 35 หรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลก
ก็ ดี เพราะแผ่น ดิน โลกเป็ นที ่ รองพระบาทของพระองค์ หรือ จะอ้างถึง กรุง เยรูซาเล็ม ก็ ดี เพราะกรุง
เยรูซาเล็มเป็นราชธานี ของพระมหากษั ตริย์ 36 อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะ
กระทําให้ผมขาวหรือดําไปสักเส้นหนึ่ งก็ไม่ได้ 37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ ก็พอ คําพูด
เกินนี้ ไปมาจากความชั่ว
31 ยั งม ี คํา กล่าวไว้ว่า

จงรักศัตรู
ท่านทั้ง หลายเคยได้ยน
ิ คํา ซึ่ง กล่าวไว้ ว่า ‘ตาแทนตาและฟัน แทนฟัน� 39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า
อย่า ต่อสู้ คนชั่ว ถ้า ผู้ ใดตบแก้ม ขวาของท่าน ก็จงหัน แก้ มอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย 40 ถ้า ผู้ ใดอยากจะ
ฟ้องศาลเพื่อจะริบเอาเสื้อของท่าน ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วย 41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป
หนึ่ งกิโลเมตร ก็ให้เลยไปกับ เขาถึง สองกิโลเมตร 42 ถ้า เขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้า
จากผู้ทีอยากขอยื
่
มจากท่าน 43 ท่านทั้งหลายเคยได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้าน และเกลียด
44
ชังศัตรู�
ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทําดีแก่ผู้ที่เกล
ียดชัง ท่าน และจงอธิษฐานเพื่อ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ต่อ ท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน 45 จงทํา ดังนี้
เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวง
อาทิตย์ของพระองค์ข้น
ึ ส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่ว และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม
46 แม้ว ่า ท่านรัก ผู้ ที่รัก ท่าน ท่านจะได้ บําเหน็ จ อะไร ถึง พวกเก็บ ภาษี ก็กระทํา อย่างนั้ นม ิ ใช่หรือ 47 ถ้า
ท่านทักทายแต่ พี่ น้ องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้ กระทํา อะไรเป็น พิเศษยิ่ง กว่า คนทั้ง ปวงเล่า ถึง พวก
เก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั้ นมิใช่หรือ 48 เหตุ ฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดี รอบคอบ เหมือนอย่างพระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ�
38

6
คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-18)
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1 “จงระวังให้ดี ท่านอย่าทําทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็น มิฉะนั้ นท่านจะไม่ได้รับบําเหน็ จจาก
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 2 เหตุฉะนั้ น เมื่อท่านทําทาน อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือน
คนหน้า ซื่อ ใจคดกระทํา ในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อ จะได้ รบ
ั การสรรเสริญ จากมนุษย์ เราบอก
ความจริง แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของเขาแล้ว 3 ฝ่ายท่านทั้ง หลายเมื่อ ทํา ทาน อย่า ให้ มือ ซ้าย
รู ้การซึ่ งม ือ ขวากระทํา นั้ น 4 เพื่อ ทานของท่านจะเป็นการลับ และพระบิดาของท่านผู้ ทอดพระเนตร
เห็น ในที่ ลี้ลับ พระองค์ เองจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จ แก่ ท่านอย่างเปิด เผย 5 เมื่อ ท่านทั้ง หลาย
อธิษฐาน อย่า เป็น เหมือนคนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะเขาชอบยืน อธิษฐานในธรรมศาลาและที่ มุม ถนน
เพื่อ จะให้ คนทั้ง ปวงได้ เห็น เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่าน
เมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน
ที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่าง
เปิดเผย 7 แต่เมื่อท่านอธิษฐาน อย่าใช้คําซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูด
มากหลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟัง

แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)
เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบ
ก่อนที่ ท่านทูล ขอแล้ว 9 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ ว่า ข้า แต่ พระบิดาของข้า
พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เคารพสัก การะ 10 ขอให้
อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็น
ไปอย่างนั้ น ในแผ่น ดิน โลก 11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํา วัน แก่ ข้า พระองค์ ท้ัง หลายในกาล
วัน นี้ 12 และขอทรงโปรดยกหนี้ ของข้า พระองค์ เหมือนข้า พระองค์ ยกหนี้ ผู้ ที่ เป็น หนี้ ข้า พระองค์ นั้ น
13 และขออย่า นํา ข้า พระองค์ เข ้า ไปในการทดลอง แต่ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากความชั่ว ร้าย
เหตุ ว่า อาณาจักรและฤทธิ์ เดชและสง่า ราศี เป็น ของพระองค์ สบ
ื ๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 14 เพราะว่า ถ้า
ท่านยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ท่าน
ด้วย 15 แต่ ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิด
ของท่านเหมือนกัน
8 เหตุฉะนั้ นท่านอย่าเป็นเหมือนเขาเลย

การถืออดอาหารจากใจจริง

16 ยิ่งกว่านั้ นเมื่อท่านถืออดอาหาร

อย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด ด้วยเขาแสร้งทํา
หน้า ให้ ผิด ปกติ เพื่อ จะให้ คนเห็นว ่า เขาถือ อดอาหาร เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ
ของเขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า 18 เพื่อท่านจะไม่ปรากฏแก่
คนอื่นว่าถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้
ทอดพระเนตรเห็นในทีลี
่ ้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย
จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์

19 อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลก ที่ตัวมอดและสนิ มอาจทําลายเสียได้ และที่ขโมยอาจ
ขุดช่องลักเอาไปได้ 20 แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในสวรรค์ ที่ตัวมอดและสนิ มทําลายเสีย

ไม่ได้ และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ 21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ทีไ่ หน ใจของท่านก็จะ
อยู่ ที่ นั่ น ด้วย 22 ตาเป็น ประทีป ของร่างกาย เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ตาของท่านดี ทั้ง ตั วก ็ จะเต็ม ไปด้วยความ
สว่าง 23 แต่ถ้าตาของท่านชั่ว ทั้งตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืด เหตุฉะนั้ นถ้าความสว่างซึ่งอยู่
ในตั วท ่า นมืด ไป ความมืด นั้ น จะหนาทึบ สัก เพียงใด 24 ไม่มี ผู้ ใดปรนนิ บั ติ นายสองนายได้ เพราะเขา
จะชังนายข้างหนึ่ งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ ง หรือเขาจะนั บถือนายฝ่ายหนึ่ งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่าย
หนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะ
เอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหาร
มิ ใช่ หรือ และร่างกายสําคัญ ยิ่ง กว่า เครื่องนุ่ง ห่ม มิ ใช่ หรือ 26 จงดู นกในอากาศ มั นม ิ ได้ หว่าน มิได้
เกีย
่ ว มิได้สะสมไว้ในยุง
้ ฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้ง
หลายมิ ประเสริฐ กว่า นกหรือ 27 มี ใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อ ความสูง ให้ ยาว
ออกไปอีก สัก ศอกหนึ่ ง ได้ หรือ 28 ท่านกระวนกระวายถึง เครื่องนุ่ง ห่ม ทําไม จงพิจารณาดอกไม้ ที่ ทุ ่ง
นาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ป่ นด้
ั าย 29 และเราบอกท่านทั้งหลายว่า ซา
โลมอนเมื่อ บริบู รณ ์ ด้วยสง่า ราศี ของท่าน ก็ มิได้ ทรงเครื่องงามเท่า ดอกไม้ นี้ ดอกหนึ่ ง 30 เหตุ ฉะนั้ น
ถ้า พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่ ทุ ่ง นาอย่างนั้ น ซึ่ง เป็น อยู่ วัน นี้ และรุง
่ ขึ้น ต้องทิ้ง ในเตาไฟ โอ ผู้ มี ความ
เชื่อ น้ อย พระองค์ จะไม่ ทรงตกแต่ง ท่านมากยิ่ง กว่า นั้ น หรือ 31 เหตุ ฉะนั้ น อย่า กระวนกระวายว่า เรา
25 เหตุ ฉะนั้ น
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จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่ง ห่ม 32 (เพราะว่า พวกต่างชาติ แสวงหาสิ่งของ
ทั้งปวงนี้ � แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่า
นี้ 33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ให้แก่ท่าน 34 เหตุฉะนั้ น อย่ากระวนกระวายถึงพรุง
่ นี้ เพราะ
ว่าพรุง
่ นี้ ก็จะมีการกระวนกระวายสําหรับพรุง
่ นี้ เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยูแล้
่ ว�

7
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

“อย่า กล่าวโทษเขา เพื่อ ท่านจะไม่ ต้องถูก กล่าวโทษ 2 เพราะว่า ท่านทั้ง หลายจะกล่าวโทษเขา
อย่างไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้ น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ท่านจะได้รบ
ั ตวง
ด้วยทะนานอันนั้ น 3 เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพีน
่ ้ องของท่าน แต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ท้ังท่อนที่
อยู่ในตาของท่านเอง 4 หรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พีน้
่ องของท่านว่า ‘ให้เราเขีย
่ ผงออกจากตาของ
ท่าน� แต่ ดู เถิด ไม้ ทั้ง ท่อนก็ อยู่ ในตาของท่านเอง 5 ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด จงชัก ไม้ ท้ัง ท่อนออกจาก
ตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนั ด จึงจะเขีย
่ ผงออกจากตาพีน
่ ้ องของท่านได้ 6 อย่าให้สิ่งซึ่งบริ
สุทธิ์แก่ สุนัข และอย่าโยนไข่มุ กของท่านให้แก่ สุกร เกลือกว่ามันจะเหยียบยํ่าเสีย และจะหันกลับมา
กัดตัวท่านด้วย
1

พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)

7 จงขอแล้วจะได้

จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 8 เพราะว่าทุกคนทีขอก
่
ได้
็ รบ
ั คนที่
แสวงหาก็พบ และคนที่ เคาะก็จะเปิด ให้ เขา 9 ในพวกท่านมี ใครบ้างที่ จะเอาก้อนหิน ให้ บุตร เมื่อ เขา
ขอขนมปัง 10 หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา 11 เหตุฉะนั้ น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรูจ
้ ักให้ของดี
แก่บุ ตรของตน ยิ่งกว่านั้ นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอ
จากพระองค์
กฎทองคํา

12 เหตุ ฉะนั้ น

สิ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านปรารถนาให้ มนุษย์ทํา แก่ ท่าน จงกระทํา อย่างนั้ น แก่ เขาเหมือนกัน
เพราะว่านี่ คือพระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์
คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้ นนําไปถึงความพินาศ และคนที่เข้า
ไปทางนั้ นมีมาก 14 เพราะว่าประตูซ่ง
ึ นําไปถึงชีวตน
ิ ้นก
ั ็คับและทางก็แคบ ผูที
้ หาพบก็
่
มีน้อย
13 จงเข้าไปทางประตูแคบ

เรารู จ
้ ักผูพยากรณ์
้
เท็จได้โดยคําสอนของเขา

จงระวัง ผู้ พยากรณ์ เท ็จ ทีม
่ าหาท่านนุ่ง ห่ มด ุจ แกะ แต่ ภายในเขาร้ายกาจดุจ สุนัข ป่า 16 ท่านจะ
รูจ
้ ัก เขาได้ ด้วยผลของเขา มนุษย์ เก ็บ ผลองุน
่ จากต้นไม้ หนามหรือ หรือ ว่า เก็บ ผลมะเดื่อ จากต้น ผัก
หนาม 17 ดัง นั้ น แหละต้นไม้ ดี ทุ กต้น ย่อมให้ แต่ ผลดี ต้นไม้ เลวก็ ยอ
่ มให้ ผลเลว 18 ต้นไม้ ดี จะเกิด ผล
เลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ 19 ต้นไม้ทุกต้นซึ่งไม่เกิดผลดียอ
่ มต้องถูกฟันลงและทิ้งเสีย
ในไฟ 20 เหตุฉะนั้ น ท่านจะรูจ
้ ักเขาได้เพราะผลของเขา
15

ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป

21 มิใช่ทุกคนทีร
่ อ
้ งแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า� จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่

ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ 22 เมื่อถึงวันนั้ นจะมีคนเป็นอ
ันมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์
และได้ ขับ ผี ออกในพระนามของพระองค์ และได้ กระทํา การมหัศ จรรย์เป็ นอ ัน มากในพระนามของ
พระองค์มิใช่หรือ� 23 เมื่อนั้ นเราจะแจ้งแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรูจ
้ ักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทําความชั่วช้า จง
ไปเสียให้พ้นจากเรา�
รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)

24 เหตุ ฉะนั้ น ผู้ ใดที่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ของเราและประพฤติ ตาม

เขาก็เปรียบเสมือนผู้ ที่ มี สติ ปัญญาส
ร้างเรือนของตนไว้บนศิ ลา 25 ฝนก็ ตกและนํ้า ก็ ไหลท่วม ลมก็ พัด ปะทะเรือนนั้ น แต่ เรือนมิ ได้ พัง ลง
เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา 26 แต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือน
ผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27 ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั้ น เรือนนั้
นกพ
็ ังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้ นกใหญ่
็
ยิ่งนั ก� 28 ต่อมาครัน
้ พระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว
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ประชาชนก็ อัศจรรย์ใจด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์
ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์

29 เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสัง
่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ

8

คนโรคเรือ
้ นหายป่วย
1 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็ นอ ัน มากได้ ติ ดตามพระองค์ ไป 2 ดู เถิด มี คนโรคเรือ
้ น
มานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็ จะทรงบันดาลให้ ข้า พระองค์
สะอาดได้� 3 พระเยซู ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขา แล ้วตรัสว ่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใด
นั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็ หาย 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสสัง่ เขาว่า “อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลย แต่ จงไปสําแดงตัว
แก่ปุโรหิต และถวายเครื่องถวายตามซึ่งโมเสสได้ส่ง
ั ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลาย�
ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)

5 เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม มีนายร้อยคนหนึ่ งมาอ้อนวอนพระองค์ 6 ทูลว่า “พระองค์

เจ้าข้า ผู้รบ
ั ใช้ ของข้า พระองค์ เป็ นอ ัม พาตอยู่ ที่ บ้าน ทนทุกข์ เวทนามาก� 7 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เรา
จะไปรักษาเขาให้หาย� 8 นายร้อยผู้นั้นทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์
เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์ตรัสเท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรค 9 เพราะเหตุวา่ ข้า
พระองค์เป็นคนอยูใต้
่ วินัยทหาร แต่ก็ยังมท
ี หารอยูใต้
่ บังคับบัญชาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ ว่า
‘ไป� เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้นว่า ‘มา� เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็ทํา� 10 ครัน
้
พระเยซูทรงได้ยน
ิ ดังนั ้นกป
็ ระหลาดพระทัยนั ก ตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้ง หลายว่า เราไม่ เคยพบความเชื่อ ทีไ่ หนมากเท่า นี้ แม้ ในอิสราเอล 11 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า
คนเป็ นอ ัน มากจะมาจากทิศ ตะวัน ออกและทิศ ตะวัน ตก จะมาเอนกายลงกั นก ับ อับ ราฮัม และอิส อัค
และยาโคบในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ 12 แต่ บรรดาลูก ของอาณาจักรจะต้องถูก ขับ ไล่ ไสส่ง ออกไปใน
ที่ มืด ภายนอก ที่ นั่ น จะมี เสียงร้องไห้ ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน � 13 แล ้ว พระเยซู จึง ตรัส กับ นายร้อยว่า “ไปเถิด
ท่านได้เชื่ออย่างไร ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั้ น� และในเวลานั ้นเอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็หายเป็นปกติ
แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็น แม่ ยายของเปโตรนอนป่วย
จับไข้อยู่ 15 พระองค์ทรงถูกต้องมือนาง ไข้นั ้นก็หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย 16 พอคํ่าลง เขาพา
คนเป็ นอ ัน มากที่ มี ผี เข ้า สิง มาหาพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงขับ ผี ออกด้วยพระดํารัส ของพระองค์ และบรรดา
คนเจ็บ ป่วยนั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงรักษาให้ หาย 17 ทัง้ นี้ เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะโดยอิส ยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ ที่ ว่า ‘ท่านได้ แบกความเจ็บ ไข้ ของเราทัง้ หลาย และหอบโรคของเราไป� 18 ครัน
้ พระเยซู ทอด
พระเนตรเห็นประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้ข้ามฟากไป
14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเรือ นของเปโตร

ทรงลองใจผูติ
้ ดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)

ขณะนั ้ นม ี ธรรมาจารย์ คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้า จะตาม
ท่านไปทางนั ้น� 20 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรม
นุษย์ไม่มที
ี ที
่ จะวางศี
่
รษะ� 21 อีกคนหนึ่ งในพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรง
โปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อน� 22 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด ปล่อย
ให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด�
19

พายุสงบลงด้วยพระดํารัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก 8:22-25)

เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงเรือ พวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 24 ดู เถิด เก ิด พายุ ใหญ่ ในทะเล
จนคลื่น ซัด ท่วมเรือ แต่ พระองค์ บรรทมหลั บอย ู่ 25 และพวกสาวกของพระองค์ ได้ มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราเถิด เรากําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว � 26 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เหตุ
ไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ เจ้าผูมี
้ ความเชื่อน้ อย� แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบ
เงียบทัว่ ไป 27 คนเหล่านั ้ นก็อัศจรรย์ใจพู ดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นคนอย่างไรหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟัง
ท่าน�
23

คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)

ครัน
้ พระองค์ ทรงข้ามฟากไปถึง แดนกาดาราแล้ว มี คนสองคนที่ มี ผี สิ งได้ ออกจากอุโมงค์ ฝัง ศพมา
พบพระองค์ พวกเขาดุรา้ ยนั ก จนไม่มีผู้ใดอาจผ่านไปทางนั ้นได้ 29 ดูเถิด เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซูผู้เป็น
พระบุตรของพระเจ้า เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมาที่นี่ เพื่อจะทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ� 30 ไกล
จากที่นั่นมีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ 31 ผีเหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ถ้าท่านขับพวกเราออก ก็ขอให้
28
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เข ้า อยู่ในฝูง สุ กรน ัน
้ เถิด� 32 พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผี เหล่ านั ้ นว ่า “ไปเถอะ� ผี เหล่ านั ้ นก ็ ออกไปเข้า สิง อยู่ใน
ฝูงสุ กร ดูเถิด สุกรทัง้ ฝูงนั ้นก็วงิ่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล และจมนํ้าตายจนสิน
้ 33 ฝ่ายคนเลี้ยง
สุกรก็หนี เข้าไปในนคร เล่าบรรดาเหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปนั ้น กับเหตุที่เกิดขึ้นแก่คนทีมี
่ ผีเข้าสิงอยูนั
่ ้น 34 ดูเถิด
คนทัง้ นครพากันออกมาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค์แล้ว เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดน
ของเขา

9

พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)

1 และพระองค์ก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ 2 ดูเถิด เขาหามคนอัมพาตคนหนึ่ งซึ่งนอน
อยูบ
่ นที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย จึงตรัสกับคนอัมพาต
ว่า “ลูกเอ๋ย จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้ รบ
ั การอภัยแล้ว� 3 ดู เถิด พวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่า
“คนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาท� 4 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขาจึง ตรัสว ่า “เหตุ ไฉนท่านทั้ง หลายคิด
ชั่วอยู่ในใจเล่า 5 ที่จะว่า ‘บาปของเจ้าได้ รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด� นั้ น ข้าง
ไหนจะง่ายกว่ากัน 6 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รูว่
้ า บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกทีจ
่ ะโปรดยกความ
ผิดบาปได้� (พระองค์จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า� “จงลุกขึ้นยกทีน
่ อนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขาจึงลุกขึ้นไป
บ้านของตน 8 เมื่อประชาชนเป็ นอันมากเห็นดังนั ้น เขาก็อัศจรรย์ใจ แล้วพากันสรรเสริญพระเจ้า ผู้ได้ทรง
ประทานสิทธิอาํ นาจเช่นนั ้นแก่มนุษย์

ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
ก็ ทอดพระเนตรเห็น ชายคนหนึ่ ง ชื่ อม ัทธิวน ั ง่ อยู่ที่ ด่านเก็บ ภาษี จึง ตรัส
กับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 10 ต่อมาเมื่อพระเยซู เอนพระกายลงเสวยอยู่
ในเรือน ดูเถิด มีคนเก็บภาษี และคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาเอนกายลงร่วมสํารับกับพระองค์และกับพวก
สาวกของพระองค์ 11 เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้ว ก็กล่าวแก่พวกสาวกของพระองค์ว่า “ทําไมอาจารย์ของท่าน
จึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า� 12 เมื่อพระเยซู ทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงตรัสกับพวก
เขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอ 13 ท่านทั้งหลายจงไปเรียนรูค
้ วามหมาย
ของข้อความที่ ว่า ‘เราประสงค์ ความเมตตา ไม่ ประสงค์ เครื่องสัตวบู ชา � ด้วยว่า เรามิ ได้ มาเพื่อ จะ
เรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 14 แล้วพวกสาวกของยอห์นมาหาพระองค์ทูล
ว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหารบ่อยๆ แต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหาร�
15 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “สหายของเจ้า บ่าวเป็น ทุกข์ โศกเศร้า เมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ เขาได้ หรือ แต่
วันนั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั้ นเขาจะถืออดอาหาร
9 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เลยที่ นั่น ไป

คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนั ง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)

ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า เพราะว่า ผ้า ที่ ปะเข้า นั้ น เมื่อ หดจะทําให้ เสื้อ เก่า ขาด
กว้างออกไปอีก 17 และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั้ นถุงหนั งจะขาด นํ้า
องุน
่ จะรัว
่ ทั้งถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย แต่ เขาย่อมเอานํ้าองุน
่ ใหม่ใส่ในถุงหนั งใหม่ แล้วท้ง
ั สองอย่างก็
อยูด
่ ีด้วยกันได้�
16

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
“ลูกสาวของข้า พระองค์ พ่งึ ตาย ขอพระองค์ เสด็จ ไปวางพระหัตถ์ ของพระองค์ บนตัว เขา แล ้ว เขาจะฟื้ นขึ้
นอ ีก� 19 ฝ่ายพระเยซู จึง ทรงลุก ขึ้น เสด็จ ตามเขาไป และพวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามไปด้วย 20 ดู เถิด มี
ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ บสองปี มาแล้ว แอบมาข้างหลัง ถู กต้องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะ
นางคิดในใจว่า “ถ้าเราได้ แตะต้องฉลองพระองค์ เท่านั ้น เราก็ จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซู ทรงเหลียวหลัง
ทอดพระเนตรเห็น นางจึง ตรัสว ่า “ลูกสาวเอ๋ย จงชื่น ใจเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ทําให้ เจ้ าหายเป็น ปกติ�
นั บ ตัง้ แต่ เวลานั ้น ผู้ หญิง นั ้ นก ็ หายป่วยเป็น ปกติ 23 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเรือนของขุนนางนั ้น ทอด
พระเนตรเห็นพวกเป่าปี่ และคนเป็ นอันมากชุลมุนกันอยู่ 24 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงถอยออกไปเถิด
ด้วยว่า เด็ก หญิง คนนี้ ยง
ั ไม่ ตาย เป็น แต่ นอนหลั บอย ู่� เขาก็ พากัน หัวเราะเยาะพระองค์ 25 แต่ เมื่อ ทรง
ขับฝูงคนออกไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั ้ นก็ลุกขึ้น 26 แล้วกิตติศัพท์นี้ ก็
ลือไปทัว่ แคว้นนั ้น
18

ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
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27 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ก็ มี ชายตาบอดสองคนตามพระองค์ มาร ้ องว่า “บุ ตรดาวิด เจ้าข้า ขอ
เมตตาข้า พระองค์ ทัง้ หลายเถิด� 28 และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในเรือน ชายตาบอดทัง้ สองก็ เข ้า มาหา
พระองค์ 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 ของเจ้า
เถิด� 30 แล ้ว ตาของพวกเขาก็ กล ับ เห็นดี พระเยซู ได้ ทรงกําชับ เขาอย่างแข็ง ขั นว ่า “จงระวัง อย่า ให้ ผู้ ใด
รู เลย
้
� 31 แต่ เมื่อเขาไปจากที่ นั่นแล้ว ก็ เผยแพร่กิตติศัพท์ ของพระองค์ ทัว่ แคว้นนั ้น 32 ขณะเมื่อพระเยซู
และเหล่าสาวกกําลังเสด็จออกไปจากที่นั ่น ดูเถิด มีผู้พาคนใบ้คนหนึ่ งที่มีผีสิงอยูม
่ าหาพระองค์ 33 เมื่อทรง
ขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ไม่เคยเห็นการกระทําเช่นนี้ ในอิสราเอลเลย�
34 แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า “คนนี้ ขับผีออกด้วยฤทธิข
์ องนายผี�

คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
พระเยซู ได้ เสด็จ ดําเนิ น ไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศ
ข่าวประเสริฐ แห่ งอาณาจั กรน ัน
้ ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ ทุ กอย่างของพลเมืองให้ หาย 36 และเมื่อ
พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนก็ ทรงสงสารเขา ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจ ฝูง แกะไม่ มี ผู้
เลี้ยง 37 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “การเก็บ เกีย
่ วนั้ น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คน
งานยัง น้ อยอยู่ 38 เหตุ ฉะนั้ น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ทรงเป็น เจ้าของการเก็บ เกีย
่ วนั้ น ให้ ส่ง
คนงานมาในการเก็บเกีย
่ วของพระองค์�
35

10

ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
เมื่อ พระองค์ ทรง เรียก สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์ มา แล้ว พระองค์ ก็ ประทาน อํานาจ ให้ เขา ขับ ผี
โสโครกออกได้ และให้ รก
ั ษาโรคและความเจ็บ ไข้ ทุ กอย่างให้ หายได้ 2 อัครสาวกสิบ สองคนนั ้ นม ีช่ ื อด ัง นี้
คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้ องชายของ
เขา 3 ฟีลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผู้ที่ มีชื่ออ
ี กว่า ธัดเดอัส 4 ซี โมนชาวคานาอัน และยู ดาสอิส คาริโอทผู้ ที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น 5 สิ บสองคนนี้ พระเยซู
ทรงใช้ ให้ ออกไปและสัง่ เขาว่า “อย่า ไปทางที่ ไปสู่ พวกต่างชาติ และอย่า เข้าไปในเมืองของชาวสะมา
เรีย 6 แต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอลดีกว่า 7 จงไปพลางประกาศพลางว่า ‘อาณาจักร
แห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว� 8 จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้น
และจงขับ ผี ให้ ออก ท่านทั้ง หลายได้ รบ
ั เปล่าๆ ก็ จงให้ เปล่าๆ 9 อย่า หาเหรียญทองคํา หรือ เงิน หรือ
10
ทองแดงไว้ในไถ้ของท่าน
หรือย่ามใช้ตามทาง หรือเสื้อคลุมสองตัว หรือรองเท้า หรือไม้เท้า เพราะ
ว่าผู้ทํางานสมควรจะได้อาหารกิน 11 เมื่อท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดูวา
่ ใครเป็นคนเหมาะ
สมในที่นั้ น แล้วจงไปอาศัยกับผู้น้ั นจนกว่าจะจากไป 12 ขณะเมื่อท่านขึ้น เรือน จงให้พรแก่ ครัวเรือน
นั้ น 13 ถ้าครัวเรือนนั้ นสมควรรับพร ก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั้ น แต่ถ้าครัวเรือนนั้ นไม่สมควร
รับพร ก็ให้สันติ สุ ขน้ันกลับคืนมาสู่ท่าน 14 ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทั้งหลายและไม่ฟง
ั คําของท่าน เมื่อ
จะออกจากเรือนนั้ นเมืองนั้ น จงสะบัดผงคลี ที่ติ ดเท้าของท่านออกเสีย 15 เราบอกความจริงแก่ ท่าน
ว่า ในวันพิพากษานั้ น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่าโทษของเมืองนั้ น 16 ดูเถิด
เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยูท
่ ่ามกลางฝูงสุนัขป่า เหตุฉะนั้ นท่านจงฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือน
นกเขา 17 แต่จงระวังผู้คนไว้ให้ดี เพราะพวกเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาล และจะเฆีย
่ นท่านใน
ธรรมศาลาของเขา 18 และท่านจะถูกนําตัวไปอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็นแก่เรา เพื่อ
ท่านจะได้ เป็นพยานต่อเขาและต่อคนต่างชาติ 19 แต่เมื่อเขามอบท่านไว้นั้ น อย่าเป็นกังวลว่าจะพูด
อะไรหรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลา คําที่ท่านจะพูดนั้ นจะทรงประทานแก่ ท่านในเวลานั้ น 20 เพราะ
ว่า ผู้ ที่ พู ดม ิ ใช่ ตั วท ่านเอง แต่ เป็น พระวิญญาณแห่ง พระบิดาของท่าน ผู้ ตรัส ทางท่าน 21 แม้ว ่า พี่ ก็
จะมอบน้ องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 22 ท่านจะ
ถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุด ผู้นั้ นจะรอด 23 แต่เมื่อเขา
ข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนี ไปยังอีกเมืองหนึ่ ง เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมือง
ต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
1

ปัญหาของสาวก

24 ศิษย์ ไม่ ใหญ่ กว่า ครู

และทาสไม่ ใหญ่ กว่า นายของตน 25 ซึ่ง ศิษย์ จะได้ เป็น เสมอครู ของตน และ
ทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้ว ถ้าเขาได้ เรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบู ล เขาจะเรียกลู กบ้านของเขา
มากยิ่ง กว่า นั้ น สัก เท่าใด 26 เหตุ ฉะนั้ น อย่า กลัว เขา เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย
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หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้ ประจักษ์ 27 ซึ่ง เรากล่าวแก่ พวกท่านในที่ มืด ท่านจงกล่าวในที่ สว่าง และ
ซึ่งท่านได้ยน
ิ กระซิบทีหู
่ ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มี
อํานาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่ จงกลัวพระองค์ ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ท้ังจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรก
ได้ 29 นกกระจอกสองตัวเขาขายบาทหนึ่ งมิใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้ นแม้
สักตัวเดียวจะตกลงถึงดนก
ิ ไม่
็ ได้ 30 ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนั บไว้แลวท
้ ุกเส้น 31 เหตุฉะนั้ นอย่า
32
กลัวเลย ท่านทั้งหลายก็มีค่ากว่านกกระจอกหลายตัว
เหตุดังนั้ นผูใ้ ดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะ
รับผู้น้ั นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย 33 แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์
เราจะปฏิเสธผูน
้ ้ั นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา

34 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสูโลก
่

เรามิได้นําสันติภาพมาให้ แต่เรานําดาบมา 35 ด้วย
ว่าเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจ
กับแม่สามี 36 และผูที
้ อ
่ ยูร่
่ วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็นศัตรูต่อกัน 37 ผูใดที
้
ร่ กบ
ั ด
ิ ามารดายิ่งกว่ารักเราก็
ไม่สมกับเรา และผูใ้ ดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา ผูนั
้ ้ นกไม่
็ สมกับเรา 38 และผูใ้ ดทีไม่
่ รับเอากางเขน
ของตนตามเราไป ผู้นั้ นก็ไม่สมกับเรา 39 ผู้ที่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอดจะกลับเสียชีวต
ิ แต่ผู้ที่สู้เสียชีวต
ิ
ของตนเพราะเห็นแก่ เราก็จะได้ ชีวิตรอด 40 ผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รบ
ั เรา และผู้ที่รับเราก็รบ
ั พระองค์
ที่ทรงใช้เรามา 41 ผู้ที่รับศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่งศาสดาพยากรณ์ นั้ น ก็จะได้บําเหน็ จอย่างที่
ศาสดาพยากรณ์ พึงได้รับ และผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะนามแห่งผู้ชอบธรรมนั้ น ก็จะได้บําเหน็ จอย่าง
ที่ ผู้ ชอบธรรมพึง ได้ รับ 42 และผู้ ใดจะเอานํ้า เย็น สัก ถ้วยหนึ่ ง ให้ คนเล ็ กน้ อยเหล่า นี้ คนใดคนหนึ่ งด่ ม
ื
เพราะนามแห่งศิษย์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้ นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้�
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1 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัสส ัง
่ สาวกสิบ สองคนของพระองค์ เสร็จ แล้ว

สัง่ สอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา

พระองค์ ได้ เสด็จ จากที่ นั่น ไปเพื่อ จะ

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)

ฝ่ายยอห์น เมื่อ ติ ดอย ู่ ในเรือนจํา ได้ ยน
ิ ถึ งก ิ จการของพระคริสต์ จึง ได้ ใช้ สาวกสองคนของท่านไป 3 ทูล
ถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นผูที
้ ่จะมานั ้นหรือ หรือเราจะต้องคอยหาผูอื
้ ่น� 4 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า
“จงไปแจ้งแก่ยอห์นอีกครัง
้ ถึงสิ่งทีท
่ ่านได้ยน
ิ และได้เห็น 5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้
คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหู หนวกได้ยน
ิ ได้ คนตายแล้ว เป็น ขึ้น มา และข่าวประเสริฐ ก็ ประกาศแก่
คนอนาถา 6 บุ คคลผู้ใดไม่สะดุดเพราะเรา ผู้นั้ นเป็นสุข� 7 ครัน
้ สาวกเหล่านั ้นไปแล้ว พระเยซู เริม
่ ตรัส
กับคนหมู่นั้นถึงยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัด
หรือ 8 แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ ออ่อนนิ่ มหรือ ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้าเนื้ อนิ่ มก็อยูใน
่
พระนิ เวศของกษั ตริย์ 9 แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ทีเดียวและเราบอก
ท่านว่า ท่านนั้ น เป็น ยิ่ง กว่า ศาสดาพยากรณ์ เสี ยอ ีก 10 คือ ผู้ น้ั น เองที่ พระคัมภีร ์ได้ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด
เราใช้ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั้ น จะเตรียมทางของท่านไว้ข้างหน้า ท่าน� 11 เราบอกความจริง
แก่ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผูห
้ ญิงมานั้ น ไม่มผู
ี ใดใหญ่
้
กว่ายอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา แต่
ว่าผูที
้ ตํ
่ ่ าต้อยทีส
่ ุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก 12 และตั้งแต่สมัยยอห์นผูให้
้ รับ
บัพติศมาถึงทุกวันนี้ อาณาจักรแห่งสวรรค์ ก็เป็นสิ่งที่คนได้ แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรน
ก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ 13 เพราะคําของศาสดาพยากรณ์ ท้ังหลายและพระราชบัญญัติได้พยากรณ์ มาจน
ถึงยอห์นนี้ 14 ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับในเรื่องนี้ ก็ยอห์นนี้ แหละเป็นเอลียาห์ซ่ง
ึ จะมานั้ น 15 ใครมีหู
16
จงฟังเถิด
เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั่ งที่กลางตลาดร้องแก่ เพื่อน
17 กล่าวว่า ‘พวกฉั น ได้ เป่ า ปี่ ให้ พวกเธอ และเธอมิ ได้ เต้นรํา พวกฉั น ได้ พิลาปรํ่าไห้ แก่ พวกเธอ และ
พวกเธอมิได้ครํ่าครวญ� 18 ด้วยว่ายอห์นมาก็ไม่ได้กินหรือด่ ม
ื และเขาว่า ‘มีผีเข้าสิงอยู�
่ 19 ฝ่ายบุตร
มนุษย์มาทั้งกินและดื่ม เขาก็ว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็นคนกินเติบและดื่มน้ า
ํ องุน
่ มาก เป็นมิตรสหายกับคนเก็บ
ภาษี และคนบาป� แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้ น�
2

การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ

20 แล้วพระองค์ ก็ ทรงตัง
้ ต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิเป็
์ นส่วนมาก

เพราะ
เขามิ ได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ 21 “วิบัติ แก่ เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติ แก่ เจ้า เมืองเบธไซอิด า เพราะถ้า การอิทธิ
ฤทธิ์ซึ่งได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองจะได้น่ ง
ุ ห่ม
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ผ้า กระสอบ นั่ ง บนขี้เถ้า กล ับ ใจเสีย ใหม่ นานมาแล้ว 22 แต่ เราบอกเจ้า ว่า ในวัน พิพากษา โทษเมือง
ไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียม
ฟ้า แล้ว เจ้ าจะต้องลงไปถึง นรกต่างหาก ด้วยว่าการอิทธิฤทธิ์ซึ่ง ได้ กระทํา ในท่ามกลางเจ้า นั้ น ถ้า ได้
กระทําในเมืองโสโดม เมืองนั้ นจะได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้ 24 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมือง
โสโดมจะเบากว่า โทษของเจ้า� 25 ขณะนั ้น พระเยซู ทูล ตอบว่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า
สวรรค์ และแผ่น ดิน ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ที่พระองค์ ได้ ทรงปิดบัง สิ่ง เหล่า นี้ ไว้จากผู้ มี
ปัญญาและผู้ ฉลาด และได้ สา
ํ แดงให้ ผู้ น้ อยรู ้ 26 ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น อย่างนั้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบ
พระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใคร
รูจ
้ ักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรูจ
้ ักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ใดก็ตามที่พระบุตร
ประสงค์จะสําแดงให้รู ้
การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่
บรรดาผู้ ทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนั ก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทั้ง หลายหาย
เหนื่ อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล ้ว เรียนจากเรา เพราะว่า เรามี ใจอ่อนสุภาพและถ่อม
ลง และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของตน 30 ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของเรา
ก็เบา�
28

12

พระคริสต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
และพวกสาวกของพระองค์หว
ิ จึงเริม
่ เด็ดรวงข้าวมากิน
2 แต่ เมื่อ พวกฟาริสี เห ็น เข้า เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด สาวกของท่านทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้
ในวันสะบาโต� 3 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือ ซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านและ
พรรคพวกหิว 4 ท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า รับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซึ่งพระราช
บัญญัติห้ามไว้ไม่ให้ท่านและพรรคพวกรับประทาน ควรแต่ปุโรหิตพวกเดียว 5 ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่าน
ในพระราชบัญญั ติ หรือ ที่ วา
่ ในวัน สะบาโตพวกปุโรหิต ในพระวิ หารดูห มิ่ นว ัน สะบาโตแต่ ไม่มี ความ
ผิด 6 แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า ที่นี่มีผู้หน่ง
ึ เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก 7 แต่ ถ้าท่านทั้งหลายได้ เข้า
ใจความหมายของข้อทีว่
่ า ‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา� ท่านก็คงจะไม่กล่าว
โทษคนทีไม่
่ มีความผิด 8 เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต�
1 ในคราวนั ้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโต

ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
พระองค์ ก็ เข ้า ไปในธรรมศาลาของเขา 10 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ งม
ือ ข้างหนึ่ ง ลีบ คนทัง้ หลายถามพระองค์ ว่า “การรักษาโรคในวัน สะบาโตนั ้น พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้หรือ ไม่
� เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 11 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและ
แกะตั วน้น
ั ตกบ่อในวันสะบาโต ผู้นั้ นจะไม่ฉุ ดลากแกะตั วน้ันขึ้นหรือ 12 มนุษย์คนหนึ่ งย่อมประเสริฐ
ยิ่งกว่าแกะมากเท่าใด เหตุฉะนั้ นจึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ให้ทําการดีได้ ในวันสะบาโต� 13 แล
้วพระองค์ก็ตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็เหยียดออก และมือนั ้ นก็หายเป็นปกติเห
มือนมืออีกข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันถึงพระองค์ว่า จะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้
9 แล ้ว เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น

ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย

แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบ พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ออกไปจากที่ นั ่น และคนเป็ นอ ัน มากก็ตามพระองค์ ไป
พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิน
้ ทุกคน 16 แล้วพระองค์ทรงกําชับห้ามเขามิให้แพร่งพรายว่าพระองค์
17
คือ ผู้ ใด ทัง้ นี้ เพื่อ คํา ที่ ได้ กล ่าวไว้แล ้ว โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่ง ว่า 18 ‘ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของ
เราซึ่งเราได้ เลือกสรรไว้ ที่ รักของเรา ผู้ซึ่งจิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่าน
จะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และไม่รอ
้ งเสียงดัง ไม่มีใครได้ยน
ิ เสียง
ของท่านตามถนน 20 ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะทําให้การ
พิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน�
15

ชายมีผีสิงได้รบ
ั การรักษา พวกฟาริสีกล่าวหาว่าเป็นโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30; ลก
11:14-23)
22 ขณะนั ้น เขาพาคนหนึ่ งม ี ผี เข ้า สิง อยู่ ทัง
้ ตาบอดและเป็น ใบ้ มาหาพระองค์ พระองค์ ทรงรักษาให้ หาย
คนตาบอดและใบ้นั้นจึง พูด จึงเห็นได้ 23 และคนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ใจถามกั นว่า “คนนี้ เป็น บุตรของดาวิดมิ
ใช่หรือ� 24 แต่ พวกฟาริสี เมื่อได้ ยน
ิ ดังนั ้ นก็พู ดกันว่า “ผู้ นี้ ขับผีออกได้ ก็ เพราะใช้อาํ นาจเบเอลเซบู ลผู้เป็น
นายผี นั ้น � 25 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขาจึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่ง แตกแยก
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กันเองก็จะรกร้างไป เมืองใดๆหรือ ครัว เรือนใดๆซึ่ง แตกแยกกันเองจะตั้ง อยู่ ไม่ ได้ 26 และถ้า ซาตาน
ขับ ซาตานออกมั นก ็ แตกแยกกัน ในตัว มัน เอง แล ้ วอาณาจักรของมัน จะตั้ง อยู่ อย่างไรได้ 27 และถ้า
เราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุฉะนั้ น
พวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน 28 แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของ
พระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้า ก็ มาถึง ท่านแล้ว 29 หรือ ใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่ มี กําลัง มาก
และปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั้ นมัดไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้น
ทรัพย์ ในเรือนนั้ น ได้ 30 ผู้ ที่ ไม่ อยู่ ฝ่ายเราก็ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ เรา และผู้ ที่ ไม่ รวบรวมไว้ กับ เราก็ เป็น ผู้
กระทําให้กระจัดกระจายไป
ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
เราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคําหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้
มนุษย์ได้ เว้นแต่คําหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ 32 ผู้ใดจะกล่าว
ร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผูนั
้ ้ นได้ แต่ผูใดจะกล่
้
าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผูนั
้ ้น
ไม่ได้ทั้งโลกนี้ โลกหน้า
31 เพราะฉะนั้ น

คําพูดที่ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-45)

จงกระทํา ให้ ต้นไม้ ดี และผลของต้นไม้ น้ั น ดี หรือ กระทํา ให้ ต้นไม้ เลวและผลของต้นไม้ น้ั น เลว
เพราะเราจะรูจ
้ ัก ต้นไม้ ด้วยผลของมัน 34 โอ ชาติ งู ร้าย เจ้ าเป็น คนชั่ว แล้ว จะพูด ความดี ได้ อย่างไร
ด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิ่งที่เต็มอยู่ในใจ 35 คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้ น คนชั่วก็เอาของ
ชั่ว มาจากคลัง ชั่ว 36 ฝ่ายเราบอกเจ้า ทั้ง หลายว่า คํา ที่ ไม่ เป็น สาระทุก คํา ซึ่ง มนุษย์ พู ดนั้ น มนุษย์ จะ
ต้องให้การสําหรับ ถ้อยคํา เหล่า นั้ น ในวัน พิพากษา 37 เหตุ ว่าที่ เจ้ าจะพ้น โทษได้ หรือ จะต้องถูก ปรับ
โทษนั้ น ก็เพราะวาจาของเจ้า�
33

โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
“อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเห็น
หมายสําคัญ จากท่าน� 39 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คนชาติ ช่ว
ั และเล่น ชู้ แสวงหาหมายสําคัญ และ
จะไม่ ทรงโปรดให้ หมายสําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้แต่ หมายสําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ 40 ด้วยว่า
‘โยนาห์ได้ อยู่ในท้องปลาวาฬสามวันสามคืน� ฉั นใด บุ ตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืน
ฉั นนั้ น 41 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่าชาว
นี นะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดูเถิด ผูเป็
้ นใหญ่กว่าโยนาห์อยูที
่ น
่ ี่ 42 นา
งกษั ตริย์ ฝ่ายทิศ ใต้ จะลุก ขึ้น ในวัน พิพากษาพร้อมกับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า พระนาง
นั้ นได้มาจากทีส
่ ุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ผู้เป็นใหญ่กว่าซา
โลมอนก็อยูที
่ น
่ ี่
38 คราวนั ้ นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ทูลว่า

บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)

43 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว

มันก็ท่องเทีย
่ วไปในที่กันดาร เพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่ไม่พบ
เลย 44 แล ้วมั นก ็ กล่าวว่า ‘ข้า จะกลับ ไปยัง เรือนของข้า ที่ ข้า ได้ ออกมานั้ น� และเมื่ อม ัน มาถึ งก ็ เห ็น
เรือนนั้ นว ่าง กวาดและตกแต่ง ไว้แล้ว 45 มัน จึง ไปรับ เอาผี อ่ ื นอ ีก เจ็ด ผี รา
้ ยกว่า มัน เอง แล้ว ก็ เข ้า ไป
อาศัยทีนั
่ ่ น และในทีส
่ ุดคนนั้ นก็ตกทีน
่ ่ั งร้ายกว่าตอนแรก คนชาติช่วน
ี้ จะเป็นอย่างนั้ น�
ั ก็
ผู้ ประพฤติ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ก็ เปรียบเหมือนญาติ พี่ น้ องของพระคริสต์ (มก 3:31-35; ลก
8:19-21)
46 ขณะที่พระองค์ยังตรัสกับประชาชนอยูนั
่ ้น ดูเถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่
ภายนอกประสงค์ จะสนทนากับ พระองค์ 47 แล ้ว มี คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดาและพวกน้ องชาย
ของพระองค์ ยน
ื อยู่ข้างนอกประสงค์ จะสนทนากับพระองค์� 48 แต่ พระองค์ ตรัสตอบผู้ที่ ทูลพระองค์ นั้นว่า
“ใครเป็น มารดาของเรา ใครเป็น พี่น้องของเรา� 49 พระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ไปทางพวกสาวกของ
พระองค์ และตรัสว่า “ดูเถิด นี่ เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 50 ด้วยว่าผู้ใดจะกระทําตามพระทัยพระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั้ นแหละเป็นพีน
่ ้ องชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเกี่ยวกับผูห
้ ว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)

ใน วัน นั ้น เอง พระ เยซู ได้ เสด็จ จาก เรือน ไป ประ ทั บท ี่ ชายทะเล 2 มี คน พา กัน มา หา พระองค์ มาก นั ก
พระองค์ จึง เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ และบรรดาคนเหล่านั ้ นก ็ ยน
ื อยู่ บนฝั่ ง 3 แล ้ว พระองค์ ก็ ตรัส กับ เขา
1
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หลายประการเป็น คํา อุปมาว่า “ดู เถิด มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านพืช 4 และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื
ชก ็ ตกตามหนทางบ้างแล้ว นกก็ มาก ิน เสีย 5 บ้างก็ ตกในที่ ซ่ึ งม ี พ้ น
ื หิน มี เนื้ อด ิน แต่ น้ อย จึง งอกขึ้น
โดยเร็วเพราะดินไม่ลึก 6 แต่ เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็ตกกลาง
ต้น หนาม ต้น หนามก็ งอกขึ้น ปกคลุม เสีย 8 บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ว เกิด ผล ร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง
สามสิบ เท่า บ้าง 9 ใครมี หู จงฟัง เถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึง มาทูล พระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ ตรัส กับ
เขาเป็น คํา อุปมา� 11 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะว่า ข้อ ความลึ กล ับ ของอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ทรง
โปรดให้ ท่านทั้ง หลายรู ้ ได้ แต่ คนเหล่า นั้ น ไม่ โปรดให้ รู ้ 12 ด้วยว่า ผู้ ใดมี อยู่ แล้ว จะเพิ่ม เติม ให้ คนนั้
นม ี เหลือเฟือ แต่ ผู้ ใดที่ไม่มี นั้ น แม้ว ่า ซึ่ง เขามี อยู่จะต้องเอาไปจากเขา 13 เหตุ ฉะนั้ น เราจึง กล่าวแก่
เขาเป็น คํา อุปมา เพราะว่า ถึง เขาเห็นก ็ เหมือนไม่ เห็น ถึง ได้ ยิ นก ็ เหมือนไม่ ได้ ยิน และไม่ เข้าใจ 14 คํา
พยากรณ์ ของอิส ยาห์ ก็ สําเร็จ ในคนเหล่านั้ นที ่ ว่า ‘พวกเจ้า จะได้ ยิ นก ็ จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็ จริง
แต่ จะไม่ รับ รู ้ 15 เพราะว่า ชนชาติ นี้ กลายเป็น คนมี ใจเฉื่ อยชา หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่า ใน
เวลาใดเขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหัน
กลับมา และเราจะได้รก
ั ษาเขาให้หาย� 16 แต่ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหู ของ
ท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยิน 17 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ชอบธรรม
เป็ นอ ัน มากได้ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง ท่านทั้ง หลายเห็น อยู่ นี้ แต่ เขามิ เคยได้ เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่ง
ท่านทั้ง หลายได้ ยิน แต่ เขาก็มิ เคยได้ ยิน 18 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจงฟัง คํา อุปมาว่า ด้วยผู้ หว่า นพื
ชน้น
ั 19 เมื่อผูใ้ ดได้ยน
ิ พระวจนะแห่งอาณาจักรน้น
ั แต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจ
เขานั้ นไปเสีย นั่ นแหละได้แก่ผู้ซึ่งรับเมล็ดริมหนทาง 20 และผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกในที่ดินซึ่งมีพ้ น
ื หินนั้ น
ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดี 21 แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยู่ชั่วคราว
และเมื่อ เกิด การยากลําบากหรือ การข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้ น ต่อ มาเขาก็ เลิก เสีย 22 ผู้ ที่ รับ
เมล็ดซึ่ง ตกกลางหนามนั้ น ได้แก่ บุ คคลที่ได้ ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการ
ล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนั้ นเสีย และเขาจึงไม่เกิดผล 23 ส่วนผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกในดินดี
นั้ น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะและเข้าใจ คนนั้ นก ็ เก ิด ผลร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง สามสิบ เท่า
บ้าง�
คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
พระองค์ ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้ เขาทัง้ หลายฟัง ว่า “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนชาย
คนหนึ่ ง ได้ หว่านพืช ดี ในนาของตน 25 แต่ เมื่อ คนทั้ง หลายนอนหลั บอย ู่ ศัตรู ของคนนั้ น มาหว่านข้าว
ละมานปนกับข้าวสาลีน้ั นไว้ แล้วก็หลบไป 26 ครัน
้ ต้นข้าวนั้ นงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ปรากฏ
ขึ้นด้วย 27 พวกผู้รับใช้แห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่าน
มิ ใช่ หรือ แต่ มี ข้าวละมานมาจากไหน� 28 นายก ็ ตอบพวกเขาว่า ‘นี้ เป็นการกระทํา ของศั ตรู � พวกผู้
รับใช้จึงถามนายว่า ‘ท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ� 29 แต่นายตอบว่า
‘อย่าเลย เกลอ
ื กว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลีด้วย 30 ให้ทั้งสองจําเริญไปด้วยกันจนถึง
ฤดูเกีย
่ ว และในเวลาเกีย
่ วนั้ นเราจะสั่งผู้เกย
ี่ วว่า “จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แต่
ข้าวสาลีนั้ นจงเก็บไว้ในยุง
้ ฉางของเรา� ’ ”
24

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ัก
กาดเมล็ด หนึ่ ง ซึ่ง ชายคนหนึ่ ง เอาไปเพาะลงในไร่ของตน 32 เมล็ด นั้ นที ่ จร ิ งก ็ เล็ก กว่า เมล็ด ทั้ง ปวง
แต่ เมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ ใหญ่ ที่ สุด ท่ามกลางผัก ทั้ง หลาย และจําเริญ เป็นต้น ไม้ จนนกในอากาศมาทํา รัง
อาศัยอยูต
่ ามกิ่งก้านของต้นนั้ นได้�
31 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาอีกข้อหนึ่ งให้เขาฟังว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่งผูห
้ ญิง
คนหนึ่ ง เอามาเจือ ลงในแป้ง สามถัง จนแป้ง นั้ น ฟู ข้น
ึ ทั้งหมด� 34 ข้อความเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ พระเยซู ตรัส
กับหมู่ชนเป็นคําอุปมา และนอกจากคําอุปมา พระองค์มิได้ตรัสกับเขาเลย 35 ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จตามพระ
วจนะที่ ตรัส โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราจะอ้า ปากกล่าวคํา อุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่ง ปิด ซ่อนไว้ตัง้ แต่
เดิมสร้างโลก�
33 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่ งว่า

ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน

36 แล ้ว พระเยซู จึง ทรงให้ ฝูง ชนเหล่า นั ้น จากไปและเสด็จ เข้าไปในเรือน

พวกสาวกของพระองค์ ก็ มาเฝ้า
พระองค์ ทูล ว่า “ขอพระองค์ ทรงโปรดอธิบายให้ พวกข้า พระองค์ เข ้า ใจคํา อุปมาที่ วา่ ด้วยข้าวละมานในนา
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นั ้น� 37 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีน้ั นได้แก่บุตรมนุษย์ 38 นาน้น
ั ได้แก่โลก ส่วนเมล็ด
พืช ดี ได้แก่ ลูก หลานแห่ งอาณาจั กร แต่ ข้าวละมานได้ แก่ ลูก หลานของมารร้าย 39 ศัตรู ผู้ หว่านข้าว
ละมานได้แก่พญามาร ฤดูเกย
ี่ วได้แก่การสิ้นสุดของโลกนี้ และผูเก
้ ย
ี่ วนั้ นได้แก่พวกทูตสวรรค์ 40 เหตุ
ฉะนั้ น เขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไร ในการสิ้นสุดของโลกนี้ ก็จะเป็นอย่างนั้ น 41 บุ ตรมนุษย์
จะใช้ พวกทูต สวรรค์ ของท่านออกไปเก็บ กวาดทุก สิ่ง ที่ ทําให้ หลงผิด และบรรดาผู้ ที่ ทําความชั่ว ช้า ไป
จากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิ้ง ลงในเตาไฟอัน ลุก โพลง ที่ นั่ น จะมี การร้องไห้ ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน
43 คราวนั้ นผูช
้ อบธรรมจะส่องแสงอยูใ่ นอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ ซ่อนไว้ในทุ่ง นา เมื่ อม ี ผู้ ใดพบแล้
วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่ แล้วไปซื้อทุ่งนานั้ น
44

คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี
ไข่มุกเม็ดหนึ่ งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้ น
45 อีกประการหนึ่ ง

46 ซึ่งเมื่อได้ พบ

คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนอวนที่ ลากอยู่ ในทะเล ติ ดปลารวมทุก ชนิ ด
48 ซึ่ง เมื่อ เต็ม แล้ว เขาก็ ลากขึ้น ฝั่งนั่ ง เลือกเอาแต่ ที่ ดี ใส่ ในภาชนะ แต่ ที่ ไม่ ดี นั้ นก ็ ท้ิง เสีย 49 ในการ
สิ้น สุด ของโลกก็ จะเป็น อย่างนั้ น แหละ พวกทูต สวรรค์ จะออกมาแยกคนชั่ว ออกจากคนชอบธรรม
50 แล ้ วจะทิ้ง ลงในเตาไฟอัน ลุก โพลง ที่ นั่ น จะมี การร้องไห้ ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน � 51 พระเยซู ตรัส กับ เขา
ว่า “ข้อความเหล่า นี้ ท่านทั้ง หลายเข้าใจแล้ว หรือ� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “เข้าใจ พระเจ้า ข้า� 52 ฝ่าย
พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เพราะ ฉะนั้ น พวก ธรรมา จาร ย์ ทุ ก คน ที่ ได้ รับ การ สั่ง สอน ถึง อาณาจักร แห่ง
สวรรค์แล้ว ก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านทีเ่ อาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�
47

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ

53 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ได้ ตรัสคํา อุปมาเหล่า นี้ เสร็จ แล้ว

พระองค์ ก็ เสด็จไปจากที่ นั ่น 54 เมื่อพระองค์ เสด็จ
มาถึ งบ้านเมืองของพระองค์แล้ว พระองค์ก็สัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา จนคนทัง้ หลายประหลาดใจแล้ว
พูดกันว่า “คนนี้ มีสติปัญญาและการอิทธิฤทธิอย่
์ างนี้ มาจากไหน 55 คนนี้ เป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ มารดาของ
เขาชื่อ มารีย์มิใช่หรือ และน้ องชายของเขาชื่อ ยากอบ โยเสส ซี โมน และยู ดาสมิ ใช่หรือ 56 และน้ องสาวทัง้
หลายของเขาก็อยูกั
่ บเรามิใช่หรือ เขาได้สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ มาจากไหน� 57 เขาทัง้ หลายจึงหมางใจในพระองค์
ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือ เว้นแต่ในบ้านเมืองของตน และใน
ครัวเรือนของตน� 58 พระองค์จึงมิได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิมากที
่นั ่น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ
์

14
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-9)
1 ครัง
้ นั ้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิตติศัพท์ ของพระเยซู 2 จึงกล่าวแก่พวกคนใช้ของท่านว่า “ผู้นี้ แหละเป็น
ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา ท่านได้ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง กระทํา การอิทธิ ฤทธิ์ได้ �
3 ด้วยว่า เฮโรดได้ จับ ยอห์ นม ัด แล้ว ขัง คุก ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย สภรรยาของฟี ลิ ปน ้ องชายของตน
4 เพราะยอห์นเคยทูลท่านว่า “ท่านผิดพระราชบัญญัติ ที่ รับนางมาเป็ นภรรยา� 5 ถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอห์
นก็กลัวประชาชน ด้วยว่าเขาทัง้ หลายนั บถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6 แต่เมื่อวันฉลองวันกําเนิ ดของ
เฮโรดมาถึง บุ ตรสาวนางเฮโรเดียสก็ เต้นรําต่อหน้าเขาทัง้ หลาย ทําให้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึงสัญญาโดย
ปฏิญาณว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็ จะให้สิ ่ง นั ้น 8 บุ ตรสาวก็ ทูล ตามที่ มารดาได้ สัง่ ไว้แล ้ วว ่า “ขอศีรษะยอห์น ผู้
ให้รับบัพติศมาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั นที ่นี่ เพคะ� 9 ฝ่ายกษั ตริย์เฮโรดก็ เศร้าใจ แต่ เพราะเหตุ ที่ ได้ ปฏิญาณ
ไว้และเพราะเห็นแก่พวกที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันกับท่าน จึงออกคําสังอน
่
ุญาตให้ 10 แล้วก็ใช้คนไป
11
ตัดศีรษะยอห์นในคุก เขาจึงเอาศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั ้น หญิงสาวนั ้ นก็เอาไปให้มารดา
12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห์นก็มารับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ
ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)
พระองค์ จึง ลงเรือ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ไปยัง ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง พระองค์ เมื่อ
ประชาชนทัง้ ปวงได้ยิน เขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไป 14 ครัน
้ พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็
ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา จึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หาย 15 ครัน
้
13 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ว

มัทธิว 14:16
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มัทธิว 15:18

เวลาเย็น แล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ ก็ เย็น ลงมากแล้ว
ขอพระองค์ ทรงให้ประชาชนไปเสีย เถิด เพื่อ เขาจะได้ ไปซื้อ อาหารตามหมู่บ้านสําหรับ ตนเอง� 16 ฝ่ายพระ
เยซู ตรัส กับ พวกสาวกว่า “เขาไม่ จําเป็น ต้องไปจากที่ นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� 17 พวกสาวกจึง ทูล
พระองค์ ว่า “ที่ นี่ พวกข้า พระองค์ มี แต่ ขนมปัง เพียงห้า ก้อนกับ ปลาสองตัว เท่านั ้น� 18 พระองค์ จึง ตรัสว ่า
“เอาอาหารนั้ นมาให้เราที่นี่ เถิด� 19 แล้วพระองค์ ทรงสัง่ ให้คนเหล่านั ้นนั ่งลงที่ หญ้า เมื่อทรงรับขนมปัง
ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน น
ั ้ แล้ว ก็ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ทรงขอบพระคุ ณ และหัก ขนมปัง ส่ง ให้
เหล่าสาวก เหล่าสาวกก็แจกให้คนทัง้ ปวง 20 เขาได้กินอิมท
่ ุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้น เขาเก็บไว้ได้
ถึง สิบ สองกระบุง เต็ม 21 ฝ่ายคนที่ ได้ รับ ประทานอาหารนั ้ นม ี ผู้ ชายประมาณห้า พัน คน มิได้ นั บ ผู้ หญิง และ
เด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)

22 ในทันใดนั ้น พระเยซู ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงเรือ ข้ามฟากไปก่อน

ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง
ประชาชนกลับบ้าน 23 และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั ้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลําพังเพื่อ
จะอธิษฐาน เมื่อถึงเวลาคํ่า พระองค์ยังทรงอยูที
่ ่นั ่นแต่ผู้เดียว 24 แต่ขณะนั ้นเรืออยูก
่ ลางทะเลแล้ว และถูก
25
คลื่น โคลงเพราะทวนลมอยู่ ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระเยซู จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง เหล่า สาวก
26 เมื่อ เหล่า สาวกเห็น พระองค์ ทรงดําเนิ น มาบนทะเล เขาก็ ตกใจนั ก พู ดก ั นว ่า “เป็ น ผี� เขาจึง ร้องอึง ไป
เพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย�
เปโตรสงสัยและจมลง

“พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แน่ แล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์
เดิน บนนํ้า ไปหาพระองค์� 29 พระองค์ ตรัสว ่า “มาเถิด� เมื่อ เปโตรลงจากเรือ แล้ว เขาก็ เดิน บนนํ้า ไปหา
พระเยซู 30 แต่ เมื่อ เขาเห็นลมพัด แรงก็ กลัว และเมื่อ กําลัง จะจมก็ รอ
้ งว่า “พระองค์ เจ้าข้า ช่วยข้า พระองค์
ด้วย� 31 ในทันใดนั ้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ แล้วตรัสกับเขาว่า “โอ คนมีความเชื่อน้ อย เจ้า
สงสัย ทําไม� 32 เมื่อ พระองค์ กับ เปโตรขึ้น เรือ แล้ว ลมก็ สงบลง 33 เขาทัง้ หลายที่ อยู่ในเรือ จึง มานมัสการ
พระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้ว� 34 ครัน
้ พวกเขาข้ามฟากไปแล้ว ก็มาถึงแข
วงเยนเนซาเรท 35 เมื่อคนในสถานที่นั้นรู้จักพระองค์แล้วก็ใช้คนไปบอกกล่าวทัว่ แคว้นนั ้น ต่างก็พาบรรดา
คนเจ็บ ป่วยมาเฝ้า พระองค์ 36 เขาทูล อ้อนวอนขอพระองค์ โปรดให้ เขาได้ แตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์
เท่านั ้น และผูใ้ ดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน
28 ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ ว่า
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ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
ครัง้ นั ้น พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริ สี ซึ่ง มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา ทูล ถาม พระ เยซู ว่า 2 “ทําไม
พวกสาวกของท่านจึงละเมิด ประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้วยว่าเขามิ ได้ ล้างมือ เมื่อเขารับประทาน
อาหาร� 3 แต่ พระองค์ ได้ ตรัส ตอบ เขา ว่า “เหตุ ไฉน พวก ท่าน จึง ละ เมิด พระ บัญญั ติ ของ พระเจ้า ด้วย
ประเพณี ของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดา
ของตน� และ ‘ผูใดด่
้
าแช่งบด
ิ ามารดาของตน ผูนั
้ ้ นต้องถูกปรับโทษถึงตาย� 5 แต่พวกท่านกลับสอน
ว่า ‘ผู้ ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาว่า “สิ ่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่ง นั้ น เป็น ของ
ถวายแล้ว� 6 ผู้ นั้ น จึง ไม่ ต้องให้ เกียรติ บิ ดามารดาของตน� อย่างนั้ น แหละท่านทั้ง หลายทํา ให้ พระ
บัญญัติ ของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่ ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้าซื่อใจคด อิสยาห์
ได้ พยากรณ์ ถึง พวกท่านถูก แล้ วว ่า 8 ‘ประชาชนนี้ เข ้า มาใกล้ เราด้วยปากของเขา และให้ เกียรติ เรา
ด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอา
บทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน� ” 10 แล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัส
กับเขาว่า “จงฟังและเข้าใจเถิด 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกมา
จากปากนั้ น แหละทําให้ มนุษย์ เป็น มลทิน� 12 ขณะนั ้น พวกสาวกมาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงทราบ
แล้ว หรือ ว่า เมื่อ พวกฟาริสี ได้ ยิน คํา ตรัสน ัน
้ เขาแค้น เคืองใจนั ก� 13 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “ต้นไม้ ใดๆ
ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสีย 14 ช่างเขาเถิด เขาเป็น
ผู้นํา ตาบอดนําทางคนตาบอด ถ้า คนตาบอดนําทางคนตาบอด ทั้ง สองจะตกลงไปในบ่อ� 15 ฝ่ายเป
โตรทูลพระองค์ ว่า “ขอทรงโปรดอธิบายคําอุปมานี้ ให้พวกข้าพระองค์ ทราบเถิด� 16 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบ
ว่า “ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ เข ้า ใจด้วยหรือ 17 ท่านยัง ไม่ เข ้า ใจหรือ ว่า สิ ่ง ใดๆซึ่ง เข้าไปในปากก็ ลงไปใน
ท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป 18 แต่ สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้ นแหละทําให้มนุษย์เป็น
1
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มลทิน 19 ความคิด ชั่ว ร้าย การฆาตกรรม การผิด ผัว ผิด เมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็น
พยานเท็จ การพูดหมิ่นประมาท ก็ออกมาจากใจ 20 สิ่งเหล่านี้ แหละทีทํ
่ าให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่ซึ่งจะ
รับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อน ไม่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มก 7:24-30)

แล ้ว พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั่น เข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน 22 ดู เถิด มี หญิง ชาวคา
นาอันคนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั ้ นร้องทูลพระองค์ ว่า “โอ พระองค์ ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรด
เมตตาข้าพระองค์เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลําบากยิง่ นั ก� 23 ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบ
เขาสัก คํา เดียว และพวกสาวกของพระองค์ มาอ้อนวอนพระองค์ ทูล ว่า “ไล่ เธอไปเสีย เถิด เพราะเธอร้อง
ตามเรามา� 24 พระองค์ ตรัส ตอบว่า “เรามิ ได้ รับ ใช้มาหาผู้ ใด เว้น แต่ แกะหลงของวงศ์ วานอิสราเอล�
25 ฝ่ายหญิงนั ้ นก็มานมัสการพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด� 26 พระองค์
จึงตรัสตอบว่า “ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร� 27 ผูหญิ
้ งนั ้นทูลว่า “จริงพระองค์เจ้าข้า
แต่สุนัขนน
ั ้ ย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน� 28 แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “โอ หญิงเอ๋ย ความเชื่อ
ของเจ้าก็มาก ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด� และลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะ
นั ้น
21

ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)

พระเยซู จึง เสด็จ จากที่ นั่น มายัง ทะเลกาลิ ลี แล ้ว เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาทรงประทั บท ี่ นั ่น 30 และประชา
ชนเป็นอันมากมาเฝ้าพระองค์ พาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบ
พระบาทของพระเยซู แล้วพระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย 31 คนเหล่านั ้นจึงอัศจรรย์ใจนั กเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้
คนพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้ คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล
29

ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)
ฝ่ายพระเยซู ทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์ มาตรัสว ่า “เราสงสารคนเหล่า นี้ เพราะเขาค้างอยู่
กับ เราได้ สามวัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน เราไม่ อยากให้ เขาไปเมื่อ ยัง อดอาหารอยู่ กล ั วว ่า เขาจะ
หิวโหยสิ้น แรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูล พระองค์ ว่า “ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอ
เลี้ยงคนเป็ นอันมากนี้ ให้อิม
่ ได้� 34 พระเยซู จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มีเจ็ดก
้อ นกับ ปลาเล็กๆสองสามตัว� 35 พระองค์ จึง สัง่ ประชาชนให้นั่ง ลงที่ พื้น ดิน 36 แล ้ว พระองค์ ทรงรับ ขนมปัง
เจ็ดก้อนและปลาเหล่านั ้นมาขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้
ประชาชน 37 และคนทัง้ ปวงได้รบ
ั ประทานอิมท
็ กระบุงเต็ม 38 ผูที
้ ่ได้รับ
่ ุกคน อาหารที่เหลือนั ้น เขาเก็บได้เจด
ประทานอาหารนั ้ นม ี ผู้ ชายสี่ พัน คน มิได้ นั บ ผู้ หญิง และเด็ก 39 พระองค์ ตรัสส ัง่ ให้ประชาชนไปแล้ว ก็ เสด็จ
ลงเรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา
32

16

พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)

1 พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอร้องให้พระองค์สําแดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์

ให้เขาเห็น 2 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “พอตกเย็น ท่านทั้ง หลายพูด ว่า ‘รุง
่ ขึ้น อากาศจะโปร่งด ี เพราะ
ฟ้า สี แดง � 3 ในเวลาเช้า ท่านพูด ว่า ‘วัน นี้ จะเกิด พายุ ฝนเพราะฟ้า แดงและมัว� โอ คนหน้า ซื่อ ใจ
คด ท้องฟ้า นั้ น ท่าน ทั้ง หลาย ยัง อาจ สังเกต รู ้ และ เข้าใจ ได้ แต่ หมาย สําคัญ แห่ง กาล นี้ ท่าน กลับ ไม่
เข้าใจ 4 คนชาติ ช่ว
ั และเล่น ชู้ แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้แต่
หมายสําคัญของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั้ น� แล้วพระองค์ ก็ เสด็จไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของ
พระองค์ เมื่อข้ามฟากนั ้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)
“จงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดี� 7 เหล่าสาวกจึง
ปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปังมา� 8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่า “โอ ผู้มีความ
เชื่อน้ อย เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่ได้เอาขนมปังมา 9 ท่านยังไม่เข้าใจและจํา
ไม่ได้ หรือ เรื่องขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคนนั้ น ท่านเก็บที่เหลือได้ กี่กระบุง 10 หรือขนมปังเจ็ดก้อ
นกับคนสี่พันคนนั้ น ท่านเก็บที่เหลือได้ กี่กระบุง 11 เป็นไฉนพวกท่านถึงไม่เข้าใจว่า เรามิได้ พู ดกับท
่านด้วยเรื่องขนมปัง แต่ได้ว่าให้ท่านระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดี� 12 แล้วพวกสาวกก็
เข้าใจว่า พระองค์มิได้ตรัสสัง่ เขาให้ระวังเชื้อขนมปัง แต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า
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การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเขตเมืองซี ซารียาฟ ี ลิ ป ปี พระองค์ จึง ตรัส ถามพวกสาวกของพระองค์ ว่า
“คนทั้งหลายพูดกันว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใด� 14 เขาจึงทูลตอบว่า “บางคนว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับ
บัพ ติศ มา แต่ บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่นว ่า เป็น เยเรมีย์ หรือ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดาพยากรณ์ �
15 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “แล ้ว พวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � 16 ซี โมนเปโตรทูล ตอบว่า “พระองค์ ทรง
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่
13

พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร

“ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะว่าเนื้ อหนั งและโลหิตมิได้ แจ้ง
ความนี้ แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า
ท่านคือ เปโตร และบนศิ ลาน ี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตู แห่ งนรกจะมี ชย
ั ต่อ คริสตจั
กรน้ันก็หามิได้ 19 เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่าน จะผูกมัดสิ่งใดใน
โลก สิ ่งนั้ นก ็ จะถูก มัด ในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิ่ง ใดในโลก สิ ่ง นั้ น จะถูก ปล่อยในสวรรค์� 20 แล ้ว
พระองค์ทรงกําชับห้ามเหล่าสาวกของพระองค์ มิให้บอกผู้ใดว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
17 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า

พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การตรึง บนไม้ กางเขนและการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์ (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 และพวกธรรมา
จารย์ จนต้องถูกประหารเสีย แต่ในวันทีส
่ ามจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์
เริมท
่ ูล ท้วงพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ให้เหตุการณ์ นั ้น อยู่ หา่ งไกลจากพระองค์ เถิด อย่า ให้เป็น อย่างนั ้น
แก่ พระองค์ เลย � 23 พระองค์ จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลัง เรา เจ้
าเป็น เครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้า มิ ได้ คิด ตามพระดําริ ของพระเจ้า แต่ ตามความคิด ของมนุษย์�
24 ขณะนั ้น พระเยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่ตามเรามา ให้ ผู้ นั้ น เอาชนะตัว เอง
และรับ กางเขนของตนแบกและตามเรามา 25 เพราะว่า ผู้ ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้ นั้ น จะเสีย
ชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด 26 เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้น
ทั้งโลก แต่ ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้นั้ นจะได้ ประโยชน์ อะไร หรือผู้น้ั นจะนําอะไรไปแลกเอา
จิตวิญญาณของตนกลับคืนมา 27 เหตุว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และพร้อม
ด้วยเหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ เมื่อ นั้ น พระองค์ จะประทานบําเหน็ จ แก่ ทุ กคนตามการกระทํา ของ
ตน 28 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในพวกท่านทีย
่ น
ื อยูที
่ น
่ ี่ มีบางคนทีย
่ ง
ั จะไม่รูรสความตาย
้
จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระคริสต์
ครัน
้ ล่วงไปได้ หกวัน แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น น้ องชายของยากอบ ขึ้น ภูเขาสูง
แต่ ลําพัง 2 แล ้ว พระกายของพระองค์ ก็ เปล ี่ยนไปต่อ หน้า เขา พระพักตร์ของพระองค์ ก็ ทอแสงเหมือนแสง
อาทิตย์ ฉลองพระองค์ ก็ ขาวผ่องดุจ แสงสว่าง 3 ดู เถิด โมเสสและเอลี ยาห์ ก็ มาปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า
นั ้น กําลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ 4 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้าข้า ซึ่งพวกข้าพระองค์อยู่ที่ นี่ก็ดี
ถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ พวกข้าพระองค์จะทําพลับพลาสามหลังที่นี่ สําหรับพระองค์หลังหนึ่ ง สําหรับ
โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� 5 เปโตรทูล ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดู เถิด ก็ บัง เกิ ดม ี เมฆสุกใสมาปก
คลุมเขาไว้ แล้วดู เถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้
นี้ มาก จงฟังท่านเถิด� 6 ฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยนก
ิ ็ซบหน้ากราบลงกลัวยิง่ นั ก 7 พระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้อง
เขาแล้วตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย� 8 เมื่อเขาเงยหน้าดู ก็ ไม่เห็นผู้ใด เห็นแต่ พระเยซู องค์ เดียว
9 ขณะที่ ลงมาจากภู เขา พระเยซู ตรัสกําชับเหล่าสาวกว่า “นิ มิตซึ่งพวกท่านได้ เห็นนั้ น อย่าบอกเล่าแก่ ผู้
ใดจนกว่า บุตรมนุษย์ จะฟื้นขึ้น มาจากความตาย� 10 เหล่ าสาวกก็ ทูล ถามพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพวกธร
รมาจารย์จึงว่า เอลี ยาห์จะต้องมาก่อน� 11 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เอลียาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้
สิ ่ง ทั้ง ปวงคืน สู่ สภาพเดิม 12 แต่ เราบอกแก่ ท่านทั้ง หลายว่า เอลี ยาห์ น้ั น ได้ มาแล้ว และเขาหารูจ
้ ัก
ท่านไม่ แต่เขาใคร่ทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์จากเขาเช่น
เดียวกัน� 13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา
1

อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)

มัทธิว 17:14
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มัทธิว 18:14

14 ครัน
้ พระเยซู กับ เหล่า สาวกมาถึง ฝูง ชนแล้ว มี ชายคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ คุ กเข่า ลงต่อ พระองค์ และ
ทูลว่า 15 “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่บุตรชายของข้าพระองค์ ด้วยว่าเขาเป็นคนบ้า มีความทุกข์
เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํ้าบ่อยๆ 16 ข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์ แต่พวกสาวก
นั ้นรักษาเขาให้หายไม่ได้� 17 พระเยซูตรัสตอบว่า “โอ คนในยุคทีข
่ าดความเชื่อและมีทิฐชั
ิ ่ว เราจะต้องอ
ยู่ กั บท ่า นทั้ง หลายนานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึง ไหน จงพาเด็ก นั้ น มาหาเราที่ นี่ เถิด �
18 พระเยซูจึงตรัสสําทับผีนั ้น มันกอ
็ อกจากเขา เด็กกห
็ ายเป็นปกติตัง้ แต่เวลานั ้นเอง 19 ภายหลังเหล่าสาวก
มาหาพระเยซู เป็นส่วนตัวทูลถามว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้� 20 พระเยซู ตรัสตอบเขา
ว่า “เพราะเหตุ พวกท่านไม่มีความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อ
เท่าเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ ไปที่โน่ น� มันก็จะเลื่อน และไม่
มีสิ่งใดทีเป็
่ นไปไม่ได้สําหรับท่านเลย 21 แต่ผีชนิดนี้ จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอด
อาหาร�

พระ เยซู ทรง พยากรณ์ อี ก ครัง้ ถึง การ ทรยศ พระองค์ การ สิน
้ พระชนม์ และ การ ฟื้ น คืน พระชนม์ (มก
9:30-32; ลก 9:43-45)
22 ครัน
้ พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแคว้นกาลิ ลี พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “บุตรมนุษย์จะต้องถูก
ทรยศให้อยู่ในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย 23 และเขาทั้งหลายจะประหารชีวต
ิ ท่านเสีย ในวันที่สามท่าน
จะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร

เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกมาถึง เมืองคาเปอรนาอุม แล้ว พวกคนเก็บ ค่า บํารุ ง พระวิหารมาหาเปโต
รถามว่า “อาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบํารุ งพระวิหารหรือ� 25 เปโตรตอบว่า “เสีย� เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน
พระเยซูทรงกันเขาไว้ แล้วตรัสว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านคิดเห็นอย่างไร กษั ตริย์ของแผ่นดินโลกเคยเก็บส่วย
และภาษี จากผูใด
้ จากโอรสของพระองค์เองหรือจากผูอื
้ ่น� 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “เก็บจากผูอื
้ ่น
� พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เช่น นั้ น โอรสก็ ไม่ ต้องเสีย 27 แต่ เพื่ อม ิ ให้ เราทั้ง หลายทําให้ เขาสะดุด
ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่ ง จงเอาเงิน
นั้ นไปจ่ายให้แก่เขาสําหรับเรากับท่านเถิด�
24

18

พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)

“ใครเป็นใหญ่ที่ สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์� 2 พระเยซู จึง
ทรงเรียกเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้ อยู่ ท่ามกลางเขา 3 แล ้วตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า
ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย 4 เหตุฉะนั้ น
ถ้า ผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้ น จะเป็นใหญ่ที่สุด ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 5 ถ้า ผู้ใด
จะรับเด็กเล็กเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผูนั
้ ้ นกร
็ บ
ั เรา 6 แต่ผูใดจะทํ
้
าผูเ้ ล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งทีเ่ ชื่อ
ในเราให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ั นถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่า 7 วิบัติแก่โลกนี้ ด้วยเหตุ
ให้ หลงผิด ถึง จําเป็น ต้องมี เหตุ ให้ หลงผิด แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ก่อ เหตุ ให้ เก ิด ความหลงผิด นั้ น 8 ด้วยเหตุ
นี้ ถ้ามือหรือเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิ
ตด้วยมือและเท้าด้วนยังดีกว่ามีสองมือสองเท้า และต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิ ตย์ 9 ถ้าตาของ
ท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยตาข้างเดียว
ยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรก 10 จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ สก
ั คนหนึ่ ง
ด้วยเรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายว่า บนสวรรค์ ทูต สวรรค์ ประจํา ของเขาเฝ้า อยู่ เสมอต่อ พระพักตร์พระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
1 ในเวลานั ้น เหล่า สาวกมาเฝ้า พระเยซู ทูล ว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)

เพราะ ว่า บุตร มนุษย์ ได้ เสด็จ มา เพื่อ ช่วย ผู้ ซึ่ง หลง หาย ไป นั้ น ให้ รอด 12 ท่าน ทั้ง หลาย คิด เห็น
อย่างไร ถ้า ผู้ หน่ึ งม ี แกะอยู่ รอ
้ ยตัว และตัว หนึ่ ง หลงหายไปจากฝูง ผู้ นั้ น จะไม่ ละแกะเก้า สิบ เก้า ตัว ไว้
แล ้ว ขึ้น ไปบนภูเขาเทีย
่ วหาตั วท ี่ หายนั้ น หรือ 13 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เขาพบแกะตั วน ้น
ั
เขาจะชื่นชมยินดีย่ง
ิ กว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวทีมิ
่ ได้หลงหายนั้ น 14 อย่างนั้ นแหละ พระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผูเล็
้ กน้ อยเหล่านี้ สก
ั คนหนึ่ งพินาศไปเลย
11

การปฏิบัติต่อพีน
่ ้ องที่ทําผิดต่อท่าน

มัทธิว 18:15
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มัทธิว 19:12

15 หากว่าพีน
่ ้ องของท่านผู้หน่ง
ึ ทําการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนั้ นแก่เขาสองต่อสอง
เท่านั้ น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พีน้
่ องคืนมา 16 แต่ถ้าเขาไม่ฟง
ั ท่าน จงนําคนหนึ่ งหรือสองคนไปด้วย
ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขาไม่ฟง
ั คนเหล่านั้ น จงไปแจ้งความ
ต่อ คริสตจั กร แต่ ถ้า เขายัง ไม่ ฟง
ั คริสตจั กรอ ี กก ็ ให้ ถือ เสีย ว่า เขาเป็น เหมือนคนต่างชาติ และคนเก็บ
ภาษี 18 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า สิ ่ง ใดซึ่ง ท่านจะผูกมัด ในโลก ก็จะถูก ผูกมัด ในสวรรค์
และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์

พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน

เรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายอี กว่า ถ้า ในพวกท่านที่ อยู่ ในโลกสองคนจะร่วมใจกัน ขอสิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใด
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ก็จะทรงกระทํา ให้ 20 ด้วยว่า มี สองสามคนประชุ มกั นที ่ ไหนๆใน
นามของเรา เราจะอยูท
่ ่ามกลางเขาทีนั
่ ่ น�
19

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
ขณะ นั ้น เป โต รมา ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า หาก พี่ น้ อง ของ ข้า พระองค์ จะ กระทํา ผิด ต่อ ข้า
พระองค์ เรือ
่ ยไป ข้า พระองค์ ควรจะยกความผิด ของเขาสั กก ี่ ครัง้ ถึง เจ็ด ครัง้ หรือ� 22 พระเยซู ตรัส ตอบ
เขาว่า “เรามิ ได้ ว่า เพียงเจ็ด ครัง
้ เท่านั้ น แต่ เจ ็ด สิบ ครัง
้ คูณ ด้วยเจ็ด 23 เหตุ ฉะนั้ น อาณาจักรแห่ง
สวรรค์เปรียบเหมือนกษั ตริย์องค์หน่ง
ึ ทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับผูรั
้ บใช้ของท่าน 24 เมื่อตั้งต้นทําการ
25
นั้ น เขาพาคนหนึ่ งซึ่งเป็นหนี้ หน่ง
ึ หมื่นตะลันต์มาเฝ้า
เจ้านายของเขาจึงสั่งให้ขายตัวกับท้ง
ั ภรรยา
และลูก และบรรดาสิ่งของที่ เขามี อยู่ นั้ น เอามาใช้ หนี้ เพราะเขาไม่ มี เงิน จะใช้ หนี้ 26 ผู้รบ
ั ใช้ ลูก หนี้ ผู้
นั้ นจึงกราบลงนมัสการท่านว่า ‘ข้าแต่ท่าน ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ ทั้งสิ้น
� 27 เจ้ านายของผู้รับใช้ผู้นั้ นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนี้ ปล่อยตัวเขาไป 28 แต่ ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั้ นออกไป
พบคนหนึ่ งเป็นเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนี้ เขาอยู่หน่ง
ึ ร้อยเดนาริอัน จึงจับคนนั้ นบีบคอว่า ‘จงใช้
หนี้ ให้ ข้า � 29 เพื่อนผู้ รับ ใช้ ผู้ นั้ น ได้ กราบลงแทบเท้า อ้อนวอนว่า ‘ขอโปรดอดทนต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล
้ว ข้าพเจ้า จะใช้ หนี้ ทั้ง สิ้น � 30 แต่ เขาไม่ ยอม จึง นํา ผู้ รับ ใช้ ลูก หนี้ นั้ น ไปขัง คุก ไว้ จนกว่า จะใช้ เงิน นั้ น
31 ฝ่ายพวกเพื่อนผู้ รับ ใช้ เมื่อ เห็น เหตุ การณ์ เช่น นั้ น ก็ พากัน สลดใจยิ่ง นั ก จึง นํา เหตุ การณ์ ทั้ง ปวงไป
กราบทูล เจ้า นายของพวกตน 32 แล ้ว เจ้า นายของเขาจึง ทรงเรียกผู้ รับ ใช้นั้ น มาสั่ง ว่า ‘โอ เจ้ าผู้ รับ ใช้
ชั่ว เราได้ โปรดยกหนี้ ให้เจ้าหมด เพราะเจ้าได้ ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน
34
เหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ�
แล้วเจ้านายของเขาก็กร้ว
ิ จึงมอบผูน
้ ้ั นไว้แก่เจ้าหน้าทีให้
่ ทรมาน
จนกว่าจะใช้หนี้ หมด 35 พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั้ น ถ้า
หากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พีน้
่ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง�
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พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ จากแคว้น กาลิ ลี เข ้า ไปในเขตแดน
แคว้นยูเดียฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 2 ฝูงชนเป็ นอันมากได้ตามพระองค์ไป แล้วพระองค์ทรงรักษาโรค
ของเขาให้หายที่นั ่น
1

พระเยซูทรงชีแ
่ งการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12; ลก 16:18)
้ จงถึงเรือ

พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “ผู้ ชายจะหย่า ภรรยาของตนเพราะเหตุ ใดๆก็ ตาม เป็นการ
ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านไม่ ได้ อ่านหรือ ว่า พระผู้ทรง
สร้างมนุษย์แต่ เดิม ‘ได้ ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง� 5 และตรัสว่า ‘เพราะเหตุ นี้ผู้ชายจะ
จากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยูก
่ ับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 6 เขาจึงไม่
เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้ นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้
พรากจากกันเลย� 7 เขาจึงทูลถามพระองค์ ว่า “ถ้าอย่างนั ้นทําไมโมเสสได้ สัง่ ให้ทําหนั งสือหย่าให้ภรรยา
แล้วก็หย่าได้� 8 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “โมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตน เพราะใจท่าน
ทั้ง หลายแข็ง กระด้าง แต่ เมื่อ เดิม มิ ได้ เป็น อย่างนั้ น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ใดหย่า ภรรยา
ของตนเพราะเหตุ ต่างๆ เว้น แต่ เป็น ชู้ กับ ชายอื่น แล้วไปมี ภรรยาใหม่ ก็ ผิด ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง
ที่หย่าแล้ วน้ันมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณี ด้วย� 10 พวกสาวกของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า “ถ้ากรณี ของ
ฝ่ายชายต้องเป็นเช่นนั ้นกับภรรยาของเขา การสมรสก็ไม่ดีเลย� 11 พระองค์ทรงตอบเขาว่า “มิใช่ทุกคนจะ
รับประพฤติ ตามข้อนี้ ได้ เว้นแต่ ผู้ที่ทรงให้ประพฤติ ได้ 12 ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันที ตั้งแต่ กําเนิ ดจากครรภ์
3

มัทธิว 19:13

768

มัทธิว 20:15

มารดาก็มี ผู้ที่มนุษย์กระทําให้เป็นขันทีก็มี ผู้ที่กระทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด�
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)

ขณะนั ้น เขาพาเด็ก เล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อ จะให้ พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ และอธิษฐาน แต่ เหล่ า
สาวกก็หา้ มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่า
อาณาจักรแห่งสวรรค์ยอ
่ มเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้ น� 15 เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ บนเด็กเหล่า
นั ้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั ่น
13

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)

มีคนหนึ่ งมาทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทําดีประการใดจึงจะได้ชีวิ
ตน ิ รน
ั ดร์� 17 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไมเล่า ไม่มี ผู้ ใดประเสริฐ นอกจาก
พระองค์เดียวคือพระเจ้า แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวต
ิ ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้� 18 คนนั ้นทูล
ถามพระองค์ว่า “คือพระบัญญัติข้อใดบ้าง� พระเยซูตรัสว่า “อย่ากระทําการฆาตกรรม อย่าล่วงประเวณี
ผัว เมีย เขา อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ 19 จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน และจงรัก เพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง� 20 คนหนุ่มน ั น
้ ทูล พระองค์ ว่า “ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ทุ กประการตัง้ แต่
เป็นเด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง� 21 พระเยซู ตรัสแก่ เขาว่า “ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทํา จน
ครบถ้ วน จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง ท่านมี อยู่ แจกจ่ายให้ คนอนาถา แล ้ วท ่านจะมี ทรัพย์ สมบัติ ใน
สวรรค์ แล ้ว จงตามเรามา� 22 เมื่อ คนหนุ่ม ได้ยน
ิ ถ้อยคํา นั ้น เขาก็ ออกไปเป็น ทุกข์ เพราะเขามี ทรัพย์ สิ ่ง
ของเป็นอันมาก 23 พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คน
มั่งมีจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยาก 24 เราบอกท่านทั้งหลายอีกว่า ตัวอูฐจะลอดรูเขม
็ ก็งา
่ ยกว่า
คนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า� 25 เมื่อพวกสาวกของพระองค์ ได้ ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูล
ว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 26 พระเยซู ทอดพระเนตรดู พวกสาวกและตรัสกับเขาว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ ม
เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง�
16 ดู เถิด

บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล

แล ้วเปโตรทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละสิง่ สารพัด และได้ ติ ดตามพระองค์ มา
พวกข้า พระองค์ จึง จะได้ อะไรบ้าง� 28 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ใน
โลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่ งบนพระทีน
่ ่ั งแห่งสง่าราศีของพระองค์นั้ น พวกท่านที่ได้ติดตามเรา
มาจะได้ น่ั ง บนบัล ลั งก ์ สิ บสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบ สองตระกูล 29 ทุ กคนที่ ได้ สละบ้านหรือ พี่
น้ องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะเห็นแก่ นามของเรา ผู้นั้ นจะได้ ผล
ร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก 30 แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย
และทีเ่ ป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
27

20
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่

1 “ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ งออกไปจ้างคนทํางานในสวนองุน
่

ของตนแต่เวลาเช้าตรู ่ 2 ครัน
้ ตกลงกับลู กจ้างวันละเดนาริอน
ั แล้ว จึงใช้ให้ไปทํางานในสวนองุน
่ ของ
เขา 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก เห ็น คนอื่น ยืน อยู่ เปล ่าๆกลางตลาด
4 จึง พู ดก ับ เขาว่า ‘ท่านทั้ง หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด เราจะให้ ค่า จ้างแก่ พวกท่านตาม
สมควร� แล ้ว เขาก็ พากัน ไป 5 พอเวลาเทีย
่ งวัน และเวลาบ่ายสามโมง เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก ทํา
เหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้า โมงก็ ออกไปอีก ครัง
้ หนึ่ ง พบอีก พวกหนึ่ ง ยืน อยู่ เปล ่าๆจึง พู ดก ับ เขา
ว่า ‘พวกท่านยืน อยู่ ที่ นี่ เปล ่าๆตลอดวัน ทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่า ‘เพราะไม่ มี ใครจ้าง
พวกข้าพเจ้า� เจ้าของบ้านบอกพวกเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และท่าน
จะได้ รบ
ั ค่า จ้างตามสมควร� 8 ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า เจ้าของสวนองุน
่ จึง สั่ง เจ้า พนั กงานว่า ‘จงเรียก
คนทํางานมาและให้ค่าจ้างแก่เขา ตั้งแต่คนมาทํางานสุดท้าย จนถึงคนทีม
่ าแรก� 9 คนที่มาทํางาน
10
เวลาประมาณบ่ายห้า โมงนั้ น ได้ ค่า จ้างคนละหนึ่ ง เดนาริอัน
ส่วนคนทีม
่ าที แรกนึ ก ว่า เขาคงจะได้
มากกว่า นั้ น แต่ ก็ได้ คนละหนึ่ ง เดนาริอน
ั เหมือนกัน 11 เมื่อ เขารับ เงิน ไปแล้ วก ็ บ่น ต่อว่า เจ้าของบ้าน
12 ว่า ‘พวกทีม
่ าสุดท้ายได้ทํางานชั่วโมงเดียว และท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ทํางาน
ตรากตรํากลางแดดตลอดวัน� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตอบแก่คนหนึ่ งในพวกนั้ นว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้
โกงท่านเลย ท่านได้ ตกลงกับ เราแล้ วว ัน ละหนึ่ ง เดนาริอันม ิ ใช่ หรือ 14 รับ ค่า จ้างของท่านไปเถิด เรา
พอใจจะให้คนที่มาทํางานหลังทีส
่ ุดนั้ นเท่ากันกับท่าน 15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับสิ่งที่เป็นของเรา
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เองนั้ นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ ทําไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเราใจดี� 16 อย่างนั้ นแหละ
คนที่ เป็น คนสุดท้ายจะกลับ เป็น คนต้น และคนที่ เป็น คนต้น จะกลับ เป็น คนสุดท้าย ด้วยว่า ผู้ ที่ ได้ รับ
เชิญก็มาก แต่ผู้ทีทรงเลื
่
อกก็น้ อย�
พระ เยซู ทรง พยากรณ์ อี ก ครัง้ ถึง การ ทรยศ พระองค์ การ สิน
้ พระชนม์ และ การ ฟื้ น คืน พระชนม์ (มธ
12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34; ลก 18:31-34)
17 เมื่อ พระเยซู จะเสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ขณะอยู่ ตามหนทางได้ พาเหล่า สาวกสิบ สองคนไปแต่
ลําพัง และตรัสกับเขาว่า 18 “ดู เถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และบุตรมนุษย์จะถูกทรยศ
ให้ อยู่ กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า นั้ น จะปรับ โทษท่านถึง ตาย 19 และจะ
มอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเฆีย
่ นตี และให้ตรึงไว้ทีกางเขน
่
และวันทีส
่ ามท่านจึงจะกลับฟื้น
ขึ้นมาใหม่�
มารดาคนหนึ่ งทูลขอความยิง่ ใหญ่ให้แก่บุตรชายของนาง (มก 10:35-45)
ขณะนั ้น มารดาของบุตรแห่ง เศเบดี พาบุตรชายทัง้ สองมาเฝ้า พระองค์ นม ัส การทูล ขอสิง่ หนึ่ ง จาก
พระองค์ 21 พระองค์จึงทรงถามนางนั ้นว่า “ท่านปรารถนาอะไร� นางทูลพระองค์ว่า “ขอทรงโปรดอนุญาต
ให้บุตรชายของข้าพระองค์สองคนนี้ นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง เบื้องซ้าย
คนหนึ่ ง� 22 แต่ พระเยซู ตรัสตอบว่า “ที่ท่านขอนั้ นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่ มน้ันท่านจะดื่มได้ หรือ
และบัพติศมานั้ นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ� เขาทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์ทําได้� 23 พระองค์
ตรัสกับเขาว่า “ท่านจะดื่มจากถ้วยของเรา และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาทีเ่ ราจะรับกจริ
็ ง แต่ซึ่งจะนั่ ง
ข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้ น ไม่ใช่พนักงานของเราที่จะมอบให้ แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียม
ไว้ สา
ํ หรับ ผู้ ใด ก็ จะให้ แก่ ผู้ นั้ น � 24 เมื่อ สาวกสิบ คนนั ้น ได้ยน
ิ แล้ว พวกเขาก็ มี ความขุ่น เคืองพี่ น้องสอง
คนนั ้น 25 พระเยซู ทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว ่า “ท่านทั้ง หลายรู ้อยู่ ว่า ผู้ ครองของคนต่างชาติ ยอ
่ ม
เป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับ 26 แต่ ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้ นไม่ ถ้าผู้ใด
ใคร่จะได้ เป็น ใหญ่ ในพวกท่าน ผู้ นั้ น จะต้องเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ท่านทั้ง หลาย 27 ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น เอก
เป็นต้นในพวกท่าน ผูนั
้ ้ นจะต้องเป็นผู้รับใช้ของพวกท่าน 28 อย่างทีบุ
่ ตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรน
นิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สา
ํ หรับคนเป็นอันมาก�
20

ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)
เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากก็ตามพระองค์ ไป 30 และดู เถิด
มี ชายตาบอดสองคนนั ่ง อยู่ รม
ิ หนทาง เมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระเยซู เสด็จ ผ่านมา จึง ร้องว่า “โอ พระองค์ ผู้ เป็น
บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 31 ฝ่ายประชาชนก็ หา้ มเขาให้นิ่งเสีย แต่ เขายิง่ ร้องขึ้
นอีกว่า “โอ พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด� 32 พระเยซู จึงหยุดประทับ
ยืน อยู่ เรียกเขามา และตรัสว ่า “ท่านทั้ง สองใคร่จะให้ เราทํา อะไรเพื่อ ท่าน� 33 พวกเขาทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ขอให้ตาของข้า พระองค์ มองเห็น � 34 พระเยซู จึ งม ี พระทัย เมตตา ก็ ทรงถูก ต้องตาเขา ใน
ทันใดนั ้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป
29
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พระเยซู ทรงเสด็จ เข้า สู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างผู้ มี ชัยชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10; ลก 19:29-38; ยน
12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี เชิงภูเขามะกอกเทศ แล้วพระเยซู
ทรงใช้ สาวกสองคน 2 ตรัสส ง
ั ่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่ อยู่ ตรงหน้า ท่าน ทันที ท่านจะพบแม่ ลาตัว
หนึ่ ง ผูก อยู่กั บลู กของมัน จงแก้ จูงมาให้เรา 3 ถ้า มีผู้ใดว่าอะไรแก่ ท่านท่านจงว่า ‘องค์ พระผู้ เป็นเจ้า
ต้องพระประสงค์� แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที� 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ตรัส
โดยศาสดาพยากรณ์ สําเร็จซึ่งว่า 5 ‘จงบอกธิดาแห่งศิโยนว่า ดูเถิด กษั ตริยของเธอเสด็
์
จมาหาเธอ โดยพระ
ทัยอ่อนสุ ภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน� 6 สาวกทัง้ สองคนนั ้ นก็ไปทําตามพระเยซูตรัสสง
ั ่ เขาไว้ 7 จึงจูงแม่
8
ลาก ั บลู กของมัน มา และเอาเสื้อผ้า ของตนปู บนหลัง แล ้ว เขาให้พระองค์ ทรงลานั ้น ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากได้
เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตัดกง
ิ่ ไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่
ตามมาข้างหลั งก็พร้อมกันโห่รอ
้ งว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเจริญ โฮซัน นา� ในที่ สูงสุด � 10 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
แล้ว ประชาชนทั ่วท ั ง้ กรุ งก ็ พากัน แตกตื่น ถามว่า “ท่านผู้ นี้ เป็น ผู้ ใด � 11 ฝูง ชนก็ ตอบว่า “นี่ คือ เยซู ศาสดา
พยากรณ์ ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี�
พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหารเป็นครัง้ ที่สอง (มก 11:15-18; ลก 19:45-47)
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12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่บรรดาผูซ
้ ้ ือขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะ
ผู้รบ
ั แลกเงิน กับทัง้ ควํา่ ที่นั่งผูข
้ ายนกเขาเสีย 13 และตรัสกับเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเรา
เขาจะเรียกว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน� แต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็น ‘ถํ้าของพวกโจร� ” 14 คนตาบอด
และคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ ในพระวิหาร พระองค์ ได้ ทรงรักษาเขาให้หาย 15 แต่ เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่
กับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทํา ทัง้ ได้ยน
ิ หมู่เด็กร้องในพระวิหารว่า “โฮซัน
นาแก่ ราชโอรสของดาวิด� เขาทัง้ หลายก็ พากันแค้นเคือง 16 และจึงทูลพระองค์ ว่า “ท่านไม่ได้ ยินคําที่ เขา
ร้องหรือ� พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ได้ ยิน แล้ว พวกท่านยัง ไม่ เคยอ่านหรือ ว่า ‘จากปากของเด็ กอ ่อน
และเด็กที่ยังดูดนม ท่านก็ได้รับคําสรรเสริญอันจริงแท้� ” 17 พระองค์ ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออก
จากกรุ งไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี

มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)
ครัน
้ เวลา เช้า ขณะ ที่ พระองค์ เสด็จ กลับ ไป ยัง กรุ งอ ีก พระองค์ ก็ ทรง หิว พระ กระยาหาร 19 และ เมื่อ
พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งอยูร่ ม
ิ ทาง พระองค์ก็ทรงดําเนิ นเข้าไปใกล้ เห็นต้นมะเดื่อ
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 ็
เหี่ยวแห้งไป 20 ครัน
้ เหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจ แล้วว่า “เป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหีย
่ วแห้งไปใน
ทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและมิ
ได้สงสัย ท่านจะกระทําได้เช่นที่เราได้กระทําแก่ต้นมะเดื่อนี้ ยิ่งกว่านั้ น ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ ว่า ‘จง
ถอยไปลงทะเล�ก็จะสําเร็จได้ 22 สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้�
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พระเยซูกับสิทธิอาํ นาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก 20:1-8)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ของ
ประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําเช่นนี้ ใครให้สิทธินี้ แก่ท่าน� 24 พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้ง หลายสัก ข้อ หนึ่ งด ้วย ซึ่ง ถ้า ท่านบอกเราได้ เราจะบอกท่านเหมือ นกั
นว่าเรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 25 คื อบัพติศมาของยอห์นนั้ นมาจากไหน มาจากสวรรค์ หรือจาก
มนุษย์� เขาได้ปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์น
เล่า� 26 แต่ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� เราก็กลัวประชาชน เพราะประชาชนทัง้ ปวงถือว่ายอห์นเป็นศาสดา
พยากรณ์ � 27 เขาจึงทูลตอบพระเยซู ว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอก
ท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด
23

คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน

ชายผู้หน่ึงมีบุ ตรชายสองคน บิดาไปหาบุตรคนแรกว่า ‘ลูกเอ๋ย
วันนี้ จงไปทํางานในสวนองุน
่ ของพ่อเถิด� 29 บุ ตรคนนั้ นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป� แต่ ภายหลังกลับใจ
แล้วไปทํา 30 บิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกัน บุตรนั้ นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไปขอรับ� แต่ไม่ไป
31 บุ ตรสองคนนี้ คนไหนเป็นผู้ทําตามความประสงค์ ของบิดาเล่า� เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “คื อบุตรคน
แรก� พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พวกเก็บภาษี และหญิงโสเภณี ก็
เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย 32 ด้วยยอห์นได้มาหาพวกท่านด้วยทางแห่งความ
ชอบธรรม ท่านหาเชื่อยอห์นไม่ แต่พวกเก็บภาษี และพวกหญิงโสเภณี ได้เชื่อยอห์น ฝ่ายท่านทั้งหลาย
ถึงแม้ได้เห็นแล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น
28 แต่ ท่านทั้ง หลายคิด เห็น อย่างไร

คําอุปมาเกี่ยวกับผูเ้ ช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก 20:9-19)
จงฟัง คํา อุปมาอีก เรื่องหนึ่ ง ว่า ยั งม ี เจ้ าของบ้านผู้ หน่ง
ึ ได้ ทํา สวนองุน
่ แล ้วล้ อมร ้ว
ั ต้นไม้ ไว้ รอบ
เขาได้ สกัด บ่อ ยํ่า องุน
่ ในสวน และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไปเมืองไกล 34 ครัน
้ ฤดู เก ็บ
ผลองุน
่ ใกล้เข้ามา เขาจึงใช้พวกผู้รับใช้ไปหาคนเช่าสวน เพื่อจะรับผลองุน
่ 35 และคนเช่าสวนนั้ นจับ
พวกผูรั
้ บใช้ของเขา เฆีย
่ นตีเสียคนหนึ่ ง ฆ่าเสียคนหนึ่ ง เอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่ ง 36 อีกครัง
้ หนึ่ ง
เขาก็ใช้ผู้รบ
ั ใช้คนอื่นๆไปมากกว่าครังก
้ ่อน แต่พวกเช่าสวนก็ได้ทําแก่เขาอย่างนั้ นอีก 37 ครัง
้ สุดท้าย
เขาจึง ใช้บุ ตรชายของเขาไปหา พูด ว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 38 แต่ เมื่อ บรรดาคน
เช่าสวนเห็นบุตรชายเจ้าของบ้านก็พูดกันว่า ‘คนนี้ แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขา แล้วให้เรา
ยึดมรดกของเขาเสีย� 39 เขาจึงพากันจับบุตรนั้ น ผลักออกไปนอกสวนองุน
่ แล้วฆ่าเสีย 40 เหตุฉะนั้ น
41
เมื่อเจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทําอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้ น� เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เขา
จะทําลายล้างคนชัว่ เหล่านั ้นอย่างแสนสาหัส และจะให้สวนองุน
่ นั ้นแก่คนเช่าอื่นๆที่จะแบ่งผลโดยถูกต้อง
ตามฤดูกาลแก่ เขาต่อ ไป� 42 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ เคยอ่านในพระคัมภีร ์หรือ ซึ่ง
ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว การนี้ เป็น มาจากองค์ พระผู้ เป็น
33
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เจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา� 43 เหตุฉะนั้ นเราบอกท่านว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะถูก
เอาไปเสียจากท่าน และยกให้แก่ชนชาติหน่ง
ึ ซึ่งจะกระทําให้เกิดผลสมกับอาณาจักรน้น
ั 44 ผู้ใดล้มท
ับศิลานี้ ผู้นั้ นจะต้องแตกหักไป แต่ ศิลานี้จะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยี้ผู้นั้ นจนแหลกเป็นผุยผง� 45 ครัน
้
พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกฟาริสี ได้ ยิน คํา อุปมาของพระองค์ พวกเขาก็ หยัง่ รู ว่
้ า พระองค์ ตรัส เล็ง ถึง พวกเขา
46 แต่ เมื่อ พวกเขาอยากจะจับ พระองค์ เขาก็ กล ัว ประชาชน เพราะประชาชนนั บถือ พระองค์ วา
่ เป็น ศาสดา
พยากรณ์

22
คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)

1 พระเยซู ตรัส แก่ เขาเป็ น คํา อุปมาอี กว่า 2 “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือ นกษั ตริย์ องค์ หนึ่ ง

ซึ่ง
ได้ จัด พิธีอภิ เษกสมรสสําหรับ ราชโอรสของท่าน 3 แล ้ว ใช้พวกผู้ รับ ใช้ไปตามผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ มาในงาน
อภิเษกสมรสนั้ น แต่เขาไม่ใคร่จะมา 4 ท่านยังใช้พวกผูรั
้ บใช้อื่นไปอีก รับสั่งว่า ‘ให้บอกผูร
้ บ
ั เชิญนั้ นว่า
ดู เถิด เราได้ จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัว และสัตว์ขุน แล้ว ของเราก็ฆา
่ ไว้เสร็จ สิ ่ง สารพั ดก ็ เตรียมไว้พร้อม
จงมาในพิธอภิ
ี เษกสมรสนี้ เถิด� 5 แต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสีย คนหนึ่ งไปไร่นาของตน อีกคนหนึ่ งกไ็ ป
ทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั้ นก็จับพวกผู้รับใช้ของท่าน ทําการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ครัน
้
กษั ตริย์องค์นั้ นได้ยน
ิ แล้ว ท่านก็ทรงพระพิโรธ จึงรับสั่งให้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่านั้ น
และเผาเมืองเขาเสีย 8 แล้วท่านจึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ของท่านว่า ‘งานสมรสก็พร้อมอยู่ แต่ผู้ที่ได้
รับเชิญนั้ นไม่สมกับงาน 9 เหตุฉะนั้ น จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเท่าใดก็ให้เชิญมาในพิธีอภิ
เษกสมรสนี้ � 10 ผู้รบ
ั ใช้เหล่านั้ นจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบ ให้มาทั้งดีและ
ชั่ว จนงานสมรสนั้ น เต็ มด ้วยแขก 11 แต่ เมื่อ กษั ตริย์ องค์ นั้ น เสด็จ ทอดพระเนตรแขก ก็ เห ็น ผู้ หน่ึ งม ิ
ได้สวมเสื้อสําหรับงานสมรส 12 ท่านจึงรับสั่งถามเขาว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงมาที่นี่ โดยไม่สวม
เสื้อสําหรับงานสมรส� ผู้นั้ นก็น่ิ งอยู่พูดไม่ออก 13 กษั ตริย์จึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเท้า
คนนี้ เอาไปทิ้ง เสีย ที่ มืด ภายนอก ที่ นั่ น จะมี การร้องไห้ และขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน� 14 ด้วยผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ ก็
มาก แต่ผูที
้ ทรงเลื
่
อกก็น้ อย�
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกเฮโรดเกี่ยวกับการเสียภาษี (มก 12:13-17; ลก 20:20-26)

15 ขณะนั ้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันว่า

พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ได้อย่างไร 16 พวกเขาจึงใช้
พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายทราบอยู่วา่ ท่านเป็น
คนซื่ อสัตย์ และสัง่ สอนทางของพระเจ้า ด้วยความสัตย์ จริง โดยมิ ได้ เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้ เห็น แก่ หน
้า ผู้ ใด 17 เหตุ ฉะนั ้น ขอโปรดบอกให้พวกข้าพเจ้า ทราบว่า ท่านคิด เห็น อย่างไร การที่ จะส่ง ส่วยให้ แก่ ซี ซาร์
นั ้น ถู กต้องตามพระราชบัญญัติ หรือไม่ � 18 แต่ พระเยซู ทรงล่วงรู ถ
้ ึงความชัว่ ร้ายของเขาจึง ตรัสว่า “พวก
หน้า ซื่อ ใจคด เจ้ าทดลองเราทําไม 19 จงเอาเงินที ่ จะเสีย ส่วยนั้ น มาให้ เราดู ก่อน � เขาจึง เอาเงิน ตรา
เหรียญหนึ่ งถวายพระองค์ 20 พระองค์ตรัสถามเขาว่า “รูปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� 21 เขาทูลพระองค์
ว่า “ของซี ซาร์� แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เหตุ ฉะนั้ น ของของซี ซาร์จงถวายแก่ ซี ซาร์ และของของ
พระเจ้าจงถวายแด่ พระเจ้า� 22 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ คําตรัสตอบของพระองค์ นั้นแล้ว เขาก็ ประหลาดใจ จึงละ
พระองค์ไว้และพากันกลับไป
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกสะดูสีเกี่ยวกับการฟื้ นจากความตาย (มก 12:18-27; ลก 20:27-38)

23 ในวันนั ้นมีพวกสะดูสีมาหาพระองค์

พวกนี้ เป็นผู้ที่กล่าวว่า การฟื้ นขึ้นมาจากความตายไม่มี เขาจึงทูล
ถามพระองค์ 24 “อาจารย์ เจ้าข้า โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้า ผู้ ใดตายยัง ไม่ มี บุตร ก็ ให้ น้ องชายรับ พี่ สะใภ้ สืบ เชื้อ สาย
ของพีช
่ ายไว้� 25 ในพวกเรามีพีน้
่ องผู้ชายเจ็ดคน พีหั
่ วปีมีภรรยาแล้วกต
็ ายเมื่อยังไม่มีบุตร ก็ละภรรยาไว้ให้
แก่นอ
้ งชาย 26 ฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่นเดียวกัน จนถึงคนที่เจ็ด 27 ในที่สุดหญิงนั ้นกต
็ ายด้วย 28 เหตุฉะนั ้น
ในวันที ่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั ้น ด้วยนางได้ เป็นภรรยาของ
ชายทัง้ เจ็ด คนแล้ว� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านผิด แล้ว เพราะท่านไม่ รู ้พระคัมภีร ์หรือ ฤทธิ์
เดชของพระเจ้า 30 ด้วยว่าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้ น จะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสา
มีภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์ 31 แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้ น
ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้กับ พวกท่านว่า 32 ‘เราเป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม
เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� พระเจ้ามิได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็น
พระเจ้าของคนเป็น� 33 ประชาชนทัง้ ปวงเมื่อได้ยนก
ิ ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)
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34 แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ให้พวกสะดู สี นิ่ งอ ั น
้ อยู่ จึง ประชุม กัน 35 มีน ัก กฎหมาย
ผู้หน่งึ ในพวกเขาทดลองพระองค์ โดยถามพระองค์ ว่า 36 “อาจารย์เจ้าข้า ในพระราชบัญญัติ นั ้น พระบัญญั
ติ ข้อ ใดสําคัญ ที่ สุด � 37 พระเยซู ทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของเจ้า ด้วย
สุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า� 38 นี่ แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่
39 ข้อ ที่ สองก็ เหมือนกัน คือ ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� 40 พระราชบัญญัติ และคํา พยากรณ์
ทั้งสิ้นก็ขึ้นอยูกั
่ บพระบัญญัติสองข้อนี้ �

คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)
เมื่อ พวกฟาริสี ยัง ประชุม กัน อยู่ ที่ นั่น พระเยซู ทรงถามพวกเขา 42 “พวกท่านคิ ดอย ่างไรด้วยเรื่อง
พระคริสต์ พระองค์ ทรงเป็น บุตรของผู้ ใด � เขาตอบพระองค์ ว่า “เป็น บุตรของดาวิด� 43 พระองค์ ตรัส
ถามเขาว่า “ถ้าอย่างนั้ นเป็นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า
และรับสั่ง ว่า 44 ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั่ ง ที่ ขวามือ ของเรา
จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 45 ถ้าดาวิดเรียกพระองค์วา
่ องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระองค์ จะเป็น บุตรของดาวิ ดอย ่างไรได้� 46 ไม่มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดอาจตอบพระองค์ สัก คํา หนึ่ ง
ตัง้ แต่วันนั ้นมา ไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป
41
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พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีหลงตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรม (มก 12:38-40; ลก 20:45-47)
ครัง้ นั ้น พระเยซู ตรัส กับ ฝูง ชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่า “พวกธรรมาจารย์ กับ พวกฟาริสี นั่ ง
บนที่น่ั งของโมเสส 3 เหตุ ฉะนั้ นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่าน จงถือประพฤติ ตาม เว้นแต่ การกระทํา
ของเขา อย่า ได้ ทํา ตามเลย เพราะเขาเป็น แต่ ผู้ สั่ง สอน แต่ เขาเองหาทํา ตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระ
หนั กและแบกยากวางบนบ่ามนุษย์ ส่วนเขาเองแม้แต่ นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลย 5 การกระทําของเขา
ทุก อย่างเป็นการอวดให้ คนเห็น เท่านั้ น เขาใช้ กล ัก พระบัญญั ติ อย่างใหญ่ สวมเสื้อ ที่ มี พู่ ห้อยอัน ยาว
6 เขาชอบที่อันมีเกียรติในการเลี้ยงและที่น่ั งตําแหน่ งสูงในธรรมศาลา 7 กับชอบรับการคํานั บที่กลาง
ตลาด และชอบให้คนเรียกเขาว่า ‘รับบี รับบี� 8 ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่า ‘รับบี� ด้วยท่าน
มีพระอาจารย์แต่ผูเดี
้ ยวคือพระคริสต์ และท่านทั้งหลายเป็นพีน
่ ้ องกันทั้งหมด 9 และอย่าเรียกผูใ้ ดใน
โลกว่าเป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียว คือผู้ที่ทรงสถิตในสวรรค์ 10 อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่า
‘นาย� ด้วยว่านายของท่านมีแต่ผู้เดียวคือพระคริสต์ 11 ผู้ใดที่เป็นใหญ่ที่สุดในพวกท่าน ผู้นั้ นจะเป็น
ผู้รับใช้ของท่านทั้งหลาย 12 ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้ นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้ นจะได้ รบ
ั
การยกขึ้น
1

วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยว่าพวกเจ้าปิดประตูอาณาจักร
แห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป และเมื่อคนอื่นจะเข้าไป พวกเจ้าก็ขัดขวาง
ไว้ 14 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ริบ เอาเรือ นของ
หญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนั้ นพวกเจ้าจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิ่งขึ้น 15 วิบัติ
แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า เทีย
่ วไปตามทางทะเลและ
ทางบกทั่วไปเพื่อ จะได้ แม้แต่ คนเดียวเข้า จารีต เมื่อ ได้ แล ้ว เจ้า ก็ ทําให้ เขากลายเป็น ลูก แห่ง นรกยิ่ง
กว่า ตัว เจ้า เองถึง สองเท่า 16 วิบัติ แก่ เจ้า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าวว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิ
หาร คํา ปฏิญาณนั้ น ไม่ ผูกมัด แต่ ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างทองคํา ของพระวิ หาร ผู้ นั้ น จะต้องกระทํา ตาม
คําปฏิญาณ� 17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่งไหนจะสําคัญกว่า ทองคําหรือพระวิหารซึ่งกระทําให้ทองคํา
นั้ น ศั กด ์ิ สิทธิ์ 18 และว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบู ชา คํา ปฏิญาณนั้ น ไม่ ผูกมัด แต่ ผู้ ใดจะปฏิญาณ
อ้างเครื่องตั้ง ถวายบนแท่ นบู ชาน ้น
ั ผู้ นั้ น ต้องกระทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ � 19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ ่ง
ใดจะสําคัญ กว่า เครื่องตั้ง ถวายหรือ แท่น บูชาที่ กระทํา ให้ เครื่องตั้ง ถวายนั้ น ศั กด ์ิ สิทธิ์ 20 เหตุ ฉะนี้ ผู้
ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบู ชา ก็ ปฏิญาณอ้างแท่น บูชาและสิ่ง สารพัด ซึ่ง อยู่ บนแท่ นบู ชาน ้น
ั 21 ผู้ ใด
จะปฏิญาณอ้างพระวิหาร ก็ปฏิญาณอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ ผู้ ทรงสถิต ในพระวิหารนั้ น 22 ผู้
ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ ก็ปฏิญาณอ้างพระทีน
่ ่ั งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ ผู้ประทับบนพระทีน
่ ่ั ง
นั้ น 23 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง
ของสะระแหน่ ยี่หร่าและขมิ้น ส่วนข้อสําคัญแห่งพระราชบัญญัติ คือการพิพากษา ความเมตตาและ
ความเชื่อ นั้ น ได้ ละเว้น เสีย สิ ่ง เหล่า นั้ น พวกเจ้า ควรได้ กระทํา อยู่ แล้ว แต่ สิ ่ งอ่ น
ื นั้ น ไม่ ควรละเว้น ด้วย
24 คนนําทางตาบอด เจ้ ากรองลูกนํ้า ออก แต่ กล ืนตั วอ ูฐ เข้าไป 25 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และ
13 วิบัติแก่เจ้า
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พวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเจ้า ขัด ชําระถ้วยชามแต่ ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชามนั้ น เต็ มด ้วย
โจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาริสีตาบอด จงชําระสิ่งทีอยู
่ ภายในถ้
่
วยชามเสียก่อน เพื่อข้าง
นอกจะได้สะอาดด้วย 27 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะว่าเจ้า
เป็นเหมือนอุโมงค์ ฝง
ั ศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดู งดงามจริงๆ แต่ ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคน
ตายและการโสโครกสารพัด 28 เจ้ าทั้ง หลายก็ เป็น อย่างนั้ น แหละ ภายนอกนั้ น ปรากฏแก่ มนุษย์ ว่า
เป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความชั่วช้า 29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมา
จารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝง
ั ศพของพวกศาสดาพยากรณ์
และตกแต่ งอ ุ โมงค์ ฝง
ั ศพของผู้ ชอบธรรมให้ งดงาม 30 แล ้ วกล่า วว่า ‘ถ้า เราได้ อยู่ ในสมัย บรรพบุรุษ
ของเรานั้ น เราจะมีสว
่ นกับเขาในการทําโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้ตกก็หามิได้� 31 อย่างนั้ น
เจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรําตนเองว่า เจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์ เหล่านั้ น 32 เจ้
าทั้งหลายจงกระทําตามที่บรรพบุรุษได้ กระทํานั้ นให้ครบถ้วนเถิด 33 เจ้ าพวกงู เจ้ าชาติ งูร้าย เจ้ าจะ
พ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้ 34 เหตุฉะนั้ น ดูเถิด เราใช้พวกศาสดาพยากรณ์ พวกนั กปราชญ์ และ
พวกธรรมาจารย์ ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้ าก็ ฆา
่ เสีย บ้าง ตรึง เสีย ที่ กางเขนบ้าง เฆีย
่ นตี ในธรรมศาลา
ของเจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ ไปเมืองโน้ นบ้าง 35 ดังนั้ นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่
นดินโลก ตั้งแต่โลหิตของอาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์บุตรชายบารัคยา ที่พวกเจ้า
ได้ ฆา
่ เสีย ในระหว่างพระวิหารกับ แท่ นบู ชาน้น
ั ย่อมตกบนพวกเจ้า ทั้ง หลาย 36 เราบอกความจริง แก่
เจ้าทั้งหลายว่า บรรดาสิ่งเหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)

37 โอ

เยรูซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ได้รับใช้มาหาเจ้าถึงตาย เรา
ใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนื องๆ เหมือนแม่ไก่ กกลูกอยู่ใต้ปี กของมัน แต่ เจ้าไม่ยอมเลยหนอ 38 ดู
เถิด ‘บ้านเมืองของเจ้า จะถูก ละทิ้ง ให้ รกร้างแก่ เจ้า � 39 ด้วยเราว่า แก่ เจ้ าทั้ง หลายว่า เจ้ าจะไม่ เห
็น เราอีก จนกว่า เจ้า จะกล่าวว่า ‘ขอให้ พระองค์ ผู้ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระ
เจริญ� ”
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การพยากรณ์ ถึงการทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
1 ฝ่ายพระเยซู ทรงออกจากพระวิ หาร แล ้ว พวกสาวกของพระองค์ มาชี้ ตึ กทัง
้ หลายของพระวิหารให้
พระองค์ทอดพระเนตร 2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สิ่งสารพัดเหล่านี้ พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า ศิลาทีซ
่ ้อนทับกันอยูที
่ น
่ ี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็หามิได้� 3 เมื่อพระองค์ประทับบน
ภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้า พระองค์ ส่วนตัว กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบ
ว่า เหตุการณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของ
โลกนี้ � 4 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง 5 ด้วยว่า จะมี หลายคนมา
ต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� เขาจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 6 ท่านทั้ง
หลายจะได้ยน
ิ ถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดา
สิ่ง เหล่า นี้ จํา ต้องบังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ
ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดิน
ไหวในทีต่
่ างๆ 8 เหตุการณ์ ทั้งปวงนี้ เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลําบาก 9 ในเวลานั้ นเขาจะมอบท่านทั้ง
หลายไว้ให้ ทนทุกข์ ลําบากและจะฆ่า ท่านเสีย และประชาชาติ ต่างๆจะเกลียดชัง พวกท่านเพราะนาม
ของเรา 10 คราวนั้ นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน
11 จะมีผู้พยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป 12 ความรักของคนเป็นอ
ัน มากจะเยือกเย็น ลง เพราะความชั่ว ช้า จะแผ่ ขยายออกไป 13 แต่ ผู้ ที่ ทนได้ จนถึง ทีส
่ ุด ผู้ นั้ น จะรอด
14 ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนีจ
้ ะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วทีส
่ ุด
ปลายจะมาถึง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)

15 เหตุ ฉะนั้ น

เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า ที่ดา
เนี ย ลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวถึง นั้ น ตั้ง อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์� (ผู้ ใดก็ ตามที่ ได้ อ่านก็ ให้ ผู้ นั ้น เข้าใจเอา
เถิด� 16 “เวลานั้ นให้ผูที
้ อ
่ ยูในแคว้
่
นยูเดียหนี ไปยังภูเขาทั้งหลาย 17 ผูที
้ อ
่ ยูบนดาดฟ้
่
าหลังคาบ้าน อย่า
ให้ ลงมาเก็บ ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 18 ผู้ ที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ กล ับ ไปเอาเสื้อผ้า ของตน
19 แต่ในวันเหล่านั้ น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงทีมี
่ ครรภ์ หรือหญิงทีมี
่ ลูกอ่อนกินนมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอ
เพื่อ การที่ ท่านต้องหนี น้ั น จะไม่ ตกในฤดู หนาวหรือ ในวัน สะบาโต 21 ด้วยว่า ในคราวนั้ น จะเกิด ความ
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ทุกข์ลําบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 22 และถ้า
มิได้ทรงให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้
จึงทรงให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า 23 ในเวลานั้ นถ้าผูใ้ ดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยูที
่ น
่ ี่ � หรือ
‘อยู่ที่โน่ น� อย่าได้เชื่อเลย 24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์ เทียมเท็จเกิดขึ้นหลาย
คน และจะทํา หมายสําคัญ อัน ใหญ่ และการมหัศจรรย์ ถ้า เป็น ไปได้ จะล่อลวงแม้ ผู้ ที่ ทรงเลือกสรรให้
หลง 25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว 26 เหตุฉะนั้ น ถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่า ‘ดูเถิด
ท่านผูน
้ ้ั นอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร� ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที
่ ห้
่ องลับ� ก็จงอย่าเชื่อ
บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์
ก็จะเป็นฉั นนั้ น 28 ด้วยว่าซากศพอยู่ทีไ่ หน ฝูงนกอินทรีก็จะตอมกันอยู่ที่น่ั น 29 แต่ พอสิ้นความทุกข์
ลําบากแห่งวันเหล่านั้ นแล้ว ‘ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตก
จากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 30 เมื่อนั้ นหมายสําคัญแห่งบุตรม
นุษย์ จะปรากฏขึ้น ในท้องฟ้า ‘มนุษย์ ทุ กตระกูล ทั่ว โลกจะไว้ ทุกข์ � แล ้ว เขาจะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์ เสด็จ
มาบนเมฆในท้องฟ้า� พร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 31 พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนั ก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล
้วจากลมทั้งสีท
่ ิศนั้ น ตั้งแต่ทีสุ
่ ดฟ้าข้างนี้ จนถึงทีส
่ ุดฟ้าข้างโน้ น
27 ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศ ตะวันออกส่องไปจนถึงทิศ ตะวันตกฉั นใด

จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
จงเรียนคําอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อก่ิงก้านยังอ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็รูว่
้ าฤดูรอ
้ นใกล้
จะถึงแล้ว 33 เช่นนั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้ ก็ให้รูว่
้ าเหตุการณ์ นั้ นมาใกล้จะถึงประตู
แล้ว 34 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้ จะสําเร็จ
35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
32 บัดนี้

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอย่างไม่คาดหมายของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)
แต่ วัน นั้ น โมงนั้ น ไม่มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ ก็ไม่รู ้ รู ้แต่ พระบิดาของเราองค์ เดียว
37 ด้วยสมัย ของโนอาห์ เป็น อย่างไร เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็จะเป็น อย่างนั้ น ด้วย 38 เพราะว่า เมื่ อก
่อนวันนํ้าท่วมนั้ น คนทั้งหลายได้ กินและดื่มกัน ทําการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที ่
โนอาห์เข้าในนาวา 39 และนํ้าท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉั นใด เมื่อบุตรมนุษย์
เสด็จมาก็จะเป็นฉั นนั้ นด้วย 40 เมื่อนั้ นสองคนจะอยูที
่ ทุ
่ ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิง
สองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 42 เหตุ ฉะนั้ นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่าน
ไม่ รู ว่
้ า องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของท่านจะเสด็จ มาเวลาใด 43 จงจํา ไว้อย่างนี้ เถิด ว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ้
ได้ว่าขโมยจะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้ง
หลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงทีท
่ ่านไม่คิดไม่ฝน
ั นั้ นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
36

ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ ือ
ใครเป็น ผู้ รับ ใช้ สัตย์ ซื่อ และฉลาด ที่ นายได้ ต้ัง ไว้ เหนื อ พวกผู้ รับ ใช้ สําหรับ แจกอาหารตามเวลา
46 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยูอย่
่ างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้ผูนั
้ ้ นกจ
็ ะเป็นสุข 47 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย
ว่า นายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง 48 แต่ถ้าผูรั
้ บใช้ชั่วน้น
ั จะคิดในใจว่า ‘นาย
50 นายของผู้รับใช้ผู้
ของข้าคงมาช้า� 49 แล้วจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนผู้รับใช้และกินดื่มอยู่กับพวกขีเมา
้
นั้ นจะมาในวันทีเ่ ขาไม่คิด ในโมงทีเ่ ขาไม่รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทั้งจะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วน
กับพวกคนหน้าซื่อใจคด ซึ่งทีน
่ ่ั นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน�
45

25

คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน
1 “เมื่อ ถึง วัน นั้ น อาณาจักรแห่ง สวรรค์ จะเปรียบเหมือนหญิง พรหมจารี สิ บคนถือ ตะเกียงของตน
ออกไปรับ เจ้า บ่าว 2 ในพวกเธอเป็น คนที่ มี ปัญญาห้า คน และเป็น คนโง่ ห้า คน 3 พวกที่ โง่ นั้ น เอา
ตะเกียงของตนไป แต่ หาได้ เอานํ้ามัน ไปด้วยไม่ 4 แต่ คนที ่ มี ปัญญานั้ น ได้ เอานํ้ามัน ใส่ ภาชนะไปกับ
ตะเกียงของตนด้วย 5 เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ พวกเธอทุกคนก็พากันง่วงเหงาและหลับไป 6 ครัน
้ เวลา
เทีย
่ งคื นก ็ มี เสียงร้องมาว่า ‘ดู เถิด เจ้ าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท ่านเถิด� 7 บรรดาหญิง พรหมจารี
เหล่านั้ นก็ลุ กขึ้นตกแต่งตะเกียงของตน 8 พวกที่โง่นั้ นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของ
ท่านให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราดับอยู่� 9 พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘ทําอย่างนั้ นไม่ได้ เกรงว่า
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นํ้ามันจะไม่พอสําหรับเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่า� 10 เมื่อพวกเธอกําลังไป
ซื้อนั้ นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้ น แล้วประตูก็ปิด 11 ภายหลัง
หญิง พรหมจารีอี กพวกหนึ่ งก ็ มาร ้ องว่า ‘ท่านเจ้า ข้าๆ ขอเปิด ให้ ข้าพเจ้า ทั้ง หลายด้วย� 12 ฝ่ายท่าน
ตอบว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า เราไม่ รู ้จัก ท่าน� 13 เหตุ ฉะนั้ น จงเฝ้า ระวัง อยู่ เพราะ
ท่านทั้งหลายไม่รูกํ
้ าหนดวันหรือโมงทีบุ
่ ตรมนุษย์จะเสด็จมา
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์

14 อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยง
ั เปรียบเหมือนชายผู้ หน่ง
ึ จะออกเดิน ทางไปยังเมืองไกล

จึง เรียกพวกผู้
รับ ใช้ ของตนมา และฝากทรัพย์ สมบัติ ของเขาไว้ 15 คนหนึ่ ง ท่านให้ ห้า ตะลัน ต์ คนหนึ่ ง สองตะลัน ต์
และอีกคนหนึ่ ง ตะลัน ต์ เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล ้วท่านก็ออกเดิน ทางทั นที 16 คนที
่ได้รับห้าตะลันต์น้ั นก็เอาเงินนั้ นไปค้าขาย ได้กําไรมาอีกห้าตะลันต์ 17 คนที ่ได้รับสองตะลันต์น้ั นก็ได้
กําไรอีก สองตะลัน ต์ เหมือนกัน 18 แต่ คนที ่ ได้ รับ ตะลัน ต์ เดียวได้ ขุด หลุม ซ่อนเงิน ของนายไว้ 19 ครัน
้
อยู่ มาช้า นาน นายจึง มาคิด บัญชีกับ ผู้ รับ ใช้เหล่า นั้ น 20 คนที ่ ได้ รับ ห้า ตะลัน ต์ ก็เอาเงิน กําไรอีกห ้า ตะ
ลันต์มาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้า
ตะลันต์� 21 นายจึงตอบเขาว่า ‘ดี แล้ว เจ้ าเป็นผู้รับใช้ดี และสัตย์ซื่อ เจ้ าสัตย์ซ่ อ
ื ในของเล็กน้ อย เรา
จะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22 คนที่ได้รับสองตะลันต์มาชีแ
้ จง
ด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลัน
ต์� 23 นายจึง ตอบเขาว่า ‘ดี แล้ว เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ดี และสัตย์ ซื่อ เจ้ าสัตย์ ซ่ อ
ื ในของเล็ก น้ อย เราจะตั้ง
เจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคนที่ได้รับตะลันต์เดียวมาชีแ
้ จง
ว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารูจ
้ ักท่านว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกย
ี่ วผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บสํ่าสมที่ท่านมิได้
โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่ แหละเงินของท่าน� 26 นาย
จึงตอบเขาว่า ‘เจ้ าผู้รับใช้ชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้ าก็รู อ
้ ยู่ว่าเราเกีย
่ วที่เรามิได้ หว่าน เก็บสํ่าสมที่เรา
มิได้โปรย 27 เหตุฉะนั้ น เจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงินของเราทั้ง
ดอกเบีย
้ ด้วย 28 เพราะฉะนั้ น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้ นจากเขาไปให้คนทีมี
่ สิบตะลันต์ 29 ด้วยว่าทุก
คนที่มีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้แก่ ผู้นั้ นจนมีเหลือเฟือ แต่ ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจาก
เขา 30 จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่น่ั นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ ว
ฟัน�
การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ มาในสง่า ราศี ของพระองค์ พร ้ อมกับ เหล่า ทูต สวรรค์ อน
ั บริสุทธิ ์ ทั้ง ปวง
เมื่อ นั้ น พระองค์ จะประทับ บนพระที่ น่ั งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ 32 บรรดาประชาชาติ ต่างๆจะประชุม
พร้อมกัน ต่อ พระพักตร์พระองค์ และพระองค์ จะทรงแยกมนุษย์ ท้ัง หลายโดยแยกพวกหนึ่ ง ออกจาก
อีกพวกหนึ่ ง เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัดฝูงแกะให้อยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั้ นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้าย 34 ขณะนั้ น พระมหากษั ตริย์
จะตรัสแก่ บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ ว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ได้ รับพระพรจากพระบิดา
ของเรา จงมารับ เอาราชอาณาจักรซึ่ง ได้ ตระเตรียมไว้ สา
ํ หรับท ่า นทั้ง หลายตั้งแต่ แรกสร้างโลกเป็น
มรดก 35 เพราะว่า เมื่อ เราหิว ท่านทั้ง หลายก็ ได้ จัดหาให้ เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ ให้ เราดื่ม เรา
เป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บ
ป่วย ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา เมื่อ เราต้องจํา อยู่ ในคุก ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา� 37 เวลานั้ น บรรดาผู้ ชอบ
ธรรมจะกราบทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ทีข้
่ าพระองค์เหน
็ พระองค์ทรงหิว และได้จัดมาถวายแด่
พระองค์แต่เมื่อไร หรือทรงกระหายนํ้า และได้ถวายให้พระองค์ดื่มแต่เมื่อไร 38 ทีข้
่ าพระองค์ได้เหน
็ พ
ระองค์ ทรงเป็น แขกแปลกหน้า และได้ ต้อนรับ พระองค์ ไว้แต่ เมื่อไร หรือ เปลือยพระกาย และได้ สวม
ฉลองพระองค์ ให้ แต่ เมื่อไร 39 ที่ ข้า พระองค์ เห ็ นพระองค์ ประชวรหรือ ต้องจํา อยู่ ในคุก และได้ มาเฝ้า
พระองค์น้ั นแต่เมื่อไร� 40 แล้วพระมหากษั ตริย์จะตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย
ว่า ซึ่ง ท่านได้ กระทํา แก่ คนใดคนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องของเรานี้ ถึง แม้ จะตํ่าต้อยเพียงไร ก็ เหมือนได้
กระทําแก่เราด้วย� 41 แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย
ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิ ตย์ ซึ่งเตรียมไว้สา
ํ หรับพญามารและ
สมุนของมันนั้ น 42 เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็มิได้ให้เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็มิได้ให้เราดื่ม 43 เรา
เป็น แขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ ได้ ต้อนรับ เราไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ไม่ ได้ ให้ เสื้อผ้า เรานุ่ง ห่ม เราเจ็บ
ป่วยและต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่ได้เยีย
่ มเรา� 44 เขาทั้งหลายจะทูลพระองค์ด้วยว่า ‘พระองค์เจ้าข้า
ที่ข้าพระองค์ ได้ เห็นพระองค์ ทรงหิวหรือทรงกระหายนํ้า หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระ
กาย หรือ ประชวร หรือ ต้องจํา อยู่ ในคุก และข้า พระองค์ มิได้ ปรนนิ บัติ พระองค์ นั้ น แต่ เมื่อไร � 45 เมื่อ
31
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นั้ นพระองค์จะตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านมิได้กระทําแก่ผู้ตํ่าต้อย
ทีส
่ ุด สัก คนหนึ่ ง ในพวกนี้ ก็เหมือนท่านมิ ได้ กระทํา แก่ เรา � 46 และพวกเหล่า นี้ จะต้องออกไปรับ โทษ
อยูเป็
่ นนิ ตย์ แต่ผูชอบธรรมจะเข้
้
าสูชี
่ วิตนิรน
ั ดร์�

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2; ลก 22:1-2)

1 ต่อมาเมื่อพระเยซู ตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว พระองค์ จึงรับสัง
่ แก่พวกสาวกของพระองค์ว่า 2 “ท่าน
ทั้งหลายรู อยู
้ ่ว่าอีกสองวันจะถึง เทศกาลปัสกา และบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ถู กตรึงที่กางเขน�
3 ครัง
้ นั ้นพวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนได้ประชุมกันที่คฤหาสน์ ของมหา
ปุโรหิต ผู้ซึ่งเรียกขานกันว่า คายาฟาส 4 ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย 5 แต่พวกเขา
พูดว่า “ในวันเทศกาลเลี้ยงอย่าพึ่งทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดการวุน
่ วาย�

มารียช
์ าวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้ หลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)

6 ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บอยู่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรือ
้ น 7 ขณะเมื่อพระองค์ทรง

เอนพระกายลงเสวยอยู่ มีหญิงผู้หน่งึ ถือผอบนํ้ามันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํ้ามันนั ้นบน
พระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของพระองค์ เมื่อ เห็ นก ็ ไม่ พอใจ จึง ว่า “เหตุ ใดจึง ทําให้ ของนี้ เสีย เปล่า
9 ด้วยนํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็ ได้ เงิน มาก แล ้ วจะแจกให้ คนจนก็ ได้ � 10 เมื่อ พระเยซู ทรงทราบจึง ตรัส แก่ เขาว่า
“กวนใจหญิง นี้ ทําไม เธอได้ กระทํา การดี แก่ เรา 11 ด้วยว่า คนยากจนมี อยู่ กั บท ่านเสมอ แต่ เราไม่ อยู่
กั บท ่านเสมอไป 12 ซึ่ง หญิง นี้ ได้ เทนํ้ามัน หอมบนกายเรา เธอกระทํา เพื่อ การศพของเรา 13 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ที่ ไหนๆทั่ว โลกซึ่ง ข่าวประเสริฐ นี้ จะประกาศไป การซึ่ง หญิง นี้ ได้ กระทํา
จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาทีน
่ ่ั นด้วย�
ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)

ยู ดาสอิสคาริโอท ได้ ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่ 15 ถามว่า “ถ้า
ข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทัง้ หลายจะให้อะไรข้าพเจ้า� ฝ่ายเขาก็สัญญาจะให้เหรียญเงินแก่ยู
ดาสสามสิบเหรียญ 16 ตัง้ แต่เวลานั ้นมายูดาสก็คอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์
14 ครัง
้ นั ้นคนหนึ่ งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อ

การจัดเตรียมเบื้องต้นสําหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16; ลก 22:7-13)
ในวัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกสาวกมาทูล ถามพระเยซู ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ ข้า
พระองค์ทัง้ หลายจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน� 18 พระองค์จึงตรัสว่า “จงเข้าไปหาผูหน
้ ่ง
ึ ในกรุง
นั้ น บอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ว่า เวลาของเรามาใกล้แล้ว เราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวก
สาวกของเรา� ” 19 ฝ่ายสาวกเหล่านั ้นก็กระทําตามที่พระเยซูทรงรับสัง่ แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
17

อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
พระองค์ เอนพระกายลงร่วมสํารับก ับ สาวกสิบ สองคน 21 เมื่อ รับ ประทานกัน อยู่
พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนหนึ่ ง ในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่าย
พวกสาวกก็ พากัน เป็น ทุกข์ นั ก ต่างคนต่างเริมท
่ ูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ �
23 พระองค์ ตรัส ตอบว่า “ผู้ ที่ เอาอาหารจิ้ม ในชามเดีย วกั นก ับ เรา ผู้ นั้ น แหละที่ จะทรยศเรา 24 บุ ตรม
นุษย์ จะเสด็จ ไปตามที่ ได้ เข ียนไว้ วา
่ ด้วยพระองค์ นั้ น แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้า คนนั้ นม ิ ได้
บังเกิด มาก็ จะเป็นการดี ต่อ คนนั้ น เอง� 25 ยู ดาสที่ ได้ ทรยศพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า คือ ข้า
พระองค์หรือ� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านพูดเองแล้วนี�
่
20 ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า

การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่ าสา
วกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 27 แล้วพระองค์ จึง ทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณ และส่ง ให้
เขา ตรัสว ่า “จงรับ ไปดื่ มท ุก คนเถิด 28 ด้วยว่า นี่ เป็น โลหิต ของเราอัน เป็น โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่
ซึ่ง ต้องหลั่ง ออกเพื่อ ยกบาปโทษคนเป็ นอ ัน มาก 29 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า เราจะไม่ ด่ ื มน้ า
ํ ผลแห่ง
เถาองุน
่ ต่อไปอีกจนวันนั้ นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ
เรา�
26 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ 31 ครัง้ นั ้นพระเยซูตรัสกับ
เหล่าสาวกว่า “ในคืนวันนี้ ท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคําเขียนไว้ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และ
30 เมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้ว
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แกะฝูงนั้ นจะกระจัดกระจายไป� 32 แต่เมื่อเราฟื้นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน�
33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “แม้คนทัง
้ ปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะสะดุดก็หามิได้เลย�
34 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ในคืนนี้ ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ �
35 เปโตรทูลพระองค์ ว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์ จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จะไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย�
เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ใกล้วันสิน
้ พระชนม์ (มก 14:32-42; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
เกทเสมนี แล้วตรัสกับสาวกว่า “จงนั่ งอยู่ที่นี่ขณะ
เมื่อ เราจะไปอธิษฐานที่ โน่ น � 37 พระองค์ ก็ พาเปโตรกับ บุตรชายทัง้ สองของเศเบดี ไปด้วย พระองค์ ทรง
เริม
่ โศกเศร้าและหนั กพระทัยยิง่ นั ก 38 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้า
อยูก
่ ับเราทีนี
่ ่ เถิด�
36 แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหน่ง
ึ เรียกว่า

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41; ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)
แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งด ิน อธิษฐานว่า “โอ พระบิดาของ
ข้า พระองค์ ถ้า เป็น ได้ ขอให้ ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ เถิด แต่ อย่างไรก็ ดี อย่า ให้ เป็น ตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์� 40 พระองค์ จึงเสด็จกลับมายังสาวก
เหล่านั ้น เห็นเขานอนหลั บอยู่ และตรัสกับเปโตรว่า “เป็นอย่างไรนะ ท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเรา
สักชั่วเวลาหนึ่ งไม่ได้หรือ 41 จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง จิตใจพร้อมแล้
วก็จริง แต่ เนื้ อหนั งยังอ่อนกําลัง� 42 พระองค์ จึงเสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่ สองอีกว่า “โอ ข้าแต่ พระบิดา
ของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ และข้าพระองค์จําต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็นไป
ตามนํ้าพระทัยของพระองค์� 43 ครัน
้ พระองค์ เสด็จกลับมาก็ ทรงพบสาวกนอนหลับอีก เพราะเขาลืมตา
ไม่ขึ้น 44 พระองค์ จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่ สามด้วยถ้อยคําเช่นเดิ มอีก 45 แล้วพระองค์
เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์ ตรัสว่า “เดีย
๋ วนี้ จงนอนต่อไปให้หายเหนื่ อยเถิด ดู เถิด เวลามาใกล้
แล้ว และบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยูใ่ นมือของคนบาป 46 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผูที
้ จะทรยศ
่
เรามาใกล้แล้ว�
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การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
ดูเถิด ยูดาส คนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น ได้เข้ามา และมีประชา
ชนเป็ นอันมากถือดาบ ถือไม้ตะบอง มาจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชน 48 ผู้ที่ จะทรยศ
พระองค์ นั้น ได้ ให้ อาณั ติ สัญญาณแก่ เขาว่า “เราจะจุบ ผู้ ใด ก็ เป็น ผู้ นั ้น แหละ จงจั บก ุม เขาไว้ ให้ แน่ นหนา
เถิด� 49 ขณะนั ้น ยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่า “สวัสดี พระอาจารย์� แล้วจุบพระองค์ 50 พระเยซูตรัสกับ
เขาว่า “สหายเอ๋ย มาทีนี
่ ่ ทําไม� คนเหล่านั ้นกเข
็ ้ามาจับพระเยซูและคุมไป 51 ดูเถิด มีคนหนึ่ งที่อยูกั
่ บพระ
เยซู ยื่นมือชักดาบออก ฟันหูผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตขาด 52 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “จงเอาดาบ
ของท่านใส่ ฝก
ั เสีย ด้วยว่า บรรดาผู้ ถือ ดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิด ว่า เราจะอธิษฐานขอพระ
บิดาของเรา และในบัด เดีย
๋ วนั้ น พระองค์ จะทรงประทานทูต สวรรค์ แก่ เรากว่า สิบ สองกองไม่ ได้ หรือ
54 แต่ ถ้า เป็น เช่น นั้ น พระคัมภีร ์ที่ วา
่ จํา จะต้องเป็น อย่างนี้ จะสําเร็จ ได้ อย่างไร � 55 ขณะนั ้น พระเยซู
ตรัสกับหมู่ชนว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้น่ั งกับท
่า นทั้ง หลายสั่ง สอนในพระวิหารทุก วัน ท่านก็หาได้ จับ เราไม่ 56 แต่ เหตุการณ์ ทั้ง สิ้ นที ่ ได้ บังเกิด ขึ้น นี้
ก็เพื่อจะสําเร็จตามพระคัมภีรที
์ ่พวกศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้� แล้วสาวกทัง้ หมดก็ได้ละทิง้ พระองค์
ไว้และพากันหนี ไป
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)
ผู้ ที่ จับ พระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยัง คายาฟาสมหาปุโรหิต ที่ ซึ่ง พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ ได้
ประชุมกันอยู่ 58 แต่ เปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ ไปห่างๆจนถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต แล้ว เข้าไปนั ่ง ข้างใน
กับคนใช้ เพื่อจะดูวา่ เรือ
่ งจะจบลงอย่างไร 59 พวกปุโรหิตใหญ่ พวกผูใหญ่
้
กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยาน
เท็จ มาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย 60 แต่ หาหลัก ฐานไม่ ได้ เออ ถึง แม้ มี พยานเท็จ
หลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ได้ ในที่สุดก็มีพยานเท็จสองคนมา 61 กล่าวว่า “คนนี้ ได้ว่า ‘เราสามารถ
จะทําลายพระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้น ใหม่ ในสามวัน� ” 62 มหาปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ถามพระองค์ ว่า
“ท่านจะไม่ ตอบอะไรหรือ คนเหล่านี้ เป็น พยานปรักปรําท่านด้วยเรือ
่ งอะไร� 63 แต่ พระเยซู ทรงนิ่ งอยู่ มหา
ปุโรหิตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า “เราสัง่ ให้ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า ท่าน
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่� 64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว และยิ่งกว่านั้ นอีก
เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในเวลาเบื้องหน้านั้ น ท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์น่ั งข้างขวาพระหัตถ์
57

มัทธิว 26:65
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มัทธิว 27:26

ของผู้ทรงฤทธานุ ภาพ และเสด็จ มาบนเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 65 ขณะนั ้น มหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของตน
แลวว
้ ่า “เขาได้พูดหมิน
่ ประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด บัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ได้ยินเขาพูด
หมิน
่ ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร� คนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “เขามีความผิดถึงตาย� 67 แล้วเขา
ถ่มน้าํ ลายรดพระพักตร์พระองค์และตีพระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือตบพระองค์ 68 แล้วว่า “เจ้าพระคริสต์
จงพยากรณ์ ให้เรารู ว้ า่ ใครตบเจ้า� 69 ขณะนั ้นเปโตรนั ่งอยูภ
่ ายนอกบริเวณคฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คนหนึ่ งมา
พูดกับเขาว่า “เจ้าได้อยู่กับเยซู ชาวกาลิ ลีด้วย� 70 แต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า “ที่ เจ้าว่านั ้นข้า
ไม่รูเ้ รือ
่ ง� 71 เมื่อเปโตรได้ออกไปที่ระเบียง สาวใช้อีกคนหนึ่ งแลเห็นจึงบอกคนทัง้ ปวงที่อยูที
่ ่นั ่นว่า “คนนี้ ได้
อยูกั
่ บเยซูชาวนาซาเร็ธด้วย� 72 เปโตรจึงปฏิเสธอีก ด้วยคําปฏิญาณว่า “ข้าไม่รู จั
้ กคนนั ้น� 73 อีกสักครู หน
่
่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ใกล้ ๆนั ้ นก็มาว่าแก่ เปโตรว่า “เจ้ าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้นแน่ แล้ว ด้วยว่าสําเนี ยงของ
เจ้าก็ส่อตัวเจ้าเอง� 74 แล้วเปโตรก็เริม
้ กคนนั ้น� ในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน 75 เปโต
่ สบถและสาบานว่า “ข้าไม่รู จั
รจึงระลึกถึงคําของพระเยซูที่ตรัสแก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � แล้วเปโตรก็ออกไป
ข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่นยิง่ นั ก
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สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต

1 ครันร
้ ุ่ง เช้า บรรดาพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ แห่งประชาชนปรึกษากัน ด้วยเรือ
่ งพระเยซู เพื่อ จะ
ประหารพระองค์เสีย 2 เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอส
ั ปีลาตเจ้าเมือง

การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)

3 เมื่อย ู ดาสผู้ ทรยศพระองค์ เห ็ นว ่า พระองค์ ต้องปรับ โทษก็ กลับ ใจ

นําเงินสามสิบเหรียญนั ้นมาคืนให้แก่
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ 4 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ทําบาปที่ ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์� คนเหล่านั ้นจึง
ว่า “การนั ้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง� 5 ยูดาสจึงทิง้ เงินนั ้นไว้ในพระวิหารและจากไป แล
้ว เขาก็ ออกไปผูก คอตาย 6 พวกปุโรหิต ใหญ่ จึง เก็บ เอาเงิน นั ้น มาแล้ วว ่า “เป็นการผิด พระราชบัญญั ติ ที่ จะ
เก็บเงินนั ้นไว้ในคลังพระวิหาร เพราะเป็นค่าโลหิต� 7 เขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงินนั ้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้
สําหรับเป็ นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 เหตุฉะนั ้น ทุ่งนั ้นจึงเรียกว่า ทุ่งโลหิต จนถึงทุกวันนี้ 9 ครัง้ นั ้ นก็
สําเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ซึ่งว่า ‘และพวกเขาก็รบ
ั เงินสามสิบเหรียญ ซึ่งเป็นราคา
ของผู้ที่เขาตีราคาไว้นั ้น� คือที่คนอิสราเอลบางคนตีราคาไว้ 10 ‘แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต

เมื่อ พระเยซู ทรงยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมือง เจ้ าเมืองจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว
หรือ� พระเยซู ตรัส กั บท ่า นว่า “ก็ท่านว่า แล้ วน �
ี่ 12 แต่ เมื่อ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าว
โทษ พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง ตอบ ประการ ใด 13 ปี ลา ต จึง กล่าว แก่ พระองค์ ว่า “ซึ่ง เขา ได้ กล ่าว ความ
ปรักปรํา ท่านเป็น หลายประการนี้ ท่านไม่ ได้ ยิน หรือ� 14 แต่ พระองค์ ก็ มิได้ ตรัส ตอบท่านสัก คํา เดียว เจ้ า
เมืองจึงอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
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พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวต
ิ

15 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น

เจ้ าเมืองเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้แก่ หมู่ชนตามใจชอบ 16 คราวนั ้นพวกเขามี
นั กโทษสําคัญ คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส 17 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ คนทัง้ ปวงชุ มนุมกัน แล้ว ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “เจ้ าทัง้
หลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้า บารับบัสหรือพระเยซูที่เรียกว่า พระคริสต์� 18 เพราะท่านรู อยู
้ ่
แล้วว่าเขาได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา 19 ขณะเมื่อปี ลาตนั ่ งบัลลังก์พิพากษาอยู่นั ้น ภรรยาของท่าน
ได้ ใช้ คนมาเรียนท่านว่า “ท่านอย่า พัว พั นก ับ เรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้น เลย ด้วยว่า วัน นี้ ดิ ฉั น ทุกข์ ใจหลาย
ประการกับความฝันเกี่ยวกับท่านผู้นั ้น� 20 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบา
รับ บัส และให้ประหารพระเยซู เสีย 21 เจ้ าเมืองจึง ถามเขาว่า “ในสองคนนี้ เจ้ าจะให้เราปล่อยคนไหนให้แก่
เจ้า� เขาตอบว่า “บารับบัส� 22 ปีลาตจึงถามพวกเขาว่า “ถ้าอย่างนั ้น เราจะทําอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่า
พระคริสต์� เขาพากั นร้องแก่ ท่านว่า “ให้ตรึงเขาเสียที่ กางเขนเถิด� 23 เจ้ าเมืองถามว่า “ตรึงทําไม เขาได้
ทําผิดประการใด� แต่เขาทัง้ หลายยิง่ ร้องว่า “ให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 24 เมื่อปี ลาตเห็นว่าไม่ได้การมี
แต่จะเกิดวุน
่ วายขึ้น ท่านก็เอานํ้าล้างมือต่อหน้าหมูชน
่ แลวว
้ ่า “เราไม่มีผิดด้วยเรือ
่ งโลหิตของคนชอบธรรม
คนนี้ เจ้ ารับ ธุระเอาเองเถิด� 25 บรรดาหมู่ ชนเรียนว่า “ให้โลหิต ของเขาตกอยู่แก่ เราทั ้งบ ุตรของเราเถิด�
26 ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อท่านได้โบยตีพระเยซูแล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)
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27 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซู ไปไว้ในศาลาปรีโทเรียม

แล้วก็รวมทหารทัง้ กองล้อมพระองค์ไว้
เอาเสื้อสี แดงเข้มมาสวมพระองค์ 29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสาน
เป็น มงกุฎ เขาก็ สวมพระเศียรของพระองค์ แล ้ว เอาไม้ ออ
้ ให้ ถือ ไว้ในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ และ
เขาได้ คุ กเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ยพระองค์ ว่า “กษั ตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ�
30 แล ้ว เขาก็ถ่ มน้า
ํ ลายรดพระองค์ และเอาไม้ อ้อน น
ั ้ ตี พระเศียรพระองค์ 31 เมื่อ พวกเขาเยาะเย้ย พระองค์
แล้ว เขาถอดเสื้อ นั ้น ออก แล ้ว เอาฉลองพระองค์ สวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย ที่ กางเขน
32 ขณะที่ พวกเขาออกไปนั ้น เขาได้ พบชาวไซรีน คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมน เขาจึง เกณฑ์ คนนั ้น ให้ แบกกางเขนของ
พระองค์ไป
28 และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์ ออก

การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
เมื่อ พวกเขามาถึง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า กลโกธา แปลว่า สถานที่ กะโหลกศีรษะ 34 เขาเอานํ้า
องุน
่ เปรีย
้ วระคนกับ ของขมมาถวายพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงชิม ก็ ไม่ เสวย 35 ครัน
้ ตรึง พระองค์ ที่ กางเขน
แล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่งปั นกันเพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงว่า
‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั ้น เขาก็จับสลากกัน� 36 แล้วพวกเขาก็นั่ง
เฝ้าพระองค์อยูที
่ ่นั่น 37 และได้เอาถ้อยคําข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนื อพระเศียร ซึ่งอ่านว่า “ผู้นี้ คือ
เยซู กษั ตริย์ของชนชาติยิว� 38 คราวนั ้ นมีโจรสองคนถูกตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง
ข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้ นก ็ ด่าทอพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขา 40 กล่าวว่า
“เจ้าผูจ
้ ะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า จงลง
มาจากกางเขนเถิด� 41 พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็ เยาะเย้ยพระองค์ เช่นกันว่า
42 “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ แต่ ช่วยตัว เองให้ รอดไม่ ได้ ถ้า เขาเป็ นกษั ตริย์ ของชาติ อิสราเอล ให้ เขาลงมา
จากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และเราจะเชื่อเขา 43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์ พอพระทัยในเขาก็ ให้พระองค์
ทรงช่วยเขาให้รอดเดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า ‘เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า� ” 44 ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับ
พระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน
33

เก ิด ความมืด ตัง้ แต่ เท ี่ ยงจนถึ งบ ่ายสามโมง พระเยซู ทรงสิน
้ พระชนม์ (มก 15:33-41; ลก 23:44-49;
ยน 19:30-37)
45 แล้วก็บังเกิดความมืดทัวท
่ ัง้ แผ่นดิน ตัง้ แต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงบ่ายสามโมง 46 ครัน
้ ประมาณบ่ายสาม
โมงพระเยซู ทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิ้ง ข้า พระองค์ เสีย � 47 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ที่ นั่น เมื่อ ได้ ยินก ็
พูดว่า “คนนี้ เรียกเอลียาห์� 48 ในทันใดนั ้น คนหนึ่ งในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วเสียบปลาย
ไม้อ้อ ส่งให้พระองค์ เสวย 49 แต่ คนอื่นร้องว่า “อย่าเพิง่ ให้เราคอยดู ซิว่าเอลี ยาห์จะมาช่วยเขาให้รอดหรือ
ไม่� 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อพระองค์รอ
้ งเสียงดังอีกครัง้ หนึ่ ง ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)

51 และดูเถิด

ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตัง้ แต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออก
จากกัน 52 อุโมงค์ ฝัง ศพก็ เปิด ออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่ ล่วงหลับ ไปแล้ว ได้ เป็น ขึ้น มา 53 ภาย
หลัง ที่ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ออกจากอุโมงค์ พากัน เข้าไปในนครบริสุทธิ์ ปรากฏแก่ คน
เป็ นอันมาก 54 บัดนี้ เมื่อนายร้อยและทหารที่ เฝ้าพระเยซู อยู่ด้วยกันได้เห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ เหล่
านั ้นซึ่งบังเกิดขึ้น ก็พากันครันคร
่
้ามยิง่ นั ก จึงพู ดกันว่า “แท้ จริงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 55 ที่ นั ่
นมีหญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระเยซู จากแคว้นกาลิ ลีเพื่อปรนนิ บัติพระองค์ มองดูอยู่แต่ไกล 56 ในพวกนั ้
นมีมารียช
์ าวมักดาลา มารียม
์ ารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบุตรเศเบดี
โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนําพระศพของพระเยซูไปฝัง (มก 15:42-47; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)

ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า มี เศรษฐี คนหนึ่ ง มาจากบ้านอาริมาเธีย ชื่อ โยเซฟ เป็น สาวกของพระเยซู ด้วย
ปี ลาตจึงสัง่ ให้มอบพระศพนั ้นให้ 59 เมื่อโยเซฟได้รบ
ั พระศพมา
แล้ว เขาก็ เอาผ้า ป่านที่ สะอาดพัน หุม
้ พระศพไว้ 60 แล ้ว เชิญ พระศพไปประดิษฐานไว้ที่ อุโมงค์ ใหม่ ของตน
ซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิ ลา เขาก็กลง
ิ้ หินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไป 61 ฝ่ายมารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์
อีกคนหนึ่ งนั ้น ก็นั ่งอยูที
่ ่นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
57

58 เขาได้เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู

พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้
วัน ต่อ มา คือ วัน ถัด จากวัน ตระเตรียม พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี พากัน ไปหาปี ลาต 63 เรียนว่า
“เจ้าคุณขอรับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจําได้ว่า คนล่อลวงผู้นั ้น เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้ว
เราจะเป็นขึ้นมาใหม่� 64 เหตุฉะนั ้น ขอได้มีบัญชาสัง่ เฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันทีสาม
่
เกลอ
ื กว่าสาวก
ของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลัก เอาศพไป แล ้ วจะประกาศแก่ ประชาชนว่า เขาเป็น ขึ้น มาจากความ
62
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ตายแล้ว และการหลอกลวงครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่าครังก
้ ่อนอีก� 65 ปี ลาตจึงบอกเขาว่า “พวกท่านจงเอา
ยามไปเถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ท่านจะทําได้� 66 เขาจึงไปทําอุโมงค์ให้มัน
่ คง ประทับตราไว้ที่หิน และ
วางยามประจําอยู่

28
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุง
่ เช้าวันต้นสัปดาห์ มารียช
์ าวมักดาลากับมารียอี
์ กคนหนึ่ งมาดูอุโมงค์ 2 ดู
เถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิง่ นั ก เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ กลิงก
้ ้อนหิน
นั ้นออกจากปากอุโมงค์ แล้วก็นั ่งอยูบ
่ นหินนั ้น 3 ใบหน้าของทูตนัน
้ เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อของทูตนันก
้ ็ขาว
เหมือนหิมะ 4 พวกยามที่ เฝ้าอยู่กลัวทูตองค์ นั้นจนตัวสัน
่ และเป็นเหมือนคนตาย 5 ทูตสวรรค์ นั ้นจึงกล่าว
แก่หญิงนั ้นว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรารู อยู
้ ว่
่ าท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรึงที่กางเขน 6 พระองค์หา
ได้ ประทั บอยู่ที่ นี่ไม่ เพราะพระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่ พระองค์ ได้ ตรัสไว้นั ้น มาดูที่ ซึ่งองค์ พระผู้เป็น
เจ้าได้บรรทมอยูนั
่ ้น 7 แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
แล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น ดูเถิด
เราได้บอกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทัง้ กลัวทัง้ ยินดีเป็นอันมาก วิง่ นําความไปบอก
พวกสาวกของพระองค์ 9 ขณะที่หญิงเหล่านั ้นไปบอกสาวกของพระองค์ ดูเถิด พระเยซูได้เสด็จพบเขาและ
ตรัสว่า “จงจําเริญเถิด� หญิงเหล่านั ้ นก็มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการพระองค์ 10 พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพีน
่ ้ องของเราให้ไปยังแคว้นกาลิลี และพวกเขาจะได้พบ
เราทีนั
่ ่ น�
คํารายงานของพวกทหารยาม

11 ขณะที่ พวกผู้ หญิง กําลัง ไปอยู่นั ้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 ก็
แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหาร 13 สัง่ ว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลา
กลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่� 14 ถ้าความนี้ ทราบถึงหูเจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ� 15 พวก
ทหารจึงยอมรับเงิน และทําตามที่ถูกสอนมา และความนี้ ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้
พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริสต์
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 ตรัส
กับ เขาว่า “ฤทธานุ ภาพทั้ง สิ้น ในสวรรค์ ก็ดี ในแผ่น ดิน โลกก็ ดี ทรงมอบไว้ แก่ เราแล้ว 19 เหตุ ฉะนั้ น
ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ส่ง
ั พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้ง
หลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน�
16
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ มาระโก ซึ่ง เชื่อ ว่า เป็น “ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส� (คส 4:10) มาระโก
ได้ เดิน ทางไปประกาศเที่ยวแรกที่ เมือ งอันทิ โอกพร้อมกับ อัครสาวกเปาโลกับ บารนาบัส และได้ ละท่านทัง้
สองไว้ที่ เมืองเปอร์กา ซึ่ง เปาโลไม่ เห็น ด้วย เปาโลจึง ไม่ ยอมให้ มาระโกไปพร้อมกั บท ่า นอีก (กจ 13:5, 13;
15:37-39) แต่ภายหลังมาระโกได้หน
ั มารับใช้พระเจ้าอีกและอยู่กับเปโตรในกรุ งบาบิโลนในปี ค�ศ� 60 (1
ปต 5:13) หลังจากนั ้ นอีกประมาณ 4 หรือ 5 ปี มาระโกได้อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม (คส 4:10; ฟม 1:24) แต่
เปโตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม

หลายคนที่ ไม่ เชื่อ ในพระคัมภีร พู
์ ดว่า หนั งสือ มาระโกได้ ถู กเขียนขึ้น เป็น เล่ม แรก ก่อนเล่ มอ่น
ื ในสี่ เล่ มท ี่
เรียกกัน ว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู� และเขาอ้างว่า หนั งสือ มาระโกนี้ ได้ ถู กค ัด ลอกมาจากอีก เล่ม หนึ่ ง
ที่ เขาเรียกว่า “เล่ม Q” (ซึ่ง ไม่ มี ใครเคยได้ พบ “เล่ม Q” นี้ ) ที่ ได้ มาจากคํา บอกเล่า ต่ อก ันมา คือ จากเรือ
่ ง
ราวต่างๆที่ อค
ั รสาวกเปโตรเล่า ให้ มาระโกฟัง และเขาอ้างว่า หนั ง สื อม ัทธิว และหนั งสือ ลูก าได้ รบ
ั การลอก
เลียนแบบมาจากหนั งสือมาระโก แต่ความคิดเหล่านี้ เป็นความคิดที่ไร้สาระ เพราะว่าหนั งสือมาระโกนี้ และ
พระคัมภีรทั
์ ง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� (มธ 4:4) และ “ได้รับการดลใจจากพระเจ้า� (2 ทธ
3:16) ทุกคนที่ เขียนส่วนหนึ่ งของพระคัมภีรร์ วมทัง้ มาระโกนั ้น ได้ เขียน “สิ ่งที่ ตาไม่เห็น หูไม่ได้ ยิน และไม่
เคยได้ เข ้า ไปในใจมนุษย์� (1 คร 2:9) เพราะว่า ทุก ข้อ ที่ ได้ เข ียนไว้นั้ นก ็ เข ียนโดยได้ รบ
ั การดลใจจากพระ
วิญญาณของพระเจ้า มาระโกเขียนถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่ สิ ่ง ที่ เปโตรได้ เล่า ให้ ท่านฟัง
คําที่น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ “ในทันใดนั ้น�
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมาระโกนั ้นทําให้เราเห็นพระลักษณะของพระเยซูในสภาพ
ของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
การเทศนาสัง่ สอนของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-11; ลก 3:1-16; ยน 1:6-8, 19-28)

1 ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เริม
่ ต้นตรงนี้ 2 ตามที่ ได้ เขียนไว้ในคําของศาสดา

พยากรณ์ ว่า ‘ดูเถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผูนั
้ ้นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน 3 เสียงผู้
ร้องในถิน
่ ทุรกันดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� ’
4 ยอห์นให้เขารับ บัพ ติศ มาในถิน
่ งบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ เพื่อการ
่ ทุรกันดาร และประกาศเรือ
ยกโทษความผิดบาป 5 คนทัว่ แคว้นยูเดียกับชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์น สารภาพความผิด
บาปของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน 6 ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หนังสัตว์
คาดเอว รับประทานตัก
๊ แตนและนํ้าผึ้งป่า 7 ท่านประกาศว่า “ภายหลังเราจะมีพระองค์ ผู้หน่ง
ึ เสด็จมาทรง
เป็นใหญ่กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะน้ อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ 8 จริงๆแล้วเราให้เจ้า
ทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่พระองค์นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-22)

9 ต่อมาในคราวนั ้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี

และได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นใน
แม่ น้ําจอร์แดน 10 พอพระองค์ เสด็จขึ้นมาจากนํ้า ในทันใดนั ้ นก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก และ
พระวิญญาณดุจ นกเขาเสด็จ ลงมาบนพระองค์ 11 แล ้ว มี พระสุรเสียงมาจากฟ้า สวรรค์ ว่า “ท่านเป็น บุตร
ที่รก
ั ของเรา เราชอบใจในท่านมาก�
พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)

12 ในทันใดนั ้น

พระวิญญาณจึง เร่งเร้า พระองค์ ให้เสด็จ เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 13 และซาตานได้ ทดลอง
พระองค์อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารนั ้นถึงสี่สิบวัน พระองค์ทรงอยู่ในที่ของสัตว์ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิ บั
ติพระองค์
พระเยซูทรงเริม
่ เทศนาสัง่ สอนในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-13; ลก 4:14)

ครัน
้ ยอห์น ถูก ขัง ไว้ ใน คุก แล้ว พระ เยซู ได้ เสด็จ มายัง แคว้น กา ลิ ลี ทรง ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แห่ง
อาณาจักรของพระเจ้า 15 และตรัสว่า “เวลากําหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว
ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด�
14

ทรงเรียกซีโมน อันดรู ว ์ ยากอบ และยอห์น (มธ 4:18-32; ลก 5:10-11; ยน 1:35-42)
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16 ขณะที่ พระองค์ เสด็จ ไปตามชายทะเลกาลิ ลี พระองค์ ก็ ทรงทอดพระเนตรเห็น ซี โมนและอัน ดรู ว ์น้อง
ชายของซีโมน กําลังทอดอวนอยู่ที่ทะเล ด้วยว่าเขาเป็นชาวประมง 17 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ท่านจงตาม
เรามาเถิด และเราจะตั้ง ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดัง หาปลา� 18 เขาก็ ละอวนตามพระองค์ ไปทั นที 19 ครัน
้
พระองค์ ทรงดําเนิ นต่อไปอีกหน่ อยหนึ่ ง พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้ อง
ชายของเขา กําลังชุนอวนอยูใ่ นเรือ 20 ในทันใดนั ้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไว้ที่
เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป

พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)
พระองค์ กับ พวก ของ พระองค์ จึง เข้าไป ใน เมือง คา เป อร นา อุม และ พอ ถึง วัน สะ บา โต พระองค์ ได้
เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสัง่ สอน 22 เขาทัง้ หลายก็ อัศจรรย์ ใจด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์ เพราะ
ว่าพระองค์ได้ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่ 23 มีชายคนหนึ่ งในธรรมศาลา
ของเขามี ผี โสโครกเข้า สิง มัน ได้ รอ
้ งออกมา 24 ว่า “พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั
บท่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรือ เรารู ว้ า่ ท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธิของพระเจ้
า� 25 พระเยซู
์
จึงตรัสห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และเมื่อผีโสโครกทําให้คนนั ้นชักและร้องเสียงดัง
แล้ว มันก็ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั กจึงถามกันว่า “การนี้ เป็นอย่างไรหนอ นี่ เป็นคําสัง่
สอนใหม่อะไร ท่านสัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและมันกเ็ ชื่อฟังท่าน� 28 ในขณะนั ้น กิตติศัพท์ของพระองค์
ได้เลื่องลือไปทัว่ แว่นแคว้นบ้านเมืองที่อยูรอบแขวงกาลิ
่
ลี
21

พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-15; ลก 4:38-39)
พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเรือนของซี โมนและอัน ดรู ว ์ พร ้
อมกับ ยากอบและยอห์น 30 แม่ ยายของซี โมนนอนป่วยจับไข้ อยู่ ในทันใดนั ้น เขาจึง มาทูล พระองค์ ให้ทราบ
ด้วยเรือ
่ งของนาง 31 แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นและทันใดนั ้นไข้ก็หาย นางจึงปรนนิ บติ
ั เขาทัง้
หลาย
29

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากเวลาเย็น (มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)
เวลาเย็ นว ันนั ้ นคร ัน
้ ตะวัน ตกแล้ว คนทัง้ หลายพาบรรดาคนเจ็บ ป่วย และคนที่ มี ผี สิง มาหาพระองค์
33 และคนทัง
้ เมืองก็ แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ ประตู 34 พระองค์ จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน
และได้ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ผีเหล่านั ้นพระองค์ทรงห้ามมิให้พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์
32

พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)
ครัน
้ เวลาเช้า มืด พระองค์ ได้ ทรงลุก ขึ้น เสด็จ ออกไปยัง ที่ เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่ นั ่น 36 ฝ่ายซี โมน
และคนทัง้ หลายที่ อยู่ ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37 เมื่อ พวกเขาพบพระองค์ แล้ว เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “คนทัง้
ปวงแสวงหาพระองค์� 38 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราทั้งหลายไปในบ้านเมืองใกล้เคียง เพื่อเราจะได้
ประกาศที่น่ั นด้วย ที่เรามาก็เพื่อการนั้ นเอง� 39 พระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่ แคว้นกาลิ
ลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
35

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
คุ กเข่า ลงต่อ พระองค์ และทูล วิงวอนพระองค์ ว่า “เพียงแต่
พระองค์ จะโปรด พระองค์ ก็ จะทรงบันดาลให้ ข้า พระองค์ สะอาดได้� 41 พระเยซู ทรงสงสารเขาจึง ทรงยื่น
พระหัตถ์ ถู กต้องคนนั ้น ตรัส แก่ เขาว่า “เราพอใจแล้ว เจ้ าจงสะอาดเถิด� 42 พอพระองค์ ตรัส แล้ว ใน
ทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นก็หาย และคนนั ้ นก็สะอาด 43 ก่อนให้เขาไป พระองค์จึงกําชับผู้นั ้น 44 ตรัสแก่เขาว่า “เจ้
าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไปสําแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาสําหรับคนที่หาย
โรคเรื้อนแล้ว ตามซึ่งโมเสสได้ ส่ง
ั ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลาย� 45 แต่ คนนั ้นเมื่อออกไปแล้ วก
็ ตัง้ ต้น ป่าวร้องมากมายให้ เลื่องลือ ไป จนพระเยซู จะเสด็จ เข้าไปในเมืองอย่างเปิด เผยต่อ ไปไม่ ได้ แต่ ต้อง
ประทับภายนอกในที่เปลี่ยว และมีคนทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์
40 และมี คนโรคเรือ
้ นคนหนึ่ ง มาหาพระองค์

2
คนอัมพาตได้รบ
ั ความรอดแล้วได้รบ
ั การรักษาจนหาย (มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)
ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไปในเมืองคาเปอรนาอุ มอ ีก และคนทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า พระองค์
ประทับที่บ้าน 2 และในเวลานั ้นคนเป็ นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับ จะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ พระองค์
จึงเทศนาพระวจนะนั ้นให้เขาฟัง 3 แล้วมีคนนําคนอัมพาตคนหนึ่ งมาหาพระองค์ มีสีค
่ นหาม 4 เมื่อเขาเข้าไป
ให้ ถึง พระองค์ ไม่ ได้ เพราะคนมาก เขาจึง รือ
้ ดาดฟ้า หลังคาตรงที่ พระองค์ ประทั บน น
ั ้ และเมื่อ รือ
้ เป็น ช่อง
5 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง
แล้ว เขาก็หย่อนแคร่ที่คนอัมพาตนอนอยูลงมา
่
้ หลาย
พระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� 6 แต่มีพวกธรรมาจารย์บาง
1
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คนนั ่งอยู่ที่ นั่น และเขาคิดในใจว่า 7 “ทําไมคนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทเช่นนั ้น ใครจะยกความผิดบาปได้ เว้นแต่
พระเจ้าเท่านั ้น� 8 และในทันใดนั ้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั ้น พระองค์จึงตรัส
แก่เขาว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้ เล่า 9 ที่จะว่ากับคนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั
การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 10 แต่เพื่อท่านทั้ง
หลายจะได้รูว่
้ า บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้� (พระองค์จึงตรัสสัง่ คน
อัมพาตว่า� 11 “เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด� 12 ทันใดนั ้นคนอัมพาตได้ลุ กขึ้นแล้
วก ็ ยกแคร่เดิน ออกไปต่อ หน้า คนทัง้ ปวง คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก จึง สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “เราไม่ เคย
เห็นการเช่นนี้ เลย�
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็ มาหาพระองค์ และพระองค์ ได้ ตรัสส ง
ั ่ สอนเขา
14 เมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปนั ้น พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเลวีบุตรชายอัลเฟอัสนง
ั ่ อยูที
่ ่ด่านเก็บภาษี จึง
ตรัสแก่เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป 15 ต่อมาเมื่อพระเยซูเอนพระกายลงเสวย
อยู่ในเรือนของเลวี มีพวกคนเก็บภาษี และคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับกับพระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์ เพราะมีคนติดตามพระองค์ ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี เมื่อเห็นพระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาป จึงถามสาวกของพระองค์ว่า “เหตุไฉนพระองค์จึ
งกินและดื่มร่วมกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า� 17 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ ดังนั ้น พระองค์ จึงตรัสแก่
เขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ เรามิ ได้ มาเพื่อ จะเรียกคนชอบธรรม แต่ มา
เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 18 มีพวกศิษย์ของยอห์นและของพวกฟาริสีกําลังถืออดอาหาร พวกเขา
จึงมาทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกสาวกของยอห์นและของพวกฟาริสีถืออดอาหาร แต่พวกสาวกของ
พระองค์ ไม่ ถือ � 19 พระเยซู จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านจะให้ สหายของเจ้า บ่าวถือ อดอาหารเมื่อ เจ้า บ่าวยัง
อยู่กับเขากระนั้ นหรือ เจ้ าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ได้ นานเท่านั้ น 20 แต่ วันนั้ น
จะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั้ นสหายจะถืออดอาหาร
13

คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)

ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่างนั้ น ท่อนผ้า ทอใหม่ ที่ ปะเข้า นั้ น เมื่อ หดจะ
ทําให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีก 22 และไม่มีผูใดเอานํ
้
้ าองุน
่ ใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั้ น
นํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้ถุงเก่านั้ นขาดไป นํ้าองุน
่ นั้ นจะไหลออก ถุงหนั งก็จะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่น้ั นต้อง
ใส่ไว้ในถุงหนั งใหม่�
21

พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)

23 ต่อมาในวันสะบาโตวันหนึ่ งพระองค์กําลังเสด็จไปในนาข้าว และเมื่อพวกสาวกของพระองค์กําลังเดิน
ไปก็เริม
่ เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่า “ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึงทําการซึ่งพระราชบัญญั

ติห้ามไว้ในวันสะบาโต� 25 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อ
ท่านขาดอาหารและอดอยาก ทั้งท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือคราวเมื่ออาบียาธาร์เป็นมหาปุโรหิต
ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ
ห้ามไม่ให้ใครรับประทาน เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้ น และซํ้ายังส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วย�
27 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “วัน สะบาโตนั้ น ทรงตั้ง ไว้ เพื่ อมนุษย์ มิใช่ ทรงสร้างมนุษย์ ไว้ สําหรับ วัน สะ
บาโต 28 เหตุฉะนั้ นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�

3
ทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต (มธ 12:10-14; ลก 6:6-11)
1 แล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีก และที่นั่นมช
ี ายคนหนึ่ งมือข้างหนึ่ งลีบ 2 คนเหล่านั ้นคอยดู
พระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั ้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 3 พระองค์
ตรัส แก่ คนมือ ลีบ ว่า “มาย ื นข้างหน้า เถอะ� 4 พระองค์ จึง ตรัส แก่ คนทัง้ หลายว่า “ในวัน สะบาโตให้ ถู ก
ต้องตามพระราชบัญญั ติ ควรจะทําการดี หรือ ทําการชั่ว จะช่วยชี วิตด ี หรือ จะสังหารชี วิตด ี� ฝ่ายคน
ทัง้ ปวงก็ นิ่ง อยู่ 5 พระองค์ มี พระทัย เป็น ทุกข์ เพราะใจเขาแข็ง กระด้างนั ก และได้ ทอดพระเนตรดู รอบด้วย
พระพิโรธ และพระองค์ตรัสกับชายคนนั ้นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็
หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเป็นอันมากได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 12:15-16; ลก 6:17-19)

พวกฟาริสี จึง ออกไป และในทันใดนั ้น ได้ ปรึกษากับ พรรคพวกของเฮโรดถึง พระองค์ ว่า พวกเขาจะทํา
อย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ 7 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเล และฝูงชน
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เป็ นอ ัน มากจากแคว้น กาลิ ลี ได้ ตามพระองค์ ไป ทัง้ จากแคว้น ยู เดีย 8 จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจากเมืองเอ
โดม และจากฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น และจากแคว้นเมืองไทระและไซดอน ฝูงชนเป็ นอันมาก เมื่อเขา
ได้ยน
ิ ถึงสิง่ ยิง่ ใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทํานั ้นก็มาหาพระองค์ 9 พระองค์จึงตรัสสัง่ พวกสาวกของพระองค์ให้
เอาเรือเล็กมาคอยรับพระองค์ เพื่อมิให้ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็
นอ ัน มากให้ หายโรค จนบรรดาผู้ ที่ มี โรคต่างๆเบียดเสียดกัน เข้า มาเพื่อ จะได้ ถู กต้องพระองค์ 11 และพวก
ผี โสโครกเมื่อ ได้ เห ็ นพระองค์ ก็ได้ หมอบลงกราบพระองค์ แล ้ว ร้องอึง ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระบุตรของ
พระเจ้า� 12 ฝ่ายพระองค์จึงทรงกําชับห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใด
ทรงตังอ
้ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
แล ้ว พระองค์ เสด็จ ขึ้น ภู เขา และพอพระทัย จะเรียกผู้ ใด พระองค์ ก็ ทรงเรียกผู้ นั ้น แล ้ว เขาได้ มาหา
พระองค์ 14 พระองค์ จึง ทรงตัง้ สาวกสิบ สองคนไว้ให้ พวกเขาอยู่ กับ พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะทรงใช้ เขาไป
ประกาศ 15 และให้ มี อํานาจรักษาโรคต่างๆและขับ ผี ออกได้ 16 และซี โมนนั ้น พระองค์ ทรงประทานชื่ ออ ี
กว่าเปโตร 17 และยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้ องชายของยากอบ ทัง้ สองคนนี้ พระองค์ ทรงประทาน
ชื่ ออ ี กว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูก ฟ้าร้อง 18 อัน ดรู ว ์ ฟี ลิป บารโธโลมิ ว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชายอัลเฟ
อัส ธัดเดอัส ซีโมนชาวคานาอัน 19 และยูดาสอิสคาริโอทที่ได้ทรยศพระองค์นั ้น พระองค์และพวกสาวกจึง
เข้าไปในเรือน 20 และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก จนพระองค์และพวกสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้ 21 เมื่อ
ญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น เขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า “พระองค์วิกลจริต
แล้ว�
13

ความผิดบาปที่ทรงอภัยให้ไม่ได้ (มธ 12:24-29; ลก 11:14-20)
“ผูนี
้ ้ มีเบเอลเซบูลสิง� และ “ที่เขาขับผีออก
ได้ก็เพราะใช้อาํ นาจนายผีนั ้น� 23 ฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั ้นมาตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาว่า “ซาตาน
จะขับซาตานให้ออกอย่างไรได้ 24 ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้ว ราชอาณาจักรน้น
ั จะตั้ง
อยู่ ไม่ ได้ 25 ถ้า ครัว เรือนใดๆเกิด แตกแยกกัน ครัว เรือนนั้ น จะตั้ง อยู่ ไม่ ได้ 26 และถ้า ซาตานจะต่อสู้
กับ ตนเอง และแตกแยกกัน มั นก ็ ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ มี แต่ จะสิ้น สูญ ไป 27 ไม่มี ผู้ ใดอาจเข้าไปในเรือนของ
คนที่ มี กําลัง มากและปล้น ทรัพย์ ของเขาได้ เว้น แต่ จะจับ คนที่ มี กําลัง มากนั้ นม ัด ไว้เสี ยก ่อน แล ้ว จึง
จะปล้น ทรัพย์ ในเรือนนั้ น ได้ 28 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ความผิด บาปทุก อย่างและคํา
หมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้ น จะทรงโปรดยกให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ 29 แต่ผู้ใดจะกล่าวคําหมิ่น
ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะไม่ได้รับการอภัยโทษเลย แต่ผูนั
้ ้ นย่อมได้รบ
ั โทษจากการพิพากษา
เป็นนิ ตย์� 30 ที่ตรัสอย่างนั ้นก็เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง�
22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวว่า

ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพีน
่ ้ องของพระเยซู (มธ 12:46-50; ลก 8:19-21)
เวลานั ้น มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาย ื นอยู่ ข้างนอก แล ้ว ใช้ คนเข้าไปทูล เรียกพระองค์
32 และประชาชนก็ นั่ง อยู่ รอบพระองค์ เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์
มาหาพระองค์คอยอยู่ข้างนอก� 33 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้อง
ของเรา� 34 พระองค์ ทอดพระเนตรคนที่ นั่ง ล้อมรอบพระองค์ นั้น แล้ว ตรัสว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น มารดาและ
พี่ น้องของเรา 35 ผู้ ใดจะกระทํา ตามพระทัย พระเจ้า ผู้ นั้ น แหละเป็น พี่ น้องชายหญิง และมารดาของ
เรา�
31

4

คําอุปมาเกี่ยวกับผูห
้ ว่านพืช (มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)
ฝูงชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระองค์
จึง ได้ เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ ที่ ทะเล และฝูง ชนอยู่ บนฝั่ งชายทะเล 2 พระองค์ จึง ตรั สส ัง่ สอนเขาหลาย
ประการเป็น คํา อุปมา และในการสอนนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า 3 “จงฟัง ดู เถิด มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออก
ไปหว่านพืช 4 และต่อ มาเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื ชก ็ ตกตามหนทางบ้าง แล ้ วนกในอากาศก็มาก ิน เสีย
5 บ้างก็ ตกที่ ซ่ ึ งม ี พ้ น
ื หิน มี เนื้ อด ิน แต่ น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็ว เพราะดิน ไม่ ลึก 6 แต่ เมื่อ แดดจัด แดด
ก็แผดเผา และเพราะรากไม่ มี จึง เหีย
่ วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้น หนาม ต้น หนามก็งอกขึ้น ปกคลุม เสีย
8
จึง ไม่ เกิด ผล บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ วงอกงามจําเริญ ขึ้น เก ิด ผลสามสิบ เท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง ร้อย
เท่า บ้าง� 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 กล ับ แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า ทรงโปรดให้ ท่านทั้ง หลายรู ได้
้ แต่ ฝ่ายคนนอกนั้ น บรรดา
ข้อความเหล่า นี้ จะแจ้ง ให้ เป็น คํา อุปมาทุก อย่าง 12 เพื่อ ว่า เขาจะดู แล ้วดู เล่า แต่ มองไม่ เห็น และฟัง
1 แล้วพระองค์ทรงตัง
้ ต้นสัง่ สอนที่ฝั่งทะเลอีก

มาระโก 4:13

785

มาระโก 5:6

แล้ว ฟัง เล่า แต่ ไม่ เข้าใจ เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดเขาจะกลับ ใจเสีย ใหม่ และความผิด บาปของ
เขาจะได้ยกโทษเสีย�
พระเยซูทรงอธิบายถึงคําอุปมานั ้น (มธ 13:18-23; ลก 8:11-15)
“คําอุปมานั้ นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ ถ้ากระนั้ นท่านทั้งหลายจะเข้าใจคํา
อุปมาทั้ง ปวงอย่างไรได้ 14 ผู้ หว่านนั้ นก ็ ได้ หว่านพระวจนะ 15 ซึ่ง ตกริม หนทางนั้ น ได้ แก่ พระวจนะที่
หว่านแล้ว และเมื่อบุคคลใดได้ฟัง ในทันใดนั้ นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจเขานั้ นไปเสีย
16 และซึ่ง ตกที่ ซ่ ึ งม ี พ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่ น้อยนั้ นก็ทํานองเดียวกัน ได้แก่ บุ คคลที่ได้ ยินพระวจนะ และ
ก็ร ับท ั นที ด้วยความปรีดี 17 แต่ ไม่มี รากในตัว จึง ทนอยู่ ได้ ชั่วคราว ภายหลัง เมื่อ เกิด การยากลําบาก
และการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้ น ก็เลิก เสีย ในทั นที ทันใด 18 และพืช ซึ่ง หว่านกลางหนามนั้ น
ได้แก่บุ คคลที่ได้ฟังพระวจนะ 19 แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ
และความโลภในสิ่ งอ่ น
ื ๆได้ เข ้า มาและปกคลุม พระวจนะนั้ น จึง ไม่ เกิด ผล 20 ส่วนพืช ซึ่ง หว่านตกใน
ดินดีนั้ น ได้แก่บุคคลทีได้
่ ยินพระวจนะนั้ น และรับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่า
บ้าง�
13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า

เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16; 11:33)
“เขาเอาเทียนมาสําหรับตั้งไว้ใต้ถัง ใต้เตียงนอนหรือ และมิใช่สําหรับ
ตั้งไว้บนเชิงเทียนหรือ 22 เพราะว่าไม่มีสิ่งใดทีซ
่ ่อนไว้ซ่ง
ึ จะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดทีป
่ ิดบังไว้ ซึ่ง
จะไม่ต้องแพร่งพราย 23 ถ้าใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 24 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่ง
ทีท
่ ่านฟังให้ดี ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้ น ทั้งจะเพิ่มเติมให้อี
กแก่ผูที
้ ฟั
่ งแล้ว 25 ด้วยว่าผูใ้ ดมีอยูแล
่ ว
้ จะเพิ่มเติมให้ผูนั
้ ้ นอีก แต่ผูใดไม่
้
มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
่ ้ นจะเอา
ไปเสียจากเขา�
21 แล้วพระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า

อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
พระองค์ ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ ง หว่านพืช ลงในดิน 27 แล ้ วก
ลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชน้น
ั จะงอกจําเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่น
ดิน เองทําให้ พืช งอกจําเริญ ขึ้น เป็น ลําต้ นก ่อน ภายหลั งก ็ ออกรวง แล้ว ก็มี เมล็ด ข้าวเต็ม รวง 29 ครัน
้
สุกแล้วเขาก็ไปเกีย
่ วเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกย
ี่ วแล้ว�
26

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-19)
“อาณาจักรของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใด หรือจะสําแดงด้วยคําเปรียบ
อย่างไร 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง เวลาเพาะลงในดินนั้ นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง
ทั่ วท้ง
ั แผ่นดิน 32 แต่ เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจําเริญใหญ่โตกว่าผักทั้งปวง และแตกกิ่ งก้านใหญ่พอ
ให้นกในอากาศมาอาศัยอยูใ่ นร่มน้น
ั ได้� 33 พระองค์ได้ตรัสสง
ั ่ สอนพระวจนะให้แก่เขาเป็นคําอุปมาอย่าง
นั ้นเป็นหลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟังได้ 34 และนอกจากคําอุปมา พระองค์มิได้ตรัสแก่เขาเลย แต่
เมื่อพวกเขาอยูตามลํ
่
าพัง พระองค์จึงทรงอธิบายสิง่ สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
30 และพระองค์ ตรัสว่า

พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)
“ให้ พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้ น เถิด� 36 เมื่อ ลาป
ระชาชนแล้ว เขาจึง เชิญ พระองค์ เสด็จ ไปในเรือ ที่ พระองค์ ประทั บอย ู่ นั ้น และมี เรืออ่น
ื เล็กๆหลายลํา ไปกับ
พระองค์ ด้วย 37 และพายุ ใหญ่ ได้ บังเกิด ขึ้น และคลื่ นก ็ ซัด เข้าไปในเรือ จนเรือ เต็ม อยู่ แล้ว 38 ฝ่ายพระองค์
บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ เหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
กําลังจะพินาศอยู่แล้ว ท่านไม่ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ� 39 พระองค์ จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ ทะเลว่า
“จงสงบเงียบซิ� แล้วลมก็หยุดมค
ี วามสงบเงียบทัว่ ไป 40 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ทําไมท่านกลัวอย่าง
นี้ ท่านยัง ไม่ มี ความเชื่อ หรือ� 41 ฝ่ายเขาก็ เกรงกลั วน ัก หนาและพู ดก ัน และกั นว ่า “ท่านนี้ เป็น ผู้ ใดหนอ
จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
35 เย็ นว ัน นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาทัง
้ หลายว่า

5

ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)

1 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดารา 2 พอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือ ทันใดนั ้นมี

ชายคนหนึ่ งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์ 3 คนนั ้นอาศัยอยูต
่ ามอุโมงค์ฝังศพ และ
ไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่ 4 เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็
หักโซ่และฟาดตรวนเสีย ไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่ จะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่ ร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ ฝังศพและ
ที่ภูเขาทัง้ กลางวันกลางคืนเสมอ และเอาหินเชือดเนื้ อของตัว 6 ครัน
้ เขาเห็นพระเยซูแต่ไกล เขาก็วงิ่ เข้ามา
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นมัสการพระองค์ 7 แล้วร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะ
ไรกับท่านเล่า ข้าพระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่า จะไม่ทรมานข้าพระองค์� 8 ที่พู
ดเช่น นี้ เพราะพระองค์ ได้ ตรัส แก่ มั นว ่า “อ้ายผี โสโครก จงออกมาจากคนนั้ น เถิด� 9 แล ้ว พระองค์ ตรัส
ถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันตอบว่า “ชื่อกอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกัน� 10 มันจึงอ้อนว
อนพระองค์เป็ นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั ้น 11 มีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตําบล
นั ้น 12 ผีเหล่านั ้ นก็ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเข้าในสุกรเหล่านี้ เถิด� 13 พระเยซู
ก็ ทรงอนุ ญาตทั นที แล ้ว ผี โสโครกนั ้น จึง ออกไปเข้า สิง อยู่ ในสุ กร สุกรทัง้ ฝูง (ประมาณสองพัน ตัว� ก็ วิง่
กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสําลัก นํ้าตาย 14 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ กรน น
ั ้ ต่างคนต่างหนี ไปเล่า เรือ
่ งทัง้ ใน
นครและบ้านนอก แล้วคนทัง้ ปวงก็ ออกมาดู เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้น 15 เมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็ เห็นคนที่ ผี
ทัง้ กองได้ สิ งนั ้นนุ่งห่มผ้านั ่งอยู่มี สติ อารมณ์ ดี เขาจึงเกรงกลั วนัก 16 แล้วคนที่ ได้ เห็นก็เล่าเหตุ การณ์ ซึ่ งบ
ัง เกิด แก่ คนที ่ ผี สิ งนั ้น และซึ่ งบ ัง เกิด แก่ ฝูง สุกรให้เขาฟัง 17 คนทัง้ หลายจึง เริม
่ พากั นอ ้อ นวอนพระองค์ ให้
เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขา 18 เมื่อพระองค์กําลังเสด็จลงเรือ คนทีผี
่ ได้สิงแต่ก่อนนั ้นได้ออ
้ นวอน
ขอติดตามพระองค์ ไป 19 พระเยซู ไม่ทรงอนุญาต แต่ ตรัสแก่ เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล
้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ ใหญ่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่
เจ้าแล้ว� 20 ฝ่ายคนนั ้นก็ทูลลา แล้วเริม
่ ประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทํา
แก่เขา และคนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก
หญิงผูถู
้ กต้องชายฉลองพระองค์และหายโรค ลูกสาวของไยรัสเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 9:18-26;
ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากกลับ ไปแล้ว มี คนเป็ นอ ัน มากมาหาพระองค์ และพระองค์ ยงั ประทั
บทฝั่ี่ งทะเล 22 ดูเถิด มีนายธรรมศาลาคนหนึ่ งชื่อไยรัสเดินมา และเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็กราบลงที่พระบาท
ของพระองค์ 23 แลวท
้ ูลอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากว่า “ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้ว
ขอเชิญ พระองค์ ไปวางพระหัตถ์ บนเขา เพื่อ เขาจะได้ หายโรคและไม่ ตาย � 24 ฝ่ายพระเยซู ได้ เสด็จ ไปกับ
คนนั ้น มี คนเป็ นอ ัน มากตามพระองค์ ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25 มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้
สิ บสองปี มาแล้ว 26 ได้ ทนทุกข์ ลําบากมากเพราะมี หมอหลายคนมารักษา และได้ เสีย ทรัพย์ จนหมดสิน
้ โร
คนั ้ นก็มิได้ บรรเทาแต่ ยงิ่ กําเริบขึ้น 27 ครัน
้ ผู้ หญิงนั ้น ได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งพระเยซู เธอก็ เดิน ปะปนกับประชาชนที่
เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ และได้ถู กต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะเธอคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลอง
พระองค์ เราก็ จะหายโรค� 29 ในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด แห้ง ไป และผู้ หญิง นั ้ นร ู้ สึก ตั วว ่า โรคหายแล้ว
30 บัดเดีย
๋ วนั ้น พระเยซูทรงรู ส
้ ึกว่าฤทธิซ
์ ่านออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียวหลังในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียด
กันนั ้นตรัสว่า “ใครถูกต้องเสื้อของเรา� 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ ทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทอดพระเนตรเห็น
แล้วว่า ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงั จะทรงถามอีกหรือว่า ‘ใครถูกต้องเรา� ” 32 แล
้ว พระองค์ ทอดพระเนตรดู รอบ ประสงค์ จะเห็น ผู้ หญิง ที่ ได้ กระทํา สิง่ นั ้น 33 ฝ่ายผู้ หญิง นั ้ นก ็ กล ัว จนตัว สัน
่
เพราะรู เ้ รือ
่ งที่เป็นแก่ตัวนัน
้ จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทัง้ สิน
้ 34 พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั ้ นว
่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้ นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้ เถิด� 35 เมื่อพระองค์ตรัส
ยังไม่ทันขาดคํา มีบางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ยังจะรบกวน
อาจารย์ทําไมอีกเล่า� 36 ทันทีที่พระเยซูทรงฟังคําซึ่งเขาว่านั ้น พระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่า
วิตกเลย จงเชื่อ เท่านั้ น เถิด� 37 พระองค์ ไม่ ทรงอนุญาตให้ ผู้ ใดไปด้วยเว้น แต่ เปโตร ยากอบ และยอห์น
น้ องชายของยากอบ 38 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ไปถึง เรือนนายธรรมศาลาแล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น คนวุน
่ วาย
ร้องไห้ครํา่ ครวญเป็นอันมาก 39 และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทั้งหลายพากันร้
องไห้วน
ุ่ วายไปทําไม เด็กหญิงนั้ นไม่ตายแต่ นอนหลั บอยู่� 40 เขาก็ พากันหัวเราะเยาะพระองค์ แต่ เมื่อ
พระองค์ ขับ คนทัง้ หลายออกไปแล้ว จึง นํา บิดามารดาของเด็ก หญิง นั ้น และสาวกสามคนที่ อยู่ กับ พระองค์
เข้าไปในที่ที่เด็กหญิงนอนอยู่ 41 พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั ้นตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ� แปลว่า “เด็ก
หญิงเอ๋ย เราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใดนั ้นเด็กหญิงนั ้นก็ลุกขึ้นเดิน เพราะว่าเด็กนั ้นอายุได้
สิบสองปี คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจอย่างยิง่ 43 พระองค์ก็กําชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์
นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นําอาหารมาให้เด็กนั ้นรับประทาน
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พระเยซูทรงกลับไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58; ลก 4:16-30)

1 ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จออกจากที่นั ่น ไปยังบ้านเมืองของพระองค์ และเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระ
องค์ ไป 2 พอถึง วัน สะบาโตพระองค์ ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนในธรรมศาลา และคนเป็ นอ ัน มากที่ ได้ ยินพระองค์ ก็
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ประหลาดใจนั กพู ดกันว่า “คนนี้ ได้ ความคิดนี้ มาจากไหน สติ ปัญญาที่ ได้ ประทานแก่ คนนี้ เป็นปัญญาอย่าง
ใด จึงทําการมหัศจรรย์อย่างนี้ สําเร็จด้วยมือของเขา 3 คนนี้ เป็นช่างไม้บุ ตรชายนางมารีย์มิใช่หรือ ยากอบ
โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็นน้ องชายมิใช่หรือ และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็อยูที
่ ่นี่กับเรามิใช่หรือ� เขาทัง้
หลายจึงหมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือเว้นแต่
ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติ พี่ น้ องของตน และในวงศ์ วานของตน� 5 พระองค์ จะกระทํา การ
มหัศจรรย์ที่นั ่นไม่ได้ เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค 6 พระองค์ก็ประหลาดพระทัย
เพราะเขาไม่มีความเชื่อ แล้วพระองค์จึงเสด็จไปสัง่ สอนตามหมู่บ้านโดยรอบ
ทรงใช้อค
ั รสาวกทัง้ สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่ สอน (มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)
แล้วทรงเริม
่ ใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทานอํานาจให้เขาขับ
ผีโสโครกออกได้ 8 และตรัสกําชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิง่ เดียว ห้ามมิให้เอาอาหาร
หรือย่าม หรือหาสตางค์ใส่ไถ้ไป 9 แต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัว 10 แล้วพระองค์ตรัสสง
ั ่ เขาว่า
“ถ้า ไปแห่ง ใด เมื่อ เข้า อาศัย ในเรือนไหน ก็อาศัย ในเรือนนั้ น จนกว่า จะไปจากที่ นั่ น 11 และถ้า ผู้ ใดไม่
ต้อนรับไม่ฟง
ั ท่านทั้งหลาย เมื่อจะไปจากทีน
่ ่ั นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อ
เขา เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษานั้ น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบา
กว่า โทษของเมืองนั้ น� 12 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ออกไปเทศนาประกาศให้คนทัง้ ปวงกลับ ใจเสีย ใหม่ 13 เขาได้
ขับผีให้ออกเสียหลายผี และได้เอานํ้ามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
7 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา

เฮโรดทรงสัง่ ให้ตัดศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; ลก 9:7-9)

(เพราะว่า พระนามของพระองค์ ได้ เลื่องลือ ไป� แล ้ วท
่านตรัสว่า “ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั ้นจึงทําการมหัศจรรย์ได้ � 15 แต่
คนอื่นว ่า “เป็น เอลี ยาห์� และคนอื่นๆว่า “เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนหนึ่ ง หรือเหมือนคนหนึ่ ง ในพวกศาสดา
พยากรณ์ � 16 ฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงได้ยน
ิ แล้วจึงตรัสว่า “คือยอห์นนั ้นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสีย ท่านได้เป็นขึ้น
มาจากความตาย� 17 ด้วยว่า เฮโรดได้ ใช้ คนไปจับ ยอห์น และล่ามโซ่ ขัง คุก ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย ส
ภรรยาฟี ลิปน้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้ รบ
ั นางนั ้นเป็นภรรยาของตน 18 เพราะยอห์นได้ เคยทูลเฮโรดว่า
“ท่านผิด พระราชบัญญั ติ ที่ รับ ภรรยาของน้ องชายมาเป็น ภรรยาของตน� 19 นางเฮโรเดีย สจึง ผูก พยาบาท
ยอห์นและปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ได้ 20 เพราะเฮโรดยําเกรงยอห์นด้วยรู ว่้ า ท่านเป็นคนชอบธรรม
และบริสุทธิ์ จึง ได้ ป้องกัน ท่านไว้ เมื่อ เฮโรดได้ยน
ิ คํา สัง่ สอนของท่านก็ ปฏิบัติ ตามหลายสิง่ และยินดี รบ
ั ฟัง
ท่าน 21 ครัน
้ อยูม
่ าวันหนึ่ งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกําเนิ ดของเฮโรด เฮโรดให้จัดการเลี้ยงขุนนางกับ
นายทหารชัน
้ ผู้ใหญ่ และคนสําคัญๆทัง้ ปวงในแคว้นกาลิ ลี 22 เมื่อบุตรสาวของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรํา
ทําให้เฮโรดและแขกทัง้ ปวงซึ่ง เอนกายลงอยู่ด้วยกัน นั ้น ชอบใจ กษั ตริย์จึง ตรัส กับ หญิง สาวนั ้ นว ่า “เธอจะ
ขอสิง่ ใดจากเรา เราก็จะให้สิ่งนั ้นแก่เธอ� 23 และกษั ตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้กับหญิงสาวนั ้นว่า “เธอจะขอ
สิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้สิ่งนั ้นแก่เธอจนถึงครึง่ ราชสมบัติของเรา� 24 หญิงสาวนั ้นจึงออกไปถามมารดาว่า
“ฉั นจะขอสิง่ ใดดี� มารดาจึงตอบว่า “จงขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิด� 25 ในทันใดนั ้นหญิงสาวก็ รี
บเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ ทูล ว่า “หม่อมฉั น ขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั น เดีย
๋ วนี้ เพคะ�
26 กษั ตริย์ ทรงเป็ น ทุกข์ นั ก แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็น แก่ หน ้า แขกทัง
้ ปวงซึ่ง เอนกาย
ลงอยู่ ด้วยกัน ก็ ปฏิเสธไม่ ได้ 27 ในขณะนั ้น กษั ตริย์ จึง รับสัง่ เพชฌฆาตให้ ไปตัด ศีรษะยอห์ นมา เพชฌฆาต
ก็ ไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 28 เอาศีรษะของยอห์น ใส่ ถาดมาให้ แก่ หญิง สาวนั ้น หญิง สาวนั ้ นก ็ เอาไปให้ แก่
มารดาของตน 29 เมื่อสาวกของยอห์นรู้เหตุแล้ว ก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
14 ฝ่า ยกษั ตริย์ เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์

อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)
ฝ่ายอัครสาวกพากัน มาหาพระเยซู และได้ ทูล ถึง บรรดาการซึ่ง เขาได้ กระทํา และได้ สัง่ สอน 31 แล ้ว
พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “ท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลีย
่ วหยุดพักหายเหนื่ อยสักหน่ อยหนึ่ ง� เพราะว่ามี
คนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้
30

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)

32 พระองค์ จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่ เปลี่ยวแต่ ลําพัง 33 คนเป็ นอันมากเห็นพระองค์ กับสาวกกําลัง

ไป และมี หลายคนจํา พระองค์ ได้ จึง พากั นว ิ่งออกจากบ้านเมืองทัง้ ปวงไปถึ งก ่อน และพากัน เฝ้า พระองค์
34 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่ และพระองค์ ทรงสงสารเขา
เพราะว่า เขาเป็น เหมือนฝูง แกะไม่ มี ผู้ เลี้ยง พระองค์ จึง เริม
่ สัง่ สอนเขาเป็น หลายข้อ หลายประการ 35 เมื่อ
เวลาล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ เวลาก็ เย็น
ลงมากแล้ว 36 ขอให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบ
นี้ เพราะเขาไม่ มี อะไรที่ จะรับ ประทานเลย� 37 แต่ พระองค์ ตรัส ตอบแก่ เหล่ าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยง
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เขาเถิด� เขาทูล พระองค์ ว่า “จะให้ พวกข้า พระองค์ ไปซื้อ อาหารสัก สองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั ให้ เขารับ
ประทานหรือ� 38 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านมีขนมปังอยูกี
่ ก้
่ อน ไปดูซิ� เมื่อรูแล
้ ้วเขาจึงทูลว่า “มี
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว� 39 พระองค์จึงตรัสสง
ั ่ พวกสาวกให้จัดคนทัง้ ปวงให้นั่งรวมกันทีห
่ ญ้าสดเป็น
หมู่ ๆ 40 ประชาชนก็ ได้ นั ่ง รวมกัน เป็น หมู่ ๆ หมู่ ละร้อยคนบ้าง ห้า สิบ บ้าง 41 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ ขนมปัง ห้า
ก้อนกับปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหักขนมปังนั ้นให้เหล่าสาวกให้
เขาแจกแก่คนทัง้ ปวง และปลาสองตัวนัน
้ พระองค์ทรงแบ่งให้ทัวก
่ ันด้วย 42 เขาได้กินอิมท
่ ุกคน 43 ส่วนเศษ
ขนมปัง และปลาที่ เหลือ นั ้น เขาเก็บ ไว้ได้ ถึง สิบ สองกระบุง เต็ม 44 และในจํานวนคนที่ ได้ รับ ประทานขนมปัง
นั ้น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน
พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)

45 และทันใดนั ้นพระองค์ ได้ ตรัสให้เหล่ าสาวกของพระองค์ลงในเรือข้ามไปยังอีกฟากหนึ่ งถึงเมืองเบธไซ

ดาก่อน ส่วนพระองค์ ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้าน 46 เมื่อพระองค์ ทรงลาเขาทัง้ หลายแล้ วก็เสด็จขึ้นภูเขา
เพื่อ อธิษฐานที่ นั ่น 47 เมื่อ คํ่า ลงแล้ว เรือ ของเหล่า สาวกอยู่ กลางทะเล ส่วนพระองค์ อยู่ บนฝั่ งแต่ ผู้ เดียว
48 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น เหล่า สาวกตี กรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครัน
้ เวลาสามยามเศษ
พระองค์ จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง เหล่า สาวก และทรงดําเนิ น ดัง จะเลยเขาไป 49 เมื่อ เหล่า สาวกเห็น
พระองค์ทรงดําเนิ นบนทะเล เขาสําคัญว่าผี แล้วพากันร้องอึงไป 50 เพราะว่าทุกคนเห็นพระองค์แล้วก็กลัว
แต่ ในทันใดนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจเถิด คือ เราเอง อย่า กลัว เลย� 51 พระองค์ จึง เสด็จ ขึ้น
ไปหาเขาบนเรือ แล้วลมก็เงียบลง เหล่ าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์
เรือ
่ งขนมปังนั ้นเขายังไม่เข้าใจ เพราะใจเขายังแข็งกระด้าง
พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)

53 ครัน
้ ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรือที่แคว้นเยนเนซาเรท 54 เมื่อขึ้นจากเรือแล้ว คนทัง้ ปวงก็จําพระองค์
ได้ ทันที 55 และเขารีบไปทัว่ ตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบ เริม
ิ ข่าว
่ เอาคนเจ็บป่วยใส่ แคร่หามมายังที่ เขาได้ยน

ว่า พระองค์ อยู่ นั ้น 56 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปที่ ไหนๆ ไม่ ว่า ในหมู่ บ้าน ในตําบล หรือ ในเมือง เขาก็ เอาคนเจ็บ
ป่วยมาวางตามถนน ทูล อ้อนวอนขอพระองค์ โปรดให้คนเจ็บ ป่วยแตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ และผู้ ใด
ได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคน

7
ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
ซึ่งได้ มาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม พากันมาหาพระองค์ 2 เมื่อ
เขาได้เห็นเหล่าสาวกของพระองค์บางคนรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทิน คือมือที่ไม่ได้ล้างก่อน เขา
ก็ถือว่าผิด 3 เพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทัง้ สิน
้ ถือตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษว่า ถ้ามิได้ล้าง
มือตามพิธโี ดยเคร่งครัด เขาก็ไม่รับประทานอาหารเลย 4 และเมื่อเขามาจากตลาด ถ้ามิได้ล้างก่อน เขาก็ไม่
รับประทานอาหาร และธรรมเนี ยมอื่นๆอีกหลายอย่างเขาก็ถือ คือล้างถ้วย เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และ
โต๊ะ 5 พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ทําไมพวกสาวกของท่านไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตาม
ประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่รับประทานอาหารโดยมิได้ล้างมือเสียก่อน� 6 พระองค์ตรัสตอบเขา
ว่า “อิสยาห์ได้พยากรณ์ ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูก ตามทีได้
่ เขียนไว้ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้เกียรติเรา
ด้วยริมฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกลจากเรา 7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอา
บทบัญญั ติ ของมนุษย์ มาอวดอ้างว่า เป็น พระดํารัส สอน� 8 เจ้ าทั้ง หลายละพระบัญญั ติ ของพระเจ้า
และกลับไปถือตามประเพณี ของมนุษย์ คือการล้างถ้วยเหยือก และสิ่งอ่ น
ื ๆเช่นนี้ อีกหลายสิ่ง เจ้ าทั้ง
หลายก็ทําอยู�
่ 9 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เหมาะจริงนะ ทีเจ้
่ าทั้งหลายได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า
เพื่อ จะได้ ถือ ตามประเพณี ของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้ ส่ง
ั ไว้ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของ
ตน� และ ‘ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดา ผู้นั้ นต้องถูกปรับโทษถึงตาย� 11 แต่พวกเจ้ากลับสอนว่า ‘ผู้ใดจะ
กล่าวแก่บิดามารดาว่า “สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ แก่ท่าน สิ่งนั้ นเป็นโกระบัน� ’ แปลว่า
เป็นของถวายแล้ว 12 เจ้าทั้งหลายจึงไม่อนุญาตให้ผูนั
้ ้ นทําสิ่งใดต่อไป เป็นทีช
่ ว
ิ ามารดาของ
่ ยบํารุงบด
ตน 13 เจ้าทั้งหลายจึงทําให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยประเพณี ของพวกท่านซึ่งพวกท่าน
ได้สอนไว้ และสิงอ
ื ๆเช่นนี้ อีกหลายสิ่ง เจ้าทั้งหลายก็ทําอยู�
่ 14 แล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกประชาชน
่ ่น
ทัง้ หลายเข้า มาก็ ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงฟัง เราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มี สิ ่ง ใดภายนอกที่ เข ้า ไป
ภายในมนุษย์จะกระทําให้มนุษย์เป็นมลทินได้ แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่งนั้ นแหละกระทํา
ให้มนุษย์เป็นมลทิน 16 ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 17 ครัน
้ พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือนพ้นประชาชนแล้ว
เหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมานั ้น 18 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ถึงท่านทั้งหลาย
ก็ ยง
ั ไม่ เข ้า ใจหรือ ท่านยัง ไม่ เห ็น หรือ ว่า สิ่ง ใดๆแต่ ภายนอกที่ เข ้า ไปภายในมนุษย์ จะกระทํา ให้ มนุษย์
เป็นมลทินไม่ได้ 19 เพราะว่าสิ่งนั้ นมได้
ิ เข้าในใจ แต่ลงไปในท้องแล้วกถ
็ ่ายออกลงส้วมไป ทําให้อาหาร
1 ครัง
้ นั ้นพวกฟาริสี กับพวกธรรมาจารย์บางคน
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ทุกอย่างปราศจากมลทิน� 20 พระองค์ตรัสว่า “สิ่งทีอ
่ อกมาจากภายในมนุษย์ สิ่งนั้ นแหละทําให้มนุษย์
เป็นมลทิน 21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่วงประเวณี การผิด
ผัวผิดเมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชั่ว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา อิจฉาตาร้อน
การหมิ่น ประมาท ความเย่อ หยิ่ง ความโฉด 23 สารพัด การชั่ วน ี้ เก ิ ดมาจากภายใน และทําให้ มนุษย์
เป็นมลทิน�
ทรงรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง (มธ 15:21-28)

24 พระองค์ จึงทรงลุกขึ้นจากที่ นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน

แล้วเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่ ง
ประสงค์ จะมิ ให้ผู้ ใดรู ้ แต่ พระองค์ จะซ่อนอยู่มิได้ 25 เพราะผู้ หญิง คนหนึ่ ง ซึ่ งม ี ลูกสาวที่ มี ผี โสโครกสิง เมื่อ
ได้ยน
ิ ข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที่พระบาทของพระองค์ 26 ผู้หญิงนั ้นเป็นชาวกรีก ชาติซีเรียฟีนิเซีย และ
นางทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั ้นว่า “ให้พวกลูกกิ
นอ่ม
ิ เสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่ สุนัขก็ไม่ควร� 28 แต่ นางทูลตอบพระองค์ ว่า
“จริงด้วย พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยูใต้
่ โต๊ะนั ้นย่อมกินเดนอาหารของลูก� 29 แล้วพระองค์ตรัสแก่นางว่า
“เพราะเหตุถ้อยคํานี้ จงกลับไปเถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว� 30 ฝ่ายหญิงนั ้นเมื่อไปยังเรือนของ
ตน ได้เห็นลูกนอนอยูบ
่ นที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
ต่อ มาพระองค์ จึง เสด็จ จากเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน ดําเนิ น ตามทางแคว้น ทศบุ รี มาย ัง
ทะเลกาลิ ลี 32 เขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่ งมาหาพระองค์ แล้วทูลอ้อนวอนขอพระองค์ ให้ทรงวาง
พระหัตถ์ บนคนนั ้น 33 พระองค์ จึงทรงนําคนนั ้นออกจากประชาชนไปอยู่ต่างหาก ทรงเอานิว
้ พระหัตถ์ ยอน
เข้าที่ หูของชายผู้นั ้น และทรงบ้วนนํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์ จิ ้มแตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล้วพระองค์ทรงแหงนพระ
พักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั ้นว่า “เอฟฟาธา� แปลว่า “จงเปิดออก� 35 แล้วในทันใด
นั ้น หู คนนั ้ นก ็ ปกติ สิ ่ง ที่ ขั ดล น
ิ้ นั ้ นก ็ หลุด และเขาพูด ได้ ชัด 36 พระองค์ ทรงห้ามปรามคนทัง้ หลายมิ ให้ แจ ้ง
ความนี้ แก่ ผู้ ใดเลย แต่ พระองค์ ยิง่ ทรงห้ามปรามพวกเขา เขาก็ ยงิ่ เล่า ลือ ไปมาก 37 พวกเขาก็ ประหลาดใจ
เหลือเกิน พูดกันว่า “พระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ดีทัง้ นั ้น ทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้�
31
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ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)

1 คราวนั ้น เมื่อ ฝูง ชนพากัน มามากมายและไม่ มี อาหารกิน

พระเยซู จึง ทรงเรียกเหล่า สาวกของพระองค์
มาตรัสแก่เขาว่า 2 “เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกิน
3 ถ้า เราจะให้ เขากลับ ไปบ้านเมื่อ ยัง อดอาหารอยู่ เขาจะหิวโหยสิ้น แรงตามทาง เพราะว่า บางคนมา
ไกล� 4 เหล่าสาวกของพระองค์จึงทูลตอบพระองค์ว่า “ในถิน
ิ่ ได้ที่ไหน
่ ทุรกันดารนี้ จะหาอาหารให้เขากินอม
� 5 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “พวกท่านมี ขนมปั งก ี่ ก้อน � เขาทูล ว่า “มี เจ ็ ดก ้อน� 6 พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั่
ประชาชนให้ นั่ง ลงที่ พื้น ดิน แล ้ว ทรงรับ ขนมปัง เจ็ ดก ้อนนั ้น ทรงขอบพระคุ ณ แล ้ว จึง ทรงหัก ส่ง ให้ เหล่ า
สาวกให้เขาแจก เหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชน 7 และเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้าง พระองค์จึงขอบพระคุณ แล้ว
สัง่ ให้เอาปลานั ้นแจกด้วย 8 คนทัง้ ปวงได้รบ
ั ประทานจนอิม
่ และเศษอาหารที่เหลือนั ้นเขาเก็บได้เจ็ดกระบุง
9 คนที่รบ
ั ประทานนั ้นมีประมาณสี่พัน แล้วพระองค์ตรัสสง
ั ่ ให้เขาไป
พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)

10 ในทันใดนั ้น พระองค์ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์ มาถึงเขตเมืองดาลมานูธา 11 พวกฟาริสี

ออกมาและเริม
่ โต้เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์แสดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์
12 พระองค์ ทรงถอนพระทัย แล้ว ตรัสว ่า “คนยุ คน ี้ แสวงหาหมายสําคัญ ทําไม เราบอกความจริง แก่ เจ้
าทั้ง หลายว่า จะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ คนยุ คน �
ี้ 13 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปจากเขา และลงเรือ ข้าม
14
ฟากไปอีก ฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไป และในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั ้น 15 พระองค์ทรง
กําชับเหล่าสาวกว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดี� 16 เหล่ าสาวกจึง
ปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปัง� 17 เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “เหตุไฉนพวกท่าน
จึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รูและไม่
้
เข้าใจหรือ ใจของท่านยังแข็งกระด้างหรือ
18 มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทั้งหลายจําไม่ได้หรือ 19 เมื่อเราหักขนมปังห้า
ก้อนให้ แก่ คนห้า พัน คนนั้ น ท่านทั้ง หลายเก็บ เศษที่ เหลือ นั้ น ได้ กี่ กระบุง � เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ได้
สิ บสองกระบุง� 20 “เมื่อ แจกขนมปัง เจ็ดก ้อนให้ แก่ คนสี่พัน คนนั้ น ท่านทั้ง หลายเก็บ เศษที่ เหลือ ได้ กี่
กระบุง� เขาทูลตอบว่า “ได้เจ็ดกระบุง� 21 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เป็นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ�
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พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา
พระองค์ จึง ไปยัง เมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ ทูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้
โปรดถูกต้องคนนั ้น 23 พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื่อได้ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ตาคน
นั ้น และวางพระหัตถ์ บนเขาแล้ว พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า เขาเห็น สิง่ ใดบ้างหรือ ไม่ 24 คนนั ้น เงยหน้า ดู
แล้วทูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา� 25 พระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีก แล
้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของเขาก็หายเป็นปกติ แลเห็นคนทัง้ หลายได้ชัดเจน 26 พระองค์จึงตรัสสัง่ คนนั ้น
ให้กลับตรงไปยังบ้านของตน แล้วกําชับว่า “อย่าเข้าไปในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมืองนั้ นฟังเลย�
22

การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)
ออกไปยังเมืองต่างๆในแขวงซีซารียา ฟีลิ ปปี เมื่ออยู่ตาม
ทางนั ้น พระองค์ ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า “คนทั้ง หลายพู ดก ั นว ่า เราเป็น ผู้ ใด � 28 เขาทูล ตอบว่า “เขาว่า
เป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ บางคนว่าเป็นเอลี ยาห์ และคนอื่นว่าเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ �
29 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � เปโตรทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระคริสต์� 30 แล้วพระองค์ทรงกําชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้บอกผู้ใดถึงพระองค์ 31 พระองค์จึงทรง
เริม
่ กล่าวสอนสาวกว่า บุ ตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และ
พวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ จะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวั นที ่ สามพระองค์ จะทรง
เป็นขึ้นมาใหม่ 32 คําเหล่านี้ พระองค์ ตรัสอย่างเปิดเผย ฝ่ายเปโตรจึงจับพระองค์ แล้วเริมท
่ ูลห้ามพระองค์
33 พระองค์จึงทรงหันพระพักตร์ดูเหล่าสาวกของพระองค์ แล้วทรงติเปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้าง
หลังเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดําริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์�
27 พระเยซู ได้ เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์

ยอมแบกกางเขนหรือมีความละอายในการติดตามพระเยซู (มธ 16:24-27; ลก 9:23-26)
และ เมื่อ พระองค์ ทรง ร้อง เรียก ประชาชน กับ เหล่า สาวก ของ พระองค์ ให้ เข ้า มา แล้ว จึง ตรัส แก่ เขา
ว่า “ถ้า ผู้ ใด ใคร่ จะ ตาม เรา มา ให้ ผู้ นั้ น เอาชนะ ตัว เอง และ รับ กางเขน ของ ตน แบก และ ตาม เรา มา
35 เพราะว่า ผู้ ใดใคร่ จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้ นั้ น จะเสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ใดจะเสีย ชีวต
ิ เพราะเห็น แก่ เราและข่าว
ประเสริฐ ผูนั
้ ้ นจะได้ชีวิตรอด 36 เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของ
ตน ผู้ นั้ น จะได้ ประโยชน์ อะไร 37 เพราะว่า ผู้ น้ั น จะนํา อะไรไปแลกเอาจิต วิญญาณของตนกลับ คืน มา
38 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ผู้ ใดมี ความอายเพราะเราและถ้อยคํา ของเราในชั่ว อายุ นี้ ซึ่ง ประกอบด้วยการล่วง
ประเวณี และการผิดบาป บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้ น ในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วย
สง่าราศีแห่งพระบิดาของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผูบ
้ ริสุทธิ�
์
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การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
1 พระองค์ ยังตรัสแก่ เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า ในพวกท่านที่ยน
ื อยู่ที่นี่ มีบางคน
ที่จะไม่รูรสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพ� 2 ครัน
้ ล่วงไปได้หก
วันแล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นภู เขาสูงแต่ ลําพัง แล้วพระกายของพระองค์ ก็ เปลี่ยน
ไปต่อหน้าเขา 3 และฉลองพระองค์ก็ส่องประกายขาวดุจหิมะ จะหาช่างฟอกผ้าทัว่ แผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอ
ย่างนั ้ นก ็ ไม่ ได้ 4 แล ้ว เอลี ยาห์กับ โมเสสก็ ปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า นั ้น และเฝ้า สนทนากับ พระเยซู 5 ฝ่าย
เปโตรทูลพระเยซู ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่ นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง สําหรับ
พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์หลัง หนึ่ ง� 6 ที่ เปโตรพู ดอย ่างนั ้ นก ็ เพราะไม่ รู จะ
้
ว่าอย่างไร ด้วยเขาทัง้ หลายกําลังกลั วนัก 7 แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆ
นั ้ นว ่า “ท่านผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา จงฟัง ท่านเถิด� 8 ทันใดนั ้น เมื่อ สาวกแลดู รอบก็ ไม่ เห ็น ผู้ ใด เห ็น แต่
พระเยซู ทรงอยู่กับ เขา 9 เมื่อ กําลัง ลงมาจากภู เขา พระองค์ ตรัส กําชับ เหล่า สาวกไม่ ให้นํา สิง่ ที่ ได้ เห ็น นั ้น ไป
บอกแก่ ผู้ ใดเลย จนกว่า บุตรมนุษย์ จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย 10 เหตุการณ์ นั ้น เหล่า สาวกก็ เก ็ บงํา ไว้ แต่
ซักถามกันว่า ที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั ้น จะหมายความว่าอย่างไร 11 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า
“เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาห์จะต้องมาก่อน� 12 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เอลียาห์ต้องมาก่อน
จริง และทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสูส
่ ภาพเดิม อนึ่ งมีคําเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทน
ทุกข์เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์เสีย 13 แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่า เอลี
ยาห์ น้ั น ได้ มาแล้ว และซึ่ง เขาใคร่จะทํา แก่ ท่านอย่างไร เขาก็ได้ กระทํา แล้ว ตามที่ มี คํา เขียนกล่าวไว้
ถึงท่าน�
อัครสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก 9:37-42)
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14 เมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวก ก็ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนเป็ นอันมากอยูล
่ ้อมรอบเขา และพวก
ธรรมาจารย์ กําลัง ซักไซ้ ไล่ เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดนั ้น เมื่อ บรรดาประชาชนเห็น พระองค์ ก็ ประหลาดใจนั ก
จึง วิง่ เข้า มาเคารพพระองค์ 16 พระองค์ จึง ตรัส ถามพวกธรรมาจารย์ ว่า “ท่านซักไซ้ ไล่ เลียงกับ เขาด้วย
ข้อความอัน ใด� 17 มี คนหนึ่ ง ในหมู่ ประชาชนทูล ตอบว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้ พาบุตรชายของ
ข้า พระองค์ มาหาพระองค์ เพราะผี ใบ้ เข้า สิง 18 ผี พาเขาไปที่ ไหนๆก็ ทําให้ ล้ม ชั กด น
ิ้ ไป มี อาการนํ้าลายฟูม
ปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แล้ วก ็ อ่อนระโหย ข้า พระองค์ ได้ ขอเหล่า สาวกของพระองค์ ให้ ขับ ผี นั้น ออกเสีย
แต่ เขาขับ ให้ออกไม่ ได้ � 19 พระองค์ จึง ตรัส แก่ คนนั ้ นว ่า “โอ คนในยุค ที่ขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่กับ
เจ้านานเท่าใด เราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใด จงพาเด็กนั้ นมาหาเราเถิด� 20 เขาก็ พาเด็กนั ้นมา
หาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั ้นผีนั้นจึงทําให้เขาชักล้มลงกลิง้ เกลือกที่ ดิน มีน้าํ ลายฟูม
ปาก 21 พระองค์ จึง ตรัส ถามบิ ดาน ั ้นว ่า “เป็น อย่างนี้ มานานสัก เท่าไร� บิ ดาทูล ตอบว่า “ตัง้ แต่ เป็น เด็ก
เล็กๆมา 22 และผี ก็ ทําให้เด็ก ตกในไฟและในนํ้า บ่อยๆหมายจะฆ่า เสีย ให้ตาย แต่ ถ้า พระองค์ สามารถทําได้
ขอโปรดกรุ ณาและช่วยเราเถิด� 23 พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานันว
้ ่า “ถ้าท่านเชื่อได้ ใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่ง
� 24 ทันใดนั ้น บิดาของเด็กกร็ อ
้ งทูลด้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้าพระองค์เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ยงั ขาด
ความเชื่อนั ้น ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื่อเถิด� 25 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนกําลังวิง่ เข้า
มา พระองค์ ตรัส สําทับ ผี โสโครกนั ้ นว ่า “อ้ายผี ใบ้ หู หนวก เราสั่ง เจ้า ให้ ออกมาจากเขา อย่า ได้ กล ับ เข้า
สิงเขาอีกเลย� 26 ผีนั ้นจึงร้องอื้ออึงทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ เป็ นอันมาก แล้วก็ออกมา เด็กนั ้ นก็แน่ นง
ิ่ เหมือน
คนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว� 27 แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั ้น เด็กนั ้นก็ยน
ื ขึ้น 28 เมื่อ
พระองค์ เสด็จเข้าในเรือนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ มาทูลถามพระองค์ เป็นส่วนตั วว่า “เหตุ ไฉนพวกข้า
พระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้� 29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้ จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการ
อธิษฐานและการอดอาหาร�

พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ (มธ 17:22-23; ลก 9:43-45)
ดําเนิ นไปในแคว้นกาลิลี แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู ้
31 ด้วยว่าพระองค์ตรัสพรํา
่ สอนสาวกของพระองค์ว่า “บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมมือของคนทั้ง
หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อประหารแล้ว ในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 32 แต่ถ้อยคํา
นี้ เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน
้ จะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจ
30 พระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั ่น

สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
และเมื่อเข้าไปในเรือนแล้ว พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า
“เมื่อมาตามทางนั้ น ท่านทั้ง หลายได้ โต้ แย้งกันด้วยข้อความอันใด� 34 เหล่ าสาวกก็ นิ่งอยู่ เพราะเมื่อ
มาตามทางนั ้นเขาได้เถียงกันว่า คนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากัน 35 พระองค์ได้ประทับนง
ั ่ แล้วทรงเรียกสาวกสิบ
สองคนนั ้นมาตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นคนต้น ก็ให้ผู้นั้ นเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้รับใช้ของ
คนทั้ง ปวง� 36 พระองค์ จึง ทรงเอาเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้ยน
ื ท่ามกลางเหล่า สาวก แล ้ว ทรงอุม
้ เด็ก นั ้น ไว้
ตรัสแก่เหล่ าสาวกว่า 37 “ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู้นั้ นก็รบ
ั เรา และผู้ใดได้
รับเรา ผูนั
้ ้ นก็มิใช่รับเรา แต่รับพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา�
33 พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุม

ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
“พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่ งขับผีออกโดยพระนามของ
พระองค์ ซึ่ง คนนั ้ นม ิ ได้ ตามพวกเรามา และพวกข้า พระองค์ ได้ ห้ามเขา เพราะเขามิ ได้ ตามพวกเรามา�
39 พระเยซู จึง ตรัสว ่า “อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ไม่ มี ผู้ ใดจะกระทํา การอัศจรรย์ ในนามของเรา แล ้ วอ
ีก ประเดีย
๋ วหนึ่ ง อาจกลับ พูด ประณามเรา 40 เพราะผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้ เรา ผู้ นั้ นก ็ เป็น ฝ่ายเราแล้ว
41 เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผูใดจะเอานํ
้
้ าถ้วยหนึ่ งให้พวกท่านดื่มในนามของเรา เพราะท่าน
ทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ ผูนั
้ ้ นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้
38 ยอห์นจึงทูลพระองค์ว่า

ทรงเตือนถึงนรก
แต่ ผู้ ใดจะทํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ ในเราให้ หลงผิด ถ้า เอาหิน โม่ ก้อนใหญ่ ผูก คอผู้ น้ั น
ถ่วงเสีย ในทะเลก็ดี กว่า 43 และถ้า มือ ของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงตั ดม ัน ทิ้ง เสีย ซึ่ง จะเข้า สู่ ชี วิตด
้วยมือด้วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องตกนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ 44 ในที่น้ั นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟ
ก็ไม่ ดับ เลย 45 ถ้า เท้า ของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงตั ดม ัน ทิ้ง เสีย ซึ่ง จะเข้า สู่ ชี วิตด ้วยเท้า ด้วนยั งด ี
กว่า มี เท ้า สองเท้า และต้องถูก ทิ้ง ลงในนรกในไฟที่ ไม่มี วันดับ 46 ในที่ น้ั น ตัว หนอนก็ไม่ ตาย และไฟก็
ไม่ดับเลย 47 ถ้าตาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตา และต้องถูกทิ้งในไฟนรก 48 ในที่น้ั นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่
ดับเลย 49 ด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกชําระด้วยไฟ และเครื่องบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชําระด้วยเกลือ
42
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50 เกลือเป็นของดี

แต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้ว จะทําให้กลับเค็มอก
ี อย่างไรได้ ท่านทั้งหลายจงมีเกลือ
ในตัว และจงอยูส
่ งบสุขซึ่งกันและกัน�

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 จอร์แดนฟาก
ข้างโน้ น และประชาชนพากันมาหาพระองค์ อีก พระองค์ จึงตรัสสัง่ สอนเขาอีกตามที่ พระองค์ ทรงเคยสอน
นั ้น 2 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูลถามพระองค์ ว่า “ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพ
ระราชบัญญัติหรือไม่� 3 พระองค์ตรัสถามเขาว่า “โมเสสได้บัญญัตไว้
ิ ว่าอย่างไร� 4 เขาทูลตอบว่า “โมเสส
อนุญาตให้ ทํา หนั งสือ หย่า ภรรยาแล้ วก ็ หย่า ให้� 5 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “โมเสสได้ เข ีย นข้ อบ ังคั บน
้น
ั เพราะเหตุ ใจพวกเจ้า แข็ง กระด้าง 6 แต่ ตั้งแต่ เดิม สร้างโลก ‘พระเจ้า ได้ ทรงสร้างพวกเขาให้ เป็น
ชายและหญิง 7 เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา 8 และเขาทั้ง
สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน 9 เหตุฉะนั้ น ซึ่งพระเจ้า
ได้ ทรงผูก พั นก ัน แล้ว อย่า ให้ มนุษย์ ทําให้ พรากจากกัน เลย� 10 เมื่อ เข้าไปในเรือนแล้ว เหล่า สาวกของ
พระองค์ทูลถามพระองค์อีกถึงเรือ
่ งนั ้น 11 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมี
ภรรยาใหม่ ผู้นั้ นก็ได้ผิดประเวณี ต่อเธอ 12 และถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั้
นก็ผิดประเวณี �

จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15; ลก 18:15-17)
เพื่อจะให้พระองค์ ทรงถูกต้องตัวเด็กนั ้น แต่เหล่ าสาวกก็ หา้ ม
ปรามคนที่ พาเด็ก มานั ้น 14 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ดัง นั ้ นก ็ ไม่ พอพระทัย จึง ตรัส แก่ เหล่ าสาวกว่า
“จงยอมให้ เด็ก เล็กๆเข้า มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคน
เช่น เด็ก เหล่า นั้ น 15 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดมิ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า
เหมือนเด็ก เล็กๆ ผู้ นั้ น จะเข้า ในอาณาจั กรน ้น
ั ไม่ ได้ � 16 แล ้ว พระองค์ ทรงอุม
้ เด็ก เล็กๆเหล่า นั ้น วาง
พระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้
13 ขณะนั ้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)

มีคนหนึ่ งวิง่ มาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดจึงจะได้ ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก� 18 พระเยซู ตรัสถามคนนั ้
นว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทําไม ไม่มใครประเสริ
ี
ฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว 19 ท่านรูจ
้ ักพระบัญญั
ติแล้วซึ่งว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้ อเขา จง
ให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน� ” 20 คนนั ้นจึงทูลตอบพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้
ถือ รักษาไว้ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มา� 21 พระเยซู ทรงเพ่ งด ู คนนั ้น ก็ ทรงรัก เขา แล ้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาด
อยู่ สิ ่ง หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง ท่านมี อยู่ แจกจ่ายให้ คนอนาถา แล ้ วท ่านจะมี ทรัพย์ สมบัติ ใน
สวรรค์ แล้วจงแบกกางเขน และตามเรามา� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ คํานั ้นก็เสียใจ แล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะ
เขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
17 เมื่อพระองค์กําลังเสด็จออกไปตามทาง

คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ

“คนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักร
ของพระเจ้าก็ยากนั กหนา� 24 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยคําตรัสของพระองค์ และพระเยซูตรัสแก่เขา
อี กว่า “ลูก เอ๋ย คนที ่ วางใจในทรัพย์ สมบัติ จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา 25 ตั วอ ูฐ จะ
ลอดรูเข็มก็งา
่ ยกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า� 26 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิง่ นั กจึงพูดกั
นว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 27 พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไป
ไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั้ นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง� 28 ฝ่ายเปโตรจึงเริ่
มทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้สละสิง่ สารพัด และได้ติดตามพระองค์มา� 29 พระเยซูตรัส
ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ สละบ้าน หรือ พี่ น้องชายหญิง หรือบ ิ ดามารดา หรือ
ภรรยา หรือบุตร หรือที่ดิน เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐนั้ น 30 ในเวลานี้ ผู้นั้ นจะได้รบ
ั ตอบแทน
ร้อยเท่า คือบ้าน พีน้
่ องชายหญิง มารดา บุตรและที่ดิน ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้
ชีวิตนิรน
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับ
เป็นคนต้น�
23 พระเยซู จึง ทอดพระเนตรรอบๆแล้ว ตรัสแก่ เหล่ าสาวกของพระองค์ ว่า

ทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู (มธ 20:17-19; ลก 18:31-33)
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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
่ ตรัส
สําแดงให้ เขาทราบถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง จะเกิด แก่ พระองค์ นั ้น 33 ว่า “ดู เถิด เราทั้ง หลายจะขึ้น ไปยัง กรุง
เยรูซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่านั้ นจะ
ปรับโทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ 34 คนต่างชาตินั้ นจะเยาะเย้ยท่าน จะเฆีย
่ นตี
ท่าน จะถ่มน้ า
ํ ลายรดท่าน และจะฆ่าท่านเสีย และวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�

คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
ฝ่ายยากอบกับ ยอห์น บุ ตรชายของเศเบดี เข ้า มาทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้
สองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทําตามคําขอของข้าพระองค์� 36 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ท่าน
ทั้งสองปรารถนาจะให้เราทําสิ่งใดให้ท่าน� 37 เขาจึงทูลตอบพระองค์ว่า “เมื่อพระองค์จะทรงสง่าราศีนั ้น
ขอให้ ข้า พระองค์ นั่ง ที่ เบื้องขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์ คนหนึ่ ง� 38 พระเยซู จึง ตรัส แก่ เขาว่า
“ที่ท่านขอนั้ นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่มน้ันท่านจะดื่มได้หรือ และบัพติศมานั้ นซึ่งเราจะรับ ท่าน
จะรับได้หรือ� 39 เขาทัง้ สองทูลตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า� พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วยซึ่งเราดื่
มท่านจะดื่มก็จริง และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง 40 แต่ที่จะนั่ งข้างขวาและข้างซ้าย
ของเรานั้ น ไม่ใช่พน ัก งานของเราที่ จะจัด ให้ แต่ ได้ ทรงเตรียมไว้สา
ํ หรับ ผู้ ใดก็จะให้ แก่ ผู้ นั้ น � 41 เมื่อ
สาวกสิบคนได้ยน
ิ แล้ว ก็เริม
่ มีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์น 42 พระเยซู จึงทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัส
แก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายรูอยู
้ ว่
่ า ผูที
้ นั
่ บว่าเป็นผูค
้ รองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผูใหญ่
้
ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับ 43 แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้ นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน
ผู้ นั้ น จะต้องเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ท่านทั้ง หลาย 44 และถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น เอกเป็นต้น ผู้ นั้ น จะต้องเป็น ผู้
รับใช้ของคนทั้งปวง 45 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อรับการปรนนิ บัติ แต่ มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และ
ประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สา
ํ หรับคนเป็นอันมาก�
35

คนตาบอดชื่อบารทิเมอัสได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 20:29-34; ลก 18:35-43)
และเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคกับพวกสาวก
ของพระองค์ และประชาชนเป็ นอ ัน มาก มี คนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อ บารทิ เมอัส ซึ่ง เป็น บุตรชายของทิ เมอัส
นั ่งขอทานอยู่ที่ริมหนทาง 47 เมื่อคนนั ้นได้ยินว่าพระเยซู ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเริม
่ ร้องเสียงดังว่า “ท่าน
เยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด� 48 มีหลายคนห้ามเขาให้เขานิ่ งเสีย แต่เขายิง่ ร้องเสีย
งดังขึ้นว่า “บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 49 พระเยซู ทรงหยุดประทับยืนอยู่ แล้วตรัสส
ัง่ ให้เรียกคนนั ้นมา เขาจึงเรียกคนตาบอดนั ้ นว่าแก่ เขาว่า “จงชื่นใจและลุกขึ้นเถิด พระองค์ ทรงเรียกเจ้า�
50 คนนั ้นกท
็ ิง้ ผ้าห่มเสียลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไร
แก่ เจ้า � คนตาบอดนั ้น ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอโปรดให้ตาข้า พระองค์ เห ็น ได้� 52 พระเยซู
ตรัสแก่เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายปกติแล้ว� ในทันใดนั ้นคนตาบอดนั ้นก็
เห็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซูไป
46 ฝ่ายพระเยซู กับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค

11
การเสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชย
ั (ศคย 9:9; มธ 21:1-9; ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
ครัน
้ พระองค์ กับ พวก สาวก มา ใกล้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง หมู่ บ้าน เบธ ฟายี และ หมู่ บ้าน เบ ธานี เชิง ภูเขา
มะกอกเทศ พระองค์ ทรงใช้สาวกสองคน 2 สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า ท่าน ครัน
้ เข้าไป
แล้วในทันใดนั้ นจะพบลูกลาตัวหนึ่ งผูกอยู่ ทียั
่ งไม่มีใครขึ้นขีเลย
่
จงแก้มันจูงมาเถิด 3 ถ้าผูใ้ ดถามท่าน
ว่า ‘ท่านทําอย่างนี้ ทําไม� จงบอกว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดีย
๋ วพระองค์จะ
ส่งกลับคืนมาให้ที่นี่� 4 สาวกสองคนนั ้นจึงไป แล้วพบลูกลาตัวนัน
้ ผูกอยู่นอกประตูที่สี่แยก เขาจึงแก้มัน
5 บางคนซึ่งยืนอยูที
่ ่นั ่นถามเขาว่า “แก้ลูกลานั ้นทําไม� 6 สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสัง่ ของพระเยซู แล้วเขา
ก็ยอมให้เอาไป 7 สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา แล้วพระองค์จึงทรง
ลานั ้น 8 มี คนเป็ นอ ัน มากเอาเสื้อผ้า ของตนปู ลงตามถนนหนทาง และคนอื่ นก ็ตั ดก ง
ิ่ ไม้ จากต้นไม้ มาปู ลง
ตามทางนั ้น 9 ฝ่ายคนที่ เดินไปข้างหน้า กับผู้ที่ ตามมาข้างหลัง ก็ โห่ร้องว่า “โฮซันนา ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จ
มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเจริญ 10 ความสุข สวัสด ิ์มงคลจงมี แก่ อาณาจักรของดาวิด
บรรพบุรุษของเรา ที่มาตัง้ อยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในที่สูงสุด� 11 พระเยซูก็เสด็จเข้า
กรุ งเยรู ซาเล็มและเข้าไปในพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงแล้วเวลาก็จวนคํ่า จึงเสด็จออกไปยังหมู่
บ้านเบธานี กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
1

ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
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12 ครันร
้ ุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานี แล้ว พระองค์ก็ทรงหิว 13 พอทอดพระเนตร
เห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูวา่ มีผลหรือไม่ ครัน
้ มาถึงต้นนั ้นแล้ว ไม่เห็นมีผลมีแต่ใบ
เท่านั ้น เพราะยังไม่ ถึงฤดู ผลมะเดื่อ 14 พระเยซู จึงตรัสแก่ ต้นนั ้ นว่า “ตั้งแต่ นี้ ไปจะไม่มีใครได้ กินผลจาก
เจ้าเลย� เหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
เมื่อ พระองค์ กับ สาวกมาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไปในพระวิหาร แล ้ว เริม
่ ขับ ไล่ บรรดาผู้
ซื้อ ขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท ัง้ ควํา่ ม้า นั ่ง ผู้ ขายนกเขาเสีย 16 และทรงห้ามมิ ให้
ผู้ ใดขนสิง่ ใดๆเดิน ลัด พระวิหาร 17 พระองค์ ตรัส สอนเขาว่า “มี พระวจนะเขียนไว้มิใช่ หรือ ว่า ‘นิ เวศของ
เราประชาชาติท้ังหลายจะเรียกว่า เป็นนิ เวศอธิษฐาน� แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เป็น ‘ถํ้าของพวก
โจร� ” 18 เมื่อ พวกธรรมาจารย์ และพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน อย่างนั ้น จึง หาช่องที่ จะประหารพระองค์ เสีย
เพราะเขากลัว พระองค์ ด้วยว่า ประชาชนประหลาดใจด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์ 19 และเมื่อ ถึง เวลาเย็น
พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปจากกรุ ง 20 ครัน
้ เวลาเช้า เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกได้ ผ่านที่ นั้น ไป ก็ได้ เห ็ นมะ
เดื่อต้นนั ้นเหีย
่ วแห้งไปจนถึงราก 21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้น
มะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว�
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จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)

“จงเชื่อในพระเจ้าเถิด 23 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ
จะสั่งภูเขานี้ ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล� และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ส่ง
ั นั้ น ก็จะเป็นไป
ตามคําสั่งนั้ นจริง 24 เหตุฉะนั้ นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่า
ได้ รับ และท่านจะได้ รบ
ั สิ่งนั้ น 25 เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุ กับผู้หน่ง
ึ ผู้ใด จงยกโทษให้ผู้
นั้ นเสีย เพื่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วย 26 แต่ถ้าท่าน
ทั้ง หลายไม่ ยกโทษให้ พระบิดาของท่าน ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ จะไม่ ทรงโปรดยกการละเมิด ของท่าน
เหมือนกัน�
22 พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า

เกิดปัญหาเรือ
่ งสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)
ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก เมื่อ พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ในพระวิ หาร พวก
ปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ มาหาพระองค์ 28 ทูล พระองค์ ว่า “ท่านมี สิทธิอัน ใดจึง ได้ ทํา
สิง่ เหล่านี้ ใครให้สิทธิแก่ท่านที่จะทําการนี้ ได้� 29 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายสัก
ข้อหนึ่ งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอกท่านว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 30 คือบัพติศมา
ของยอห์น นั้ น มาจากสวรรค์ หรือ มาจากมนุษย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึง ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เราจะว่า
‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า� 32 แต่ ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� ” เขา
กลัว ประชาชน เพราะประชาชนถือ ว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึง ทูล ตอบพระเยซู ว่า “พวก
ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � พระเยซู จึง ตรัสกับ เขาว่า “เราจะไม่ บอกท่านทั้ง หลายเหมือ นกั นว ่า เรากระทํา การนี้
โดยสิทธิอน
ั ใด�
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12
คําอุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; ลก 20:9-19)
“ยังมช
ี ายคนหนึ่ งได้ทําสวนองุน
่ แล้วล้อมร้ว
ั ต้นไม้ไว้รอบ
เขาได้ สกัด บ่อ เก็ บน้ า
ํ องุน
่ และสร้างหอเฝ้า ให้ พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไปเมืองไกล 2 ครัน
้ ถึง ฤดู ผล
องุน
่ เขาจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวนนั้ น เพื่อเขาจะได้รบ
ั ส่วนผลของสวนองุน
่ จากคนเช่าสวน
3 ฝ่ายคนเหล่านั้ นกจ
็ ับผูรั
้ บใช้นั้ นเฆีย
่ นตี แล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่า 4 อีกครัง
้ หนึ่ งเจ้าของสวนใช้ผู้รบ
ั ใช้
อีกคนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวน คนเช่าสวนนั้ นก็เอาหินขว้างผู้รับใช้นั้ นศีรษะแตก และไล่ให้กลับไปอย่าง
น่าอัปยศ 5 อีกครัง
้ หนึ่ งเจ้าของใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกคนหนึ่ ง เขาก็ฆา
่ ผู้รับใช้นั้ นเสีย แล้วยังใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีก
หลายคน เขาก็เฆีย
่ นตีบ้าง ฆ่าเสียบ้าง 6 เจ้าของสวนยังมีบุตรชายทีร
่ ก
ั คนหนึ่ ง จึงใช้บุตรคนนั้ นไปเป็
นคร้ง
ั สุดท้าย พูด ว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 7 แต่ คนเช่า สวนพู ดก ั นว ่า ‘คนนี้ แหละ
เป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั้ นจะตกอยู่กับเรา� 8 เขาจึงพากันจับบุตรนั้ นฆ่าเสีย
และเอาศพทิ้งไว้นอกสวนองุน
่ 9 เหตุ ฉะนั้ น เจ้ าของสวนองุน
่ จะทําประการใด ท่านก็จะมาฆ่าคนเช่า
สวนเหล่า นั้ น เสีย แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั้ น ให้ ผู้ อื่น เช่า 10 ท่านทั้ง หลายอ่านพระคัมภีร ์ตอนนี้ แล ้วมิ ใช่
หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว 11 การนี้ เป็น มาจากองค์
1 พระองค์จึงเริม
่ ตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาว่า

มาระโก 12:12
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มาระโก 12:40

พระผูเ้ ป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา� ” 12 ฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์ แต่ว่าเขากลัว
ประชาชน ด้วยเขารู อยู
้ ว่
่ า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานี้ กระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22; ลก 20:19-26)

13 เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์ เพื่อจะคอยจับผิดในพระดํารัสของพระองค์

“อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์และมิ
ได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่ หน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้าจริงๆ การที่ จะส่งส่วยให้แก่ ซีซาร์
นั ้น ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ 15 เราจะส่ งด ี หรือ ไม่ ส่ งด ี� แต่ พระองค์ ทรงทราบอุบายของเขาจึง
ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงิน ตราเหรียญหนึ่ ง มาให้ เราดู� 16 เขาก็ เอา
มาให้ พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “รู ปและคํา จารึก นี้ เป็น ของใคร� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ของซี ซาร์�
17 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า จงถวายแด่พระเจ้า
� ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์
14 ครัน
้ มาถึง แล้ วก็ทูลพระองค์ ว่า

พระเยซูตรัสตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 22:23-33; ลก 20:27-38)

มี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็น ผู้ ที่ กล ่าวว่าการฟื้ นขึ้น มาจากความตายนั ้น ไม่ มี เขาทูล ถาม
พระองค์ ว่า 19 “อาจารย์ เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้า ชายผู้ ใดตายและภรรยายัง อยู่
แต่ ไม่มี บุตร ก็ ให้ น้ องชายรับ พี่ สะใภ้ นั ้น ไว้เป็น ภรรยาของตน เพื่อ สืบ เชื้อ สายของพี่ ชายไว้� 20 ยั งม ี พี่ น้ อง
ผู้ชายเจ็ด คน พี่ หัวปี มี ภรรยาแล้ว ตาย ไม่มี เชื้อ สาย 21 น้ องที่ หน ่ง
ึ จึง รับ หญิง นั ้น มาเป็น ภรรยา แล้ว ก็ ตาย
ยังไม่มีเชื้อสาย และน้ องที่สองที่สามก็ทําเช่นกัน 22 พีน้
่ องทัง้ เจ็ดคนนี้ ก็ได้รับผูห
้ ญิงนั ้นไว้เป็นภรรยาและไม่
มีเชื้อสาย ที่สุดผู้หญิงนั ้นก็ตายด้วย 23 เหตุฉะนั ้น ในวันที่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย เมื่อเขาทัง้ เจ็ดเป็นขึ้น
มาแล้ว หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้ เป็นภรรยาของชายทัง้ เจ็ดแล้ว� 24 พระเยซู จึงตรัสตอบ
เขาว่า “พวกท่านคิดผิดเสียแล้ว เพราะท่านทั้งหลายไม่รูพระคั
้
มภีรห
์ รือฤทธิ์เดชของพระเจ้า 25 ด้วย
ว่า เมื่ อมนุษย์ จะฟื้นขึ้น มาจากความตายนั้ น เขาจะไม่ มี การสมรส หรือ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากั นอ ีก
แต่ จะเป็น เหมือนทูต สวรรค์ ในฟ้า สวรรค์ 26 และเรื่องคนซึ่ง ตายแล้ วท ี่เขาจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้ นอ ี กนั้ น
ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านคัมภีรข
์ องโมเสสตอนเรื่องพุ่มไม้หรือ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่า ‘เรา
เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ� 27 พระองค์ มิได้ เป็น
พระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทั้งหลายจึงผิดมากทีเดียว�
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พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)

28 มี ธรรมาจารย์ คนหนึ่ ง

เมื่อมาถึงได้ยน
ิ เขาไล่เลียงกัน และเห็นว่าพระองค์ ทรงตอบเขาได้ ดี จึง ทูล ถาม
พระองค์ว่า “พระบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทัง้ ปวง� 29 พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั ้นว่า “พระ
บัญญั ติ ซึ่ง เป็น เอกเป็น ใหญ่ กว่า บัญญั ติ ทั้ง ปวงนั้ น คือ ว่า ‘โอ คนอิสราเอล จงฟัง เถิด องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าองค์เดียว 30 และพวกท่านจงรักองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสิ้นสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกําลังของท่าน�
นี่ เป็น พระบัญญั ติ ที่ เป็น เอกเป็น ใหญ่ 31 และพระบัญญั ติ ที่ สองนั้ นก ็ เป็น เช่นก ัน คือ ‘จงรัก เพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง� พระบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าพระบัญญัติทั้งสองนี้ ไม่มี� 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คนนั ้นทูล
พระองค์ ว่า “ดี แล ้ วอาจารย์ เจ้าข้า ท่านกล่าวถูก จริง ว่า พระเจ้า มี แต่ พระองค์ เดียว และนอกจากพระองค์
แล้วพระเจ้าอื่นไม่ มี เลย 33 และซึ่งจะรักพระองค์ ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและสิน
้ สุดกําลัง และรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง ก็ ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาทัง้ สิน
้ � 34 เมื่อ พระเยซู ทรง
เห็นแล้ วว่าคนนั ้นพูดโดยใช้ความคิด จึงตรัสแก่ เขาว่า “ท่านไม่ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า� ตัง้ แต่
นั ้นไปไม่มีใครกล้าถามพระองค์ต่อไปอีก
พระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-44)

เมื่อ พระเยซู ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารได้ ตรัส ถามว่า “ที่ พวกธรรมาจารย์ วา
่ พระคริสต์ เป็น บุตร
ของดาวิดนั้ นเป็นได้อย่างไร 36 ด้วยว่าดาวิดเองทรงกล่าวโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ‘องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่ งทีข
่ วามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู
ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 37 ดาว ิด เองยัง ได้ เรียกท่านว่า เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ท่านจะ
เป็น บุตรของดาวิดอย ่างไรได้� ฝ่ายประชาชนทัว่ ไปฟัง พระองค์ ด้วยความยินดี 38 พระเยซู ตรัส สอนเขา
ในคําสอนของพระองค์ว่า “จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผูที
้ ชอบสวมเสื
่
้ อยาวเดินไปมา และชอบให้คน
คํานั บกลางตลาด 39 ชอบนั่ งที่สูงในธรรมศาลาและที่อันมีเกียรติในการเลี้ยง 40 เขาริบเอาเรือนของ
หญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิ่งขึ้น�
35
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หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)

41 พระเยซู ได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย

ทรงทอดพระเนตรสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ใน
ตู้ นั ้น และคนมั งม
่ ีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ ในที่ นั ้น 42 มี หญิงม่ายคนหนึ่ งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดง
สองอัน มี ค่า ประมาณสลึง หนึ่ ง มาใส่ ไว้ 43 พระองค์ จึง ทรงเรียกเหล่า สาวกของพระองค์ มาตรัส แก่ เขาว่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวง
ที่ใส่ไว้นั้ น 44 เพราะว่าคนทั้งปวงนั้ นได้ เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่ ผู้หญิงนี้ ขัดสนที่สุด ยังได้
เอาเงินที่มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�

13
การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)

มีสาวกของพระองค์คนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดู
เถิด ศิลาและตึกเหล่านี้ ใหญ่จริง� 2 พระองค์ จึงตรัสแก่ สาวกนั ้ นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้ หรือ ศิลาที่
ซ้อนทับกันอยูที
่ น
่ ี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็หามิได้� 3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระ
วิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น และอัน ดรู ว ์มากราบทูล ถามพระองค์ ส่วนตั วว ่า 4 “ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรจะเป็น หมายสําคัญ ว่า การณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะ
สําเร็จ�
1 เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระวิหาร

เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้

พระเยซู จึง ตัง้ ต้น ตรัส ตอบเขาว่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง 6 ด้วยว่า จะมี หลาย
คนมาต่างอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� และจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 7 เมื่อ
ท่านทั้งหลายจะได้ยน
ิ ถึงการสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม อย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่ง
เหล่านี้ จําต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง 8 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราช
อาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทั้ง จะเกิด แผ่น ดิน ไหวในที่ ต่างๆ และจะเกิ ดก ัน ดารอาหารและความ
ทุกข์ยาก เหตุการณ์ ทั้งปวงนี้ เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลําบาก 9 แต่จงระวังตัวให้ดี เพราะคนเขาจะ
มอบท่านทั้งหลายไว้กับศาล และจะเฆีย
่ นท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและ
กษั ตริย์ เพราะเห็น แก่ เรา เพื่อ จะได้ เป็น พยานแก่ เขา 10 ข่าวประเสริฐ จะต้องประกาศทั่ว ประชาชาติ
ทั้งปวงก่อน 11 แต่ว่าเมื่อเขาจะนําท่านมามอบไว้นั้ น อย่าเป็นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดี และอย่าตรึก
ตรองเลย แต่จงพูดตามซึ่งได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้ น เพราะว่าผู้ที่พูดนั้ นมิใช่ตัวท่านเอง แต่
เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 แม้ว่าพีก็
่ จะทรยศน้ องให้ถึงความตาย พ่อกจ
็ ะมอบลูก และลูกกจ
็ ะทรยศ
ต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ ความตาย 13 ท่านจะถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่ นามของเรา แต่ ผู้ที่ทน
ได้จนถึงทีส
่ ุด ผูนั
้ ้ นจะรอด
5

ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)

14 แต่ เมื่อ ท่านทั้ง หลายจะเห็น สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้ เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า

ที่ดาเนี ย
ลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวถึง นั้ น ตั้ง อยู่ ในที่ ซ่ง
ึ ไม่ สมควรจะตั้ง� (ให้ ผู้ อ่านเข้าใจเอาเถิด� “เวลานั้ น
ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทั้ง หลาย 15 ผู้ ที่ อยู่ บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน อย่า ให้ ลงมาเข้าไป
เก็บ ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 16 ผู้ ที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ กล ับ ไปเอาเสื้อผ้า ของตน 17 แต่
ในวัน เหล่า นั้ น วิบัติ จะเกิด ขึ้น แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์ หรือ หญิง ที่ มี ลู กอ ่อ นกิน นมอยู่ 18 ท่านทั้ง หลายจง
อธิษฐานขอเพื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จะไม่ เก ิด ขึ้น ในฤดู หนาว 19 ด้วยว่า ในคราวนั้ น จะเกิด ความทุกข์
ลําบากอย่างที่ ไม่ เคยมี ตั้งแต่ พระเจ้า ทรงสร้างโลกมาจนถึง เวลานี้ และจะไม่ มีต ่อ ไปอีก เลย 20 ถ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็น
แก่ ผู้ถู กเลือกสรรซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ พระองค์ จึงทรงให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า 21 และในเวลา
นั้ น ถ้าผูใ้ ดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยูที
่ น
่ ี่ � หรือ ‘ดูเถิด อยูที
่ โ่ น่ น� อย่าได้เชื่อเลย 22 ด้วย
ว่าจะมีพระคริสต์เทย
ี มเท็จและผูท
้ ํานายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน ทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์
เพื่อล่อลวงผูที
้ ถู
่ กเลือกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้ 23 แต่ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดี ดูเถิด เราได้บอกสิ่ง
สารพัดให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ 24:27-31)

ภาย หลัง เมื่อ คราว ลําบาก นั้ น พ้น ไป แล้ว ‘ดวง อาทิตย์ จะ มืด ไป และ ดวง จันทร์ จะ ไม่ ส่อง แสง
และบรรดาสิ่งที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 26 เมื่อนั้ น
เขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆ� ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 27 เมื่อนั้ นพระองค์
24

25 ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า
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จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้ง
สีท
่ ิศนั้ น ตั้งแต่ทีสุ
่ ดปลายแผ่นดินโลกจนถึงทีส
่ ุดขอบฟ้า
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)

28 บัดนี้

จงเรียนคําอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อก่ิงก้านยังอ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็รูว่
้ าฤดูรอ
้ นใกล้
จะถึงแล้ว 29 เช่นนั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้ เกิดขึ้น ก็ให้รูว่
้ าเหตุการณ์ นั้ นมาใกล้จะ
ถึงประตูแล้ว 30 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้
บังเกิดขึ้น
จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยูตลอดเวลา
่
ฟ้า และดิน จะล่วงไป แต่ ถ้อยคํา ของเราจะสูญหายไปหามิ ได้ เลย 32 แต่ วัน นั้ น โมงนั้ น ไม่ มี ใครรู ้
ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู ้ รูแต่
้ พระบิดาองค์เดียว 33 จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
34
อยู่ เพราะท่านไม่ รู ้ว่า เวลาวัน นั้ น จะมาถึง เมื่อไร
ด้วยว่า บุตรมนุษย์ เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคน
หนึ่ งที่ออกจากบ้านไปทางไกล มอบสิทธิอา
ํ นาจให้แก่พวกผู้รับใช้ของเขา และให้รูการงานของตนว่
้
า
มีหน้าที่อะไรและได้ส่ง
ั นายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่ 35 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่าน
ไม่รูว่
้ าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาคํ่า หรือเทีย
่ งคืน หรือเวลาไก่ขัน หรือรุง
่ เช้า 36 กลวว
ั ่าจะมา
ฉั บพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ 37 ซึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวัง
อยูเถิ
่ ด�
31

14
พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)
1 ยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปั สกาและเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้อ พวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2 แต่พวกเขาพูดกันว่า “ในวันเลี้ยง อย่าเพ่อทําเลย กลัวว
่าประชาชนจะเกิดวุน
่ วาย�
มารียแห่
์ งหมู่บ้านเบธานี ชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)

3 ในเวลาที่ พระองค์ประทั บอยู่ที่ หมู่บ้านเบธานี

ในเรือนของซีโมนคนโรคเรือ
้ น ขณะเมื่อทรงเอนพระกาย
ลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้ หน ่งึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมนาระดาที่ มี ราคามากมาเฝ้า พระองค์ และนางทําให้ ผอบนั ้น
แตกแล้วก็เทนํ้ามันนั ้นลงบนพระเศียรของพระองค์ 4 แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า “เหตุใดจึงทําให้น้ํามัน
นี้ เสีย เปล่า 5 เพราะว่า นํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็ คงได้ เงิน กว่า สามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล ้ วจะแจกให้คนจนก็ ได้
� เขาจึงบ่นว่าผู้หญิงนั ้น 6 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว่า “อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้กระทําการดีแก่
เรา 7 ด้วยว่า คนยากจนมี อยู่ กั บท ่านเสมอ และท่านจะทําการดี แก่ เขาเมื่อไรก็ทําได้ แต่ เราจะไม่ อยู่
กั บท่านเสมอไป 8 ซึ่งผู้หญิงนี้ ได้ กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อ
การศพของเรา 9 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทีไหนๆทั
่
่วโลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะประกาศไป
การซึ่งผูห
้ ญิงนี้ ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาทีนั
่ ่ น�
ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)

ฝ่ายยู ดาสอิส คาริโอท เป็น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคน ได้ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ เพื่อ จะทรยศ
พระองค์ให้เขา 11 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ อย่างนั ้นก็ดีใจ และสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่
จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา
10

เหล่าสาวกตระเตรียมการสําหรับเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19; ลก 22:7-13)

12 เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้อ ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสําหรับปั สกานั ้น พวกสาวกของพระองค์

มาทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวย
ที่ไหน� 13 พระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในกรุงนั้ น แลว
้ จะมีชายคนหนึ่ งทูนหม้อ
นํ้า มาพบท่าน จงตามคนนั้ น ไป 14 เขาจะเข้าไปในที่ ใด ท่านจงบอกเจ้า ของเรือนนั้ นว ่า พระอาจารย์
ถามว่า ‘ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ั นอยู่ทีไ่ หน� 15 เจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็น
ห้องใหญ่ ช้น
ํ หรับ พวกเราเถิด� 16 สาวกสองคนนั ้น
ั บนที่ ตกแต่ง ไว้แล้ว ที่ นั่ น แหละ จงจัด เตรียมไว้สา
จึงออกเดินเข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระดํารัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-24; ลก 22:14, 21-23; ยน 13:18-19)

17 ครัน
้ ถึงเวลาคํ่าแล้ว

พระองค์จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน 18 เมื่อกําลังเอนกายลงรับประทานอาหาร
อยู่ พระเยซู จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนหนึ่ ง ในพวกท่านจะทรยศเรา คือ คน
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หนึ่ งที่รบ
ั ประทานอาหารอยู่กับเรานี่ แหละ� 19 ฝ่ายพวกสาวกก็เริม
่ พากันเป็นทุกข์ และทูลถามพระองค์
ทีละคนว่า “คือข้าพระองค์หรือ� และอีกคนหนึ่ งถามว่า “คือข้าพระองค์หรือ� 20 พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า
“เป็นคนหนึ่ งในสาวกสิบสองคนนี้ คือเป็นคนจิ้มในจานเดียวกั นกับเรา 21 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จ
ไปตามที่ได้มีคําเขียนไว้ถึงพระองค์น้ั นจริง แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้ นมิได้บังเกิดมาก็
จะเป็นการดีต่อคนนั้ นเอง�
การเริม
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-26)
่ ต้นแห่งพิธศ
พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา ทรงขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า
“จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 23 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วย ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขาก็รบ
ั ไป
ดื่มทุกคน 24 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่ เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้อง
หลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมาก 25 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ด่ ืมน้ า
ํ ผลแห่งเถาองุน
่
นี้ ต่อไปอีกจนวันนั้ นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า�
22 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
พระองค์ กับเหล่าสาวกก็ พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ 27 พระเยซู จึง
ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ท่านทั้ง หลายจะสะดุด ใจเพราะเราในคืน นี้ เอง ด้วยมี คํา เขียนไว้ว่า ‘เราจะตี ผู้
เลี้ยงแกะ และแกะฝูง นั้ น จะกระจัดกระจายไป� 28 แต่ เมื่อ ทรงชุบ ให้ เราฟื้นขึ้น มาแล้ว เราจะไปยัง
แคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน� 29 เปโตรทูลพระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่สะดุดใจ
� 30 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ในวันนี้ คือคืนนี้ เอง ก่อนไก่ จะขันสองหน
ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � 31 แต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์
ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
26 เมื่อ ร้องเพลงสรรเสริญ แล้ว

พระเยซูทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
พระเยซู กับ เหล่า สาวกมายัง ที่ แห่ง หน ่งึ ชื่อ เกทเสมนี และพระองค์ ตรัส แก่ สาวกของพระองค์ ว่า “จง
นั่ งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐาน� 33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริม
่
วิตกยิง่ และหนั ก พระทัย นั ก 34 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 ให้เวลานั ้น ล่วง
พ้นไปจากพระองค์ 36 พระองค์ ทูลว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ ทรงสามารถกระทําสิ่งทั้งปวงได้
ขอเอาถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค์� 37 พระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลับอยู่ และตรัสกับ
เปโตรว่า “ซี โมนเอ๋ย ท่านนอนหลับ หรือ จะคอยเฝ้า อยู่ สก
ั ชั่ว เวลาหนึ่ ง ไม่ ได้ หรือ 38 ท่านทั้ง หลายจง
เฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้ อหนั งยังอ่อนกํา
ลัง� 39 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง ทรงกล่าวคําเหมือนคราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์เสด็จกลับ
มาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอยู่อีก (เพราะตาเขาลืมไม่ขึ้น) และเขาไม่รู ว่้ าจะทูลประการใด 41 เมื่อเสด็จกลับ
มาครัง้ ที่สามพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อไปให้หายเหนื่ อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ่
งบ ุ ตรมนุษย์ ต้องถูก ทรยศให้ ตกอยู่ ในมือ ของคนบาปนั้ น มาถึง แล้ว 42 ลุ กขึ้น ไปกัน เถิด ดู เถิด ผู้ ที่ จะ
ทรยศเรามาใกล้แล้ว�
32

ยูดาสทรยศพระเยซูให้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
ในทันใดนั ้นยู ดาสซึ่งเป็นคนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น กับหมู่ ชน
เป็ นอ ัน มาก ถือ ดาบถือ ไม้ ตะบอง ได้ มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ 44 ผู้ ที่ จะ
ทรยศพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่า “เราจุบผูใด
้ ก็เป็นผูนั
้ ้นแหละ จงจับกุมเขาไปให้มัน
่ คง� 45 และทั
นทีที่ยูดาสมาถึง เขาตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พระอาจารย์เจ้าข้า� แล้วจุบพระองค์
46 คนเหล่านั ้นก็จับกุมพระองค์ไป
43 พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา

ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)
คนหนึ่ ง ในพวกเหล่านั ้ นที ่ ยน
ื อยู่ ใกล้ ๆ ได้ ชัก ดาบออกฟัน ผู้ รับ ใช้ คนหนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ถู กห ู ของเขา
ขาด 48 พระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั ้นว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออก
มาจับ เรา 49 เราได้ อยู่ กั บท ่า นทั้ง หลายทุก วัน สั่ง สอนในพระวิ หาร ท่านก็ หาได้ จับ เราไม่ แต่ จะต้อง
สําเร็จ ตามพระคัมภีร�
์ 50 แล ้ วสาวกทัง้ หมดได้ ละทิง้ พระองค์ ไว้และพากัน หนี ไป 51 มี ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง
ห่มผ้าป่านผืนหนึ่ งคลุมร่างกายที่เปลือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ไป พวกหนุ่มๆก็จับเขาไว้ 52 แต่เขาได้
สลัดผ้าป่านผืนนั ้นทิง้ เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
47
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พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับมหาปุโรหิตและสภา (มธ 25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)
และมีบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ชุมนุ
มพร้อมกันอยู่ที่ 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 มีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรําพระองค์ ว่า 58 “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ คนนี้ ว่า ‘เราจะ
ทําลายพระวิหารนี้ ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์ และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่ งซึ่งไม่สร้างด้วยมือมนุษย์
เลย� ” 59 แต่คําพยานของคนเหล่านั ้นเองก็ยงั แตกต่างไม่ถูกต้องกัน 60 มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลาง
ที่ ชุ มนุมถามพระเยซู ว่า “ท่านไม่ ตอบอะไรบ้างหรือ ซึ่ง เขาเบิก ความปรักปรํา ท่านนั ้น จะว่า อย่างไร� 61 แต่
พระองค์ ทรงนิ่ ง อยู่ มิได้ ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหิต จึง ถามพระองค์ อี กว่า “ท่านเป็น พระคริสต์ พระ
บุตรของผู้ทรงบรมสุขหรือ� 62 พระเยซู ทรงตอบว่า “เราเป็น และท่านทั้งหลายจะได้ เห็นบุ ตรมนุษย์น่ั ง
ข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุ ภาพ และเสด็จ มาในเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของ
ตนแล้ว กล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีก เล่า 64 ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เขาพูด หมิน
่ ประมาทแล้ว ท่านทัง้
หลายคิด เห็น อย่างไร� คนทัง้ ปวงจึง เห็น พร้อมกั นว ่า ควรจะมี โทษถึง ตาย 65 บางคนก็ เริม
่ ถ่ มน ้าํ ลายรด
พระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ตีพระองค์ แล้วว่าแก่พระองค์ว่า “พยากรณ์ ซิ� และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือ
ตบพระองค์
53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; ลก 22:56-62; ยน 18:16-18, 25-27)
มีหญิงคนหนึ่ งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมา
67 เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยูเ่ ขาเขม้นดู แล้วพูดว่า “เจ้าได้อยูกั
่ บเยซูชาวนาซาเร็ธด้วย� 68 แต่เปโตรปฏิเสธว่า
“ที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู เรื
้ อ
่ งและไม่เข้าใจ� เปโตรจึงออกไปที่ระเบียงบ้าน แล้วไก่ก็ขัน 69 อีกครัง้ หนึ่ งสาวใช้คน
หนึ่ งได้ เห็นเปโตร แล้วเริม
ื อยู่ที่ นั ่ นว่า “คนนี้ แหละ เป็นพวกเขา� 70 แต่ เปโตรก็ ปฏิเสธอีก
่ บอกกับคนที่ ยน
แล ้ วอ ีก สัก ครู หน
่ ่ง
ึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ที่ นั ่น ได้ วา่ แก่ เปโตรว่า “เจ้ าเป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วยว่า
เจ้าเป็นชาวกาลิลี และสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกันด้วย� 71 แต่เปโตรเริม
่ สบถและสาบานว่า “คนที่
เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 72 แล้วไก่ก็ขันเป็ นครง
ั ้ ที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่
ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � เมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้
66 และขณะที่ เปโตรอยู่ใต้ คฤหาสน์ ข้างล่างนั ้น
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พระเยซู ทรงถูก นํา ไปอยู่ต่อ หน้า ปี ลาต (มธ 27:1-2, 11-15; ลก 23:1-7, 13-18; ยน 18:28-40; 19:1-

1 พอรุ ง
่ เช้า พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิก สภาได้ ปรึกษากัน
แล ้วจึ งม ัด พระเยซู พาไปมอบไว้แก่ ปี ลาต 2 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ�
พระองค์ ตรัส ตอบท่านว่า “ท่านว่า แล้ วน �
ี่ 3 ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ เป็น หลาย
ประการ แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใด 4 ปี ลาตจึงถามพระองค์อีกว่า “ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดูเถิด เขา
กล่าวความปรักปรําท่านหลายประการทีเดียว� 5 แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใดอีก ปี ลาตจึงอัศจรรย์
ใจ 6 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้เขาตามที่เขาขอ

ปล่อยตัวบารับบัส ตรึงพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-26; ลก 23:16-25; ยน 18:40)
มี คน หนึ่ ง ชื่อ บา รับ บัส ซึ่ง ต้อง จํา อยู่ ใน จําพวก คน กบฏ ผู้ ที่ ได้ กระทํา การ ฆาตกรรม ใน การ กบฏ นั ้น
8 ประชาชนจึง ได้ รอ
้ งเสียงดัง เริม
่ ขอปี ลาตให้ ทํา ตามที่ ท่านเคยทําให้ เขานั ้น 9 ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายปรารถนาจะให้ เราปล่อยกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� 10 เพราะท่านรู อยู
้ ่ แล ้ วว ่า พวกปุโรหิต ใหญ่ ได้
มอบพระองค์ ไว้ด้วยความอิจฉา 11 แต่ พวกปุโรหิต ใหญ่ ยุ ยงประชาชนให้ขอปี ลาตปล่อยบารับ บัส แทนพระ
เยซู 12 ฝ่ายปีลาตจึงถามเขาอีกว่า “ท่านทัง้ หลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายเรียกว่ากษั ตริ
ย์ของพวกยิว� 13 เขาทัง้ หลายร้องตะโกนอีกว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 14 ปีลาตจึงถามเขาทัง้ หลายว่า
“ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่ประชาชนยิง่ ร้องว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 15 ปีลาตปรารถนา
จะเอาใจประชาชน จึง ปล่อยบารับ บัส ให้ เขา และเมื่อ ได้ ให้ โบยตี พระองค์ แล้ว ก็ มอบพระเยซู ให้ เขาเอาไป
ตรึงไว้ที่กางเขน 16 พวกทหารจึงนําพระองค์ไปข้างในราชสํานั กคือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียม แล้วเรียกพวก
ทหารทัง้ กองให้มาประชุมกัน
7

พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
เขาเอาเสื้อ สี ม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็น มงกุฎ สวมพระเศียรพระองค์ 18 แล ้ว เริม
่ คํานั บ
พระองค์ พูด ว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว เจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 19 แล ้ว เขาได้ เอาไม้ ออ
้ ตี พระเศียรพระองค์
และได้ ถ่ มน้าํ ลายรดพระองค์ แล ้ว คุกเข่า ลงนมัสการพระองค์ 20 เมื่อ เยาะเย้ย พระองค์ แล้ว เขาถอดเสื้อ สี
17

มาระโก 15:21

800

มาระโก 16:12

ม่วงนั ้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์เองสวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขน 21 มีคนหนึ่ ง
ชื่อ ซี โมนชาวไซรีน เป็น บิดาของอเล็ก ซานเดอร์และรู ฟัส เดิน มาจากบ้านนอกตามทางนั ้น เขาก็ เกณฑ์ ซี
โมนให้ แบกกางเขนของพระองค์ ไป 22 เขาพาพระองค์ มาถึง สถานที่ แห่ง หน ่ง
ึ ชื่อ กลโกธา แปลว่า สถานที่
กะโหลกศีรษะ 23 แล้วเขาเอานํ้าองุน
่ ระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่รับ
การตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
ครัน
้ เขาตรึง พระองค์ ที่ กางเขนแล้ว เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ จะรู ้ วา่ ใครจะ
ได้ อะไร 25 เมื่อ เขาตรึง พระองค์ ไว้นั ้น เป็น เวลาเช้า สามโมง 26 มี ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ เข ียนไว้ข้างบนว่า
“กษั ตริย์ ของพวกยิว� 27 เขาเอาโจรสองคนตรึง ไว้ พร ้ อมกับ พระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้าง
ซ้ายอีก คนหนึ่ ง 28 คํา ซึ่ง เขียนไว้ในพระคัมภีร แล
์ ้ วน น
ั ้ จึง สําเร็จ คือ ที่ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด
� 29 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้น ก็ ด่า ว่า พระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขากล่าวว่า “เฮ้ย เจ้ าผู้ จะทําลาย
พระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ ะ 30 จงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหิตใหญ่
กับ พวกธรรมาจารย์ ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ในระหว่างพวกเขาเองเหมือ นกั นว ่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ แต่
ช่วยตัว เองไม่ ได้ 32 ให้ เจ้ าพระคริสต์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ เพื่อ เราจะได้
เห ็น และเชื่อ� และสองคนนั ้ นที ่ ถู กตรึง ไว้กับ พระองค์ ก็ กล ่าวคํา หยาบช้า ต่อ พระองค์ 33 ครัน
้ เวลาเที่ยงก็
บังเกิดความมืดทั ่วทัง้ แผ่นดินจนถึ งบ่ายสามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซู ทรงร้องเสียงดังว่า “เอ
โลอี เอโลอี ลามาสะบักธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์
ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย� 35 บางคนในพวกที่ยน
ื อยู่ที่นั ่นเมื่อได้ยินก็พูดว่า “ดูเถิด เขาเรียกเอลียาห์�
36 มีคนหนึ่ งวิง
่ เปรีย
้ ว เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย แลวว
้ ่า “อย่าเพิง่ ให้เรา
่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
คอยดู ว่า เอลี ยาห์ จะมาปลดเขาลงหรือ ไม่� 37 ฝ่ายพระเยซู ทรงร้องเสียงดัง แล ้ว ทรงปล่อยพระวิญญาณ
จิต ออกไป 38 ขณะนั ้ นม ่านในพระวิหารก็ ขาดออกเป็น สองท่อน ตัง้ แต่ บนตลอดล่าง 39 ส่วนนายร้อยที่ ยน
ื
อยู่ตรงพระพักตร์พระองค์ เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว
จึงพูดว่า “แท้ จริงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 40 มี พวกผู้หญิงมองดู อยู่แต่ ไกล ในพวกผู้หญิงนั ้ นมี
มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบน้ อยและของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผู้หญิงเหล่านั ้นได้ติด
ตามและปรนนิ บัติพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั อยูใ่ นแคว้นกาลิลี� และผู้หญิงอ่ืนอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุ ง
เยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้อยูที
่ ่นั่น
24

พระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)

42 ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า

เหตุ ที่ วัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียม คือ วันก ่อ นวัน สะบาโต 43 โยเซฟเป็น ชาวบ้านอาริมา
เธีย ซึ่ง อยู่ ในพวกสมาชิก สภาและเป็ นที ่ นับถือ ของคนทัง้ ปวง ทัง้ กําลัง คอยท่า อาณาจักรของพระเจ้า ด้วย
จึง กล้า เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 44 ปี ลาตก็ ประหลาดใจที่ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว จึง เรียกนาย
ร้อยมาถามเขาว่า พระองค์ตายแล้วหรือ 45 เมื่อได้รู เรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟ
46 ฝ่ายโยเซฟได้ ซ้ ือ ผ้า ป่ านเนื้ อ ละเอียด และเชิญ พระศพลงมาเอาผ้า ป่ านพัน หุม
้ ไว้ แล ้ว เชิญ พระศพไป
ประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซ่ึง ได้ สกัด ไว้ในศิ ลา แล ้ วกลิ้ งก ้อนหิน ปิดปากอุโมงค์ ไว้ 47 ฝ่ายมารีย์ ชาวมัก ดาลา
และมารียม
์ ารดาของโยเสส ได้เห็นที่ที่พระศพบรรจุไว้

16
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูและเหตุการณ์ ที่ติดตามมา (มธ 28:1-15; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)

ครันว
้ ัน สะบาโตล่วงไปแล้ว มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื้อ เครือ
่ ง
หอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้าวันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ข้น
ึ เขาก็ มาถึ งอุโมง
ค์ 3 และเขาพู ดกันว่า “ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์� 4 เมื่อเขามองดู ก็ เห็นก้อนหินนั ้นกลิง้
ออกแล้ว เพราะเป็ นก ้อนหิน โตมาก 5 ครัน
้ เขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว ได้ เห ็น หนุ่ม คนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า ยาวสี ขาว
นั ่ง อยู่ข้างขวา ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่มน ั น
้ บอกเขาว่า “อย่า ตกตะลึง เลย พวกท่านทัง้ หลายมา
หาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ต้องตรึง ไว้ที่ กางเขน พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ หาได้ ประทั บท ี่ นี่ ไม่
จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด 7 แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทัง้ เปโตรเถิดว่า พระองค์
เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวก
ท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนี ไป เพราะพิศวงตกใจจนตัวสัน
่ เขามิได้พูดกับผู้ใดเพราะ
เขากลัว 9 ครันร
้ ุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อพระเยซู ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ทรงสําแดงพระองค์ให้ปรากฏ
แก่ มาร ีย์ ชาวมัก ดาลาก่อน คือ มารีย์ คนที ่ พระองค์ ได้ ขับ ผี ออกเจ็ด ผี 10 มาร ีย์ จึง ไปบอกพวกคนที่ เคยอยู่
กับพระองค์ แต่ ก่อน เขากําลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่ 11 เมื่อเขาได้ ยินว่าพระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และมารีย์ได้
เห็ นพระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่ เชื่อ 12 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏพระกายอีกรู ปหนึ่ ง แก่ ศิษย์สองคน เมื่อ เขา
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กําลัง เดิน ทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์สองคนนั ้น จึง ไปบอกศิษย์อื่นๆ แต่ เขามิ ได้ เชื่อ 14 ภายหลัง พระองค์
ทรงปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคนเมื่อเขาเอนกายลงรับประทานอยู่ และทรงติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจ
ดื้อดึง ด้วยเหตุที่เขามิได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสส
ัง่ พวกสาวกว่า “ท่านทั้ง หลายจงออกไปทั่ว โลกประกาศข่าวประเสริฐ แก่ มนุษย์ ทุก คน 16 ผู้ ที่ เชื่อ และ
รับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ทีไม่
่ เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา 17 มีคนเชื่อทีไหน
่
หมายสําคัญเหล่านี้ จะ
บังเกิดขึ้นที่นั้ น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา 18 เขาจะจับงูได้
ถ้า เขาดื่ม ยาพิษ อย่างใด จะไม่ เป็ นอ ัน ตรายแก่ เขา และเขาจะวางมือ บนคนไข้ คนป่วย แล ้ว คนเหล่า
นั้ นจะหายโรค�
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
ครัน
้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสส ัง่ เขาแล้ว พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปในสวรรค์ ประทับ เบื้องขวาพระหัตถ์
ของพระเจ้า 20 พวกสาวกเหล่านั ้นจึงออกไปเทศนาสัง่ สอนทุกแห่งทุกตําบล และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงร่วม
งานกับเขา และทรงสนั บสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบนั ้น เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ลูกา

ผู้เขียนหนั งสือเล่ มนี้คือ ลู กา ซึ่งเป็น “แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) ท่านเป็นชาวยิวและได้ เดินทางกับเปาโล
บ่อยๆในการเที่ยวประกาศ 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 งสือ
มาระโกได้ เข ียนลอกมาจากอีก เล่ม หนึ่ ง ที่ เรียกว่า “เล่ม Q” ซึ่ง เป็น คํา ที่ มนุษย์เล่า ต่ อก ันมา แต่ ความคิด นี้
ขัด แย้ งก ับ คํา กล่าวในหนั งสือ ลู กา 1:3 ที่ ว่า ท่านลูก าได้ เข ียนด้วยความมัน
่ ใจและได้ รบ
ั สิง่ ที่ ได้ เข ียนไว้นั้น
จาก “เบื้องบน�
หนั งสือ “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ทัง้ สามเล่มแรกนอกจากหนั งสือลูกานได้
ี้ เขียนไว้ก่อนกรุ งเยรู ซาเล็ม
ถูกทําลายในปีค�ศ� 70 หนังสือลูกาได้รบ
ั การเขียนไว้ก่อนหนั งสือกจ
ิ การ (ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็นทีแน่
่
นอนว่าหนั งสือลูกาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสื ออ่น
ื ๆ และไม่ได้มาจากการสืบหาหรือจากสิง่ ที่ คนอื่น
ได้เห็นด้วยตาของท่านเอง ถึงแม้ว่าหนั งสือมัทธิวมีจํานวนบทมากกว่าหนั งสือลูกาก็ตาม หนังสือลูกาก็เป็น
“ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ที่ยาวที่สุด
ข่าวประเสริฐของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านลู กานี้ได้ แสดงให้เราเห็นพระเยซู ในพระลักษณะของ
“บุ ตรมนุษย์� ซึ่ง เป็น ฐานะของพระเยซู ที่ ลูก าชอบมากที่ สุด หน ังสือ ลูก าเน้ น ถึง การประกอบด้วยฤทธิ์
เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มากกว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู� อีกสามเล่ม (ลก 1:15, 41, 67; 3:22;
4:1, 14; 11:13; 24:49) หนังสื อมัทธิวพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 ครัง้ และหนั งสือมาระโกพูดถึงพระ
วิญญาณบริ สุทธิ ์ ไม่ กี่ ครัง้ แต่ หน ังสือ ลูก าพูด ถึง พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ 17 ครัง้ หน ังสือ ลูก าเน้ น ถึง การ
อธิษฐานด้วย หนังสือลูกาเขียนไว้สําหรับชาวกรีก หนังสือมัทธิวเขียนไว้สําหรับชาวยิว หนังสือมาระโกเขียน
ไว้สําหรับชาวโรม
คํานํา

1 มีหลายคนได้ เรียบเรียงเรือ
่ งราวเหล่านั ้น

ซึ่งเป็ นที่เชื่อได้อย่างแน่ นอนในท่ามกลางเราทัง้ หลาย 2 ตาม
ที่ เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตัง้ แต่ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั ้นได้แสดงให้เรารู ้ 3 เรียนท่านเธโอฟีลัส ที่
เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าเองก็ได้รูทุ
้ กสิง่ อย่างถูกต้องตัง้ แต่ต้น จึงได้เห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรือ
่ งตามลําดับ
ฝากให้ท่านด้วย 4 เพื่อท่านจะได้รู แน่
้ นอนอันเกี่ยวกับเรือ
่ งราวเหล่านั ้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว
ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
กษั ตริย์ของยูเดีย มีปุโรหิตคนหนึ่ งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริ
ยาห์ช่อ
่
ลอาโรน 6 เขาทัง้ สองเป็นคนชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดําเนิ น
ื เอลีซาเบธ อยูในตระกู
ตามพระบัญญั ติ และกฎทัง้ ปวงขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ มี ที่ ติ เลย 7 แต่ เขาไม่ มี บุตร เพราะว่า นางเอลี ซา
เบธเป็นหมัน และเขาทัง้ สองก็ ชราแล้ว 8 ต่อมาขณะที่ เศคาริยาห์ทําหน้าที่ ปุ โรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้า เมื่อท่าน
อยู่เวรประจําการของท่าน 9 ท่านได้สลากตามธรรมเนี ยมของปุโรหิต ต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้
เป็น เจ้า เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมบู ชา 10 ส่วนบรรดาประชาชนก็ อธิษฐานอยู่ ภายนอกในเวลาเผาเครือ
่ งหอมนั ้น
11 ทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ยืนอยูที
่ ่ข้างขวาแท่นเผาเครือ
่ งหอมบู
ชา 12 เมื่อเศคาริยาห์เหนก
็ ตกใจกลั
็
ว 13 แต่ทูตสวรรค์องค์นั ้นกล่าวแก่ท่านว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย
ด้วยได้ ทรงฟัง คํา อธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านจะมี บุ ตรเป็น ผู้ ชาย และท่านจะตัง้
ชื่อบุตรนั ้ นว่า ยอห์น 14 ท่านจะมีความปรีดาและยินดี และคนเป็ นอันมากจะเปรมปรีดิ์ที่ บุตรนั ้ นบังเกิดมา
15 เพราะว่า เขาจะเป็ น ใหญ่ ในสายพระเนตรขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า เขาจะไม่ ด่ ื มน้า
ํ องุน
่ หรือ เหล้า เลย และ
เขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัง้ แต่ครรภ์มารดา 16 เขาจะนําคนอิสราเอลหลายคนให้หน
ั กลับ
มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 17 เขาจะนําหน้าพระองค์ โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิเ์ ดช
อย่างเอลี ยาห์ ให้พ่อ กลับ คืน ดีกั บลู กและคนที่ ไม่ เชื่อ ฟัง ให้กล ับ ได้ ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อ จัด เตรียม
ชนชาติ หน ่ง
ึ ไว้ให้ สมแก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 18 เศคาริยาห์ จึง ทูล ทูต สวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะรู แน่
้ ได้ อย่างไร
เพราะข้าพเจ้า ก็ ชราและภรรยาก็ อายุ มากแล้ว� 19 ฝ่ายทูต สวรรค์ นั้น จึง ตอบท่านว่า “เราคือ กาเบรียลซึ่ง
ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูดและนําข่าวดีนี้ มาแจ้งกับท่าน 20 ดูเถิด เพราะท่านมิได้
เชื่อถ้อยคําของเรา ถึงเรือ
่ งที่จะสําเร็จตามกําหนด ท่านก็จะเป็นใบ้ แล้วไม่สามารถพูดได้ จนถึงวันที่การณ์
เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้น� 21 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยูใ่ นพระวิหารช้านาน
5 ในรัชกาลเฮโรด
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22 เมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้

คนทัง้ หลายจึงหยัง่ รู ว้ า่ ท่านได้เห็นนิ มิตในพระวิหาร เพราะท่านใช้
ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ 23 ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็กลับไปบ้าน 24 ภายหลังนางเอลีซาเบธ
ภรรยาของท่านก็ ตัง้ ครรภ์ แล ้ว ไปซ่อนตัว อยู่ หา้ เดือนพูด ว่า 25 “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่
ข้าพเจ้า ในวันที ่ พระองค์ ได้ ทอดพระเนตรดู ข้าพเจ้า เพื่อ นํา ความอดสู ของข้าพเจ้า ที่ มี อยู่ ท่ามกลางคนทัง้
ปวงไปเสีย�
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์
เมื่อ ถึง เดือนที่ หก พระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ กาเบรียลนั ้น ให้ มาย ัง เมืองหนึ่ ง ในแคว้น กาลิ ลี ชื่อ นาซา
เร็ธ 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งที่ได้หมันก
้ ันไว้กับชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวิด หญิง
พรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ 28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่า “เธอผู้ซ่ึงเป็นที่ทรงโปรดปรานมาก จง
จําเริญ เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสถิต อยู่กับ เธอ เธอได้ รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง � 29 เมื่อ มารีย์เห ็
นทูต สวรรค์ องค์ นั ้น เธอก็ ตกใจเพราะคํา ของทู ตน น
ั ้ และรําพึง ว่า คํา กล่าวนั ้น จะหมายว่า อะไร 30 แล ้ วท ูต
สวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า “มารียเอ๋
์ ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นทีพ
่ ระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31 ดูเถิด เธอ
32
จะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า เยซู บุ ตรนั ้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่า
เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษ
ของท่านให้แก่ท่าน 33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิ ตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่รูจั
้ กสิน
์ ูลทูตสวรรค์นั้นว่า “เหตุการณ์ นั ้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหา
้ สุดเลย� 34 ฝ่ายมารียท
ได้รว่ มกับชายใดไม่� 35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิเ์ ดช
ของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุ ฉะนั ้นองค์ บริสุทธิที
์ ่ จะบังเกิดมานั ้นจะได้ เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า 36 ดู เถิด
ถึง นางเอลี ซาเบธ ญาติ ของเธอชราแล้ว ก็ ยัง ตัง้ ครรภ์ มี บุ ตรเป็น ชายด้วย บัดนี้ นางนั ้ นที ่ คนเขาถือว่า เป็น
หญิง หมั นก ็ มี ครรภ์ ได้ หกเดือนแล้ว 37 เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเจ้า ทรงกระทํา ไม่ ได้ � 38 ส่วนมา
รีย์จึงทูลว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ ข้าพเจ้าตามคําของท่าน
เถิด� แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป
26

มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ

39 คราวนั ้น มารีย์ จึง รีบ ออกไปถึง เมืองหนึ่ ง ในแถบภูเขาแห่ง ยู เดีย 40 แล ้ว เข้าไปในเรือ นของเศคาริยาห์

ทักทายปราศรัย นางเอลี ซาเบธ 41 ต่อ มาเมื่อ นางเอลี ซาเบธได้ยน
ิ คํา ปราศรัย ของมารีย์ ทารกในครรภ์ ของ
เขาก็ ดิน
ั พร
้ และนางเอลี ซาเบธก็ ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 42 จึง ร้องเสียงดัง ว่า “ท่านได้ รบ
ท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง และผู้ บังเกิด จากครรภ์ ของท่านก็ ได้ รับ พระพรด้วย 43 เป็น ไฉนข้าพเจ้า จึง ได้ ความ
โปรดปรานเช่น นี้ คือ มารดาขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ได้ มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดู เถิด พอเสียง
ปราศรัย ของท่านเข้าหู ข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ ของข้าพเจ้า ก็ ดิ ้น ด้วยความยินดี 45 สตรีที่ ได้ เชื่ อก ็ เป็นสุข
เพราะว่าจะสําเร็จตามพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา�
คําสรรเสริญของมารีย์

46 นางมารียจ
์ ึงว่า “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความ

ปี ติ ยินดี ในพระเจ้า พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะพระองค์ ทรงห่วงใยฐานะอัน ยากตํ่า แห่ง หญิง
คนใช้ ของพระองค์ เพราะดู เถิด ตัง้ แต่ นี้ ไปคนทุก ชัว่ อายุ จะเรียกข้าพเจ้า ว่า ผาสุก 49 เพราะว่า ผู้ทรงฤทธิ์
ได้ ทรงกระทําการใหญ่กับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ ก็ บริสุทธิ์ 50 พระกรุ ณาของพระองค์ มี แก่ บรรดาผู้
ยําเกรงพระองค์ ทุกชัว่ อายุสืบๆไป 51 พระองค์ทรงสําแดงฤทธิด
์ ้วยพระกรของพระองค์ พระองค์ทรงกระทํา
ให้ คนที ่ มี ใจเย่อ หยิง่ แตกฉานซ่านเซ็น ไป 52 พระองค์ ทรงถอดเจ้า นายจากพระที่ นั ่ง และทรงยกผู้ น้อยขึ้น
53 พระองค์ ทรงโปรดให้คนอดอยากอิมด
่ ้วยสิ่งดี และพระองค์ทรงกระทําให้คนมัง่ มีไปมือเปล่า 54 พระองค์
ทรงช่วยอิสราเอลผู้ รับ ใช้ของพระองค์ คือ ทรงจดจํา พระกรุ ณาของพระองค์ 55 ที่ มีต ่ ออ ับ ราฮัม และต่อ เชื้อ
สายของท่านเป็นนิ ตย์ ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรา� 56 มารีย์อาศัยอยู่กับนางเอลี ซาเบธ
ประมาณสามเดือน แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน
การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

57 ครัน
้ เวลาซึ่งนางเอลีซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว นางก็คลอดบุตรเป็นชาย 58 เพื่อนบ้านและญาติ

พีน้
่ องของนางได้ยนว
ิ ่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงสําแดงพระมหากรุ ณาแก่นาง เขาทัง้ หลายก็พากันเปรมปรี
ดิด้
์ วย 59 ต่อมาครัน
้ ถึงวันทีแ
่ ปดแล้ว เขาก็พากันมาให้ทารกนั ้นเข้าสุหนัต และเขาจะให้ช่อ
ื ทารกนั ้นว่า เศคา
ริยาห์ ตามชื่อบิดา 60 ฝ่ายมารดาจึงตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ต้องให้ช่อ
ื ว่ายอห์น� 61 เขาพากันตอบนางว่า “ไม่มีผู้
ใดในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั ้น� 62 แล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดา ถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั ้นชื่ออะไร
63 บิ ดาจึง ขอกระดานชนวนมาเขียนว่า “ชื่อ ของบุตรคือ ยอห์น� คนทัง
้ หลายก็ ประหลาดใจนั ก 64 ในทันใด
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นั ้น ปากและลิน
้ ของท่านก็ คืนดี อีก แล ้ วท ่า นกล่า วสรรเสริญ พระเจ้า 65 บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็ บังเกิด
ความกลัว และเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้ นก ็ เลื่องลือ ไปทัว่ แถบภูเขาแคว้น ยู เดีย 66 บรรดาคนที่ ได้ ยิ นก ็ จดจํา ไว้
ในใจและว่า “ทารกนั ้น จะเป็น อย่างไรหนอ� และพระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า อยู่ กับ เขา 67 ฝ่ายเศคา
ริยาห์ ผู้ เป็น บิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล ้ว ได้ พยากรณ์ ว่า 68 “จงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้าของพวกอิสราเอล ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเยีย
่ มเยียนและช่วยไถ่ชนชาติของพระองค์ 69 และได้
ทรงชู เขาแห่ง ความรอดขึ้น มาเพื่อ เราในวงศ์ วานของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 70 ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัส
71 ว่าเราจะรอดพ้นจากพวก
ไว้ตัง้ แต่เริม
่ สร้างโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
์
ศั ตรู ของเราทัง้ หลาย และพ้นจากมือของคนทัง้ ปวงที่ ชงั เรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุ ณาซึ่งทรงสัญญาแก่
บรรพบุรุษ ของเรา และทรงระลึก ถึง พันธสัญญาบริสุทธิ์ ของพระองค์ 73 คือ คํา ปฏิญาณซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง
กระทําไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา 74 ว่าเมื่อเราทัง้ หลายพ้นจากมือศัตรูของเราแล้ว จะทรงโปรดให้เรา
ปรนนิ บติ
ั พระองค์โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบริสุทธิแ
์ ละด้วยความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์
พระองค์ตลอดชีวต
ิ ของเรา 76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียกท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ ของผู้สูงสุด เพราะว่า
ท่านจะนําหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะจัดเตรียมมรรคาของพระองค์ไว้ 77 เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มี
ความรู ถึ
้ งความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา 78 โดยพระทัยเมตตากรุ ณาแห่งพระเจ้าของเรา แสงอรุ ณ
จากเบื้องสูงจึงมาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทัง้ หลายผู้อยู่ในที่ มืด และในเงาแห่งความตาย
เพื่อจะนําเท้า ของเราไปในทางสันติ สุข� 80 ฝ่ายทารกนั ้ นก็ได้ เจริญวัยขึ้น และจิตวิญญาณก็ มี กําลังทวีขึ้น
และไปอาศัยในถิน
่ ทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล

2
พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)
1 อยู่มาคราวนั ้น มีรับสัง
่ จากซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสํามะโนครัวทัวท
่ ัง้ แผ่นดิน 2 (นี่ เป็ นครัง้ แรก
3
ที่ ได้ จดทะเบียนสํามะโนครัว เมื่อ คี ริน ิ อส
ั เป็น เจ้า เมืองซีเรีย� คนทัง้ ปวงต่างคนต่างได้ ไปขึ้น ทะเบียนยัง
เมืองของตน 4 ฝ่ายโยเซฟก็ ข้น
ึ ไปจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้น กาลิ ลี ถึง เมืองของดาวิด ชื่อ เบธเลเฮมแคว้น ยู
เดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์ วานและเชื้อสายของดาวิด� 5 เขาได้ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมัน
้ ไว้แล้ว เพื่อจะ
ขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์ 6 เมื่อเขาทัง้ สองยังอยู่ที่ นั่น ก็ ถึงเวลาที่ มารีย์จะประสู ติ บุตร 7 นางจึงประสู ติ บุ
ตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ
มีคนเลี้ยงแกะอยูใ่ นทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน 9 ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์
พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก 10 ฝ่ายทูต
สวรรค์ องค์ นั ้นกล่าวแก่ เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะดู เถิด เรานําข่าวดี มายังท่านทัง้ หลาย คือความปรีดี ยิง่
ซึ่ง จะมาถึง คนทัง้ ปวง 11 เพราะว่า ในวัน นี้ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของท่านทัง้ หลาย คือ พระคริสต์ เจ้า มาบ ัง เกิด
ที่ เมืองดาวิด 12 นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทัง้ หลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั ้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ใน
รางหญ้า� 13 ทันใดนั ้น มี ชาวสวรรค์ หมู่ หน่ึ งมาอยู่กั บท ูต สวรรค์ องค์ นั ้ นร ่วมสรรเสริญ พระเจ้า ว่า 14 “รัศมี
ภาพจงมีแด่ พระเจ้าในที่ สูงสุด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้ ปวงซึ่งทรงโปรดปราน
นั ้น� 15 ต่อมาเมื่อทูตสวรรค์ เหล่ านั ้นไปจากเขาขึ้นสู่ สวรรค์ แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้ พู ดกันว่า “บัดนี้ ให้เราไป
ยังเมืองเบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้น ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา� 16 เขาก็รีบไปแล้วพบ
นางมารียก
์ ับโยเซฟและพบพระกุมารนั ้นนอนอยูใ่ นรางหญ้า 17 ครัน
้ เขาได้เห็นแล้ว จึงเล่าเรือ
่ งซึ่งเขาได้ยน
ิ
ถึงพระกุมารนั ้น 18 คนทัง้ ปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้ อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขา 19 ฝ่ายนาง
มารียก็
์ เก็บบรรดาสิง่ เหล่านี้ ไว้ในใจ และรําพึงอยู่ 20 คนเลย
ี้ งแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เพราะ
เหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้เห็น ดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว
8 ในแถบนั ้น

พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)
เป็ นวันให้พระกุมารนั ้นเข้าสุ หนัต เขาจึงให้นามว่า เยซู ตามซึ่งทูตสวรรค์ ได้ กล
่าวไว้ ก่อนยั งม ิ ได้ ปฏิสนธิ ในครรภ์ 22 เมื่อ วัน ทํา พิธี ชาํ ระตัว ของนางมารีย์ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
เสร็จลงแล้ว เขาทัง้ หลายจึงนําพระกุมารไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 23 (ตามที่เขียน
ไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “บุตรชายทุกคนที่เบิกครรภ์ครัง้ แรก จะได้เรียกว่าเป็นผู้
บริสุทธิถวายแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า�) 24 และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ได้ตรัสสัง่ ไว้แล้วในพระราชบัญญัติของ
์
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว�
21 ครัน
้ ครบแปดวันแล้ว

สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
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25 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งในกรุ งเยรู ซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็ นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลา
ซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รบ
ั ความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน 26 พระวิญญาณบริ
สุทธิ์ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านจะไม่ ตายจนกว่าจะได้ เห็นพระคริสต์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 27 สิ เมโอน
เข้าไปในพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนํา และเมื่ อบ ิ ดามารดาได้ นํา พระกุมารเยซู เข้าไป เพื่อ จะกระทํา
แก่ พระกุมารตามธรรมเนี ยมแห่ง พระราชบัญญั ติ 28 สิ เมโอนจึ งอ ุ้ม พระกุ มาร และสรรเสริญ พระเจ้า ว่า
29 “ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็ น เจ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ไปเป็นสุขตามพระดํารัสของพระองค์
30 เพราะ ว่า ตา ของ ข้า พระองค์ ได้ เห ็น ความ รอด ของ พระองค์ แล้ว 31 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง จัด เตรียม ไว้ ต่อ
หน้าบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย 32 เป็นความสว่างส่องแสงแก่ คนต่างชาติ และเป็นสง่าราศี ของพวกอิสราเอล
ชนชาติ ของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับ มารดาของพระกุมารก็ ประหลาดใจ เพราะถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้ กล ่าว
ถึงพระกุมารนั ้น 34 แล้วสิเมโอนก็อวยพรแก่เขา แลว
้ กล่าวแก่นางมารียม
์ ารดาของพระกุมารนั ้นว่า “ดูก่อน
ท่าน ทรงตัง้ พระกุมารนี้ ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตัง้ ขึ้น และจะเป็นหมายสําคัญ
ซึ่ง คนปฏิเสธ 35 เพื่อ ความคิด ในใจของคนเป็ นอ ัน มากจะได้ ปรากฏแจ้ง (เออ ถึง จิตใจของท่านเองก็ ยงั จะ
ถูกดาบแทงทะลุด้วย)”

นางอันนาหญิงผูพยากรณ์
้

36 ยังมีผู้พยากรณ์ หญิงคนหนึ่ งชื่ออันนา

บุตรสาวฟานูเอลในตระกูลอาเชอร์ นางเป็นคนชรามากแล้ว มี
สามีตัง้ แต่ ยังเป็นสาวพรหมจารีอยู่ และอยู่ด้วยกันเจ็ดปี 37 แล้วก็ เป็ นม่ายมาจนถึงอายุแปดสิบสี่ ปี นางมิ
ได้ไปจากพระวิหารเลย อยูรั
่ บใช้พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธิษฐาน ทัง้ กลางวันกลางคืน 38 ในขณะ
นั ้น ผู้ หญิง คนนี้ ก็ เข ้า มาขอบพระคุณ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เช่ นก ัน และกล่าวถึง พระกุมารให้ คนทัง้ ปวงที่ คอย
การทรงไถ่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มฟัง
ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ

39 ครัน
้ โยเซฟกับนางมารีย์ได้กระทําการทัง้ ปวงตามพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว

จึง
กลับไปถึงนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี 40 พระกุมารนั ้นกเจริ
็ ญวัย และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ
ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูก
่ ับท่าน
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยีย
่ มกรุ งเยรู ซาเล็ม

ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ในการเลี้ยงเทศกาลปัส กาทุก ปี ๆ 42 เมื่อ พระกุมารมี พระ
ชนมายุสิบสองพรรษา เขาทัง้ หลายก็ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มตามธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น 43 เมื่อครบกําหนด
วัน เลี้ยงกัน แล้ว ขณะเขากําลัง กลับ ไป พระกุมารเยซู ก็ ยัง ค้างอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับ มารดา
ของพระองค์ก็ไม่รู ้ 44 แต่เพราะเขาทัง้ สองคิดว่าพระกุมารนั ้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้
วันหนึ่ ง แล้วหาพระกุมารในหมู่ ญาติ พี่น้ องและพวกคนที่ รู จั
้ กกัน 45 เมื่อ ไม่ พบ พวกเขาจึงกลับไปเที่ยวหา
46
พระองค์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ต่อ มาครัน
้ หามาได้ สามวัน แล้ว จึง พบพระกุมารนั ่ง อยู่ ในพระวิหารท่ามกลาง
พวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่ านั ้นอยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่ ได้ ยินก็ประหลาดใจในสติ ปัญญาและ
คําตอบของพระกุมารนั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้ สองเมื่อเห็นพระกุมารแล้ วก็ประหลาดใจ มารดาจึงถามพระกุมาร
ว่า “ลูก เอ๋ย ทําไมจึง ทํา แก่ เราอย่างนี้ ดู เถิด พ่ อก ับ แม่ แสวงหาเป็น ทุกข์ นั ก � 49 พระกุมารจึง ตอบเขาทัง้
สองว่า “ท่านเทีย
่ วหาฉั น ทําไม ท่านไม่ ทราบหรือ ว่า ฉั น ต้องกระทํา พระราชกิจ แห่ง พระบิดาของฉั น�
50 เขาทัง
้ สองก็ ไม่ เข ้า ใจคํา ซึ่ง พระกุมารกล่าวแก่ เขา 51 แล ้ว พระกุมารก็ ลงไปกับ เขาไปยัง เมืองนาซาเร็ธ
อยู่ ใต้ ความปกครองของเขา มารดาก็ เก ็บ เรือ
่ งราวทัง้ หมดนั ้น ไว้ในใจ 52 พระเยซู ก็ได้ จําเริญ ขึ้น ในด้านสติ
ปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจําเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
41

3
การรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-12; มก 1:1-8; ยน 1:6-8, 15-36)

1 เมื่อปี ที่สิบห้าในรัชกาลทิเบริอส
ั ซีซาร์ ปอนทิอส
ั ปี ลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี ฟีลิ
ปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับบริเวณแคว้นตราโคนิ ติส ลีซาเนี ยสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน 2 อัน
นาสกับ คายาฟาสเป็น มหาปุโรหิต คราวนั ้น พระวจนะของพระเจ้า มาถึง ยอห์ นบุตรชายเศคาริยาห์ ในถิน
่ ทุ
รกันดาร 3 แล้วยอห์นจึงไปทัว่ บริเวณรอบแม่น้ําจอร์แดน ประกาศเรือ
่ งบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่
เพื่อจะทรงยกความผิดบาปเสียได้ 4 ตามที่ มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือถ้อยคําของอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ว่า
“เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของพระองค์ ให้
ตรงไป 5 หุบเขาทุก แห่ง จะถมให้ เต็ม ภู เขาและเนิ น ทุก แห่ง จะให้ ต่ํา ลง ทางคดจะกลายเป็น ทางตรง และ
ทางที่ขรุ ขระจะกลายเป็นทางราบ 6 เนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า� ” 7 ยอห์นจึงกล่าวแก่
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ประชาชนที่ ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้าให้หนี จากพระอาชญาซึ่งจะ
มาถึงนั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น จงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่ เกิดขึ้น อย่านึ กเหมาเอาในใจว่าตัวมีอบ
ั ราฮัม
เป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหิน
เหล่านี้ ได้ 9 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดเสียแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ�
10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่า “เราจะต้องทําประการใด� 11 ท่านจึงตอบเขาว่า “ผู้ใดมีเสื้อสองตัว จงปั น
ให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหาร จงปันให้เหมือนกัน� 12 พวกเก็บภาษี ก็มาขอรับบัพติศมาด้วย และถามท่าน
ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ต้องทํา ประการใด� 13 ท่านจึง ตอบเขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่า เก็บ ภาษี เกิน
พิกัด � 14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้า เล่า จะต้องทํา ประการใด� ท่านตอบเขาว่า “อย่า
กดขี่ ผู้ ใด อย่า หาความใส่ ผู้ ใด แต่ จงพอใจในค่า จ้างของตน� 15 เมื่อ คนทัง้ หลายกําลัง คอยพระคริสต์ อยู่
และได้ใคร่ครวญถึงยอห์นว่า ตัวท่านเป็นพระคริสต์หรือมิใช่ 16 ยอห์นจึงตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราให้เจ้ารับ
บัพติศมาด้วยนํ้าก็ จริง แต่ จะมีพระองค์ หน่งึ เสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ ควรแม้จะแก้
สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์ นั ้น จะทรงให้ เจ้ าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ และด้วยไฟ 17 พระหัตถ์ ของพระองค์ ถือพล ัว่ พร้อมแล้ว เพื่อ จะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ ให้ ทัว่ และ
เพื่อจะเก็บข้าวไว้ในยุง้ ฉางของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ� 18 ยอห์นจึงประกาศ
19
ตักเตือนอีกหลายประการแก่คนทัง้ หลาย ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรือ
่ งนางเฮ
โรเดียภรรยาของน้ องชายชื่อฟีลิป และเพราะการชัวท
ั ้ หมดที่เฮโรดได้กระทํานั ้น 20 เฮโรดยังทําความชัวน
่ ง
่ ี้
เพิม
่ กับที่ได้ทํามาแล้ว คือได้จับยอห์นจําไว้ในคุก
พระเยซูทรงรับบัพติศมาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)

21 อยูมาเมื
่
่ อคนทัง้ ปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็

แหวกออก 22 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู ปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียง
มาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์

(ตามความคาดหมายของคนทัง้ หลาย� เข้าใจ
ว่า เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรเฮลี 24 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 ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่ง
เป็นบุตรยูดาห์ 27 ซึ่งเป็นบุตรโยอานาห์ ซึ่งเป็นบุตรเรซา ซึ่งเป็นบุตรเศรุ บบาเบล ซึ่งเป็นบุตรเซลาทิเอล ซึ่ง
เป็นบุตรเนรี 28 ซึ่งเป็นบุตรเมลคี ซึ่งเป็นบุตรอัดดี ซึ่งเป็นบุตรโคสัม ซึ่งเป็นบุตรเอลมาดัม ซึ่งเป็นบุตรเอร์
29 ซึ่ง เป็ น บุตรโยซี ซึ่ง เป็ น บุตรเอลี เยเซอร์ ซึ่ง เป็ น บุตรโยริม ซึ่ง เป็ น บุ ตรม ัทธัต ซึ่ง เป็ น บุตรเลวี 30 ซึ่ง เป็ น
บุตรสิ เมโอน ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรโยนาน ซึ่งเป็นบุตรเอลี ยาคิม 31 ซึ่งเป็นบุตร
เมเลอา ซึ่ง เป็น บุตรเมนนั น ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัท ตะธา ซึ่ง เป็น บุตรนาธัน ซึ่ง เป็น บุตรดาวิด 32 ซึ่ง เป็น บุตรเจสซี
ซึ่ง เป็น บุตรโอเบด ซึ่ง เป็น บุตรโบอาส ซึ่ง เป็น บุตรสัล โมน ซึ่ง เป็น บุตรนาโซน 33 ซึ่ง เป็น บุตรอัมมี นาดับ ซึ่ง
เป็นบุตรราม ซึ่งเป็นบุตรเฮสโรน ซึ่งเป็นบุตรเปเรศ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ 34 ซึ่งเป็นบุตรยาโคบ ซึ่งเป็นบุตรอิส
อัค ซึ่งเป็นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็นบุตรเทราห์ ซึ่งเป็นบุตรนาโฮร์ 35 ซึ่งเป็นบุตรเสรุ ก ซึ่งเป็นบุตรเรกู ซึ่งเป็น
บุตรเปเลก ซึ่ง เป็น บุตรเอเบอร์ ซึ่ง เป็น บุตรเซลาห์ 36 ซึ่ง เป็น บุตรเคนั น ซึ่ง เป็น บุตรอารฟาซัด ซึ่ง เป็น บุตร
เชม ซึ่งเป็นบุตรโนอาห์ ซึ่งเป็นบุตรลาเมค 37 ซึ่งเป็นบุตรเมธู เสลาห์ ซึ่งเป็นบุตรเอโนค ซึ่งเป็นบุตรยาเรด
ซึ่งเป็นบุตรมาหะลาเลล ซึ่งเป็นบุตรเคนั น 38 ซึ่งเป็นบุตรเอโนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็นบุตรอาดั ม ซึ่งเป็น
บุตรพระเจ้า
23 เมื่อพระเยซู ทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา

4
พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)

พระเยซู ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ เสด็จ กลับ ไปจากแม่ น้ํา จอร์แดน และพระวิญญาณได้
ทรงนํา พระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 ทรงถูก พญามารทดลองถึง สี่ สิ บวัน ในวัน เหล่า นั ้น พระองค์ มิได้ เสวย
อะไรเลย และเมื่อสิน
้ สี่สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร 3 พญามารจึงทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่าน
เป็น พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่ งก ้อนหิน นี้ ให้ กลายเป็น ขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบมารว่า “มี พระ
คัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่ บํารุ งด้วยพระวจนะทุกคําของ
พระเจ้า� ” 5 แล้วพญามารจึงนําพระองค์ข้น
ึ ไปยังภูเขาที่สูง สําแดงบรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะ
เดียวให้ พระองค์ ทอดพระเนตร 6 แล ้ว พญามารได้ ทูล พระองค์ ว่า “อํานาจทัง้ สิน
้ นี้ และสง่า ราศี ของราช
1

ลูกา 4:7

807

ลูกา 4:39

อาณาจั กรนน
ั ้ เราจะยกให้แก่ ท่าน เพราะว่ามอบเป็นสิทธิไว้แก่ เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้แก่ ผู้ใดก็ จะ
ให้แก่ ผู้ นั ้น 7 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพสิง่ นั ้น จะเป็น ของท่านทัง้ หมด� 8 ฝ่ายพระเยซู
ตรัส ตอบมารว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลัง เรา เพราะมี พระคัมภีร ์เข ียนไว้ ว่า ‘จงนมัสการองค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิ บัติพระองค์แต่ผู้เดียว� ” 9 แล้วมารจึงนําพระองค์ ไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และให้พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ ยอดหลังคาพระวิหาร แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระ
บุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจากที่นี่ เถิด 10 เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘พระองค์จะรับสัง่ เหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ป้อ งกั นร ักษาท่านไว้� 11 และ ‘เหล่ าทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู ท่านไว้ เกรงว่า
ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดเท้า ของท่านจะกระแทกหิน� ” 12 พระเยซู จึง ตรัส ตอบมารว่า “มี คํา กล่าวไว้ว่า ‘อย่า
ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน� ” 13 เมื่อพญามารทําการทดลองทุกอย่างสิน
้ แล้ว จึง
ละพระองค์ไปชัว่ คราว
พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)
พระเยซู ได้ เสด็จ กลับ ไปด้วยฤทธิ์ เดชแห่ง พระวิญญาณยัง แคว้น กาลิ ลี และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์
เลื่องลือ ไปตามถิน
ั ความสรรเสริญ
่ โดยรอบ 15 พระองค์ ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา และได้ รบ
จากคนทัง้ ปวง
14

พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

16 แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ

เป็นทีซ
่ ่ึงพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรม
ศาลาในวัน สะบาโตตามเคย และทรงยืน ขึ้น เพื่อ จะอ่านพระคัมภีร ์ 17 เขาจึง ส่ง พระคัมภีร ์อส
ิ ยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ ให้ แก่ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงคลี่ หน ังสือ นั ้น ออก ก็ ค้น พบข้อ ที่ เข ียนไว้ ว่า 18 ‘พระวิญญาณ
แห่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า สถิต อยู่ บน ข้าพเจ้า เพราะ ว่า พระองค์ ได้ ทรง เจิม ตั้ง ข้าพเจ้า ไว้ ให้ ประกาศ
ข่าวประเสริฐ แก่ คนยากจน พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ให้ รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ ให้ ร้องประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ฟกชํ้าเป็นอิสระ 19 และ
ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� 20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนั งสือส่งคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั ่งลงและตาของคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ 21 พระองค์จึงเริม
่ ตรัสแก่เขา
ว่า “คัมภีรตอนนี
์
้ ทีท่
่ านได้ยนก
ิ ับหูของท่านก็สา
ํ เร็จในวันนี้ แล้ว� 22 คนทัง้ ปวงก็เป็นพยานรับรองคําของ
พระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคํา อัน ประกอบด้วยคุณ ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และว่า
“คนนี้ เป็น บุตรชายของโยเซฟมิ ใช่ หรือ � 23 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจะกล่าวคํา สุภาษิ ต
ข้อ นี้ แก่ เราเป็น แน่ คือ ว่า ‘หมอจงรักษาตัว เองเถิด คือ บรรดาการซึ่ง เราได้ ยิ นว ่า ท่านได้ กระทํา ใน
เมืองคาเปอรนาอุม จงกระทํา ในเมืองของตนที่ นี่ ด้วย � ” 24 พระองค์ ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่
ท่านทั้งหลายว่า ไม่มศาสดาพยากรณ์
ี
คนใดได้รบ
ั การต้อนรับในบ้านเมืองของตน 25 แต่เราบอกความ
จริงแก่ท่านทั้งหลายว่า มีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลียาห์ เมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึงสาม
ปี กับ หกเดือนจึง เกิ ดก ัน ดารอาหารมากทั่ว แผ่น ดิน 26 และเอลี ยาห์ มิได้ รับ ใช้ ให้ ไปหาหญิ งม ่ายคน
ใด เว้นแต่หญิงม่ายคนหนึ่ งในบ้านศาเรฟัทแคว้นเมืองไซดอน 27 และมีคนโรคเรื้อนหลายคนในพวก
อิสราเอลคราวเอลี ชาศาสดาพยากรณ์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดได้ รบ
ั การรักษาให้ หายโรคนั้ น เลย เว้น แต่ นาอา
มานชาวซีเรีย� 28 เมื่อ คนทัง้ ปวงในธรรมศาลาได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ โกรธยิง่ นั ก 29 จึง ลุก ขึ้น ผลัก พระองค์ ออก
จากเมือง 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
คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคํา ของพระองค์ ประกอบด้วยอํานาจ 33 มี ชาย
คนหนึ่ งในธรรมศาลาที่ มีผีโสโครกเข้าสิง เขาร้องเสียงดัง 34 กล่าวว่า “ไฮ้ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเรา
ไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาเพื่อ จะทําลายเราหรือ เรารู ้วา่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์ บริสุทธิ์
ของพระเจ้า� 35 พระเยซู จึงตรัสห้ามมันว่า “จงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ� เมื่อผีนั้นได้ทําให้เขาล้มลงท่า
มกลางประชาชนแล้ว ก็ ออกมาจากเขา แต่ มิได้ ทํา อันตรายเขาเลย 36 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก พู ดก ั
นว ่า “คํา นี้ เป็น อย่างไรหนอ เพราะว่า ท่านได้ สัง่ ผี โสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและด้วยฤทธิเดช
มั นก ็ ออกมา �
์
37 กิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้เลื่องลือไปทุกตําบลที่อยูรอบนั
่
้น
31

32

พระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-38)

ฝ่ายพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ออกจากธรรมศาลา เสด็จ เข้าไปในเรือนของซี โมน แม่ ยายซี โมนป่วยเป็น ไข้
หนั ก เขาทัง้ หลายจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยหญิงนั ้น 39 พระองค์ทรงยืนอยูข
่ ้างคนเจ็บ ทรงห้ามไข้ ไข้ก็หาย
38

ลูกา 4:40

808

ลูกา 5:26

และในทันใดนั ้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนนิ บติ
ั เขาทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลาตะวันยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็น
โรคต่างๆก็พามาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคน ให้เขาหายโรค 41 ผีก็ออกมาจาก
คนหลายคนด้วย ร้องว่า “ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์ก็ทรงห้ามมิให้มันพูด เพ
ราะว่า มั นร ู้ แล ้ วว ่า พระองค์ เป็น พระคริสต์ 42 ครันร
้ ุ่ง เช้า พระองค์ เสด็จ ออกไปยัง ที่ เปลี่ยว ประชาชนเที่ยว
เสาะหาพระองค์ ครัน
้ พบแล้ วก ็ หน ่ วงเหนี่ ยวพระองค์ ไว้ไม่ ให้ไปจากเขา 43 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เรา
ต้องไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า แก่ เมืองอื่น ด้วย เพราะว่าที่ เราได้ รับ ใช้ มาก ็ เพราะเหตุ นี้
เอง� 44 พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทัว่ แคว้นกาลิลี

5

การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร
ต่อ มาครัน
้ เมื่อ ประชาชนกําลัง เบียดเสียดพระองค์ เพื่อ ฟัง พระวจนะของพระเจ้า พระองค์ ทรงยืน อยู่ ที่
ฝั่ งทะเลสาบเยนเนซาเรท 2 และพระองค์ ทอดพระเนตรเห็น เรือ สองลํา จอดอยู่รม
ิ ฝั่ งทะเลสาบนั ้น แต่ ชาว
ประมงขึ้น จากเรือ แล้ว กําลัง ซัก อวนอยู่ 3 พระองค์ จึง เสด็จ ลงเรือ ลํา หนึ่ ง เป็น เรือ ของซี โมน และทรงขอให้
เขาถอยไปจากฝั่ งหน่ อยหนึ่ ง แล้วพระองค์ทรงนั ่งลงสอนประชาชนจากเรือนั ้น 4 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จ
แล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ ําลึกหย่อนอวนต่างๆลงจับปลา� 5 ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า
“พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทอดอวนคืน ยัง รุ ง่ ไม่ ได้ อะไรเลย แต่ ข้า พระองค์ จะหย่อนอวนลง
ตามพระดํารัส ของพระองค์� 6 เมื่อ เขาหย่อนลงแล้ว ก็ ล้อมปลาไว้เป็น อัน มาก จนอวนของเขาขาด 7 เขา
จึง ทํา สําคัญ แก่ ผู้ ร่วมงานที่ อยู่ ในเรืออ ี กลํา หนึ่ ง ให้ มาช่วย เขาก็ มาช่วย แล ้ว ได้ ปลาเต็ม เรือ ทัง้ สองลํา จน
เรือเริม
่ จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั ้น ก็กราบลงที่ พระชานุของพระเยซู ทูลว่า “โอ พระองค์เจ้าข้า
ขอเสด็จไปให้หา่ งจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะว่าเขากับคนทัง้ หลายที่อยู่
ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั ้น 10 ยากอบและยอห์นบุตรชายของเศเบดี ผู้ร่วมงาน
กับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ ไปท่านจะเป็นผูจ
้ ับคน�
11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง
้ สิง่ สารพัด และตามพระองค์ไป
1

พระเยซูทรงรักษาชายโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; มก 1:40-44)

ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงอยู่ ในเมืองหนึ่ ง ดู เถิด มี คนเป็น โรคเรือ
้ นเต็ มท ง
ั ้ ตัว เมื่อ เขาเห็น พระเยซู ก็
ซบหน้า ลงถึ งด ิ นอ ้อ นวอนทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรดก็ จะทรงบันดาลให้ ข้า
พระองค์ สะอาดได้� 13 พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขาแล้ว ตรัสว ่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด�
ในทันใดนั ้น โรคเรือ
้ นของเขาก็ หาย 14 พระองค์ จึง กําชับ เขาไม่ ให้ บอกผู้ ใด และตรัสว ่า “แต่ จงไปแสดง
ตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาสําหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามซึ่งโมเสสได้ส่ง
ั ไว้ เพื่อเป็นหลัก
ฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว� 15 แต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยงิ่ เลื่องลือไป และประชาชนเป็นอ
ัน มากมาชุ มนุ มกัน เพื่อ จะฟัง พระองค์ และรับ การรักษาโรคต่างๆของเขา 16 แต่ พระองค์ เสด็จ ออกไปในที่
เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน
12

ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
คราวนั ้ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงสัง่ สอนอยู่ มี พวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญั
ติ นั ่ง อยู่ ด้วย เป็น ผู้ มาจากทุก เมืองในแคว้น กาลิ ลี แคว ้น ยู เดีย และจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฤทธิ์เดชขององค์
พระผู้เป็นเจ้าก็สถิตอยู่เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค 18 และดู เถิด มีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่ งนอนบนที่ นอน
และเขาหาช่องที่จะหามคนอัมพาตนั ้นเข้ามาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้
เพราะคนมาก เขาจึง ขึ้น ไปบนดาดฟ้า หลังคาบ้านหย่อนคนอัมพาตลงมา ทัง้ ที่ นอนตามช่องกระเบื้องตรง
กลางหมู่คนต่อพระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย พระองค์จึง
ตรัสกับ คนอัมพาตว่า “บุ รุษ เอ๋ย บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� 21 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟา
ริสี เริม
่ คิดในใจว่า “คนนี้ ที่ พู ดหมิน
่ ประมาทเป็นผู้ใดเล่า ใครจะยกความผิดบาปได้ เว้นแต่ พระเจ้าเท่านั ้น�
22 แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขา พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ไฉนท่านทั้ง หลายจึง คิด ในใจ
อย่างนี้ 23 ที่ จะว่า ‘บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� นั้ น ข้างไหน
จะง่ายกว่า กัน 24 แต่ เพื่อ ท่านทั้ง หลายจะได้ รู ้ว่า บุ ตรมนุษย์ มี ฤทธิ์ อํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความ
ผิดบาปได้� (พระองค์ จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า� “เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกทีน
่ อนไปบ้านของเจ้าเถิด�
25 ในทันใดนั ้น เขาจึง ลุก ขึ้น ต่อ หน้า คนทัง
้ ปวง ยกที่นอนซึ่ง เขาได้ นอนนั ้น กล ับ ไปบ้านของตน พลางร้อง
สรรเสริญพระเจ้า 26 คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ใจและได้ สรรเสริญพระเจ้า ต่างเต็มไปด้วยความกลัวและพูดว่า
“วันนี้ เราได้เห็นสิง่ แปลกประหลาด�
17

ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
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27 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ พระองค์ ได้ เสด็จออกไป และทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษี คนหนึ่ ง ชื่อเลวี
นั ่งอยูที
่ ่ด่านเก็บภาษี พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด� 28 เขาก็ละทิง้ สิง่ สารพัด ลุกขึ้นตามพ
ระองค์ ไป 29 เลว ี ได้ จัด ให้ มี การเลี้ยงใหญ่ ในเรือนของตนเพื่อ เป็น เกียรติยศแก่ พระองค์ มี คนมากมายเป็น
คนเก็บภาษี และคนอื่นๆมาเอนกายลงรับประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ของเขา และพวกฟาริสี
กระซิบ บ่น ติ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านมากิน และดื่ม ร่วมกับ พวกเก็บ ภาษี และพวกคน
บาป� 31 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “คนปกติ ไม่ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บต้องการหมอ 32 เรามิได้ มาเพื่อ
จะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 33 เขาทัง้ หลายทูลพระองค์ว่า
“ทําไมพวกศิษย์ของยอห์นถืออดอาหารเนื องๆและอธิษฐานอ้อนวอน และศิษย์ของพวกฟาริสี ก็ ถือเหมือน
กัน แต่สาวกของท่านกินและดื่ม� 34 ฝ่ายพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวอดอาหาร
เมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่กับ เขากระนั้ น หรือ 35 แต่ วันนั้ น จะมาถึง เมื่อ เจ้า บ่าวจะต้องจากสหายไป ในวัน นั้ น
สหายจะถืออดอาหาร�

คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)

“ไม่มี ผู้ ใดฉี ก ท่อนผ้า จากเสื้อ ใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า
ทํา อย่างนั้ น เสื้อ ใหม่ น้ั น จะขาดเสีย ไป ทั้ง ท่อนผ้า ที่ เอามาจากเสื้อ ใหม่ น้ั นก ็ จะไม่ สมกับ เสื้อ เก่า ด้วย
37 ไม่มี ผู้ ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่ มาใส่ ในถุง หนั ง เก่า ถ้า ทํา อย่างนั้ น นํ้า องุน
่ ใหม่ จะทําให้ ถุง หนั ง เก่า ขาดไป
และนํ้า องุน
่ จะรัว
่ ถุง หนั งก ็ จะเสีย ไปด้วย 38 แต่ นํ้า องุน
่ ใหม่ ต้องใส่ ในถุง หนั ง ใหม่ ทั้ง สองจะถนอม
รักษาด้วยกัน ได้ 39 ไม่มี ผู้ ใดเมื่ อด่ ื มน้ า
ํ องุน
่ เก่า แล้ว จะอยากได้ น้ ํา องุน
่ ใหม่ ทันที เพราะเขาว่า ‘ของ
เก่านั้ นก็ดีกว่า� ”
36 พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาข้อ หนึ่ ง แก่ เขาด้วยว่า

6

พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)

ต่อ มา ใน วัน สะ บา โต ที่ สอง หลัง จาก วัน แรก นั ้น พระองค์ กําลัง เสด็จ ไป ที่ ใน นา และ พวก สาวก ของ
พระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กิน 2 บางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวแก่เขาว่า “ทําไมพวกท่านจึงทําการซึ่งพระราช
บัญญัติห้ามไว้ในวันสะบาโต� 3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ อีกหรือ ที่ดาว
ิดได้กระทําเมื่ออดอยาก ทั้งท่านและพรรคพวกด้วย 4 คือท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และ
รับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ท้ัง ให้ พรรคพวกด้วย ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไม่ ให้ ใครรับ ประทาน
เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้ น� 5 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “บุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต
ด้วย�
1

ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
ต่อ มาในวัน สะบาโตอีก วัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาและสัง่ สอน ที่ นั ่ นม ี ชายคนหนึ่ งม ือ
ขวาลีบ 7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือ
ไม่ เพื่อจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 8 แต่ พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสแก่ คนมือลี บนันว
้ ่า “จง
ลุกขึ้นมายืนอยูข้
่ างหน้า� เขาก็ลุกขึ้นยืน 9 แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะถามท่านทั้งหลาย
ว่า ในวันสะบาโตให้ถู กต้องตามพระราชบัญญัติ ควรจะทําการดี หรือทําการร้าย จะช่วยชีวิตดีหรือจะ
ผลาญชี วิ ตด ี� 10 พระองค์ จึง ทอดพระเนตรดู ทุ กคนโดยรอบ แล ้ว ตรัส กับ ชายคนนั ้ นว ่า “จงเหยียดมือ
ออกเถิด� เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ ง 11 แต่คนเหล่านั ้นต่างก็มี
ความเดือดดาล และปรึกษากันว่าจะกระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
6

ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ ง่ 13 ครันร
้ ุ่ง
เช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู่สาวกนั ้น ที่พระองค์ทรง
เรียกว่า อัครสาวก 14 คือซีโมน (ที่พระองค์ทรงให้ช่ืออีกว่า เปโตร� อันดรู วน
์ ้ องชายของเปโตร ยากอบและ
ยอห์น ฟีลิปและบารโธโลมิว 15 มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่เรียกว่า เศโลเท 16 ยู
ดาสน้ องชายของยากอบ และยู ดาสอิสคาริโอทที่ เป็นผู้ทรยศพระองค์ ด้วย 17 แล้วพระองค์ กับอัครสาวกก็
ลงมายืน ณ ที่ ราบแห่งหนึ่ ง พร้อมกับหมู่สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอันมากซึ่งมาจากทัว่ แคว้น
ยูเดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน เพื่อจะฟังพระองค์ และให้
พระองค์ทรงรักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโสโครก เขาก็ได้รับการรักษาให้หาย
ด้วย 19 ประชาชนต่างก็พยายามที่จะถูกต้องพระองค์ เพราะว่ามีฤทธิซ่
ั ษาเขาให้หาย
์ านออกจากพระองค์รก
ทุกคน
12 ต่อมาคราวนั ้นพระองค์เสด็จไปที่ ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน

ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)

ลูกา 6:20

810

ลูกา 7:4

20 พระองค์ทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็นคนยากจนก็เป็นสุข
เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า เป็น ของท่าน 21 ท่านทั้ง หลายที่ อดอยากเวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะว่า
ท่านจะได้ อิม
่ หนํา ท่านทั้ง หลายที่ร้องไห้เวลานี้ ก็เป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้ หัวเราะ 22 ท่านทั้ง หลาย
จะเป็นสุข เมื่อ คนทั้ง หลายจะเกลียดชัง ท่าน และจะไล่ ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน
และจะเหยียดชื่อ ของท่านว่า เป็น คนชั่ว ช้า เพราะท่านเห็น แก่ บุ ตรมนุษย์ 23 ในวัน นั้ น ท่านทั้ง หลาย
จงชื่นชม และเต้น โลดด้วยความยินดี เพราะ ดู เถิด บําเหน็ จ ของท่านมี บริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะว่า
บรรพบุรุษ ของเขาได้ กระทํา อย่างนั้ น แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24 แต่ วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลาย
ที่ มั่งมี เพราะว่า เจ้า ได้ รบ
ั สิ่ง ที่ เล้าโลมใจแล้ว 25 วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลายที่ อม
่ิ หนํา แล้ว เพราะว่า เจ้า จะ
อดอยาก วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้ เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้ 26 วิบัติแก่เจ้าทั้ง
หลายเมื่อ คนทั้ง หลายจะยอว่า เจ้า ดี เพราะบรรพบุรุษ ของเขาได้ กระทํา อย่างนั้ น แก่ ผู้ พยากรณ์ เท ็จ
เหมือนกัน 27 แต่ เราบอกท่านทั้ง หลายที่ กําลัง ฟัง อยู่ ว่า จงรัก ศั ตรู ของท่าน จงทํา ดี แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง
ท่าน 28 จงอวยพรแก่ คนที ่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคีย
่ วเข็ญท่าน 29 ผู้ใดตบแก้มของท่าน
ข้างหนึ่ ง จงหันอีกข้างหนึ่ งให้เขาด้วย และผูใ้ ดริบเอาเสื้อคลุมของท่านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่า
หวงห้าม 30 จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่าน และถ้าใครได้รบ
ิ เอาของของท่านไป อย่าทวงเอาคืน 31 จง
ปฏิ บัติ ต่อผู้อ่น
ื อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิ บัติ ต่อท่าน 32 แม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่าน จะนั บ
ว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยง
ั รักผู้ที่รักเขาเหมือนกัน 33 ถ้าท่านทั้งหลายทําดีแก่ผู้ที่ทําดี
แก่ท่าน จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน เพราะว่าคนบาปก็กระทําเหมือนกัน 34 ถ้าท่านทั้งหลายให้ยม
ื
เฉพาะแต่ผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีก จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยง
ั ให้คนบาป
ยืม โดยหวัง ว่า จะได้ รบ
ั คืน จากเขาอีก เท่า กัน 35 แต่ จงรัก ศั ตรู ของท่านทั้ง หลาย และทําการดี ต่อ เขา
จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้ คืนอีก บําเหน็ จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์ และท่านทั้งหลายจะ
เป็นบุตรของผู้สูงสุด เพราะว่าพระองค์ ยง
ั ทรงโปรดแก่ คนอกตัญญู และคนชั่ว 36 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง
หลายจงมี ความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมี พระทัย เมตตากรุณา 37 อย่า วินิจฉั ย
โทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ ถู กวินิจฉั ยโทษ อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ถู กกล่า
วโทษ จงยกโทษให้เขา และท่านจะได้รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะได้รบด
ั ้วย และในตักของ
ท่านจะได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัด สั่น แน่ น พูน ล้น ใส่ ให้ เพราะว่า ท่านจะตวงให้ เขาด้วยทะนานอัน
ใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้ น� 39 พระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายเป็นคําอุปมาด้วยว่า “คนตาบอด
จะนําทางคนตาบอดได้ หรือ ทั้ง สองจะไม่ ตกลงไปในบ่อ หรือ 40 ศิษย์ไม่ ใหญ่ กว่า ครู แต่ ศิษย์ ทุ กคนที่
ได้รับการฝึกสอนครบแล้วก็จะเป็นเหมือนครูของตน 41 เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่าน
แต่ ไม่ยอมพิจารณาไม้ท้ังท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง 42 เหตุ ไฉนท่านจึงจะพู ดกับพี่น้องของท่านว่า
‘พี่ น้ องเอ๋ย ให้ เราเขีย
่ ผงออกจากตาของเธอ� แต่ ที่ จร ิง ท่านเองยัง ไม่ เห ็น ไม้ ท้ัง ท่อนที่ อยู่ ในตาของ
ท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ท้ังท่อนออกจากตาของท่านก่อน แลวท
้ ่านจะเห็นได้ถนั ดจึงจะเขีย
่
ผงออกจากตาพี่ น้องของท่านได้ 43 ด้วยว่า ต้นไม้ ดี ย่อมไม่ เก ิด ผลเลว หรือ ต้นไม้ เลวย่อมไม่ เก ิด ผล
ดี 44 เพราะว่าจะรูจ
้ ักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมัน เพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้
มี หนาม หรือ ย่อมไม่ เก ็บ ผลองุน
่ จากพุ่ม ไม้ หนาม 45 คนดี ก็ ย่อมเอาของดี ออกจากคลั งด ี แห่ งใจของ
ตน และคนชั่วก็ยอ
่ มเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไร ปากก็พูดออกมา
อย่างนั้ น 46 เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า� แต่ไม่กระทําตาม
ทีเ่ ราบอกนั้ น

เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)
ทุ กคนทีม
่ าหาเราและฟัง คํา ของเรา และกระทํา ตามคํา นั้ น เราจะแจ้ง ให้ ท่านทั้ง หลายรู ้ว่า เขา
เปรียบเหมือนผู้ใด 48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ งที่สร้างเรือน เขาขุดลึกลงไป แล้วตั้งรากบนศิลา และ
เมื่อนํ้ามาท่วม กระแสนํ้าไหลเชีย
่ ไหวไม่ได้ เพราะได้ต้ังรากบนศิ
่ วกระทบกระทั่ง แต่ทําให้เรือนนั้ นหวัน
ลา 49 ส่วนคนที่ ได้ ยิน และมิ ได้ กระทํา ตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่ ง ที่ สร้างเรือนบนดิน ไม่ ก่อ ราก เมื่อ
กระแสนํ้าไหลเชีย
่ วกระทบกระทั่ง เรือนนั้ นก็พังทลายลงทันที และความพินาศของเรือนนั้ นก็ใหญ่ยิ่ง
นั ก�
47

7

ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)

พระองค์ จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม
มี ผู้รบ
ั ใช้ ของนายร้อยคนหนึ่ ง ที่ นายรัก มากป่วยเกือบจะตายแล้ว 3 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ ถึง พระเยซู จึง ใช้
ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตน 4 เมื่อเขาเหล่านั ้นมาถึง
2

1 เมื่อพระองค์ ตรัสคําเหล่านั ้นให้คนทัง
้ หลายฟังเสร็จแล้ว

ลูกา 7:5
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ลูกา 7:34

พระเยซู แล้ว เขาก็ ออ
้ นวอนพระองค์ ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้นเป็นคนสมควรที่ พระองค์ จะกระทําการ
นั ้นให้ท่าน 5 เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านได้สร้างธรรมศาลาให้เรา� 6 พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา
เมื่อพระองค์ไปเกือบจะถึงบ้านแล้ว นายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า อย่าลําบาก
เลย เพราะว่าข้าพระองค์ เป็นคนไม่ สมควรที่ จะรับเสด็จพระองค์ เข้าใต้ ชายคาของข้าพระองค์ 7 เพราะเหตุ
นั ้น ข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วย แต่ขอพระองค์ทรงตรัสสง
ั ่ และผู้
รับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรค 8 ด้วยว่าข้าพระองค์อยูใต้
่ วินัยทหาร แต่ก็ยังมท
ี หารอยูใต้
่ บังคับบัญชาของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ ว่า ‘ไป� เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้นว่า ‘มา� เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้า
พระองค์ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็ทํา� 9 เมื่อพระเยซู ทรงได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นแล้ว ก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั ้น
จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ ตามพระองค์ มาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า แม้ในพวกอิสราเอล
เราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้ � 10 ฝ่ายคนที่รับใช้มานน
ั ้ เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผูรั
้ บใช้นั ้นหายเป็น
ปกติแล้ว
บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน

11 ต่อ มาในวันร ุ่ง ขึ้น พระองค์ เสด็จ ไปยัง เมืองหนึ่ ง ชื่อ นาอิน

เหล่ าสาวกของพระองค์ กับ คนเป็ นอ ัน มากก็
ไปด้วยกั นก ับ พระองค์ 12 เมื่อ พระองค์ มาใกล้ ประตู เมืองนั ้น ดู เถิด มี คนหามศพชายหนุ่ม คนหนึ่ ง มา เป็น
บุตรชายคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็น หญิ งม ่าย ชาวเมืองเป็ นอ ัน มากมากับ หญิง นั ้น 13 เมื่อ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทอดพระเนตรเห็น มารดานั ้น พระองค์ ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัส แก่ เขาว่า “อย่า ร้องไห้�
14 แล ้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไปใกล้ ถู กต้องโลง คนหามศพนั ้ นก ็ หยุด ยืน อยู่ พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ชายหนุ่ม เอ๋ย
เราสั่ง เจ้า ว่า ลุ กขึ้น เถิด� 15 คนที ่ ตายนั ้ นก ็ ลุ กขึ้น นั ่ง เริม
่ พูด พระองค์ จึง ทรงมอบชายหนุ่ม ให้ แก่ มารดา
ของเขา 16 ฝ่ายคนทัง้ ปวงมี ความกลัว และเขาสรรเสริญ พระเจ้า ว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ ได้ เก
ิด ขึ้น ท่ามกลางเรา� และ “พระเจ้า ได้ เสด็จ มาเยีย
่ มเยียนชนชาติ ของพระองค์ แล้ว � 17 และกิตติ ศัพท์ ของ
พระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย และทัว่ แว่นแคว้นล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่า
เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)

ใช้เขาไปหาพระเยซูทูลถามว่า “ท่านเป็นผู้ที่จะมานั ้นหรือ หรือเรา
จะต้องคอยผู้อื่น� 20 เมื่อคนทัง้ สองนั ้นมาถึงพระองค์แล้วเขาทูลว่า “ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามา
หาท่านให้ถามว่า ‘ท่านเป็นผูที
้ ่จะมานั ้นหรือ หรือเราจะต้องคอยผูอื
้ ่น� ” 21 ในเวลานั ้น พระองค์ได้ทรงรักษา
คนเป็ นอันมากให้หายจากความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและให้พ้นจากวิญญาณชัว่ และคนตาบอดหลายคน
พระองค์ ได้ ทรงรักษาให้ เห ็น ได้ 22 แล ้ว พระเยซู ตรัส ตอบศิษย์ สองคนนั ้ นว ่า “จงไปแจ้ง แก่ ยอห์น ตามซึ่ง
ท่านได้เห็นและได้ยน
ิ คือว่า คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวก
ได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา 23 บุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็
นอุปสรรค ผูนั
้ ้ นเป็นสุข�
19 ยอห์นจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคน

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)

พระองค์จึงตัง้ ต้นตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่า “ท่านทั้งหลาย
ได้ ออกไปในถิ่นทุ รกันดารเพื่อดูอะไร ดู ต้ นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ 25 แต่ ท่านทั้ง หลายได้ ไปดู อะไร
ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า งดงามและอยู่ อย่างดี วิเศษย่อมอยู่ ในราชสํานั ก
26 แต่ ท่านทั้ง หลายออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียว เราบอกท่านว่า ยิ่ง กว่า ศาสดา
พยากรณ์ อีก 27 คือผูน
้ ้ั นเองทีพ
่ ระคัมภีรได้
์ เขียนถึงว่า ‘ดูเถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผูนั
้ ้ นจะ
เตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 28 เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคนที่บังเกิดจากผู้หญิง
มานั้ น ไม่มี ศาสดาพยากรณ์ ผู้ ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ ว่า ผู้ ต่ ําต้อยทีส
่ ุด ในอาณาจักร
ของพระเจ้า ก็ ใหญ่ กว่า ยอห์น เสี ยอ ีก� 29 ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อ ได้ ยิน รวมทัง้ พวกเก็บ ภาษี ด้วย ก็ได้ รับ ว่า
พระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รบ
ั บัพติศมาของยอห์นแล้ว
24 เมื่อผู้ส่งข่าวทัง
้ สองของยอห์นไปแล้ว

คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี

30 แต่พวกฟาริสีและพวกนั กกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเขา

โดยที่มิได้รับบัพติศมา
จากยอห์น 31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เหตุฉะนั้ นเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดี และเขา
เหมือนอะไร 32 เปรียบเหมือนเด็กนั่ งที่กลางตลาดร้องแก่ เพื่อนว่า ‘พวกฉั นได้ เป่า ปี่ ให้พวกเธอ และ
เธอมิได้เต้นรํา พวกฉั นได้พิลาปรํ่าไห้ให้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้ร้องไห้� 33 ด้วยว่ายอห์นผูให้
้ รับ
บัพ ติศ มาก็ไม่ ได้ รับ ประทานขนมปัง หรือด่ ื มน้ า
ํ องุน
่ และท่านทั้ง หลายว่า ‘เขามี ผี เข ้า สิง อยู�
่ 34 ฝ่าย
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บุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม และท่านทั้งหลายว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็นคนกินเติบและดื่มน้ า
ํ องุน
่ มาก เป็นมิต
รสหายกับพวกคนเก็บภาษี และพวกคนบาป� 35 แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยบรรดา
ผลแห่งพระปัญญานั้ น�
หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู

36 มี คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี เชิญ พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหารกับ เขา

พระองค์ ก็ เสด็จเข้าไปในเรือนของ
คนฟาริสีคนนั ้น แล้วเอนพระกายลง 37 และดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่ งในเมืองนั ้นซึ่งเป็นหญิงชัว่ เมื่อรู ว้ า่ พระ
เยซู ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ ในบ้านของคนฟาริสี นั ้น นางจึง ถือ ผอบนํ้ามัน หอม 38 มาย ื นอยู่ ข้างหลัง
ใกล้พระบาทของพระองค์ เริม
่ ร้องไห้น้ําตาไหลชําระพระบาทและเอาผมเช็ด จุบพระบาทของพระองค์ และ
ชโลมพระบาทด้วยนํ้ามันหอมนั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วกน
็ ึ กในใจว่า “ถ้าท่านนี้ เป็น
ศาสดาพยากรณ์ ก็จะรูว่้ า หญิงผูนี
้ ้ ที่ถูกต้องกายของท่านเป็นผูใ้ ดและเป็นคนอย่างไร เพราะนางเป็นคนชัว่ �
40 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้าง� เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า
เชิญพูดไปเถิด�
ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก

พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เจ้า หนี้ คนหนึ่ งม ี ลูก หนี้ สองคน คนหนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า ร้อยเหรียญเดนาริอัน
อี กคนหนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า สิบ เหรียญ 42 เมื่อ เขาไม่ มี อะไรจะใช้ หนี้ แล้ว ท่านจึง โปรดยกหนี้ ให้ เขาทั้ง
สองคน เพราะฉะนั้ นจงบอกเราว่า ในสองคนนั้ น คนไหนจะรักเจ้าหนี้ มากกว่า� 43 ซีโมนจึงทูลตอบว่า
“ข้าพเจ้าเห็นว่า คนที ่เจ้าหนี้ ได้ โปรดยกหนี้ ให้มากกว่า� พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “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 เอาผมของ
ตนเช็ด 45 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี้ ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่านมิได้เอานํ้ามัน
ชโลมศีรษะของเรา แต่ นางได้ เอานํ้ามัน หอมชโลมเท้า ของเรา 47 เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านว่า ความ
ผิด บาปของนางซึ่ งม ี มากได้ โปรดยกเสีย แล้ว เพราะนางรัก มาก แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ การยกโทษน้ อย ผู้ นั้ นก ็
รักน้ อย� 48 พระองค์ จึงตรัสแก่ นางว่า “ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว� 49 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่
เอนกายอยู่ ด้วยกั นก ับ พระองค์ เริมน
่ ึก ในใจว่า “คนนี้ เป็น ใครแม้ ความผิด บาปก็ ยกให้ ได้ � 50 พระองค์ จึง
ตรัสแก่ผูหญิ
้
งนั ้นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด�
41

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี
ต่อ มาภายหลัง พระองค์ ก็ เสด็จ ไปตามทุ กบ ้า นทุก เมือง ทรงประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง อาณาจักรของ
พระเจ้า สาวกสิบสองคนนั ้ นก็อยู่กับพระองค์ 2 พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ มี วิญญาณชัว่ ออกจากนางและที่
หายโรคต่างๆ คือมารีย์ที่ เรียกว่าชาวมักดาลา ที่ ได้ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี 3 และโยอันนาภรรยาของคู
ซา ต้นเรือนของเฮโรด และซู ซันนา และผู้หญิงอ่น
ื ๆหลายคนที่ เคยปรนนิ บัติพระองค์ด้วยการถวายสิง่ ของ
ของเขา
1

คําอุปมาเกี่ยวกับผูหว่
้ าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)

4 เมื่อประชาชนเป็นอันมากอยูพร้
่ อมกัน

และคนกําลังมาหาพระองค์จากทุกเมือง พระองค์จึงตรัสเป็นคํา
อุปมาว่า 5 “มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านเมล็ด พืช ของตน และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื ชน้ั นก ็ ตกตาม
หนทางบ้าง ถู กเหยียบยํ่า และนกในอากาศมากิน เสีย 6 บ้างก็ ตกที่ หิน และเมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ เห ีย
่ ว
แห้ง ไปเพราะที่ไม่ ชื้น 7 บ้างก็ตกที่ กลางต้น หนาม ต้น หนามก็งอกขึ้น มาด้วยปกคลุม เสีย 8 บ้างก็ตก
ที่ดิ นดี จึง งอกขึ้นเกิด ผลร้อยเท่า� ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงร้องว่า “ใครมีหู ฟังได้ จงฟัง
เถิด� 9 เหล่ าสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่า “คําอุปมานั ้นหมายความว่าอย่างไร� 10 พระองค์จึงตรัสว่า “ข้อ
ความลึ กล ับ แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า ทรงโปรดให้ ท่านทั้ง หลายรู ้ได้ แต่ สําหรับ คนอื่น นั้ น ได้ ให้ เป็น
คําอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจ 11 คําอุปมานั้ นก็อย่างนี้ เมล็ดพืชน้น
ั ได้
แก่ พระวจนะของพระเจ้า 12 ที่ตกตามหนทางได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ได้ยน
ิ แล้วพญามารมาชิงเอาพระ
วจนะจากใจของเขา เพื่อ ไม่ ให้ เขาเชื่อ และรอดได้ 13 ซึ่ง ตกที่ หิน นั้ น ได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ ยิน แล้ วก ็
รับ พระวจนะนั้ น ด้วยความปรีดี แต่ ไม่มี ราก เชื่อ ได้ แต่ ชั่วคราว เมื่อ ถูก ทดลองเขาก็ หลงเสีย ไป 14 ที่
ตกกลางหนามนั้ นได้แก่คนเหล่านั้ นที่ได้ยินแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความ
สนุกสนานแห่ง ชีวิตน ี้ก็ปกคลุม เขา ผลของเขาจึง ไม่ เติบโต 15 และซึ่ง ตกที่ ดิ นดี นั้ น ได้แก่ คนเหล่านั้
นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจซื่อสัตย์และใจทีดี
่ แล้วก็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร

ลูกา 8:16

813

ลูกา 8:47

คําอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก 11:33)
หรือวางไว้ใต้เตียง แต่ตั้งไว้ที่เชิงเทียน เพื่อคน
ทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ 17 ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซ่ง
ึ จะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใด
ที่ ปิดบัง ไว้ซ่ง
ึ จะไม่ รู ้จะไม่ ต้องแพร่งพราย 18 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจะฟัง อย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ
เพราะว่าผูใ้ ดมีอยูแล
่ ว
้ จะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผูนั
้ ้ นอีก แต่ผูใดไม่
้
มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยูนั
่ ้ นจะทรงเอาไป
จากเขา�
16 ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้

มารดาและพวกน้ องชายของพระเยซูก็เหมือนกับคนอื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)
ครัง้ นั ้น มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระองค์ มา หา พระองค์ แต่ เข ้า ไป ถึง พระองค์ ไม่ ได้ เพราะ คน
มาก 20 มี คนทูล พระองค์ ว่า “มารดาและน้ องชายของพระองค์ ยน
ื อยู่ ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์�
21 แต่ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มารดาของเรา และพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้ นที่ได้ฟังพระวจนะของ
พระเจ้าและกระทําตาม�
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พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)

แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราข้าม
ทะเลสาบไปฟากข้างโน้ น� เขาก็ถอยเรือออกไป 23 เมื่อกําลังแล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด
พายุ กล ้า กลางทะเลสาบ นํ้า เข้า เรือ อยู่ น่า กลัว จะมี อันตราย 24 เขาจึง มาปลุก พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า
อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายกําลังจะพินาศอยู่แล้ว� พระองค์ จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่น
ลมก็ หยุด เงียบสงบที เดียว 25 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ความเชื่อ ของเจ้า อยู่ ทีไ่ หน � เขาเหล่า นั ้น กลัว
และประหลาดใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใดจึงสังบ
่ ังคับลมและนํ้าได้ และลมกับน้าํ นั ้นก็เชื่อฟังท่าน�
22 อยูมาวั
่
นหนึ่ งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์

คนคลัง่ เพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)
เขาแล่น ไปถึง แขวงชาวเมืองกาดาราที่ อยู่ ตรงข้ามกาลิ ลี 27 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ขึ้น บกแล้ว มี ชายคน
หนึ่ ง จากเมืองนั ้น มาพบพระองค์ คนนั ้ นม ี ผี เข ้า สิง อยู่ นานแล้ว และมิ ได้ สวมเสื้อ มิได้ อยู่ เรือน แต่ อยู่ ตาม
อุโมงค์ ฝังศพ 28 ครัน
้ เห็นพระเยซู เขาก็ โห่รอ
้ ง และกราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่
พระเยซู บุ ตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์ เกี่ยวข้องอะไรกั บท่านเล่า ขอพระองค์ อย่าทรมานข้าพระองค์�
29 (ที่ พู ดเช่น นี้ ก็ เพราะพระองค์ ได้ สัง
่ ผี โสโครกให้ ออกมาจากตัว คนนั ้น ด้วยว่า ผี นั้น แผลงฤทธิ์ในตัว เขา
บ่อยๆ และเขาถูก จํา ด้วยโซ่ ตรวน แต่ เขาได้ หก
ั เครือ
่ งจํา นั ้น เสีย แล ้วผี ก็ นํา เขาไปในที่ เปลี่ยว) 30 ฝ่ายพระ
เยซูตรัสถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันทูลตอบว่า “ชื่อกอง� ด้วยว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยูใ่ นตัวเขา 31 ผีนั ้น
จึงอ้อนวอนขอพระองค์ มิให้สัง่ ให้มันลงไปยังนรกขุมลึก 32 ตําบลนั ้ นมีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ที่ ภูเขา ผี
เหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุ กร พระองค์ก็ทรงอนุญาต 33 ผีเหล่านั ้นจึงออก
มาจากคนนั ้น แล้วเข้าอยูใ่ นตัวสุกร สุกรทัง้ ฝูงกว
็ งิ่ พุ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสําลักนํ้าตาย
34 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ กรเมื่อเห็นเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น ต่างก็หนี ไปเล่าเรือ
่ งนั ้นทัง้ ในเมืองและนอกเมือง 35 คนทัง้
หลายจึง ออกไปดู เหตุการณ์ ที่ เกิด ขึ้น และเมื่อ เขามาถึง พระเยซู ก็ เห ็น คนนั ้ นที ่ มี ผี ออกจากตั วน ุ่ง ห่ม ผ้า มี
สติอารมณ์ ดี นั ่งใกล้ พระบาทพระเยซู เขาทัง้ หลายก็พากันกลัว 36 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ได้เห็น ก็เล่าให้เขาทัง้
หลายฟังถึงเรือ
่ งคนที่ ผีสิ งได้ หายปกติ อย่างไร 37 ชาวเมืองกาดาราและคนทัง้ ปวงที่ อยู่ตามชนบทโดยรอบ
จึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขา เพราะว่าเขากลัวยิง่ นั ก พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป 38 คนที่ผีออก
จากตั วนันอ
้ ้อนวอนขอติ ดตามพระองค์ แต่ พระเยซู ส่งเขาออกไป ตรัสสัง่ ว่า 39 “จงกลับไปบ้านเรือนของ
ตัว และบอกถึงเรื่องการใหญ่ซ่ง
ึ พระเจ้าได้ ทรงกระทําแก่ เจ้า� แล้วคนนั ้ นก็ไปประกาศแก่ คนทัง้ เมือง
ถึงเหตุการณ์ ใหญ่ยิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่ตน
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บุตรสาวของไยรัสฟื้ นคืนชีพและหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก 5:22-43)
ต่อ มาเมื่อ พระเยซู เสด็จ กลับ มาแล้ว ประชาชนก็ ต้อนรับ พระองค์ ด้วยความยินดี เพราะเขาทัง้ หลาย
คอยท่า พระองค์ อยู่ 41 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ไยรัส เป็น นายธรรมศาลา มากราบลงที่ พระบาทพระเยซู
อ้อนวอนพระองค์ ให้ เสด็จ เข้าไปในเรือนของเขา 42 เพราะว่า เขามี บุ ตรสาวคนเดียว อายุ ประมาณสิบ สอง
ปี และบุตรสาวนั ้น นอนป่วยอยู่ เก ื อบจะตาย เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปนั ้น ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 43 มี
ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ บสองปี มาแล้ว และได้ ใช้ ทรัพย์ ทัง้ หมดของเธอเป็น ค่า หมอ ไม่มี ผู้ ใด
รักษาให้หายได้ 44 ผู้ หญิง นั ้น แอบมาข้างหลัง ถูก ต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด
45 พระเยซู จึงตรัสถามว่า “ใครได้ ถู กต้องเรา� เมื่อคนทัง
้ หลายได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที่ อยู่ด้วยกันจึงทูล
ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ก็ เป็น เพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ ยงั ทรงถามอีก หรือ ว่า ‘ใครได้
ถู กต้องเรา� ” 46 แต่ พระเยซู ตรัสว ่า “มี ผู้ หน่ง
ึ ได้ ถู กต้องเรา เพราะเรารูส
้ ก
ึ ว่า ฤทธิ์ได้ ซ่านออกจากตัว
เรา� 47 เมื่อผู้หญิงนั ้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้ว เธอก็เข้ามาตัวสัน
่ กราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ทูล
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ลูกา 8:48
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ลูกา 9:23

พระองค์ต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า เธอได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไร และได้หายโรคในทันใดนั ้น 48 พระองค์
จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงมี กําลัง ใจเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ เจ้ าหายโรคแล้ว จงไป
เป็นสุขเถิด� 49 เมื่อพระองค์ กําลังตรัสอยู่ มี คนหนึ่ งมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขาว่า “ลูกสาวของ
ท่านตายเสียแล้ว ไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไป� 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อได้ยน
ิ จึงตรัสแก่เขาว่า “อย่ากลัว
เลย จงเชื่อเท่านั้ นและลูกจะหายดี� 51 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผูใดเข้
้
าไป
เว้น แต่ เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดามารดาของเด็ก นั ้น 52 คนทัง้ หลายจึง ร้องไห้ รา่ํ ไรเพราะเด็ก นั ้น แต่
พระองค์ตรัสว่า “อย่าร้องไห้เลย เขาไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่� 53 คนทัง้ ปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์
เพราะรู ว
้ า่ เด็ก นั ้น ตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ ทรงไล่ คนทัง้ หมดออกไป แล ้ว ทรงจับ มือ เด็ก นั ้น ตรัสว ่า “ลูก
เอ๋ย จงลุก ขึ้น เถิด� 55 แล ้ว จิต วิญญาณก็ กล ับ เข้า ในเด็ก นั ้น เขาก็ ลุ กขึ้น ทั นที พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ ให้ เอา
อาหารมาให้เขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั ้นก็ประหลาดใจ แต่พระองค์ทรงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้
รู เหตุ
้
การณ์ ซึ่งเป็นมานั ้น

9
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)
1 พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์ มาพร้อมกัน แล้วทรงประทานให้เขามี อา
ํ นาจและสิทธิ
อํานาจเหนื อผีทัง้ ปวงและรักษาโรคต่างๆให้หาย 2 แล้วพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
และรักษาคนป่วยเจ็บ ให้ หาย 3 พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ เขาว่า “อย่า เอาอะไรไปใช้ ตามทาง เช่น ไม้ เท้า หรือ
ย่าม หรือ อาหาร หรือ เงิน หรือ เสื้อ คลุม สองตัว 4 และถ้า เข้าไปในเรือนไหน จงอาศัย อยู่ ในเรือนนั้ น
จนกว่า จะไป 5 ผู้ ใดไม่ ต้อนรับ พวกท่าน เมื่อ ท่านจะไปจากเมืองนั้ น จงสะบัด ผงคลี ดิ นจากเท้า ของ
ท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขา� 6 เหล่ าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และ
รักษาคนป่วยเจ็บทุกแห่งให้หาย
ความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; มก 6:14-29)
ฝ่ายเฮโรดเจ้า เมืองได้ยน
ิ เรือ
่ งเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา นั ้น จึง คิด สงสัย มาก เพราะ
บางคนว่ายอห์นเป็นขึ้นมาจากความตาย 8 บางคนก็วา่ เป็นเอลียาห์มาปรากฏ คนอื่นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์
โบราณกลับ เป็น ขึ้น มาอีก 9 เฮโรดจึง ว่า “ยอห์น นั ้น เราได้ ตัด ศีรษะแล้ว แต่ คนนี้ ที่ เราได้ยน
ิ เหตุ การณ์ ของ
เขาอย่างนี้ คือผู้ใดเล่า� แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
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ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
เขาทูล พระองค์ ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้ กระทํานั ้น พระองค์ จึงพาเขาไปยัง
ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง ใกล้ เมืองที่ เรียกว่า เบธไซดา 11 แต่ เมื่อ ประชาชนรู แล
้ ้ว จึง ตามพระองค์ ไป พระองค์ ทรง
ต้อนรับเขา ตรัสสง
ั ่ สอนเขาถึงอาณาจักรของพระเจ้า และทุกคนที่ ต้องการให้หายโรคพระองค์ ก็ ทรงรักษา
ให้ 12 ครัน
้ กําลังจะเย็นแล้ว สาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ว่า “ขอให้ประชาชนไปตามเมืองต่างๆและชนบท
ที่ อยู่ แถบนี้ หาที่พัก นอนและหาอาหารรับ ประทาน เพราะที่ เราอยู่ นี้ เป็ นที ่ เปลี่ยว � 13 แต่ พระองค์ ตรัส แก่
เขาว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว เว้น
เสีย แต่ เราจะไปซื้อ อาหารสําหรับ คนทัง้ ปวงนี้ � 14 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น นั บ แต่ ผู้ ชายได้ ประมาณห้า พัน คน
พระองค์ จึง สัง่ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า “จงให้ คนทั้ง ปวงนั่ ง ลงเป็น หมู่ ๆ ราวหมู่ ละห้า สิบ คน� 15 เขา
ก็ กระทํา ตาม คือ ให้คนทัง้ ปวงนั ่ง ลง 16 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน ัน
้ แล้ว ก็ แหงน
พระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ขอบพระคุณ แล ้ว หัก ส่ง ให้แก่ เหล่ าสาวก ให้เขาแจกแก่ ประชาชน 17 เขาได้ กิ นอ ิ่มท
ุกคน แล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้นได้สิบสองกระบุง
10 ครันอ
้ ัครสาวกกลับมาแล้ว

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ กําลัง อธิษฐานอยู่ แต่ ลําพัง เหล่ าสาวกอยู่ กับ พระองค์ พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า
“คนทั้งปวงพู ดกันว่า เราเป็นผู้ใด� 19 เหล่ าสาวกทูลตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา บางคน
ว่าเป็นเอลียาห์ แต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ โบราณเป็นขึ้นมาใหม่� 20 พระองค์จึงตรัส
ถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผูใด
้ � เปโตรทูลตอบว่า “เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า� 21 พระองค์
จึงกําชับสัง่ เขามิให้บอกความนี้ แก่ผู้ใด
18

พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่สาวกต้องสละ
“บุ ตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวก
ธรรมาจารย์ จะปฏิเสธท่าน ในทีส
่ ุด ท่านจะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวั นที ่ สามท่านจะทรงถูก ชุบ ให้
เป็นขึ้นมาใหม่� 23 พระองค์จึงตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามา ให้ผู้นั้ นเอาชนะตัวเอง
22 ตรัสว ่า

ลูกา 9:24
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และรับ กางเขนของตนแบกทุก วัน และตามเรามา 24 เพราะว่า ผู้ ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้ นั้ น จะเสีย
ชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ เพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด 25 เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก
แต่ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูกทิ้งเสีย ผูนั
้ ้ นจะได้ประโยชน์ อะไร 26 เพราะถ้าผูใ้ ดมีความอายเพราะ
เราและถ้อยคําของเรา บุ ตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้ น เมื่อท่านมาด้วยสง่าราศีของท่านเอง
และของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์ บริสุทธิ์ 27 แต่ เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า มีบาง
คนทีย
่ น
ื อยูที
่ น
่ ี่ ซึ่งยังจะไม่รูรสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า�
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
ต่อ มาภายหลัง พระองค์ ได้ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ประมาณแปดวัน พระองค์ จึง ทรงพาเปโตร ยอห์น และ
ยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน 29 ขณะที่ พระองค์ กําลังอธิษฐานอยู่ วรรณพระพักตร์ของพระองค์ ก็
เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ ก็ ขาวเป็ นม ัน ระยับ 30 ดู เถิด มี ชายสองคนสนทนาอยู่ กับ พระองค์ คือ โมเสส
และเอลียาห์ 31 ผูมาปรากฏด้
้
วยสง่าราศี และกล่าวถึงการมรณาของพระองค์ ซึ่งจะสําเร็จในกรุ งเยรู ซาเล็ม
32 ฝ่ายเปโตรกับ คนที่ อยู่ ด้วยนั ้ นก ็ ง่วงเหงาหาวนอน แต่ เมื่อ เขาตาสว่างขึ้น แล้ว เขาก็ ได้ เห ็น สง่า ราศี ของ
พระองค์ และเห็น ชายสองคนนั ้ นที ่ ยน
ื อยู่ กับ พระองค์ 33 ต่อ มาเมื่อ สองคนนั ้น กําลัง ลาไปจากพระองค์ เป
โตรจึงทูลพระเยซูว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง สําหรับ
พระองค์หลังหนึ่ ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอลียาห์หลังหนึ่ ง� เปโตรไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไร 34 เมื่อ
เขากําลังพูดคําเหล่านี้ มีเมฆมาคลุมเขาไว้ และเมื่อเข้าอยูใ่ นเมฆนั ้นเขาก็กลัว 35 มีพระสุรเสียงออกมาจาก
เมฆนั ้ นว่า “ผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด� 36 เมื่อพระสุรเสียงนั ้นสงบแล้ว พระเยซู ทรงสถิตอยู่
องค์เดียว เขาทัง้ สามก็เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ และในกาลครัง้ นั ้นเขามิได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด
28

สาวกเก้าคนขาดอํานาจ พระเยซูทรงขับผีออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)

37 ต่อ มาวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกลงมาจากภูเขาแล้ว

มี คนมากมายมาพบพระองค์ 38 ดู เถิด
มี ชายคนหนึ่ งในหมู่ ประชาชนนั ้ นร้องว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของ
ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียว 39 และ ดูเถิด ผีมักจะเข้าสิงเขา เด็กก็โห่ร้องขึ้นทั นที ผีทําให้เด็ก
นั ้นชักดน
ิ้ นํ้าลายฟูมปาก ทําให้ตัวฟกชํ้า ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้
ขับมันออกเสีย แต่เขากระทําไม่ได้� 41 พระเยซูตรัสตอบว่า “โอ คนในยุคทีข
่ าดความเชื่อและมีทิฐชั
ิ ่ว เรา
จะต้องอยูก
่ ับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาทีนี
่ ่ เถิด� 42 เมื่อ
เด็ก นั ้น กําลัง มา ผี ก็ ทําให้ เขาล้ม ชั กด น
ิ้ ใหญ่ แต่ พระเยซู ตรัส สําทับ ผี โสโครกนั ้น และทรงรักษาเด็ก ให้ หาย
แล ้ว ส่ง คืนให้บิ ดาเขา 43 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก เพราะฤทธิเ์ ดชอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระเจ้า แต่ เมื่อ เขาทัง้
หลายยังประหลาดใจอยูเ่ พราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทํานั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวก
ของพระองค์ว่า
พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์อีก (มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
“จง ให้ คํา เหล่า นี้ เข้าหู ของ ท่าน เพราะ ว่า บุตร มนุษย์ จะ ต้อง ถูก มอบ ไว้ ใน เงื้อม มือ ของ คน ทั้ง
หลาย� 45 แต่ คําเหล่านั ้นสาวกหาได้ เข้าใจไม่ ความก็ ถู กซ่อนไว้จากเขา เพื่อเขาจะไม่ได้ เข้าใจ และเขาไม่
กล้าถามพระองค์ถึงคํานั ้น
44

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
้ วามคิด
ในใจของเขา จึง ให้ เด็ก คนหนึ่ ง ยืน อยู่ ใกล้ พระองค์ 48 แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็กๆคนนี้ ใน
นามของเรา ผู้นั้ นก็ได้ รับเรา และผู้ใดได้ รบ
ั เรา ผู้นั้ นก ็ได้ รับพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา เพราะว่าในพวก
ท่านทั้งหลาย ผู้ใดเป็นผูต
้ ่ ําต้อยทีสุ
่ ด ผู้นั้ นแหละเป็นผู้ใหญ่� 49 ฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ เห ็น ผู้ หน่งึ ขับ ผี ออกในพระนามของพระองค์ และข้า พระองค์ ได้ ห้ามเขาเสีย เพราะ
เขาไม่ตามพวกเรามา� 50 พระเยซู ตรัสแก่ เขาว่า “อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เรา ก็
เป็นฝ่ายเราแล้ว�
46

จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย

พระองค์ ทรงมุ่งพระพักตร์แน่ วไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
และพระองค์ ทรงใช้ ผู้ ส่ง ข่าวล่วงหน้า ไปก่อน เขาก็ เข ้า ไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง ของชาวสะมาเรีย เพื่อ จะ
เตรียมไว้ให้ พระองค์ 53 ชาวบ้านนั ้น ไม่ รบ
ั รองพระองค์ เพราะดู เหมือนว่า พระองค์ กําลัง ทรงมุ่ง พระพักตร์
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 54 และเมื่อสาวกของพระองค์ คือยากอบและยอห์นได้ เห็นดังนั ้น เขาทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ พอ พระทัย จะ ให้ ข้า พระองค์ ขอ ไฟ ลง มา จาก สวรรค์ เผา ผลาญ เขา เสีย อย่าง เอ ลี ยาห์ ได้
52

51 ต่อมาครัน
้ จวนเวลาที่ พระองค์ จะทรงถู กรับขึ้นไป
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กระทํานั ้น หรือ� 55 แต่ พระองค์ ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว่า “ท่านไม่รู ว่
้ าท่านมีจิ ตใจทํานอง
ใด 56 เพราะว่า บุตรมนุษย์ มิได้ มาเพื่อ ทําลายชีวต
ิ มนุษย์ แต่ มาเพื่อ ช่วยเขาทั้ง หลายให้ รอด � แล ้ว
พระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ ง
ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)

มี คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์
เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั ้น� 58 พระเยซู ตรัสแก่เขาว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง
และ นก ใน อา กา ศก็ยั งม ี รัง แต่ บุ ตรม นุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะ วาง ศีรษะ� 59 พระองค์ ตรัส แก่ อี ก คน หนึ่ ง ว่า
“จงตามเรามาเถิด� แต่ คนนั ้น ทูล ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปฝัง ศพบิดาข้า
พระองค์ก่อน� 60 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด แต่ส่วนท่านจง
ไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า� 61 อีกคนหนึ่ ง ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ จะตามพระองค์ ไป
แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน� 62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอา
มือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผูนั
้ ้ นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า�
57 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกกําลัง เดิน ทางไป

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงตัง
้ สาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสอง
คนๆ ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตําบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั ้น 2 พระองค์ตรัสกับ
เขาว่า “การเก็บ เกีย
่ วนั้ น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คนงานยัง น้ อยอยู่ เหตุ ฉะนั้ น พวกท่านจงอ้อนวอน
พระองค์ผูทรงเป็
้
นเจ้าของการเก็บเกีย
่ วนั้ น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกีย
่ วของพระองค์ 3 ไปเถอะ ดู
4
เถิด เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า อย่าเอาไถ้เงิน หรือย่าม หรือรองเท้า
ไป และอย่าคํานั บผู้ใดตามทาง 5 ถ้าท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่า ‘ให้ความสุ ขมีแก่เรือนนี้
เถิด� 6 ถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่น่ั น สันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา ถ้าหาไม่ สันติสุขของท่านจะกลับอย
ู่กั บท ่า นอีก 7 จงอาศัย อยู่ ในเรือนนั้ น กิน และดื่ม ของซึ่ง เขาจะให้ น้ั น ด้วยว่า ผู้ ทํางานสมควรจะได้ รบ
ั
ค่า จ้างของตน อย่า เทีย
่ วจากเรือนนี้ ไปเรือนโน้ น 8 ถ้า ท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารับรองท่าน
ไว้ จงกินของที่เขาตั้งให้ 9 และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้ นให้หาย และแจ้งแก่เขาว่า ‘อาณาจักรของ
พระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว�
การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รบ
ั รองท่านไว้

จงออกไปทีก
่ ลางถนนของเมืองนั้ นกล่าวว่า
เราก็จะสะบัดออกเป็นที่แสดงว่า เราไม่
เห ็ นพ้ องกับ เจ้า แต่ เจ้ าทั้ง หลายจงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักรของพระเจ้า มาใกล้ เจ้ าทั้ง หลาย
แล้ว� 12 เราบอกท่านทั้งหลายว่า โทษของเมืองโสโดมในวันนั้ นจะเบากว่าโทษของเมืองนั้ น 13 วิบัติ
แก่ เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติ แก่ เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้า การมหัศจรรย์ ซ่ง
ึ ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า
ได้ กระทํา ในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้ง สองจะได้ น่ ง
ุ ห่ม ผ้า กระสอบ นั่ ง บนขี้เถ้า กล ับ
ใจเสียใหม่นานมาแล้ว 14 แต่ในการพิพากษานั้ น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษ
ของเจ้า 15 ฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก 16 ผู้
ทีฟั
่ งท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเรา ผูที
้ เกล
่
ียดชังท่านทั้งหลายก็เกลียดชังเรา ผูที
้ เกล
่
ียดชังเราก็เกลียดชังผู้
ทีทรงใช้
่
เรามา�
11 ‘ถึงแม้ผงคลี ดิ นแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติ ดอยู่กับเรา

ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ฝ่ายสาวกเจ็ด สิบ คนนั ้น กลับ มาด้วยความปรีดี ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถึง ผี ทัง้ หลายก็ ได้ อยู่ ใต้ บังคับ
ของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์� 18 พระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราได้เห็นซาตานตก
จากสวรรค์ เหมือนฟ้าแลบ 19 ดู เถิด เราได้ ให้ พวกท่านมี อา
ํ นาจเหยียบงู รา
้ ยและแมลงป่อง และมี
อํานาจใหญ่ ย่ง
ิ กว่า กํา ลัง ศั ตรู ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใดจะทํา อันตรายแก่ ท่านได้ เลย 20 แต่ ว่า อย่า เปรมปรี
ดิ ์ ในสิ่ง นี้ คือ ที่ พวกผี อยู่ ใต้ บังคับ ของท่าน แต่ จงเปรมปรีดิ ์ เพราะชื่อ ของท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ใน
โมงนั ้น เอง พระเยซู ทรงมี ความเปรมปรีดิ ์ ในพระวิญญาณ จึง ตรัสว ่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น เจ้า แห่ง
ฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ ได้ ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ ไว้จาก
คนมี ปัญญาและคนสุขุม รอบคอบ และได้ ทรงเปิด เผยสิ่ง เหล่า นี้ แก่ ทารกน้ อย ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น
อย่างนั้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระบิดาของเราได้ ทรงมอบสิ่ง
สารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรูว
้ า
่ พระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรูว
้ า
่ พระบิดาเป็นผู้
ใดนอกจากพระบุตร และผู้ ที่ พระบุตรประสงค์ จะสําแดงให้ รู ้� 23 พระองค์ ทรงเหลียวหลัง ไปทางเหล่า
17
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สาวกตรัสเฉพาะแก่พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทั้งหลายที่ได้เห็นการณ์ ซ่ง
ึ พวกท่านได้เห็นก็เป็นสุข 24 เพราะ
เราบอกท่านทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์หลายองค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้ง
หลายเห็นอยูนี
่ ้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน�
ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ
ดู เถิด มีน ัก กฎหมาย คน หนึ่ ง ยืน ขึ้น ทดลอง พระองค์ ทูล ถาม ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทํา
ประการใดเพื่อ จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� 26 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ในพระราชบัญญั ติ มี คํา เขียน
ว่า อย่างไร ท่านได้ อา
่ นเข้าใจอย่างไร� 27 เขาทูล ตอบว่า “จงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของเจ้า
ด้วยสุดจิต สุดใจของเจ้า ด้วยสุด กําลัง และสิน
้ สุด ความคิด ของเจ้า และจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง�
28 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านตอบถูก แล้ว จงกระทํา อย่างนั้ น แล้ วท ่านจะได้ ชีวต
ิ � 29 แต่ คนนั ้น
ปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่า “แล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี
“มีชายคนหนึ่ งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวก
โจรปล้น โจรนั้ น ได้ แย่ งชิง เสื้อผ้า ของเขาและทุบตี แล้ว ก็ ละทิ้ง เขาไว้ เก ื อบจะตายแล้ว 31 เผอิญ
ปุโรหิตคนหนึ่ งเดินลงไปทางนั้ น เมื่อเห็นคนนั้ นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง 32 คนหนึ่ งในพวกเลวีก็
ทํา เหมือนกัน เมื่อ มาถึงที่ น่ั น และเห็น แล้ วก ็ เลยไปเสี ยอ ีก ฟากหนึ่ ง 33 แต่ ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง เมื่อ
เดิน มาถึง คนนั้ น ครัน
้ เห็น แล้ วก ็ มี ใจเมตตา 34 เข ้า ไปหาเขาเอาผ้า พัน บาดแผลให้ พลางเอานํ้า มั
นก ั บน้ า
ํ องุน
่ เทใส่ บาดแผลนั้ น แล ้ว ให้ เขาขึ้น ขี่ สัตว์ของตนเองพามาถึง โรงแรมแห่ง หนึ่ ง และรักษา
พยาบาลเขาไว้ 35 วันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ จะไป เขาก็เอาเงิน สองเดนาริอน
ั มอบให้ เจ้ าของโรงแรม บอกเขาว่า
‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที ่ จะเสีย เกิน นี้ เมื่อ กลับ มาฉั น จะใช้ ให้ � 36 ในสามคนนั้ น ท่านคิด เห็นว
่า คนไหนปรากฏว่า เป็น เพื่อนบ้านของคนที่ ถู กพวกโจรปล้น� 37 เขาทูล ตอบว่า “คือ คนนั ้น แหละที่ ได้
แสดงความเมตตาแก่เขา� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้ นเถิด�
30 พระเยซู ตรัสตอบว่า

มารธาและมารีย์
และต่อ มาเมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกกําลัง เดิน ทางไป พระองค์ จึง ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี
ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ มารธาต้อนรับ พระองค์ ไว้ ในเรือนของเธอ 39 มารธามี น้องสาวชื่อ มารีย์ มาร ีย์ ก็ นั ่ง ใกล้
พระบาทพระเยซู ฟัง ถ้อยคํา ของพระองค์ ด้วย 40 แต่ มารธายุง่ ในการปรนนิ บั ติ มากจึง มาทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ไม่ สนพระทัยหรือ ซึ่งน้ องสาวของข้าพระองค์ ปล่อยให้ข้าพระองค์ ทําการปรนนิ บั
ติแต่คนเดียว ขอพระองค์สัง่ เขาให้มาช่วยข้าพระองค์เถิด� 41 แต่พระเยซูตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธา
เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนั ก 42 สิ่งซึ่งต้องการนั้ นมีแต่ สิ่งเดียว มารีย์ได้ เลือก
เอาส่วนดีนั้ น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้�
38
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แบบอย่างของการอธิษฐาน
1 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงอธิษฐานอยู่ ในที่ แห่ง หน ่ง
ึ พอจบแล้ว สาวกของพระองค์ คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ขอสอนพวกข้า พระองค์ ให้ อธิษฐาน เหมือ นยอห์น ได้ สอนพวกศิษย์ ของตน� 2 พระองค์
จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านอธิษฐานจงว่า ‘ข้า แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ สถิต ในสวรรค์
ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เคารพสัก การะ ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตั้ง อยู่ นํ้า พระทัย
ของพระองค์ สา
ํ เร็จ ในสวรรค์ อย่างไร ก็ ให้ สําเร็จ บนแผ่น ดิน โลกเหมือนกัน อย่างนั้ น 3 ขอทรงโปรด
ประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ท้ังหลายทุกๆวัน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้ง
หลาย ด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้ น ขออย่าทรงนําข้าพระองค์
เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย� ”
คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ผู้ ใดในพวกท่านมี มิ ตรสหายคนหนึ่ ง และจะไปหามิตรสหายนั้ น ในเวลา
เทีย
่ งคืนพูดกับเขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอให้ฉั นยืมขนมปังสามก้อนเถิด 6 เพราะเพื่อนของฉั นคนหนึ่ งเพิ่ง
เดินทางมาหาฉั น และฉั นไม่มีอะไรจะให้เขารับประทาน� 7 ฝ่ายมิตรสหายทีอยู
่ ข้
่ างในจะตอบว่า ‘อย่า
รบกวนฉั นเลย ประตู ก็ปิดเสียแล้ว ทั้งพวกลู กก็นอนร่วมเตียงกับฉั นแล้ว ฉั นจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่
ได้� 8 เราบอกท่านทั้งหลายว่า แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้ นเพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่ว่าเพราะ
วิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ 9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้
จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุ กคนที่แสวงหาก็จะ
พบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 11 มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหิน
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ให้เขาหรือ หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลงป่องให้เขาหรือ
13 เพราะฉะนั้ น ถ้า ท่านทั้ง หลายเองผู้ เป็น คนชั่ว ยัง รูจ
้ ัก ให้ ของดี แก่ บุ ตรของตน ยิ่ง กว่า นั้ น สัก เท่าใด
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผูที
้ ขอต่
่
อพระองค์�
พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)

14 พระองค์ ทรงขับ ผี ใบ้ อยู่

และต่อ มาเมื่อ ผี ออกแล้ว คนใบ้ จึง พูด ได้ และประชาชนก็ ประหลาดใจ 15 แต่
บางคนในพวกเขาพูด ว่า “คนนี้ ขับ ผี ออกได้ โดยใช้ อาํ นาจของเบเอลเซบู ลนายผี นั ้น � 16 คนอื่นๆทดลอง
พระองค์ โดยขอจากพระองค์ ให้เห็นหมายสําคัญจากสวรรค์ 17 แต่ พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา จึง
ตรัสกับเขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป ครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกับครัว
เรือนก็จะล่มสลาย 18 และถ้าซาตานแก่งแย่งกันระหว่างมันเอง อาณาจักรของมันจะตั้งอยูอ
่ ย่างไรได้
เพราะท่านทั้งหลายว่าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล 19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูลน้น
ั พวกพ้อง
ของท่านทั้ง หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั้ น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน
กล่าวโทษพวกท่าน 20 แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึง
ท่านแล้ว 21 เมื่อ ผู้ มี กําลัง มากคนหนึ่ ง ถือ อาวุธ เฝ้า บ้านของตนอยู่ สิ่ง ของของเขาก็ปลอดภัย 22 แต่
เมื่อ คนมี กําลัง มากกว่า เขามาต่อสู้ ชนะเขา คนนั้ นก ็ ชิงเอาเครื่องอาวุธ ที่ เขาได้ วางใจนั้ น ไปเสีย แล ้ว
แบ่งปันของทีเ่ ขาได้รบ
ิ เอาไปนั้ น 23 ผูที
้ ไม่
่ อยูฝ่
่ ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผูที
้ ไม่
่ รวบรวมไว้กับเรา
ก็เป็นผูก
้ ระทําให้กระจัดกระจายไป
การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
มันก็ท่องเทีย
่ วไปในที่กันดารเพื่อแสวงหาที่หยุดพัก และเมื่อ
ไม่ พบมัน จึง กล่าวว่า ‘ข้า จะกลับ ไปยัง เรือนของข้า ที่ ได้ ออกมานั้ น� 25 และเมื่อ มาถึ งก ็ เห ็น เรือนนั้ น
กวาดและตกแต่งไว้แล้ว 26 มันจึงไปรับเอาผีอ่ ืนอีกเจ็ดผีรา
้ ยกว่ามันเอง แล้ว ก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่น่ั น
และในที่สุดคนนั้ นก็เลวร้ายกว่าตอนแรก� 27 ต่อมาเมื่อพระองค์ยงั ตรัสคําเหล่านั ้น มีผู้หญิงคนหนึ่ งใน
หมู่ ประชาชนร้องทูล พระองค์ ว่า “ครรภ์ ซึ่ง ปฏิ สนธิพระองค์ และหัวนมที่ พระองค์ เสวยนั ้ นก ็ เป็นสุข � 28 แต่
พระองค์ตรัสว่า “มิใช่เช่นนั้ น แต่คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะ
นั้ นไว้ ก็เป็นสุข�
24 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
พระองค์ตัง้ ต้นตรัสว่า “คนยุคนเี้ ป็นคนชั่ว มีแต่แสวงหาหมายสําคัญ
และ จะ ไม่ โปรด ให้ หมาย สําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมาย สําคัญ ของ โย นาห์ ศาสดา พยากรณ์ เท่านั้ น
30 ด้วยว่าโยนาห์ได้ เป็นหมายสําคัญแก่ ชาวนี นะเวห์ฉั นใด บุ ตรมนุษย์จะเป็นหมายสําคัญแก่ คนยุคนี้
ฉั น นั้ น 31 นางกษั ตริย์ ฝ่ายทิศ ใต้ จะลุก ขึ้น ในวัน พิพากษาพร้อมกับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษคนในยุ
คนี้ ด้วยว่าพระนางนั้ นได้มาจากทีส
่ ุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด
ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่ 32 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะ
กล่าวโทษคนในยุ คน ี้ ด้วยว่า ชาวนี นะเวห์ ได้ กล ับ ใจใหม่ เพราะคํา ประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ซึ่ง
ใหญ่กว่าโยนาห์มีอยูที
่ น
่ ี่
29 เมื่อคนทัง
้ ปวงประชุมแน่ นขึ้น

จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
ไม่มี ผู้ ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะตั้ง ไว้ ในที่ กําบัง หรือ เอาถัง ครอบไว้ แต่ ตั้ง ไว้ บนเชิง เทียน เพื่อ คน
ทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ 34 ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั้ นเมื่อตาของท่านดี ทั้งตั
วก็เต็มไปด้วยความสว่าง แต่ เมื่อตาของท่านชั่ว ทั้ง ตัว ของท่านก็เต็มไปด้วยความมืด 35 เหตุ ฉะนั้ น
จงระวัง ให้ ดี ไม่ ให้ ความสว่างซึ่ง อยู่ ในท่านเป็น ความมืด นั่ นเอง 36 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า กายทั้ง สิ้น ของท่าน
เต็มด้วยความสว่าง ไม่มีที่มืดเลย ก็จะสว่างตลอด เหมือนอย่างแสงสว่างของเทียนที่สอ
่ งมาให้ท่าน�
37 เมื่อพระองค์ยง
ั ตรัสอยู่ คนหนึ่ งในพวกฟาริสีอ้อนวอนพระองค์ให้เสวยกับเขา พระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรง
เอนพระกายลง 38 ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างก่อนเสวยก็ประหลาดใจ
33

รู ปแบบแห่งความชอบธรรมที่ปรากฏเท่านั ้นก็ยงั ไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าพวกฟาริสี ย่อมชําระถ้วยชามภายนอก แต่ ภายในของเจ้า
เต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้าย 40 คนโฉดเขลา ผู้ที่ได้สร้างภายนอกก็ได้สร้างภายในด้วยมิใช่
หรือ 41 แต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยูภายใน
่
และดูเถิด สิ่งสารพัดกบริ
็ สุทธิแก่
์ เจ้าทั้งหลาย 42 แต่วิบัติ
แก่ เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่า พวกเจ้า ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง ของสะระแหน่ และขมิ้น และผัก ทุก อย่าง และได้
ละเว้น การพิพากษาและความรัก ของพระเจ้า เสีย สิ ่ง เหล่า นั้ น พวกเจ้า ควรได้ กระทํา อยู่แล้ว แต่ สิ่ งอ
39
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่น
ื นั้ นกไม่
็ ควรละเว้นด้วย 43 วิบัติแก่เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่าพวกเจ้าชอบทีน
่ ่ั งอนม
ั เกี
ี ยรติในธรรมศาลา
และชอบให้เขาคํานั บที่กลางตลาด 44 วิบัติแก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
ด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนทีฝ
่ ง
ั ศพซึ่งมิได้ปรากฏ และคนทีเ่ ดินเหยียบทีน
่ ่ั นก็ไม่รูว่
้ ามีอะไร�
ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้
นั ก กฎหมายคนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง ท่านว่า อย่างนั ้น ท่านก็ ติ เตียนพวกเราด้วย�
46 พระองค์ ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมายด้วย เพราะพวกเจ้า เอาของหนั ก ที่ แบกยากนั ก วาง
บนมนุษย์ แต่ส่วนพวกเจ้าเองก็ไม่จับต้องของหนั กนั้ นเลยแม้แต่นิ้วเดียว 47 วิบัติแก่เจ้าทั้งหลาย เพ
ราะเจ้าก่ออุโมงค์ฝง
ั ศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษของเจ้าเองก็ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์
นั้ น 48 ดังนั้ นพวกเจ้าจึงเป็นพยานว่าเจ้าเห็นชอบในการของบรรพบุรุษของเจ้า ด้วยว่าเขาได้ฆา
่ พวก
ศาสดาพยากรณ์ นั้ น แล้วพวกเจ้าก็ก่ออุโมงค์ฝง
ั ศพให้ 49 เหตุฉะนั้ น พระปัญญาของพระเจ้าก็ตรัสด
้วยว่า ‘เราจะใช้พวกศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่าเสียบ้าง และข่มเหงบ้าง�
50 เพื่อ คนยุ คน ี้ แหละจะต้องรับ ผิด ชอบในเรื่องโลหิต ของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ต้องไหลออก
ตั้งแต่ แรกสร้างโลก 51 คือ ตั้งแต่ โลหิต ของอาแบล จนถึง โลหิต ของเศคาริยาห์ ที่ ถู กฆ่า ตายระหว่าง
แท่น บูชากับ พระวิ หาร เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนยุ คน ี้ จะต้องรับ ผิด ชอบในโลหิ ตน ้น
ั
52 วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมาย ด้วยว่า เจ้า ได้ เอาลู กก ุญ แจแห่ง ความรู ้ ไปเสีย คือ พวกเจ้า เองก็ ไม่
เข้าไป และคนที่ กําลัง เข้าไปนั้ น เจ้า ก็ได้ ขัด ขวางไว้� 53 เมื่อ พระองค์ ยงั ตรัส คํา เหล่า นั ้น แก่ เขา พวกธร
รมาจารย์และพวกฟาริสี ก็ ตัง้ ต้นยัว่ เย้าพระองค์อย่างรุ นแรง หมายให้ตรัสต่อไปหลายประการ 54 คอยหวัง
จับผิดในพระดํารัสของพระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ได้
45
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เชื้อของพวกฟาริสี

1 ในระหว่างนั ้นคนเป็ นอันมากนั บไม่ ถ้วนชุ มนุมเบียดเสียดกันอยู่

พระองค์ทรงตัง้ ต้นตรัสกับเหล่าสาวก
ของพระองค์ก่อนว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี ซึ่งเป็นความหน้าซื่อใจคด 2 เพราะว่าไม่
มีสิ่งใดปิดบังไว้ทีจะไม่
่
ต้องเปิดเผย หรือการลับทีจ
่ ะไม่เผยให้ประจักษ์ 3 เหตุฉะนั้ น สิ่งสารพัดซึ่งพวก
ท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยน
ิ ในที่สว่าง และซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน 4 มิตรสหายของเราเอ๋ย เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย และภายหลัง
ไม่มีอะไรที่จะทําได้ อีก 5 แต่ เราจะเตือนให้ท่านรู ว
้ า
่ ควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ ผู้ทรงฆ่าแล้ วก็ยั
งมีฤทธิ์อํานาจที่จะทิ้งลงในนรกได้ แท้จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั้ นแหละ 6 นกกระจอกห้า
ตัว เขาขายสองบาทมิ ใช่หรือ และนกนั้ น แม้ สก
ั ตัว เดียว พระเจ้า มิ ได้ ทรงลืม เลย 7 ถึง ผมของท่านทั้ง
หลายก็ทรงนั บไว้แล้วทุกเส้น เหตุ ฉะนั้ น อย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจอกหลาย
ตัว 8 และเราบอกท่านทั้งหลายด้วยว่า ผู้ใดที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ บุ ตรมนุษย์ก็จะรับผู้น้ั นต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วย 9 แต่ผู้ที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้น้ั นต่อหน้าเหล่าทูต
สวรรค์ ของพระเจ้า 10 ผู้ ใดจะกล่าวร้ายต่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้ นั้ น ได้ แต่ ถ้า ผู้ ใดจะ
กล่าวหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้ นไม่ได้ 11 เมื่อเขาพาพวกท่าน
เข้า ในธรรมศาลา หรือ ต่อ หน้า เจ้า เมือง และผู้ ที่ มี อา
ํ นาจ อย่า กระวนกระวายว่า จะตอบอย่างไรหรือ
อะไร หรือจะกล่าวอะไร 12 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั้ นเองว่า
ท่านควรจะพูดอะไรบ้าง� 13 และมีผูหน
้ ่ง
ึ ในหมูค
่ นทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอสัง่ พีช
่ ายของข้าพเจ้า
ให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้า� 14 แต่ พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “บุ รุษเอ๋ย ใครได้ ต้ังเราให้เป็นตุลาการ หรือ
เป็นผูแบ
้ ง
่ มรดกให้ท่าน� 15 แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า “จงระวังและเว้นเสียจากความโลภ
เพราะว่าชีวต
ิ ของบุคคลใดๆมิได้อยูในของบริ
่
บูรณ์ซ่ง
ึ เขามีอยูนั
่ ้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
และพระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขาฟัง ว่า “ไร่นาของเศรษฐี คนหนึ่ ง เกิด ผลบริบู รณ ์ มาก
17 เศรษฐี คนนั้ น จึง คิด ในใจว่า ‘เราจะทํา อย่างไรดี เพราะว่า เราไม่ มี ที่ ที่ จะเก็บ ผลของเรา� 18 เขาจึง
คิดว่า ‘เราจะทําอย่างนี้ คือจะรื้อยุง
้ ฉางของเราเสีย และจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าว
และสมบัติ ทั้งหมดของเราไว้ที่น่ั น 19 แล้วเราจะว่าแก่ จิ ตใจของเราว่า “จิ ตใจเอ๋ย เจ้ ามีทรัพย์สมบัติ
มากเก็บ ไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริง เถิด� ’ 20 แต่ พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า ‘เจ้ าคนโง่
ในคืนวันนี้ ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้น้ั นจะเป็นของใครเล่า�
21 คนที ่ ส่ า
ํ สมทรัพย์ สมบัติ ไว้ สําหรับ ตัว และมิ ได้ มั่งมี จําเพาะพระเจ้า ก็ เป็น เช่น นั้ น แหละ� 22 และ
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ พระองค์ ว่า “เหตุ ฉะนั้ น เรา บอก ท่าน ทั้ง หลาย ว่า อย่า กระวนกระวาย
ถึง ชีวต
ิ ของ ตน ว่า จะ เอา อะไร กิน และ อย่า กระวนกระวาย ถึง ร่างกาย ของ ตน ว่า จะ เอา อะไร นุ่ง ห่ม
16
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23 เพราะว่าชีวต
ิ สําคัญยิ่งกว่าอาหาร

และร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม 24 จงพิจารณาดูอีกา มั
นม ิ ได้ หว่าน มิได้ เกีย
่ ว และมิ ได้ มี ยุ ้ง หรือ ฉาง แต่ พระเจ้า ยัง ทรงเลี้ยงมัน ไว้ ท่านทั้ง หลายก็ ประเสริฐ
กว่า นกมากที เดียว 25 มี ใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อ ความสูง ให้ ยาวออกไปอีก
ศอกหนึ่ งได้หรือ 26 เหตุฉะนั้ น ถ้าสิ่งเล็กน้ อยทีส
่ ุดยังทําไม่ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอ่ ืนทําไม
อีกเล่า 27 จงพิจารณาดอกไม้วา
่ มันงอกเจริญขึ้นอย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ป่ นด้
ั าย แต่เราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ ดอกหนึ่ ง 28 แม้ว่า
พระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าทีทุ
่ ่งนาอย่างนั้ น ซึ่งเป็นอยูวั
่ นนี้ และรุง
่ ขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผูที
้ มี
่ ความเชื่อ
น้ อย พระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้ นสักเท่าใด 29 ท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไร
ดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจสงสัยเลย 30 เพราะว่าคนทุกประเทศทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่
ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ 31 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหา
อาณาจักรของพระเจ้า แล ้ วจะทรงเพิ่ม เติ มสิ่ง ทั้ง ปวงเหล่า นี้ ให้ แก่ ท่าน 32 ฝูง แกะเล็ก น้ อยเอ๋ย อย่า
กลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยที่จะประทานอาณาจักรน้น
ั ให้แก่ท่าน 33 จงขายของ
ที่ท่านมีอยู่และทําทาน จงกระทําถุงใส่เงินสําหรับตนซึ่งไม่รูเก่
้ า คือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซ่ง
ึ ไม่
เสื่อมสูญ ไป ที่ ขโมยมิ ได้ เข ้า มาใกล้ และที่ ตัว มอดมิ ได้ ทําลายเสีย 34 เพราะว่า ทรัพย์ สมบัติ ของท่าน
อยูที
่ ไ่ หน ใจของท่านก็อยูที
่ นั
่ ่ นด้วย
เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู

35 ท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้

และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่ 36 พวกท่านเองจงเหมือนคน
ที่คอยรับนายของตน เมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเมื่อนายมาเคาะประตู แล้ว เขาจะเปิดให้
นายทั นที ได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุข เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า
นายนั้ น จะคาดเอวไว้และให้ผู้รบ
ั ใช้เหล่ านั้ น เอนกายลงและนายนั้ น จะมาปรนนิ บั ติ เขา 38 ถ้า นายมา
เวลาสองยามหรือสามยาม และพบผู้รับใช้อยู่อย่างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้เหล่ านั้ นก็จะเป็นสุข 39 ให้เข้าใจอย่าง
นี้ เถอะว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรูได้
้ ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของ
เขาได้ 40 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พรอ
้ มด้วย เพราะบุตรมนุษย์เสด็จมาในโมงทีท
่ ่าน
ไม่คิดไม่ฝัน� 41 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นแก่พวกข้าพระองค์
หรือ หรือตรัสแก่คนทัง้ ปวง�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ

องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “ใครเป็น คนต้น เรือนสัตย์ ซ่ อ
ื และฉลาด ที่ นายได้ ต้ัง ไว้เหนื อ พวกคนใช้
สําหรับแจกอาหารตามเวลา 43 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู่อย่างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั้ นก็จะเป็นสุข 44 เรา
บอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า นายจะตั้งเขาไว้ให้ดู แลบรรดาข้าวของทั้งสิ้นของท่าน 45 แต่ ถ้าผู้
รับใช้นั้ นจะคิดในใจว่า ‘นายของข้าคงจะมาช้า� แล้วจะตั้งต้นโบยตีผู้รบ
ั ใช้ชายหญิงและกินดื่มเมาไป
46 นายของผู้ รับ ใช้ ผู้ นั้ น จะมาในวันที ่ เขาไม่ คิด ในโมงที่ เขาไม่ รู ้ และจะทําโทษเขาถึง สาหัส ทั้ง จะขับ
ไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่เชื่อ 47 ผู้รบ
ั ใช้นั้ นที่ได้รูนํ
้ ้ าใจของนาย และมิได้เตรียมตัวไว้ มิได้กระทําตาม
นํ้าใจนาย จะต้องถูกเฆีย
่ นมาก 48 แต่ผูที
้ มิ
่ ได้รู ้ แล้วได้กระทําสิ่งซึ่งสมจะถูกเฆีย
่ น ก็จะถูกเฆีย
่ นน้ อย ผู้
ใดได้รบ
ั มาก จะต้องเรียกเอาจากผู้น้ั นมาก และผูใ้ ดได้รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผูน
้ ้ั นมาก
42

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้า หากไฟนั้ น ได้ ติ ดขึ้น แล้ว
50 เราจะต้องรับ บัพ ติศ มาอย่างหนึ่ ง เราเป็น ทุกข์ มากจนกว่า จะสําเร็จ 51 ท่านทั้ง หลายคิด ว่า เรา
มาเพื่อ จะให้ เก ิด สันติภาพในโลกหรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่ จะให้ แตกแยกกัน ต่างหาก 52 ด้วยว่า
ตั้งแต่ นี้ ไปห้า คนในเรือนหนึ่ งก ็ จะแตกแยกกัน คือ สามต่อ สองและสองต่อ สาม 53 พ่อ จะแตกแยก
จากลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่ แม่สามีจากลูกสะใภ้
และลูก สะใภ้ จากแม่ สามี � 54 และพระองค์ ตรัส กับ ประชาชนอี กว่า “เมื่อ ท่านทั้ง หลายเห็น เมฆเกิด ขึ้น
ในทิศตะวันตก ท่านก็กล่าวทั นที ว่า ‘ฝนจะตก� และก็เป็นอย่างนั้ นจริง 55 เมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่
ทิศใต้ ท่านก็ว่า ‘จะร้อนจัด� และก็เป็นจริง 56 เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าทั้งหลายรูจ
้ ักวิจัยความเป็นไป
ของแผ่นดินและท้องฟ้า แต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนีไม่
้ ได้ 57 เหตุไฉนเจ้าทั้งหลาย
ไม่ ตัดสิน เอาเองว่า สิ่ง ไรเป็น สิ่ง ที่ ถูก 58 เพราะเมื่อ เจ้า กับ โจทก์ พากัน ไปหาผู้ พิพากษา จงอุตส่าห์ หา
ช่องที่จะปรองดองกับเขาเมื่อยังอยู่กลางทาง เกลือกว่าเขาจะฉุ ดลากเจ้าเข้าไปถึงผู้พิพากษา และผู้
พิพากษาจะมอบเจ้า ไว้กับ ผู้ คุม และผู้ คุ มจะขัง เจ้า ไว้ในเรือนจํา 59 เราบอกเจ้า ว่า เจ้ าจะออกจากที่
นั่ นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้ ครบทุกสตางค์�
49 เรามาเพื่อ จะทิ้ง ไฟลงบนแผ่น ดิน โลก
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กลับใจหรือพินาศ
มีบางคนอยู่ที่นั ่นเล่าเรือ
่ งชาวกาลิลี ซึ่งปี ลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครือ
่ งบูชาของเขา ให้
พระองค์ฟัง 2 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้ นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาว
กาลิลีอ่น
ื ๆทั้งปวง เพราะว่าเขาได้ทุกข์ทรมานอย่างนั้ นหรือ 3 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่าน
ทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน 4 หรือสิบแปดคนนั้ นซึ่งหอรบทีสิ
่ โลอัมได้พังทับ
เขาตายเสียนั้ น ท่านทั้งหลายคิดว่า เขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ
5 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน�
1 ขณะนั ้น

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)

“คนหนึ่ งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งปลูกไว้ในสวนองุน
่ ของตน และเขามา
หาผลทีต
่ ้นนั้ นแต่ไม่พบ 7 เขาจึงว่าแก่คนทีร
่ ก
ั ษาสวนองุนว
่ ่า ‘ดูเถิด เรามาหาผลทีต
่ ้นมะเดื่อนี้ ได้สาม
ปี แล้ว แต่ ไม่ พบ จงโค่ นม ัน เสีย จะให้ ดิ นรกไปเปล่าๆทําไม� 8 แต่ ผู้ รักษาสวนองุน
่ ตอบเขาว่า ‘นาย
เจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนอี
ี้ ก ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่ 9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลัง
ท่านจงโค่นมันเสีย� ”
6 พระองค์ตรัสคําอุปมาต่อไปนี้ ว่า

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต
พระองค์ ทรงสัง่ สอนอยู่ ที่ ธรรมศาลาแห่ง หนึ่ ง ในวัน สะบาโต 11 และดู เถิด มี หญิง คนหนึ่ ง ซึ่ งม ี ผี เข ้า
สิงทําให้พิการมาสิบแปดปี แล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ้นไม่ได้ เลย 12 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นเขา จึงเรียก
และตรัสกับเขาว่า “หญิงเอ๋ย ตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้ว� 13 พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ บนเขา
และในทันใดนั ้นเขาก็ยด
ื ตัวตรงได้ และสรรเสริญพระเจ้า 14 แต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจ เพราะพระเยซูได้
ทรงรักษาโรคในวันสะบาโต จึงว่าแก่ประชาชนว่า “มีหกวันที่ควรจะทํางาน เหตุฉะนั ้นในหกวันนั ้นจงมาให้
รักษาโรคเถิด แต่ในวันสะบาโตนั ้นอย่าเลย� 15 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเขาว่า “คนหน้าซื่อใจคด เจ้
าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กินนํ้าในวันสะบาโตมิใช่หรือ 16 ดูเถิด ฝ่ายหญิงผู้
นี้ เป็นบุตรีของอับราฮัม ซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้สิบแปดปี แล้ว ไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่อง
จองจําอันนี้ ในวันสะบาโต� 17 เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั ้นแล้ว บรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ กับพระองค์ต้อง
ขายหน้า และประชาชนทัง้ หลายก็เปรมปรีดิ์เพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
10

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)

18 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า เหมือนสิ่ง ใด และเราจะเปรียบอาณาจั กรน้ั นก ับ อะไร
19 ก็ เปรียบเหมือนเมล็ด พันธุ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ที่ คนหนึ่ ง ได้ เอาไปปลูก ในสวนของตน มัน งอกขึ้น

ดี
เป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัยอยูต
่ ามกิ่งก้านของต้นนั้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)

พระองค์ ตรัส อี กว่า “เราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้า กับ สิ่ง ใด 21 ก็ เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่ง ผู้
หญิงคนหนึ่ งเอาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้ นฟูข้น
ึ ทั้งหมด� 22 พระองค์เสด็จไปตามบ้านตามเมือง
23
สัง่ สอนเขา และทรงดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม มีคนหนึ่ งทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนที ่รอด
นั ้นน้ อยหรือ� พระองค์ ตรัสแก่ เขาทัง้ หลายว่า 24 “จงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้ 25 เมื่อเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้ว และ
ท่านทั้งหลายเริม
่ ายนอกเคาะทีประตู
่
ว่า ‘นายเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านนั้ น
่ ยืนอยูภ
จะตอบท่านทั้งหลายว่า ‘เราไม่รูจั
้ กเจ้าว่าเจ้ามาจากไหน� 26 ขณะนั้ นท่านทั้งหลายเริม
่ จะว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้กินได้ด่ ืมกับท่าน และท่านได้ส่ง
ั สอนที่ถนนของพวกข้าพเจ้า� 27 เจ้าบ้านนั้ นจะว่า ‘เราบอกเจ้าทั้ง
หลายว่า เราไม่ รู ้จัก เจ้า ว่า เจ้า มาจากไหน เจ้ าผู้ กระทํา ความชั่ว ช้า จงไปเสีย ให้ พ้น หน้า เรา� 28 เมื่อ
ท่านทั้ง หลายจะเห็ นอ ับ ราฮัม อิส อัค ยาโคบ และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ในอาณาจักรของพระเจ้า
แต่ตัวท่านเองถูกขับไล่ไสส่งออกไปภายนอก ที่นั่ นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน 29 จะมีคนมาจาก
ทิศ ตะวัน ออก ทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดู เถิด
จะมีผู้ที่เป็นคนสุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผู้ที่เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย� 31 ในวันนั ้นเอง มีพวก
ฟาริสี บางคนมาทูล พระองค์ ว่า “ท่านจงไปจากที่ นี่ เถิด เพราะว่า เฮโรดใคร่จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย�
32 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “จงไปบอกสุนัขจิ้งจอกนั้ นว่า ‘ดูเถิด เราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้ และ
พรุง
่ นี้ แล้ววันที ่สามเราจะทําการให้สําเร็จ� 33 แต่ว่าจําเป็นซึ่งเราจะเดินไปวันนี้ พรุง
่ นี้ และมะรืนนี้
เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็มก็หามิได้
20

ลูกา 13:34
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พระเยซูทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ งเยรู ซาเล็มที่หลงทาง (มธ 23:37-39; ลก 19:41-44)

โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ได้ ฆ่า บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหิน ขว้างผู้ ที่ ได้ รับ ใช้ มาหาเจ้า ให้ ถึง ตาย
เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้า ไว้ เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูก อยู่ ใต้ ปี กของมัน แต่ เจ้ าไม่ ยอมเลยหนอ
35 ดูเถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิ้งให้รกร้างแก่เจ้า� และเราบอกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่า เจ้
าจะไม่ได้ เห็นเราอีกจนกว่าเวลานั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”
34

14
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต
1 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่ ง ในพวกฟาริ สี ในวัน สะบาโต จะเสวยพระ
กระยาหาร เขาทัง้ หลายคอยมองดูพระองค์ 2 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งเป็นโรคมานนํ้าอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์
3 พระเยซู จึง ตรัส ถามพวกนั ก กฎหมายและพวกฟาริสี ว่า “ถ้า จะรักษาคนป่ วยในวัน สะบาโตจะผิด พระ
ราช บัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 เขา ทัง้ หลาย ก็ นิ่ ง อยู่ พระองค์ ทรง รับ และ รักษา คน นั ้น ให้ หาย แล้ว ก็ ให้ เขา ไป
5 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาทัง
้ หลายว่า “คนไหนในพวกท่าน ถ้า จะมี ลาหรือ วัว ตกบ่อ จะไม่ รีบฉุ ด ลากมัน
ออกในวันสะบาโตหรือ� 6 เขาทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่

7 ฝ่ายพระองค์ เมื่อทอดพระเนตรเห็นคนทัง
้ หลายที่ รบ
ั เชิญนั ้นได้เลือกเอาที่ อันมีเกียรติ

พระองค์จึงตรัส
คําอุปมาแก่เขาว่า 8 “เมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรส อย่าเอนกายลงในที่อันมีเกียรติ เกลือกว่า
เขาได้ เชิญ คนมี เกียรติ มากกว่า ท่านอีก 9 และเจ้า ภาพที่ ได้ เชิญ ท่านทั้ง สองนั้ น จะมาพู ดก ั บท ่า นว่า
‘จงให้ ที่ นั่ ง แก่ ท่านผู้ นี้ เถิด � แล ้ว เมื่อ นั้ น ท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ ต่ ํา ได้ รบ
ั ความอดสู 10 แต่ เมื่อ ท่าน
ได้รบ
ั เชิญแล้ว จงไปเอนกายลงในที่ต่ ําก่อน เพื่อว่าเมื่อเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านมาพูดกับท่านว่า ‘สหาย
เอ๋ย เชิญเลื่อนไปนั่ งที่อนม
ั ีเกียรติ� แล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่เอนกายลงรับประทาน
ด้วยกัน นั้ น 11 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ได้ ยกตัว ขึ้น จะต้องถูก เหยียดลง และผู้ ที่ถ่อมตัว ลงนั้ น จะได้ รบ
ั การยก
ขึ้น� 12 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ คนที่ เชิญ พระองค์ ว่า “เมื่อ ท่านจะทําการเลี้ยง จะเป็นกลางวัน หรือ เวลา
เย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เกลือกว่าเขาจะ
เชิญ ท่านอีก และท่านจะได้ รบ
ั การตอบแทน 13 แต่ เมื่อ ท่านทําการเลี้ยง จงเชิญ คนจน คนพิการ คน
ง่อย คนตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุข เพราะว่า เขาไม่ มี อะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยว่า ท่านจะได้ รบ
ั
ตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว�
คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)

15 ฝ่ายคนหนึ่ งที่เอนกายลงรับประทานด้วยกัน เมื่อได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นจึงทูลพระองค์ว่า “ผูที
้ ่จะรับประทาน

อาหารในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ เป็นสุข � 16 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทําการเลี้ยง
ใหญ่ และได้เชิญคนเป็นอันมาก 17 เมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้ว เขาก็ใช้ผู้รบ
ั ใช้ของตนไปบอกคนทั้งหลายที่
ได้ รับเชิญ ไว้แล ้ วว ่า ‘เชิญ มาเถิด เพราะสิ่ง สารพัดเตรียมไว้พร ้ อมแล้ว� 18 บรรดาคนทั้ง หลายก็เริม
่
พากันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า ‘ข้าพเจ้าได้ซ้ อ
ื นาไว้และจะต้องไปดูนาน้น
ั ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 19 อี
กคนหนึ่ ง ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ซ้ อ
ื วัว ไว้ห้า คู่ และจะต้องไปลองดูวัวน้น
ั ข้าพเจ้า ขอตัว เถอะ� 20 อีกคนหนึ่ ง
ว่า ‘ข้าพเจ้า พึ่ง แต่งงานใหม่ เหตุ ฉะนั้ น ข้าพเจ้า ไปไม่ได้ � 21 ผู้รบ
ั ใช้นั้ น จึง กลับ มาเล่า เนื้ อ ความให้เจ้
านายฟัง นายเจ้าของบ้านก็โกรธ จึง สั่ง ผู้ รับ ใช้ว่า ‘จงออกไปโดยเร็ว ตามถนนใหญ่ และตรอกน้ อยใน
เมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้า มาที่ นี่ � 22 แล ้ว ผู้ รับ ใช้ จึง บอกว่า ‘นายเจ้าข้า
ข้าพเจ้าได้ กระทําตามท่านสั่งแล้ว และยังมีที่ว่างอยู�
่ 23 เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้ นว่า ‘จงออกไปตาม
ทางใหญ่และรัว
้ ต้นไม้ทั้งหลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม 24 เพราะเราบอกเจ้า
ว่า ในพวกคนทั้งหลายทีได้
่ รับเชิญไว้นั้ น ไม่มสั
ี กคนหนึ่ งจะได้ล้ิมเครื่องของเราเลย� ”
สิ่งที่สาวกต้องสละ

พระองค์ จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่า 26 “ถ้าผู้ใดมาหาเรา และ
ไม่ ชังบ ิ ดามารดา บุ ตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ ทั้ง ชีวต
ิ ของตนเองด้วย ผู้ นั้ น จะเป็น สาวกของ
เราไม่ได้ 27 ผูใดมิ
้
ได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั
้ ้ นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 28 ด้วยว่าในพวก
ท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้ อม จะไม่น่ั งลงคิดราคาดู เสียก่อนว่า จะมีพอสร้างให้สา
ํ เร็จได้ หรือ
ไม่ 29 เกรงว่า เมื่อ ลงรากแล้ว และกระทํา ให้ สา
ํ เร็จ ไม่ ได้ คนทั้ง ปวงที่ เห ็น จะเริม
่ เยาะเย้ย เขา 30 ว่า
‘คนนี้ ต้ังต้ นก่อ แต่ ทําให้สําเร็จไม่ได้ � 31 หรือมีกษั ตริย์องค์ ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษั
25 คนเป็ นอันมากได้ ไปกับพระองค์
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ตริย์อื่น จะมิได้นั่ งลงคิดดูก่อนหรือว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั้ น
ได้หรือไม่ 32 ถ้าสู้ไม่ได้ เมื่อยังอยู่ห่างกั นก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน 33 ก็เช่นนั้ นแหละ ผู้ใดใน
พวกท่านที่ มิได้ สละสิ่ง สารพัด ที่ ตนมี อยู่ จะเป็น สาวกของเราไม่ ได้ 34 เกล ือ เป็น สิ่ งด ี แต่ ถ้า แม้ เกล ือ
นั้ นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ 35 จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้ จะหมักไว้กับกอง
มูลสัตว์ทําปุยก
๋ ็ไม่ได้ แต่เขาก็ท้ิงเสียเท่านั้ น ใครมีหู จงฟังเถิด�

15
พวกฟาริสีขีบ
้ ่น

1 ครัง
้ นั ้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคนบาปก็เข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ 2 ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธร

รมาจารย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา�
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)

พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาให้ เขาฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า 4 “ในพวกท่านมี คนใดที่ มี แกะร้อยตัว และตัว หนึ่ ง
หายไป จะไม่ ละเก้า สิบ เก้า ตั วน ้น
ั ไว้ ที่ กลางทุ่ง หญ้า และไปเทีย
่ วหาตั วท ี่ หายไปนั้ น จนกว่า จะได้ พบ
หรือ 5 เมื่อ พบแล้ว เขาก็ ยกขึ้น ใส่ บ่า แบกมาด้วยความเปรมปรีดิ ์ 6 เมื่อ มาถึ งบ ้านแล้ว จึง เชิญ พวก
มิตรสหายและเพื่อนบ้านให้ มาพร้อมกัน พู ดก ับ เขาว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะข้าพเจ้า ได้ พบ
แกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้ นแล้ว� 7 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้ นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์
เพราะคนบาปคนเดียวทีกล
่ ับใจใหม่ มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนทีไม่
่ ต้องการกลับใจใหม่
3

คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป

หญิง คนใดที่ มี เหรียญเงิน สิบ เหรียญ และเหรียญหนึ่ ง หายไป จะไม่ จุ ดเทียนกวาดเรือนค้นหาให้
ละเอียดจนกว่าจะพบหรือ 9 เมื่อพบแล้ว จึงเชิญเหล่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พูดว่า
‘จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้ พบเหรียญเงินที ่หายไปนั้ นแล้ว� 10 เช่นนั้ นแหละ เราบอก
ท่านทั้งหลายว่า จะมีความปรีดีในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวทีกล
่ ับใจใหม่�
8

คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป

พระองค์ ตรัสว ่า “ชายคนหนึ่ งม ี บุ ตรชายสองคน 12 บุ ตรคนน้ อยพู ดก ับบิ ดาว ่า ‘บิ ดาเจ้าข้า ขอ
ทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด� บิดาจึงแบ่งสมบัติ ให้แก่ บุ ตรทั้งสอง 13 ต่อมาไม่กี่วัน บุ ตรคน
น้ อยนั้ นก็รวบรวมทรัพย์ท้ังหมดแล้วไปเมืองไกล และได้ผลาญทรัพย์ของตนที่น่ั นด้วยการเป็นนั กเลง
14 เมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนั กทั่วเมืองนั้ น เขาจึงเริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัยอยู่กับ
ชาวเมืองนั้ นคนหนึ่ ง และคนนั้ นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา 16 เขาใคร่จะได้อมท
่ กิน
่ิ ้องด้วยฝักถั่วทีหมู
นั้ น แต่ ไม่มี ใครให้ อะไรเขากิน 17 เมื่อ เขารู ส
้ า
ํ นึ ก ตัว แล้ว จึง พูด ว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเรามี มาก ยั งม ี อา
หารกินอ่ม
ิ และเหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร 18 จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพู
ดกบท
ั ่านว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่สมควร
จะได้ช่ อ
ื ว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่ งเถิด� ’
11

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี

20 แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน

แต่เมื่อเขายังอยูแต่
่ ไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา จึงวิง
่
ออกไปกอดคอจุบเขา 21 ฝ่ายบุตรนั้ นจึงกล่าวแก่บิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และ
ต่อสายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ช่ อ
ื ว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไป� 22 แต่บิดาสั่งผู้รับใช้
ของตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสื้ออย่างดี ที่สุดมาสวมให้เขา และเอาแหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอารองเท้ามา
สวมให้เขา 23 จงเอาลูกวัวอว
้ นพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด 24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้
ตายแล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกันอีก� เขาทั้งหลายต่างก็เริม
่ มีความรื่นเริงยินดี
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี

25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่ น้ั น กําลัง อยู่ ที่ ทุ่ง นา

เมื่อ เขากลับ มาใกล้ บ้านแล้ วก ็ ได้ ยิน เสียงมโหรีและเต้นรํา
เขาทําอะไรกัน 27 ผู้รบ
ั ใช้จึงตอบเขาว่า ‘น้ องของท่านกลับมา
แล้ว และบิดาได้ ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี เพราะได้ ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ� 28 ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอม
เข้าไป บิ ดาจึง ออกมาชักชวนเขา 29 แต่ เขาบอกบิ ดาว ่า ‘ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ ท่านกี่ ปี มาแล้ว
และมิ ได้ ละเมิด คํา บัญชาของท่านสัก ข้อ หนึ่ ง เลย แม้แต่ เพียงลูก แพะสัก ตัว หนึ่ ง ท่านก็ ยง
ั ไม่ เคยให้
ข้าพเจ้า เพื่อ จะเลี้ยงกัน เป็ นที ่ ร่น
ื เริง ยินดี กับ เพื่อนฝูง ของข้าพเจ้า 30 แต่ เมื่อ ลูก คนนี้ ของท่าน ผู้ ได้
ผลาญสิ่ง เลี้ยงชีพ ของท่านโดยคบหญิง โสเภณี มาแล้ว ท่านยัง ได้ ฆา
่ ลูก วัวอ ้ วนพี เลี้ยงเขา� 31 บิ ดา
26 เขาจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่ งมาถามว่า

ลูกา 15:32

824

ลูกา 16:30

จึง ตอบเขาว่า ‘ลูก เอ๋ย เจ้ าอยู่ กับ เราเสมอ และสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็น ของเจ้า 32 แต่ สมควรที่
เราจะรื่นเริงและยินดี เพราะน้ องของเจ้าคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอ
ีก� ”

16

คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
1 พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์อีกว่า “ยังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือน คนหนึ่ งและมีคนมาฟ้อง
เศรษฐี ว่า คนต้น เรือนนั้ น ผลาญสมบั ติ ของท่านเสีย 2 เศรษฐี จึง เรียกคนต้น เรือนนั้ น มาว่า แก่ เขาว่า
‘เรื่องราวที่ เราได้ยน
ิ เกีย
่ วกับ เจ้า นั้ น เป็น อย่างไร จงส่ งบ ัญชี หน้าที่ ต้น เรือนของเจ้า เพราะว่า เจ้า จะ
เป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้� 3 คนต้นเรือนนั้ นคิดในใจว่า ‘เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสีย
จากหน้าที่ต้นเรือน จะขุดดิ นก็ไม่มีกําลัง จะขอทานก็อายเขา 4 เรารูแล
้ ้วว่าจะทําอะไรดี เพื่อเมื่อเรา
ถูก ถอดจากหน้าที่ ต้น เรือนแล้ว เขาจะรับ เราไว้ในเรือนของเขาได้� 5 คนนั้ น จึง เรียกลูก หนี้ ของนาย
มาทุกคน แล้วถามคนแรกว่า ‘ท่านเป็นหนี้ นายข้าพเจ้ากี่มากน้ อย� 6 เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ นํ้ามันร้อย
ถัง� คนต้น เรือนจึง บอกเขาว่า ‘เอาบัญชีของท่านนั่ ง ลงเร็วๆแล้ว แก้ เป็น ห้า สิบถัง� 7 แล ้ว เขาก็ถาม
อีกคนหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นหนี้ กีม
่ ากน้ อย� เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ ข้าวสาลีร้อยกระสอบ� คนต้นเรือนจึงบอก
เขาว่า ‘จงเอาบัญชีของท่านแก้ เป็นแปดสิบ� 8 แล ้ว เศรษฐี ก็ชมคนต้น เรือนอธรรมนั้ น เพราะเขาได้
กระทํา โดยความฉลาด ด้วยว่า ลูก ทั้ง หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย เดียวกัน เขาใช้ สติ ปัญญาฉลาด
กว่า ลูก ของความสว่างอีก 9 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า จงกระทํา ตัว ให้ มี มิ ตรสหายด้วยทรัพย์ สมบัติ
อธรรม เพื่อ เมื่อ ท่านพลาดไป เขาทั้ง หลายจะได้ ต้อ นรับท ่านไว้ในที่ อาศั ยอ ัน ถาวรเป็น นิ ตย์ 10 คนที ่
สัตย์ซื่อ ในของเล็กน้ อยทีส
่ ุด จะสัตย์ซ่ อ
ื ในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้ อยทีส
่ ุดจะอสัตย์
ในของมากเช่นกัน 11 เหตุ ฉะนั้ น ถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์
สมบัติ อัน แท้ ให้ แก่ ท่านเล่า 12 และถ้า ท่านทั้ง หลายมิ ได้ สัตย์ ซื่อ ในของของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์
อันแท้ให้เป็นของของท่านเล่า 13 ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ผู้ใดจะปรนนิ บัตินายสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้าง
หนึ่ ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ งหรือจะนั บถือนายฝ่ายหนึ่ ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรน
นิ บัติพระเจ้าและจะปรนนิ บัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้�
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู
เมื่อได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์ 15 แต่ พระองค์ตรัสแก่ เขา
ว่า “เจ้ าทั้ง หลายเป็น ผู้ ที่ ทําที ดู เป็น คนชอบธรรมต่อ หน้า มนุษย์ แต่ พระเจ้า ทรงทราบจิตใจของเจ้า
ทั้ง หลาย ด้วยว่า ซึ่ง เป็ นที ่ นับถือ มากท่ามกลางมนุษย์ ก็ ยัง เป็ นที ่ สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของ
พระเจ้า 16 มี พระราชบัญญัติ และศาสดาพยากรณ์ มาจนถึง ยอห์น ตั้งแต่ นั้ น มาเขาก็ ประกาศเรื่อง
อาณาจักรของพระเจ้า และคนทั้ง ปวงก็ ชิ งก ัน เข้าไปในอาณาจั กรน ้น
ั 17 ฟ้า และดิน จะล่วงไปก็ งา
่ ย
กว่าทีพระราชบั
่
ญญัติสักจุดหนึ่ งจะขาดตกไป
14 ฝ่ายพวกฟาริสี ที่ มี ใจรักเงิน

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-15)
แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และผู้ใดรับหญิงที่สามีได้ หย่าแล้วมา
เป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
18 ผู้ ใดหย่า ภรรยาของตน

เศรษฐีและลาซารัส
ยั งม ี เศรษฐี คนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า สี ม่วงและผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด รับ ประทานอาหารอย่างประณี ต ทุก
วันๆ 20 และมีคนขอทานคนหนึ่ งชื่อลาซารัส เป็นแผลทั้งตัว นอนอยูที
่ ประตู
่
รัว
้ บ้านของเศรษฐี 21 และ
เขาใคร่จะกินเศษอาหารทีต
่ กจากโต๊ะของเศรษฐีนั้ น แม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขา 22 อยูมาคนขอทาน
่
นั้ น ตายและเหล่า ทูต สวรรค์ ได้ นํา เขาไปไว้ที่ อกของอับ ราฮัม ฝ่ายเศรษฐี น้ั นก ็ ตายด้วย และเขาก็ ฝง
ั
ไว้ 23 แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนั ก เศรษฐีนั้ นจึงแหงนดู เห็นอับราฮัมอยู่แต่ ไกล และลา
ซารัสอย ู่ ที่ อกของท่าน 24 เศรษฐี จึง ร้องว่า ‘อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดู ข้าพเจ้า เถิด ขอใช้ลาซารัส
มาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ า
ํ มาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลว
ไฟนี้ � 25 แต่อับราฮัมตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดีสําหรับตัว และ
ลาซารัสได้ ของเลว แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาได้ รบ
ั ความเล้าโลม แต่ เจ้ าได้ รบ
ั ความทุกข์ทรมาน 26 นอกจากนั้ น
ระหว่างพวกเรากับ พวกเจ้า มี เหวใหญ่ ต้ัง ขวางอยู่ เพื่อ ว่า ถ้า ผู้ ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่ นี่ ถึง เจ้า ก็
ไม่ ได้ หรือ ถ้า จะข้ามจากที่ น่ั น มาถึง เราก็ ไม่ ได้ � 27 เศรษฐี นั้ น จึง ว่า ‘บิ ดาเจ้าข้า ถ้า อย่างนั้ น ขอท่าน
ใช้ ลาซารัส ไปยั งบ ้า นบิ ดาของข้าพเจ้า 28 เพราะว่า ข้าพเจ้า มี พี่ น้ องห้า คน ให้ ลาซารัส เป็น พยานแก่
เขา เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้ � 29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า ‘เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์
นั้ น แล้ว ให้ เขาฟัง คนเหล่า นั้ น เถิด� 30 เศรษฐี นั้ น จึง ว่า ‘มิได้ อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า แต่ ถ้า คนหนึ่ ง จาก
19
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หมู่ คนตายไปหาเขา เขาจะกลับ ใจเสีย ใหม่� 31 อับ ราฮัม จึง ตอบเขาว่า ‘ถ้า เขาไม่ ฟง
ั โมเสสและพวก
ศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ่ งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ� ”

17

พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกอี กว่า “จําเป็น ต้องมี เหตุ ให้ หลงผิด แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ก่อ เหตุ ให้ เก ิด ความ
หลงผิดนั้ น 2 ถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั้ นถ่วงเสียที่ทะเล ก็ดีกว่าให้เขานําผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ ง
ให้ หลงผิด 3 จงระวัง ตัว ให้ ดี ถ้า พี่น้องทําการละเมิด ต่อ ท่าน จงเตือนเขา และถ้า เขากลับ ใจแล้ว จง
ยกโทษให้ เขา 4 แม้ เขาจะทําการละเมิด ต่อ ท่านวัน หนึ่ ง เจ็ด หน และจะกลับ มาหาท่านทั้ง เจ็ด หนใน
วัน เดียวนั้ น แล ้ วว ่า ‘ฉั น กลับ ใจแล้ว� จงยกโทษให้ เขาเถิด� 5 ฝ่ายอัครสาวกทูล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า
“ขอพระองค์ โปรดให้ ความเชื่อ ของพวกข้าพเจ้า มากยิง่ ขึ้น� 6 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัสว ่า “ถ้า พวกท่าน
มี ความเชื่อ เท่า เมล็ด พันธุ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ท่านก็ จะสั่ง ต้น สุ กะมิ น นี้ ได้ ว่า ‘จงถอนขึ้น ออกไปปัก ใน
ทะเล� และมันจะเชื่อฟังท่าน
1

ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย

7 ในพวกท่านมี คนใดที่ มี ผู้รบ
ั ใช้ไถนาหรือเลี้ยงแกะ

เมื่อผู้รับใช้คนนั้ นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขา
ทีเดียวว่า ‘เชิญเอนกายลงรับประทานเถิด� 8 หรือจะไม่บอกเขาว่า ‘จงหาให้เรารับประทานและคาด
เอวไว้ปรนนิ บัติ เรา จนเราจะกิน และดื่ มอ ่ม
ิ แล้ว และภายหลัง เจ้า จงค่อยกิน และดื่ม เถิด� 9 นายจะ
ขอบใจผู้ รับ ใช้ นั้ น เพราะผู้ รับ ใช้ ได้ ทํา ตามคํา สั่ง หรือ เราคิด ว่า ไม่ 10 ฉั นใดก็ ดี เมื่อ ท่านทั้ง หลายได้
กระทํา สิ่ง สารพัด ซึ่ง ทรงบัญชาไว้แก่ ท่านนั้ น ก็จงพูด ด้วยว่า ‘ข้าพเจ้า ทั้ง หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ ไม่มี บุ ญ
คุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทําตามหน้าทีซ
่ ่ง
ึ ข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั้ น� ”
ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน

11 ต่อมาเมื่อพระองค์ กําลังเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์จึงเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรียและ
กาลิลี 12 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ ง มีคนเป็นโรคเรือ
้ นสิบคนมาพบพระองค์ยน
ื อยูแต่
่ ไกล
13 และส่งเสียงร้องว่า “เยซูนายเจ้าข้า โปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทัง
้ หลายเถิด� 14 เมื่อพระองค์ทอดพระเนตร
เห็น แล้ว จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปแสดงตัว แก่ พวกปุโรหิต เถิด� ต่อ มาเมื่อ กําลัง เดิน ไป เขาทัง้ หลายก็
หายสะอาด 15 ฝ่ายคนหนึ่ งในพวกนั ้น เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง
16 และกราบลงที่ พระบาทของพระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ คนนั ้น เป็ น ชาวสะมาเรีย 17 ฝ่ายพระเยซู ตรั
สว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้ นอยูที
่ ไ่ หน 18 ไม่เห็นผูใ้ ดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้น
19
ไว้แต่คนต่างชาติคนนี้ �
แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั ้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทํา
ให้ตัวเจ้าหายปกติ�
อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา
เมื่อ พวก ฟา ริ สี ทูล ถาม พระองค์ ว่า อาณาจักร ของ พระเจ้า จะ มา ถึง เมื่อไร พระองค์ ตรัส ตอบ เขา ว่า
“อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นที่สง
ั เกตได้ 21 และเขาจะไม่พูดว่า ‘มาดูนี่ � หรือ ‘ไปดู โน่ น�
เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ
่ ายในท่านทั้งหลาย�
20

พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “วัน นั้ น จะมาถึง เมื่อ ท่านทั้ง หลายใคร่จะเห็นว ัน ของบุตรมนุษย์ สัก
วันหนึ่ ง แต่จะไม่เห็น 23 เขาจะพูดกับท่านทั้งหลายว่า ‘มาดูนี่ � หรือ ‘ไปดูโน่ น� อย่าออกไป อย่าตาม
เขา 24 ด้วยว่า เปรียบเหมือนฟ้าแลบ เมื่อ แลบออกจากฟ้า ข้างหนึ่ ง ก็ ส่องสว่างไปถึง ฟ้า อีก ข้างหนึ่ ง
บุ ตรมนุษย์ ก็ จะเป็น อย่างนั้ น แหละในวัน ของพระองค์ 25 ก่อนนั้ น จํา เป็ นที ่ พระองค์ จะต้องทนทุกข์
ทรมานหลายประการ และคนยุคนี้จะปฏิเสธพระองค์ 26 ในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์ ได้ เป็นมาแล้ว
อย่างไร ในสมัย ของบุตรมนุษย์ ก็ จะเป็น ไปอย่างนั้ น ด้วย 27 เขาได้ กิน และดื่ม ได้ สมรสกัน และได้ ยก
ให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันนั้ นที ่โนอาห์ได้ เข้าในนาวา และนํ้าได้ มาท่วมล้างผลาญเขาเสียทั้งสิ้น
28 ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน เขาได้ กินดื่ม ซื้อขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ ในวันนั้ นที ่โลทออกไป
จากเมืองโสโดม ไฟและกํามะถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิ้น 30 ในวันที่บุตรมนุษย์จะมา
ปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้ น 31 ในวันนั้ นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน และของของเขาอยู่ในบ้าน
อย่า ให้ เขาลงมาเก็บ ของนั้ น ไป และคนที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ เขากลับ มาเหมือนกัน 32 จงระลึก ถึง
ภรรยาของโลทนั้ นเถิด 33 ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั้ นจะเสียชีวต
ิ แต่ผูใดจะสู
้
เสี
้ ยชีวต
ิ ผู้นั้ น
จะได้ ชีวิตรอด 34 เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในคื นวันนั้ นจะมีชายสองคนนอนในทีน
่ อนอันเดียวกัน จะ
ทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 35 ผู้หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วยกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคน
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หนึ่ ง 36 ชายสองคนจะอยู่ในทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ ว่า
“จะเกิดขึ้นที ่ไหน พระองค์เจ้าข้า� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ซากศพอยู่ทีไ่ หน ฝูงนกอินทรีจะตอมกันอยู่
ทีน
่ ่ ั น�

18

หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม

1 พระองค์ตรัสคําอุปมาเรือ
่ งหนึ่ งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า

คนทัง้ หลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ

2 พระองค์ตรัสว่า “ในนครหนึ่ งมผู
ี พิ
้ พากษาคนหนึ่ งทีมิ
่ ได้เกรงกลัวพระเจ้า และมิได้เห็นแก่มนุษย์ 3 ใน

นครนั้ นมีหญิงม่ายคนหนึ่ งมาหาผู้พิพากษาผู้น้ั นพูดว่า ‘ขอแก้แค้นศัตรูของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด�
4 ฝ่ายผู้ พิพากษานั้ น ไม่ ยอมทํา จนช้า นาน แต่ ภายหลัง เขานึ ก ในใจว่า ‘แม้ว ่า เราไม่ เกรงกลัว พระเจ้า
และไม่เห็นแก่มนุษย์ 5 แต่เพราะแม่ม่ายคนนี้ มากวนเราให้ลําบาก เราจะแก้แค้นให้เขา เพื่อมิให้นาง
มารบกวนบ่อยๆให้ เรารําคาญใจ� ” 6 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “จงฟัง คํา ที่ ผู้ พิพากษาอธรรมนี้
ได้พูด 7 พระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให้คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ท้ังกลางวันกลาง
คืนหรือ พระองค์จะอดพระทัยไว้ชา
้ นานหรือ 8 เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระองค์จะทรงแก้แค้นให้เขา
โดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี
สําหรับ บางคนที่ ไว้ใจในตัว เองว่า เป็น คนชอบธรรม และได้ ดู ถู กคนอื่น นั ้น พระองค์ ตรัส คํา อุปมานี้ ว่า
10 “มี ชายสองคนขึ้น ไปอธิษฐานในพระวิ หาร คนหนึ่ ง เป็น พวกฟาริสี และคนหนึ่ ง เป็น พวกเก็บ ภาษี
11 คนฟาริ สี นั้ 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 ในสัปดาห์หน่ง
ึ ข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้า
พระองค์ ได้ เอาสิบชักหนึ่ งมาถวาย� 13 ฝ่ายคนเก็บภาษี น้ั นยืนอยู่แต่ ไกล ไม่แหงนดู ฟ้า แต่ ตี อกของ
ตนว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้า พระองค์ ผู้ เป็น คนบาปเถิด� 14 เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า คนนี้ แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่ งนั้ น เพราะว่าทุก
คนทีย
่ กตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนทีได้
่ ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�
9

พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)
แล ้ว เขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์ เพื่อ จะให้ พระองค์ ทรงถูก ต้องทารกนั ้น แต่ เหล่ าสาวกเมื่อ เห็น เข้า ก็
ห้ามเขา 16 แต่ พระเยซู ทรงเรียกเขามา แล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย
เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั้ น 17 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง
หลายว่า ผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดมิได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผูนั
้ ้ นจะเข้าในอาณาจักรน้น
ั ไม่ได้�
15

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
“ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทําประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรน
ั
ดร์เป็น มรดก� 19 พระเยซู ตรัส ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ เว้น แต่
พระเจ้าองค์เดียว 20 ท่านรูจ
้ ักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลัก
ทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน� ” 21 คนนั ้นจึงทูลว่า “ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้า
ได้ ถือ รักษาไว้ตัง้ แต่ เป็น เด็กๆมา� 22 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ อย่างนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาด
สิ่ง หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง ท่านมี อยู่ และแจกจ่ายให้ คนอนาถา ท่านจึง จะมี ทรัพย์ สมบัติ ใน
สวรรค์ แล้วจงตามเรามา� 23 แต่เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้นก็เป็นทุกข์นั ก เพราะเขาเป็นคนมังม
่ ีมาก 24 เมื่อ
พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นทุกข์นั ก พระองค์ จึงตรัสว่า “คนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
ก็ ยากจริง หนา 25 เพราะว่า ตั วอ ูฐ จะรอดรู เข ็ มก็ งา
่ ยกว่า คนมั่ งม ี จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า�
26 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่ ได้ ยิน จึง ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ใครจะรอดได้� 27 แต่ พระองค์ ตรัสว ่า “สิ่ง ที่ มนุษย์ ทําไม ่ ได้
พระเจ้า ทรงกระทํา ได้� 28 เปโตรจึง ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละทิง้ สิง่ สารพัด ติ ดตามพระ
องค์มา� 29 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดได้สละเรือน หรือบิ
ดามารดา หรือพี่น้ อง หรือภรรยา หรือบุตร เพราะเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า 30 ในเวลานี้ ผู้นั้ นจะ
ได้รบ
ั ตอบแทนหลายเท่า และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์�
18 มีขุนนางผู้หน่ง
ึ ทูลถามพระองค์ว่า

พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงความตายและการฟื้ นคืนชีพของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก 10:32-34)

31 พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกับพระองค์แล้วตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุง

เยรูซาเล็ม และสิ่งสารพัดซึ่งเหล่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้วา
่ ด้วยบุตรมนุษย์น้ั นจะสําเร็จ

32 ด้วย
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ว่าบุตรมนุษย์น้ั นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทําหยาบคายแก่ท่าน
ถ่ มน้ า
ํ ลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตี และฆ่า ท่านเสีย แล ้ว ในวั นที ่ สามท่านจะเป็น ขึ้น มาใหม่� 34 ฝ่าย
เหล่าสาวกมิได้เข้าใจในสิง่ เหล่านั ้นเลย และคํานั ้นก็ถูกซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู เนื
้ ้ อความซึ่งพระองค์ตรั
สนัน
้
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 เขา
37
ได้ยน
ิ เสียงประชาชนเดินผ่านไป จึงถามว่าเรือ
่ งอะไรกัน คนพวกนั ้นจึงบอกเขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
เสด็จไป 38 คนตาบอดนั ้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด� 39 คนที่เดิน
ไปข้างหน้านั ้นจึงห้ามเขาให้นิ่ ง แต่เขายิง่ ร้องขึ้นว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด� 40 พระ
เยซูทรงประทับยืนอยูส
่ ัง่ ให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อเขามาใกล้แล้ว พระองค์ทรงถามเขา 41 ว่า “เจ้
าปรารถนาจะให้ เราทํา อะไรให้ เจ้า � เขาทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า โปรดให้ ข้า พระองค์ เห ็น ได้� 42 พระเยซู
ตรัสแก่ เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้ กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ� 43 ในทันใดนั ้นเขาก็ เห็นได้
และตามพระองค์ไปพลางถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อคนทัง้ ปวงได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า
35

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด

1 ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกําลังจะทรงผ่านไป 2 ดูเถิด

มีชายคนหนึ่ งชื่อศักเคียส ผูซึ
้ ่งเป็น
นายด่านภาษีและเป็นคนมังม
่ ี 3 ศักเคียสพยายามจะดูให้เหน
็ พระเยซูวา่ พระองค์เป็นผูใด
้ แต่ดูไม่เห็นเพราะ
คนแน่ น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย 4 เขาจึงวิง่ ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เหน
็ พระองค์ เพราะว่าพระองค์จะ
เสด็จไปทางนั ้น 5 เมื่อพระเยซู เสด็จมาถึงที่ นั ่น พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ศักเคียสแล้วตรัสแก่ เขาว่า
“ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยูใ่ นบ้านของท่านวันนี้ � 6 แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับ
พระองค์ด้วยความปรีดี 7 เมื่อคนทัง้ ปวงเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่า “พระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาป� 8 ฝ่า
ยศักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอม
ให้คนอนาถาครึง่ หนึ่ ง และถ้าข้าพระองค์ได้ฉ้ อโกงของของผู้ใด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่า� 9 พระเยซู
ตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงครอบครัวนแล้
ี้ ว เพราะคนนี้ เป็นลูกของอับราฮัมด้วย 10 เพราะว่า
บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูที
้ หลงหายไปนั
่
้ นให้รอด�
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
11 เมื่อเขาทัง
้ หลายได้ยน
ิ เหตุการณ์ นั ้น

พระองค์ได้ตรัสคําอุปมาเรือ
่ งหนึ่ งให้เขาฟังต่อไป เพราะพระองค์
เสด็จ มาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้ว และเพราะเขาทัง้ หลายคิด ว่า อาณาจักรของพระเจ้า จะปรากฏโดยพลัน
12 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า “มี เจ้ านายองค์ หน่ ง
ึ ไปเมืองไกล เพื่อ จะรับ อํานาจมาครองอาณาจักร
แล้วจะกลับมา 13 ท่านจึงเรียกผูรั
้ บใช้ของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบมินา สั่งเขาว่า ‘จงเอาไป
ค้าขายจนเราจะกลับมา� 14 แต่ชาวเมืองชังท่านผูนั
้ ้ น จึงใช้คณะทูตตามไปทูลท่านว่า ‘เราไม่ต้องการ
ให้ผู้นี้ ครอบครองเรา� 15 ต่อมาเมื่อท่านได้ รบ
ั อํานาจครองอาณาจักรกลับมาแล้ว ท่านจึงสั่งให้เรียก
ผู้รับใช้ทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้น้ั นมา เพื่อจะได้รูว่
้ าเขาทุกคนค้าขายได้กําไรกี่มากน้ อย 16 ฝ่ายคน
แรกมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินมินาหนึ่ งของท่านได้กําไรสิบมินา� 17 ท่านจึงพูดกับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้
าเป็นผู้รับใช้ที่ดี เพราะเจ้าสัตย์ซ่ อ
ื ในของเล็กน้ อย เจ้ าจงมีอา
ํ นาจครอบครองสิบเมืองเถิด� 18 คนที ่
สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินมินาหนึ่ งของท่านได้กําไรห้ามินา� 19 ท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่า
‘เจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิด� 20 อีกคนหนึ่ งมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า ดู เถิด นี่ เงินมินาหนึ่ งของท่าน
ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ เอาผ้า ห่อ เก็บ ไว้ 21 เพราะข้าพเจ้า กลั วท ่าน ด้วยว่า ท่านเป็น คนเข้ม งวด ท่านเก็บ ผล
ซึ่งท่านมิได้ ลงแรง และเกีย
่ วที่ท่านมิได้ หว่าน� 22 ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้ าผู้รับใช้ชั่ว เราจะปรับโทษ
เจ้าโดยคําของเจ้าเอง เจ้าก็รูหรื
้ อว่าเราเป็นคนเข้มงวด เก็บผลซึ่งเรามิได้ลงแรง และเกีย
่ วที่เรามิได้
หว่าน 23 ก็เหตุไฉนเจ้ามิได้ฝากเงินของเราไว้ทีธนาคารเล่
่
า เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงินของเรากับดอกเบีย
้
ด้วย� 24 แล ้ วท ่านสั่ง คนที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั่ นว ่า ‘จงเอาเงินม ิ นาหนึ่ ง นั้ น ไปจากเขา ให้ แก่ คนที ่ มี สิ บมิ นา �
25 (คนเหล่านั้ นบอกท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้า เขามีสิบมินาแล้ว�) 26 ‘เราบอกเจ้าทั้งหลายว่า ทุกคนที่มีอยู่
แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีก แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้ นจะต้องเอาไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศัตรูของ
เราทีไม่
่ ต้องการให้เราครอบครองเขานั้ น จงพาเขามาทีนี
่ ่ และฆ่าเสียต่อหน้าเรา� ”
การเสด็จเข้ามาอย่างผูมี
้ ชย
ั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)
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28 เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น แล้ว พระองค์ ทรงดําเนิ น นํา หน้า เขาไปจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ต่อ
มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ หมู่ บ้านเบธฟายี และหมู่ บ้านเบธานี บนภูเขาซึ่ง เรียกว่า มะกอกเทศ พระองค์
ทรงใช้ สาวกสองคนของพระองค์ ไป 30 สัง่ ว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่ อยู่ ตรงหน้า เมื่อ เข้าไปแล้ว จะพบ
ลูก 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 ไป
พบเหมือนที่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาแล้ว 33 เมื่อ เขากําลัง แก้ ลูก ลานั ้น พวกเจ้าของก็ ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลูก
ลาทําไม� 34 ฝ่ายเขาตอบว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี้ � 35 แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซู
และเอาเสื้อ ของตนปู ลงบนหลัง ลา และเชิญ พระเยซู ข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป เขาทัง้ หลายก็
เอาเสื้อผ้าของตนปู ลงตามหนทาง 37 เมื่อพระองค์ เสด็จมาใกล้ ที่ ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่
าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีดิ์เพราะบรรดามหกิจซึ่งเขาได้เห็นนั ้น จึงเริม
่ สรรเสริญพระเจ้าเสียงดัง 38 ว่า
“ขอให้พระมหากษั ตริย์ผู้ที่ เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติ สุขในสวรรค์
และทรงสง่าราศีในที่สูงสุด� 39 ฝ่ายฟาริสีบางคนในหมูป
่ ระชาชนนั ้นทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า จงห้าม
เหล่าสาวกของท่าน� 40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่านี้ จะนิ่ งเสีย ศิลา
ทั้งหลายก็ยง
ั จะส่งเสียงร้องทันที�

ทรงกันแสงเพราะกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)

ก็ กันแสงสงสารกรุ งนั ้น 42 ตรัสว่า “ถ้าเจ้า คือ
เจ้าเอง รูในกาลวั
้
นนี้ ว่า สิง
่ อะไรจะให้สันติสุข แต่เดีย
๋ วนี้ สิ่งนั้ นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว 43 ด้วยว่า
เวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน 44 แล้วจะเหวีย
่ ง
เจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กั บลู กทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศล
ิ าซ้อนทั บกันไว้
ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รูเวลาที
้
พระองค์
่
เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า�
41 ครัน
้ พระองค์ เสด็จมาใกล้ ทอดพระเนตรเห็นกรุ งแล้ว

ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
แล้วทรงเริม
่ ขับไล่คนทัง้ หลายที่ซ้ ือขายอยู่นั ้น 46 ตรัสแก่เขาว่า “มี
พระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเราเป็น นิ เวศสําหรับ อธิษฐาน� แต่ เจ้ าทั้ง หลายมากระทําให้ เป็น ‘ถํ้า
ของพวกโจร� ” 47 พระองค์ทรงสัง่ สอนในพระวิหารทุกวัน แต่พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคน
สําคัญของพลเมืองได้หาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย 48 แต่เขาไม่พบช่องทางที่จะกระทําอะไรได้ เพราะว่า
คนทัง้ ปวงชอบฟังพระองค์มาก
45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร
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พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)

1 ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง
่ สอนคนทัง้ ปวงในพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ มาพบพระองค์ 2 และทูล พระองค์ ว่า “จงบอกพวกเราเถิด
ท่านกระทํา การเหล่า นี้ โดยสิทธิ อน
ั ใด หรือ ใครให้ สิทธิ นี้ แก่ ท่าน � 3 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เราจะถาม
ท่านทั้ง หลายสัก ข้อ หนึ่ งด ้วย จงตอบเราเถิด 4 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั้ น มาจากสวรรค์ หรือ มาจาก
มนุษย์� 5 เขาจึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์น
เล่า� 6 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� คนทัง้ ปวงก็ จะเอาหิน ขว้างเรา เพราะเขาทัง้ หลายถื อก ั นว ่า ยอห์น
เป็นศาสดาพยากรณ์ � 7 เขาจึงตอบว่าเขาไม่ทราบว่ามาจากไหน 8 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอก
ท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�

คําอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ชัว่ ร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)

“ยังมีชายคนหนึ่ งได้ทําสวนองุน
่ และ
ให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ไปเมืองไกลเสียช้านาน 10 เมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวน
เหล่า นั้ น เพื่อ เขาทั้ง หลายจะได้ มอบผลจากสวนองุน
่ แก่ เขาบ้าง แต่ คนเช่า สวนนั้ น ได้ เฆีย
่ นตี ผู้รบ
ั ใช้
คนนั้ น และไล่ ให้ กล ับ ไปมือ เปล่า 11 แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคนหนึ่ ง แต่ คนเช่า สวนได้ เฆีย
่ น
ตีและทําการน่าอัปยศต่างๆแก่ผู้รบ
ั ใช้นั้ นด้วย และได้ไล่ ให้กลับไปมือเปล่า 12 แล้วเจ้าของสวนจึงใช้
คนที ่ สามไปและคนเช่า สวนนั้ นก ็ ทําให้ เขาบาดเจ็บ แล ้ว ผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึง
ว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี เราจะใช้บุตรชายทีร
่ ก
ั ของเราไป เมื่อเห็นบุตรนั้ นพวกเขาคงจะเคารพนั บถือ�
14 แต่พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั้ นก็ปรึกษากันว่า ‘คนนี้ แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย
เพื่อมรดกจะตกกับเรา� 15 แล้วเขาก็ผลักบุตรนั้ นออกไปนอกสวนองุน
่ ฆ่าเสีย เหตุฉะนั้ นเจ้าของสวน
องุน
่ จะทําอย่างไรกับเขาเหล่านั้ น 16 ท่านจะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้ นเสีย แล้วจะเอาสวนองุน
่ นั้ นให้
9 แล้วพระองค์ตัง
้ ต้นตรัสคําอุปมาให้คนทัง้ หลายฟังดังต่อไปนี้ ว่า

ลูกา 20:17
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ลูกา 21:4

ผู้อื่นเช่า� คนทัง้ หลายเมื่อได้ยน
ิ ดังนั ้นจึงว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย� 17 ฝ่ายพระองค์ทรง
เพ่งดูเขาและตรัสว่า “เหตุ ฉะนั้ นพระวจนะซึ่งเขียนไว้น้ั นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อ
ได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว� 18 ผู้ใดล้มทับศิลาน้น
ั ผู้นั้ นจะต้องแตกหักไป แต่ศิ
ลาน้น
ั จะตกทับผูใด
้ ก็จะบดขยีผู
้ นั
้ ้ นจนแหลกเป็นผุยผง�
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย
ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ รู ้อยู่ ว่า พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมานั ้น กระทบพวกเขาเอง
จึง อยากจะจับ พระองค์ ในเวลานั ้น แต่ เขากลัว ประชาชน 20 เขาจึง ตามดู พระองค์ และใช้ คนให้ ปลอมเป็น
เหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวัง จะจับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ จะมอบพระองค์ ไว้ในอํานาจ
และอาชญาของเจ้าเมือง 21 คนเหล่านั ้นจึงทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายทราบอยูว่
่ า
ท่านกล่าวและสัง่ สอนล้วนแต่ ความจริง และมิ ได้ เลือกหน้า ผู้ ใด แต่ สัง่ สอนทางของพระเจ้า จริงๆ 22 การที่
จะส่ง ส่วยให้ แก่ ซี ซาร์นั ้น ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 23 ฝ่ายพระองค์ ทรงหยัง่ รู อุ
้ บายของเขาจึง
ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายทดลองเราทําไม 24 จงให้ เราดู เงิน ตราเหรียญหนึ่ ง เถิด รู ปและคํา จารึก
นี้ เป็นของใคร� เขาทูลตอบว่า “ของซีซาร์� 25 แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแก่ซี
ซาร์ และของของพระเจ้า จงถวายแด่ พระเจ้า � 26 คนเหล่า นั ้น จับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ ต่อ หน้า
ประชาชนไม่ได้ และเขาก็ประหลาดใจในพระดํารัสตอบของพระองค์จึงนิ่ งไป
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ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)

27 ยังมีพวกสะดูสีบางคนมาหาพระองค์

ซึ่งเขาทัง้ หลายว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มี เขาจึงทูล
ถามพระองค์ 28 ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้า ชายผู้ ใดตายและมี ภรรยา
แต่ ไม่มี บุตร ก็ ให้ น้ องชายรับ พี่ สะใภ้ นั ้น ไว้เป็น ภรรยาของตน เพื่อ สืบ เชื้อ สายของพี่ ชายไว้� 29 ยั งม ี พี่ น้ อง
ผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มีภรรยาแล้ วก็ตายไม่มี บุตร 30 แล้วน้องที่ สองก็ รบ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา แล้วเขาก็ ตาย
ไม่ มี บุตร 31 ที่ สามนั ้ นก็รบ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา ทัง้ เจ็ดคนก็ เหมือนกันไม่ มี บุตร แล้วก็ ตาย 32 ที่ สุดผู้หญิงนั ้
นกต
็ ายด้วย 33 เหตุฉะนั ้น ในวันทีจ
่ ะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของใคร ด้วยนางได้เป็น
ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด นั ้น แล้ว� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “คนในโลกนี้ มี การสมรสกัน และยกให้ เป็น
สามีภรรยากัน 35 แต่เขาเหล่านั้ นที่สมควรจะลุถึงโลกหน้า และลุถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตาย ไม่มี
การสมรสกัน หรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน 36 และเขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์
เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้นขึ้นมาจากความตาย 37 แต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็น
ขึ้นมาใหม่นั้ น โมเสสก็ยง
ั ได้สา
ํ แดงในเรื่องพุ่มไม้ คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ‘เป็นพระเจ้าของ
อับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ� 38 พระองค์ มิได้ ทรงเป็น พระเจ้า ของ
คนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู�
่
พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)

ธรรมาจารย์ บางคนจึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านพูด ดี แล้ว � 40 หลัง จากนั ้น พวกเขาก็ ไม่ กล ้า จะทูล
ถามพระองค์ต่อไปอีก 41 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ที่คนทั้งหลายว่า พระคริสต์ทรงเป็นบุตรของดาวิด
นั้ น เป็น ได้ อย่างไร 42 ด้วยว่า ท่านดาวิด เองได้ กล ่าวไว้ ในหนั งสือ สดุ ดี ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่ งที่ขวามือของเรา 43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน� 44 ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดา
วิดอย่างไรได้�
39

พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-54)

เมื่อ คนทัง้ หลายกําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า 46 “จงระวัง พวกธรรมา
จารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานั บกลางตลาด ชอบนั่ งที่สูงในธรรมศาลาและ
ที่ อั นม ี เกียรติ ในการเลี้ยง 47 เขาริบ เอาเรือ นของหญิ งม ่าย และอธิษฐานโอ้อวดเสีย ยืด ยาว เขาทั้ง
หลายนั้ นจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิ่งขึ้น�
45
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เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
พระองค์ เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็น คนมั ่งม ี ทัง้ หลายนํา เงิน มาใส่ ในตู้ เก ็บ เงิน ถวาย 2 พระองค์
ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่ งเป็นคนจนนําเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย 3 พระองค์ตรัสว่า “เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้ ใส่ ไว้ มากกว่า คนทั้ง ปวงนี้ 4 เพราะว่า คนทั้ง
1

ลูกา 21:5

830

ลูกา 21:36

ปวงนี้ ได้ เอาเงิน เหลือ ใช้ ของเขามาใส่ ถวายแด่ พระเจ้า แต่ ผู้ หญิง นี้ ขัดสนที่ สุด ยัง ได้ เอาเงินที ่ มี อยู่
สําหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�
ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)

5 เมื่อบางคนพูดชมพระวิหารว่าได้ตกแต่งไว้ด้วยศิลางามและเครือ
่ งถวาย พระองค์จึงตรัสว่า 6 “สิ่งเหล่า

นี้ ทีท่
่ านทั้งหลายเห็น วันหนึ่ งศิลาทีซ
่ ้อนทับกันอยูที
่ น
่ ี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็หามิได้� 7 เขาทัง้ หลายทูล
ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรเป็น หมายสําคัญ ว่า การณ์
ทัง้ ปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้น�

เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
“ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนาม
ของเราและว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� และว่า ‘เวลานั้ น ใกล้ เข ้า มาแล้ว� ท่านทั้ง หลายอย่า ตามเขาไป
เลย 9 เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยน
ิ ถึงการสงครามและการจลาจล อย่าตกใจกลัว เพราะว่าสิ่งเหล่านั้ น
จําต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ที่สุดปลายยังจะไม่มาทันที� 10 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ ‘ประชาชาติจะลุก
ขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร� 11 ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในที่ต่างๆ และ
จะเกิ ดก ัน ดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมี ความวิบัติ อัน น่า กลัว และหมายสําคัญ
ใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์ 12 แต่ก่อนเหตุการณ์ เหล่านั้ นเขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่าน
ไว้ในธรรมศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้ากษั ตริย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13 การ
นั้ น จะเกิด แก่ ท่านเพื่อ ท่านจะได้ เป็น พยาน 14 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายต้องปลงใจไว้ ว่า จะไม่ คิด นึ
กก่อนว่าจะแก้ตัวอย่างไร 15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่าน ซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะต่อ
ต้านและคัดค้านไม่ได้ 16 แม้แต่ บิดามารดาญาติ พี่น้ องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะ
ฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย 17 คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุ นามของเรา 18 แต่ ผมของท่าน
สักเส้นหนึ่ งจะเสียไปก็หามิได้ 19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน
8 พระองค์ จึง ตรัสว่า

การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)

20 เมื่อ ท่านเห็นกองทัพ ทั้ง หลายมาตั้ง ล้อมรอบกรุง เยรูซาเล็ม

เมื่อนั้ นจงรูว่
้ าวิบัติ ของกรุงนั้ นก็ใกล้
เข ้า มาแล้ว 21 เวลานั้ น ให้ผู้ที่อยู่ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภูเขาและผู้ ที่อยู่ในกรุง ให้ออกไป และผู้ที่อยู่
บ้านนอกอย่า ให้ เข ้า มาในกรุง 22 เพราะว่า เวลานั้ น เป็ นว ัน แห่ง การแก้ แค้น เพื่อ จะให้ สิ ่ง สารพัด ที่ เข
ียนไว้น้ั นสําเร็จ 23 แต่ในวันเหล่านั้ นวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ เพราะว่าจะมีความ
ทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดิน และจะทรงพระพิโรธแก่ พลเมืองนี้ 24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และ
ต้องถูก กวาดเอาไปเป็น เชลยทั่ วท ุก ประชาชาติ และคนต่างชาติ จะเหยียบยํ่า กรุง เยรูซาเล็ม จนกว่า
เวลากําหนดของคนต่างชาติน้ั นจะครบถ้วน
การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
จะมี หมายสําคัญ ที่ ดวงอาทิตย์ ที่ ดวงจันทร์ และที่ ดวงดาวทั้ง ปวง และบนแผ่นดิ นก ็ จะมี ความ
ทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น 26 จิตใจมนุษย์
ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ ถึงเหตุ การณ์ ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดา
สิ่ง ที่ มี อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือนสะท้านไป� 27 เมื่อ นั้ น เขาจะเห็น บุตรมนุษย์ เสด็จ มาในเมฆ ทรง
ฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี เป็น อัน มาก 28 เมื่อ เหตุ การณ์ ทั้ง ปวงนี้ เริม
่ จะบังเกิด ขึ้น นั้ น จงยืด ตัว และ
ผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)

“จงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ท้ังปวงเถิด 30 เมื่อผลิใบออกแล้ว ท่าน
ทั้งหลายก็เห็นและรูอยู
้ เองว่
่
าฤดูรอ
้ นจวนจะถึงแล้ว 31 เช่นนั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์
เหล่ านั้ นเกิดขึ้น ก็ให้รู ว่
้ าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ จะถึงแล้ว 32 เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลาย
ว่า คนในชั่วอายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้ จะสําเร็จ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคําของ
เราจะสูญหายไปหามิได้เลย
29 พระองค์ ตรัสคําอุปมาแก่ เขาว่า

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและดื่ม และ
ด้วยการเมา และด้วยคิ ดก ังวลถึง ชี วิ ตน ี้ แล ้ว เวลานั้ น จะมาถึง ท่านโดยไม่ ทั นร ู้ ตัว 35 เพราะว่า วัน
นั้ นจะมาดุ จบ่วงแร้วถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก 36 เหตุ ฉะนั้ นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่
ทุกเวลา เพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุ การณ์ ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้ น และจะยืนอยู่ต่อหน้า
34 แต่ จงระวังตัวให้ดี

ลูกา 21:37

831

ลูกา 22:33

บุตรมนุษย์ได้� 37 กลางวันพระองค์ทรงสัง่ สอนในพระวิหาร และกลางคืนก็เสด็จออกไปประทับที่ภูเขาชื่อ
มะกอกเทศ 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 หาช่อง
ทางว่า เขาจะฆ่า พระองค์ ได้ อย่างไร เพราะเขากลัว ประชาชน 3 ฝ่ายซาตานเข้า ดลใจยู ดาสที่ เรียกว่า อิส คา
ริโอทที่ นับ เข้า ในพวกสาวกสิบ สองคน 4 ยู ดาสได้ ไปปรึกษากับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกนายทหารว่า จะ
ทรยศพระองค์ ให้ เขาได้ ด้วยวิธีใด 5 คนเหล่า นั ้น ดี ใจ และตกลงกับ ยู ดาสว่า จะให้ เงิน 6 ยู ดาสจึง ให้ สัญญา
และคอยหาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน
1

การเตรียมสําหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกา 8 พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์นไป
สัง่ ว่า “จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกิน� 9 เขาทูลถามพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจัดเตรียมที่ไหน� 10 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ดูเถิด เมื่อท่านเข้าไปในกรุงก็จะมีชาย
คนหนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มาพบท่าน เขาจะเข้าไปเรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั้ น 11 จงพู ดก ับ เจ้าของ
เรือนว่า ‘พระอาจารย์ ให้ ถามท่านว่า “ห้องที่ เราจะกิน ปัส กากับ เหล่า สาวกของเราได้ น้ั น อยู่ ทีไ่ หน � ’
12 เจ้าของเรือนจะชีให้
่ กแต่งไว้แล้ว ทีนั
่ ่ นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิด� 13 เขา
้ ท่านเห็นห้องใหญ่ช้น
ั บนทีต
ทัง้ สองจึงไปและพบเหมือนคําที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
7 พอถึงวันกินขนมปั งไร้เชื้อ

การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)

14 เมื่อถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกับอัครสาวกสิบสองคน 15 พระองค์ตรัสกับเขาว่า

“เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้ กับพวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน 16 ด้วยเรา
บอกท่านทั้ง หลายว่า เราจะไม่ กิน ปัส กานี้ อี กจนกว่า จะสําเร็จ ในอาณาจักรของพระเจ้า� 17 พระองค์
ทรงหยิบ ถ้วย ขอบพระคุณ แล้ว ตรัสว ่า “จงรับ ถ้วยนี้ แบ ่ งก ัน ดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทั้ง หลายว่า เรา
จะไม่ด่ ืมน้ า
ํ องุน
่ จากเถาองุน
่ ต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมา�
ทรงประทานพิธศ
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)
ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทัง้ หลายตรัสว่า “นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งได้
ให้สําหรับท่านทั้งหลาย จงกระทําอย่างนี้ ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา� 20 เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วย
กระทําเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย
19 พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง

อัครสาวกผู้หน่ง
ึ จะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)

21 แต่ดูเถิด

มือของผูที
้ จะทรยศเราก็
่
อยูกั
่ บเราบนโต๊ะ 22 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรง
ดําริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่ผู้นั้ นที่ทรยศพระองค์� 23 เหล่าสาวกจึงเริม
่ ถามกันและกันว่า จะเป็นใคร
ในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่

“กษั ตริย์ของ
คนต่างชาติ ยอ
่ มเป็น เจ้า เหนื อ เขา และผู้ ที่ มี อํานาจเหนื อ เขานั้ น เขาเรียกว่า เจ้า บุญ นายคุ ณ 26 แต่
พวกท่านจะหาเป็น อย่างนั้ น ไม่ ผู้ ใดในพวกท่านที่ เป็น ใหญ่ ทีส
่ ุด ให้ ผู้ นั้ น เป็น เหมือนผู้ เล็ก น้ อยที่ สุด
และผู้ใดเป็นนาย ให้ผู้นั้ นเป็นเหมือนคนรับใช้ 27 ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที่เอนกายลงรับประทาน
หรือผูรั
้ บใช้ ผูที
้ เอนกายลงรั
่
บประทานมิใช่หรือ แต่ว่าเราอยูท
่ ่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูรั
้ บใช้
24 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนั บว่าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ที่สุด 25 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า

อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า

28 ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นคนทีได้
่ อยูกั
่ บเราในเวลาทีเ่ ราถูกทดลอง 29 และพระบิดาของเราได้ทรงจัด

เตรียมอาณาจักรมอบให้ แก่ เราอย่างไร เราก็ จะจัด เตรียมอาณาจักรมอบให้ แก่ ท่านทั้ง หลายเหมือน
กัน 30 คือท่านทั้ง หลายจะกิน และดื่ มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเรา และจะนั่ งบนที่น่ั งพิพากษา
พวกอิสราเอลสิบสองตระกูล�
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
เหมือนฝัด ข้าวสาลี 32 แต่ เราได้ อธิษฐานเผื่อ ตั วท ่าน เพื่อ ความเชื่อ ของท่านจะไม่ ได้ ขาด และเมื่อ
ท่านได้ หัน กลับ แล้ว จงชู กําลัง พี่น้องทั้ง หลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า
31

ลูกา 22:34

832

ลูกา 22:67

ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ดี� 34 พระองค์ตรัสว่า “เปโต
รเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รูจั
้ กเราถึงสามครัง
้ �
เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
“เมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่าม ไม่มี
รองเท้านั้ น ท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ� เขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ไม่ขาดสิง่ ใดเลย� 36 พระองค์จึงตรัสกับ
เขาว่า “แต่เดีย
๋ วนี้ ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วย และย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกัน และผูใ้ ดทีไม่
่ มดาบก็
ี
ให้ขาย
เสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า พระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วน้น
ั ต้องสําเร็จใน
เรา คือว่า ‘ท่านถูกนั บเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด� เพราะว่าคําพยากรณ์ ที่เล็งถึงเรานั้ นจะสําเร็จ� 38 เขา
ทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด มีดาบสองเล่ม� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ�
35 พระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า

พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
และเหล่า สาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป
ด้วย 40 เมื่อ มาถึงที่ นั่น แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงอธิษฐานเพื่ อม ิ ให้ เข ้า ในการทดลอง�
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
ไปตามใจข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์ เถิด � 43 ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ จากสวรรค์
มาปรากฏแก่ พระองค์ ช่วยชู กําลัง พระองค์ 44 เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ทุกข์ มากนั ก พระองค์ ยิง่ ปลงพระทัย
อธิษฐาน พระเสโทของพระองค์ เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึ งดินเป็นเม็ดใหญ่ 45 เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จ
และลุก ขึ้น แล้ว พระองค์ เสด็จ มาถึง เหล่า สาวก พบเขานอนหลั บอย ู่ ด้วยกําลัง ทุกข์ โศก 46 พระองค์ จึง ตรัส
กับเขาว่า “นอนหลับทําไม จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง�
39 ฝ่ายพระองค์ เสด็จ ออกไปยัง ภูเขามะกอกเทศตามเคย

พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)

47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา

ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และผู้ที่ชื่อว่า ยูดาส เป็นคนหนึ่ งในสาวกสิบสอง
คนนํา หน้า เขามา ยู ดาสเข้า มาใกล้ พระเยซู เพื่อ จุบ พระองค์ 48 แต่ พระเยซู ตรัส ถามเขาว่า “ยู ดาส ท่านจะ
ทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ� 49 เมื่อคนทัง้ ปวงที่อยูรอบพระองค์
่
เหนว
็ ่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึง
ทูลถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ� 50 และมี คนหนึ่ งในเหล่าสาวก ได้ ฟันผู้รับ
ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาของเขาขาด 51 แต่พระเยซูตรัสว่า “พอเสียทีเถอะ� แล้วพระองค์
ทรงถูก ต้องใบหู คนนั ้น ให้ เขาหาย 52 ฝ่ายพระเยซู ตรัส แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกนายทหารรักษาพระวิหาร
และพวกผู้ใหญ่ที่ ออกมาจับพระองค์นั้นว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออก
มา 53 เมื่อ เราอยู่ กั บท ่า นทั้ง หลายในพระวิหารทุกๆวัน ท่านก็มิได้ ยื่ นม ื อออกจับ เรา แต่ เวลานี้ เป็ นที
ของท่านและเป็นอํานาจแห่งความมืด�
พระเยซู ทรงถูก จับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18,
25-27)
54 เขาก็ จับ พระองค์ พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติ ด ตามไปห่างๆ 55 เมื่อ เขาก่อ ไฟที่ กลางลานบ้าน
และนั ่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็ นั่งอยู่ท่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้คนหนึ่ งเห็นเปโตรนั ่ งอยู่ใกล้ ไฟ จึงเพ่งดูแล้
วว่า “คนนี้ ได้ อยู่กับผู้นั้นด้วย� 57 แต่ เปโตรปฏิเสธพระองค์ ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 58 สักครู หนึ
่ ่ ง มี
อีกคนหนึ่ ง เห็นเปโตรจึง ว่า “เจ้ าเป็น คนหนึ่ ง ในพวกนั ้น ด้วย� เปโตรจึง ว่า “พ่อ เอ๋ย ข้าม ิ ได้ เป็น � 59 อยู่มา
ประมาณอีกชัว่ โมงหนึ่ งมีอีกคนหนึ่ งยืนยันแข็งแรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยู่กับเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิ
ลี� 60 แต่ เปโตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ ท่านว่านั ้นข้าไม่รู เ้ รือ
่ ง� เมื่อเปโตรกําลังพูดยังไม่ทันขาดคํา ในทันใดนั ้น
ไก่ก็ขัน 61 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลี ยวดูเปโตร แล้วเปโตรก็ระลึกถึงคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์
ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครัง
้ � 62 แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็น
ทุกข์นั ก
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน 18:22-23)

ฝ่ายคนที่ คุ มพระเยซู ก็ เยาะเย้ย โบยตี พระองค์ 64 และเมื่อ เขาเอาผ้า ผูก ปิด พระเนตรของพระองค์
แล้ว เขาจึงตบพระพักตร์พระองค์ถามพระองค์ว่า “จงพยากรณ์ เถอะว่า ใครตบเจ้า� 65 และเขาพูดคําหมิน
่
ประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ
63

พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)

66 ครันร
้ ุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ่

พระองค์ เข ้า ไปในศาลสูง ของเขา และพูด ว่า

67

และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกัน และเขาพา
“ถ้า ท่านเป็น พระคริสต์ จงบอกเราเถิด� แต่ พระองค์ ทรง

ลูกา 22:68

833

ลูกา 23:38

ตอบเขาว่า “ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบเรา และจะไม่
ปล่อยให้ เราไป 69 แต่ ตั้งแต่ นี้ ไปบุตรมนุษย์ จะนั่ ง ข้างขวาของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุ ภาพ � 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)

“เราได้ พบคนนี้ ยุ ยงชนชาติ
ของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษั ตริยองค์
์
หนึ่ ง� 3 ปีลาตจึงถามพระองค์
ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ� พระองค์ ตรัสตอบท่านว่า “ก็ท่านว่าแล้ วน�
ี่ 4 ปี ลาตจึงว่าแก่ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ กับ ประชาชนว่า “เราไม่ เห ็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด � 5 เขาทัง้ หลายยิง่ กล่าวแข็ง แรงว่า “คนนี้ ยุ ยง
พลเมืองให้วุน
่ วาย และสัง่ สอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตัง้ แต่กาลิลีจนถึงที่นี่ �
1 เขาทัง
้ ปวงจึง ลุก ขึ้น พาพระองค์ ไปหาปี ลาต 2 และเขาเริม
่ ฟ้องพระองค์ ว่า

พระเยซูต่อหน้าเฮโรด

6 เมื่อ ปี ลาตได้ยน
ิ ถึงแคว้นกาลิ ลี

ท่านจึงถามว่าคนนี้ เป็นชาวกาลิ ลีหรือ 7 เมื่อทราบแล้ วว่าพระองค์ ทรง
เป็นคนอยู่ในท้องที่ของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ผู้กําลังอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั ้น 8 เมื่อ
เฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึงพระองค์
หลายประการ และหวังว่าคงจะได้ เห็นพระองค์ ทําการอัศจรรย์บ้าง 9 ท่านจึงซักถามพระองค์ เป็นหลายข้อ
แต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข
็งแรงมาก 11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทําต่อพระองค์อย่างดูหมิน
่ เยาะเย้ย เอาเสื้อที่งามยิง่ สวมให้
พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก 12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั ้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรู กัน
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)

พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน 14 จึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายได้ พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ ยุยงประชาชน ดู เถิด เราได้ สืบถามต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และไม่
เห็นว่าคนนี้ มีความผิดในข้อที่ ท่านทัง้ หลายฟ้องเขานั ้น 15 และเฮโรดก็ ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วย เพราะ
เราได้ส่งพวกท่านทัง้ หลายไปหาเฮโรด ดูเถิด คนนี้ ไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย 16 เหตุฉะนั ้น
เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่ งให้เขาทัง้ หลายในเทศกาลเลี้ยง
นั ้น� 18 แต่คนทัง้ ปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่า “กําจัดคนนี้ เสีย และจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด� 19 (บารับบัสน
ัน
้ ติด คุก อยู่ เพราะก่อการจลาจลที่ เก ิด ขึ้น ในกรุ ง และการฆาตกรรม� 20 ฝ่ายปี ลาตยั งม ี น้ําใจใคร่จะปล่อย
พระเยซูจึงพูดกับเขาอีก 21 แต่คนเหล่านั ้นกลับตะโกนร้องว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 22 ปี
ลาตจึงถามเขาครัง้ ที่สามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด เราไม่เห็นเขาทําผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษ
ถึงตาย เหตุ ฉะนั ้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ วก็จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงพระองค์
เสียที ่กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุ โรหิตใหญ่นั้นก็มีชย
ั 24 ปี ลาตจึงสัง่ ให้เป็นไปตามที่ เขา
25
ทัง้ หลายปรารถนา ท่านจึง ปล่อยคนที่ เขาขอนั ้น ซึ่ง ติด คุก อยู่ เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แต่
ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา 26 เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป เขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก
แล ้ว เอากางเขนวางบนเขาให้ แบกตามพระเยซู ไป 27 มี คนเป็ นอ ัน มากตามพระองค์ ไป ทัง้ พวกผู้ หญิง ที่
พิลาปและครํา่ ครวญเพราะพระองค์ 28 พระเยซู จึง หัน พระพักตร์มาทางเขาตรัสว ่า “ธิดาเยรูซาเล็ม เอ๋ย
อย่าร้องไห้เพราะเราเลย แต่ จงร้องไห้เพราะตนเอง และเพราะลูกทั้งหลายของตนเถิด 29 ด้วยว่า ดู
เถิด จะมีเวลาหนึ่ งทีเ่ ขาทั้งหลายจะว่า ‘ผูหญิ
้
งเหล่านั้ นทีเป็
่ นหมัน และครรภ์ทีมิ
่ ได้ปฏิสนธิ และหัวนม
ที่มิได้ ให้ ดู ดเลย ก็เป็นสุข � 30 คราวนั้ น เขาจะเริม
่ กล่าวแก่ ภู เขาทั้ง หลายว่า ‘จงล้ มท ับ เราเถิด� และ
แก่ เนิ น เขาว่า ‘จงปกคลุม เราไว้� 31 เพราะว่า ถ้า เขาทํา อย่างนี้ เมื่อ ไม้ สด อะไรจะเกิด ขึ้น เมื่อ ไม้ แห ้ง
แล้วเล่า� 32 มีอีกสองคนที่เป็นผู้รา้ ยซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสียพร้อมกับพระองค์
13 ปี ลาตจึงสัง
่ พวกปุโรหิตใหญ่

การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
เมื่อ มาถึง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า กะโหลกศีรษะ เขาก็ ตรึง พระองค์ ไว้ ที่ กางเขนที่ นั ่น พร ้ อมกับ
ผู้รา้ ยสองคนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 34 ฝ่ายพระเยซู จึงทรงอธิษฐานว่า “ข้า
แต่ พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่า เขาไม่ รู ้ว่า เขาทํา อะไร� เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับ สลาก
แบ่งปันกัน 35 คนทัง้ ปวงก็ยน
ื มองดู พวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ ถ้าเขา
เป็น พระคริสต์ ของพระเจ้า ที่ ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัว เองเถิด� 36 พวกทหารก็ เยาะเย้ย พระองค์ ด้วย เข ้า
มาเอานํ้า องุน
่ เปรีย
้ วส่ง ให้พระองค์ 37 แล ้ วว ่า “ถ้า ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว จงช่วยตัว เองให้รอดเถิด�
38 และมีคําเขียนไว้เหนื อพระองค์ด้วยเป็ นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรู ว่า “ผู้นี้ เป็ นกษั ตริย์ของพวกยิว�
33
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โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด

“ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงช่วยตัวเองกับ
เราให้รอดเถิด� 40 แต่อีกคนหนึ่ งห้ามปรามเขาว่า “เจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษ
เหมือนกัน 41 และเราก็สมกับโทษนั ้นจริง เพราะเราได้รบ
ั สมกับการที่เราได้กระทํา แต่ท่านผู้นี้ หาได้กระทํา
ผิดประการใดไม่� 42 แล้วคนนั ้นจึงทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า
วันนี้ เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม� 44 เวลานั ้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดความมืดทัวท
่ ง
ั ้ แผ่น
ดินจนถึงบ่ายสามโมง 45 ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
39 ฝ่ายคนหนึ่ งในผู้รา
้ ยที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า

พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
“พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์� ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็น
เหตุ การณ์ ซึ่ งบังเกิดขึ้นนั ้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “แท้ จริงท่านผู้นี้ เป็นคนชอบธรรม� 48 คนทัง้ ปวงที่มา
ชุ มนุมกันเพื่อจะดูการณ์ นี้ เมื่อเห็นแล้ วก็พากันตีอกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ ปวงที่ รู จั
้ กพระองค์และพวกผู้
หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
46 พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า

พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42)

มีชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ ท่านเป็นสมาชิกสภา เป็นคนดีและชอบธรรม 51 (ท่านมิได้ยอมเห็น
ด้วยในมติและการกระทําของเขาทัง้ หลาย� ท่านเป็นชาวบ้านอาริมาเธียหมู่บ้านพวกยิว และเป็นผู้คอยท่า
อาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึงเข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 53 เมื่อเชิญพระศพลงแล้ว เขาจึง
เอาผ้าป่านพันหุม
้ ไว้ แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ ยังมิได้ วางศพผู้ใดเลย
54 วันนั ้นเป็ นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกอ
ื บจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวกผูห
้ ญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้น
กาลิ ลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ ทัง้ ได้เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วย 56 แล้วเขาก็กลับไป
จัดแจงเครือ
่ งหอมกับน้าํ มันหอม ในวันสะบาโตนั ้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ
50 และดูเถิด

24
การฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)
ผู้หญิงเหล่านั ้นจึงนําเครือ
่ งหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์ และคนอื่
นก็มาพร้อมกับเขา 2 เขาเหล่านั ้นเห็นก้อนหินกลิง้ ออกพ้นจากปากอุโมงค์ แล้ว 3 และเมื่อเข้าไปมิ ได้ เห็นพ
ระศพของพระเยซู เจ้า 4 ต่อ มาเมื่อ เขากําลัง คิด ฉงนด้วยเหตุ การณ์ นั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนยืน อยู่ ใกล้ เขา
เครือ
่ งนุ่ง ห่ม แพรวพราว 5 ฝ่ายผู้ หญิง เหล่า นั ้น กลัว และซบหน้า ลงถึ งด ิน ชายสองคนนั ้น จึง พู ดก ับ เขาว่า
“พวกท่านแสวงหาคนเป็น ในพวกคนตายทําไมเล่า 6 พระองค์ ไม่ อยู่ที่ นี่ แต่ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว จงระลึกถึง
คําที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายเมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิลี 7 ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้
ในมือ ของคนบาป และต้องถูก ตรึง ที่ กางเขน และวันที ่ สามจะเป็น ขึ้น มาใหม่� ” 8 เขาจึง ระลึก ถึง พระ
ดํารัส ของพระองค์ ได้ 9 และกลับ ไปจากอุโมงค์ แล ้ว บอกเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น แก่ สาวกสิบ เอ็ด คน และคน
อื่นๆทัง้ หมดด้วย 10 ผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์ นั ้นแก่อัครสาวก คือมารียช
์ าวมักดาลา โยอันนา มารียม
์ ารดาของ
ยากอบ และหญิงอ่น
ื ๆที่อยู่กับเขา 11 ฝ่ายอัครสาวกไม่เชื่อ ถือว่าเป็นคําเหลวไหล 12 แต่เปโตรลุกขึ้นวง
ิ่ ไปถึ
งอุโมงค์ ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านวางอยูต่
่ างหาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
1 แต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์

ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส

ดู เถิด วัน นั ้น เองมี สาวกสองคนไปยัง หมู่บ้านชื่อ เอมมาอูส ไกลจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ประมาณสิบ เอ็ ดก
ิ โลเมตร 14 เขาสนทนากัน ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง ได้ เป็น ไปนั ้น 15 และต่อ มาเมื่อ เขากําลัง พูด ปรึกษากัน อยู่ พระ
เยซู เองก็ เสด็จเข้ามาใกล้ ดําเนิ นไปกับเขา 16 แต่ ตาเขาฟางไปและจําพระองค์ ไม่ได้ 17 พระองค์ ตรัสกับเขา
ว่า “เมื่อ เดิน มานี่ ด้วยหน้า โศกเศร้า ท่านโต้ตอบกัน ถึง เรื่องอะไร� 18 คนหนึ่ ง ชื่อ เคลโอปัส จึง ทูล ถาม
พระองค์ ว่า “ท่านเป็น เพียงแต่ คนต่างด้าวในกรุ ง เยรู ซาเล็ม หรือ ที่ ไม่รู ้เหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง เป็น ไปในวัน
เหล่า นี้ � 19 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “เหตุการณ์ อะไร � เขาจึง ตอบพระองค์ ว่า “เหตุการณ์ เรือ
่ งพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชในการงานและในถ้อยคํา จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้า และต่อหน้าประชาชนทัง้ หลาย 20 และพวกปุโรหิตใหญ่กับขุนนางทัง้ หลายของเรา ได้มอบพระองค์
ไว้ให้ ปรับ โทษถึง ตาย และตรึง พระองค์ ที่ กางเขน 21 แต่ เราทัง้ หลายได้ หวัง ใจว่า จะเป็น พระองค์ ผู้ นั ้ นที ่ จะ
ไถ่ ชนชาติ อิสราเอล ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สามตัง้ แต่ เหตุการณ์ นั ้น เกิด ขึ้น 22 และยั งม ี ผู้ หญิง บาง
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คนในพวกเราที่ ได้ ทําให้ เราประหลาดใจ นางได้ ไปที่ อุโมงค์ เมื่อ เวลาเช้า มืด 23 แต่ เมื่อ ไม่ พบพระศพของ
พระองค์ จึง มาเล่า ว่า นางได้ เห ็นนิ มิ ตเป็น ทูต สวรรค์ และทู ตน ั ้นบอกว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ 24 บาง
คนที่ อยู่ กับ เราก็ ไปจนถึ งอ ุ โมงค์ และได้ พบเหมือนพวกผู้ หญิง เหล่า นั ้น ได้ บอก แต่ เขาหาได้ เห ็ นพระองค์
ไม่ � 25 พระองค์ ตรัส แก่ สองคนนั ้ นว ่า “โอ คนเขลา และมี ใจเฉื่ อยในการเชื่อ บรรดาคํา ซึ่ง พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ นั้ น 26 จําเป็น ซึ่ง พระคริสต์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานอย่างนั้ น แล ้ว เข้า ในสง่า ราศี
ของพระองค์ มิใช่หรือ� 27 พระองค์ จึงทรงเริม
์ ่ เล็งถึงพระองค์ ทุ กข้อให้เขาฟัง เริม
่ อธิบายพระคัมภีรที
่ ต้น
ตัง้ แต่ โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์ 28 เมื่อ เขามาใกล้ หมู่ บ้านที่ จะไปนั ้น พระองค์ ทรงกระทํา เหมือน
จะทรงดําเนิ นเลยไป 29 เขาจึงพูดหน่วงเหนี่ ยวพระองค์ว่า “เชิญหยุดพักกับเรา เพราะว่าจวนเย็นแล้ว และวั
นก็ล่วงไปมาก� พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยูก
่ ับเขา 30 ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยกับ
เขา พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้เขา 31 ตาของเขาก็หายฟางและเขาก็รู จั
้ กพระองค์
แล้วพระองค์ ก็ อันตรธานไปจากเขา 32 เขาจึงพู ดกันว่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อพระองค์ ตรัสกับเราตาม
ทาง เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีรให้
์ เราฟังมิใช่หรือ� 33 แล้วคนทัง้ สองนั ้ นก็ลุกขึ้นในโมงนั ้นเองกลับ
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคนชุมนุมกันอยู่พร้อมทัง้ พรรคพวก 34 กําลังพูดกันว่า “องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ และได้ปรากฏแก่ซีโมน� 35 ฝ่ายสองคนนั ้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่
กลางทาง และที่เขาได้รู จั
้ กพระองค์โดยการหักขนมปังนั ้น
พระเยซูทรงปรากฏต่ออัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17; มก 16:14; ยน 20:19-23)
เมื่อ เขาทัง้ สองกําลัง เล่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น พระเยซู เองทรงยืน อยู่ ที่ ท่ามกลางเขา และตรัส กับ เขา
ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้ หลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเห็นผี 38 พระองค์ จึงตรัสแก่
เขาว่า “ท่านทั้ง หลายวุน
่ วายใจทําไม เหตุ ไฉนความคิด สนเท่ห์ จึ งบ ัง เกิด ขึ้น ในใจของท่านทั้ง หลาย
เล่า 39 จงดูมือของเราและเท้าของเราว่า เป็นเราเอง จงคลําตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้ อและกระดูก
เหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้ น� 40 เมื่อตรัสอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ ทรงสําแดงพระหัตถ์ และพระบาทให้เขา
เห็น 41 เมื่อ เขาทัง้ หลายยัง ไม่ ปลงใจเชื่อ เพราะเป็น เรือ
่ งน่า ยินดี อย่างเหลือ เชื่อ และกําลัง ประหลาดใจอยู่
พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “พวกท่านมี อาหารกิ นที ่ นี่ บ้างไหม� 42 เขาก็ เอาปลาย่างชิน
้ หนึ่ งก ับ รวงผึ้ง
ชิน
้ หนึ่ งมาถวายพระองค์ 43 พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 44 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่ เป็น
ถ้อยคํา ของเรา ซึ่ง เราได้ บอกไว้แก่ ท่านทั้ง หลายเมื่อ เรายัง อยู่ กั บท ่า นว่า บรรดาคํา ที่ เข ียนไว้ในพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสส และในคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ และในหนั งสือ สดุ ดี กล ่าวถึง เรานั้ น จําเป็น จะ
ต้องสําเร็จ� 45 ครัง้ นั ้น พระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทัง้ หลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
36

คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
“มีคําเขียนไว้อย่างนั้ นว่า พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และเป็นขึ้นมา
จากความตายในวันที ่สาม 47 และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ เรื่องการกลับใจใหม่ และ
เรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม 48 ท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้ น
46 พระองค์ ตรัสกับเขาว่า

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
และดู เถิด เราจะส่ง ซึ่ง พระบิดาของเราทรงสัญญานั้ น มาเหนื อ ท่านทั้ง หลาย แต่ ท่านทั้ง หลาย
จงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม กว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชทีม
่ าจากเบื้องบน� 50 พระองค์จึงพา
เขาออกไปถึง หมู่ บ้านเบธานี แล ้ว ทรงยกพระหัตถ์ อวยพรเขา 51 ต่อ มาเมื่อ ทรงอวยพรอยู่ นั ้น พระองค์ จึง
ไปจากเขา แล้วทรงถู กรับขึ้นไปสู่ สวรรค์ 52 เขาทัง้ หลายจึงนมัสการพระองค์ แล้วกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
มีความยินดีเป็นอันมาก 53 เขาทัง้ หลายอยูใ่ นพระวิหารทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
49

ยอห์น 1:1
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ยอห์น 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผู้เขียนข่าวประเสริฐนี้ เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและเป็นน้ องชายของยากอบ ท่านเป็น
คนหนึ่ ง ในสามที่ มี ความสัมพันธ์ใกล้ ชิ ดก ับ พระเยซู คือ เปโตรและยากอบ ท่านเป็น สาวกที่ พระเยซู ทรงรัก
ยอห์นได้กล่าวถึงตนเองว่าท่านเป็นสาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวงของพระเยซู เป็นสาวกนั ้นผู้ที่พระเยซูทรง
รักและเป็นผู้ที่พระเยซูทรงให้เลี้ยงดูมารดาของพระองค์
ยอห์นได้ เขียนข่าวประเสริฐนี้ ข้น
ึ ภายหลัง ข่าวประเสริฐของมัทธิว มาระโก และลู กา อาจเป็นประมาณปี
ค�ศ� 90
ท่านได้เขียนหนั งสือในพระคัมภีรใหม่
์
ไว้ห้าเล่มคือ หนังสือยอห์น จดหมายสามฉบับและหนั งสือวิวรณ์
ยากอบพี่ชายของยอห์นได้ถู กกษั ตริย์เฮโรดฆ่าตาย (กิจการ บทที่ 12) หนังสื ออ้างอิงหลายเล่มในคริสต
จักรของเหล่าบรรพบุรุษระบุว่า ต่อมายอห์นได้ไปเผยแพร่พระวจนะในเมืองเอเฟซัสและได้นํานางมารียไ์ ปกั
บท ่านด้วย ในสมัย การปกครองของจักรพรรดิ โดม ิเธียน ท่านได้ ถู กเนรเทศไปที่ เกาะปัทมอสและที่ นั่นเอง
ท่านได้ เข ียนหนั งสือ วิวรณ์ ขึ้น ท่านได้ รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัย ที่ จักรพรรดิ เทรจันทร์เริม
่ ครอง
ราชในปีค�ศ� 98
เราเชื่อว่า ถ้อยคําที่เขียนในข่าวประเสริฐของยอห์นตลอดทัง้ เล่มนัน
้ ได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้าอย่างแท้
จริง ยอห์นได้กล่าวอ้างไว้ว่า ท่านได้เขียนในลักษณะเป็นคําพูดยาวๆ ชนิดคําต่อคําจากพระเยซูและคนอื่นๆ
พระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็นแต่ผู้บันทึกคํา เหล่านั ้น
เป้ าหมายเบื้องต้น ของข่าวประเสริฐ แห่ง หนั งสือ ยอห์น ก็ เพื่อ ที่ จะพิ สู จน ์ ว่า พระเยซู เป็น พระคริสต์ พระ
บุตรของพระเจ้า (ยน 20:31) หนังสือยอห์นนี้ ได้มุ่งไปที่คําตรัสของพระเยซูมากกว่ากิจการของพระองค์ เกื
อบจะครึง่ หนึ่ งของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์นเป็นคําตรัสโดยตรงจากพระเยซู
โครงการแห่งความรอดได้รบ
ั การกล่าวถึงมากและชัดเจนที่สุดในข่าวประเสริฐของยอห์นมากกว่าที่อ่น
ื ๆ
ในพระคัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47) ทุ กคนที่ จะเอาชนะวิญญาณจิต ทัง้ หลาย
เพื่อพระคริสต์จะต้องเน้ นถึงความรอดเช่นกัน ผูใดที
้
่วางใจในองค์พระคริสต์และยอมพึ่งในพระองค์สําหรับ
ความรอด ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า
ใน เริม
่ แรก นั ้น พระ วา ทะ ทรง เป็น อยู่ แล้ว และ พระ วา ทะ ทรง อยู่ กับ พระเจ้า และ พระ วา ทะ ทรง เป็น
พระเจ้า 2 ในเริม
่ ับพระเจ้า
่ แรกนั ้นพระองค์นั้นทรงอยูก
1

พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด

3 พระองค์ ทรงสร้างสิง
่ ทัง้ ปวงขึ้นมา และในบรรดาสิง่ ที่ เป็นมานั ้น ไม่มีสักสิง่ เดียวที่ ได้เป็นมานอกเหนื อ
พระองค์ 4 ในพระองค์ มี ชว
ิ และชี ว ิตน ัน
้ เป็น ความสว่างของมนุษย์ ทัง้ ปวง 5 ความสว่างนั ้น ส่องเข้า มาใน
ี ต

ความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่

ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
มี ชายคนหนึ่ ง ที่ พระเจ้า ทรงใช้ มา ชื่อ ยอห์น 7 ท่านผู้ นี้ มาเพื่อ เป็น พยาน เพื่อ เป็น พยานถึง ความสว่าง
นั ้น เพื่อ คนทัง้ ปวงจะได้ มี ความเชื่อ เพราะท่าน 8 ท่านไม่ ใช่ ความสว่างนั ้น แต่ ทรงใช้ มาเพื่อ เป็น พยานถึง
ความสว่างนั ้น 9 เป็นความสว่างแท้นั ้น ซึ่งส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก 10 พระองค์ทรงอยูใ่ นโลก และ
พระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกหาได้รู จั
้ กพระองค์ไม่
6

พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ

11 พระองค์ได้เสด็จมายังพวกของพระองค์

และพวกของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่ 12 แต่ส่วน
บรรดาผู้ ที่ ต้อนรับ พระองค์ พระองค์ ทรงประทานอํานาจให้ เป็น บุตรของพระเจ้า คือ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ใน
พระนามของพระองค์ 13 ซึ่ งม ิ ได้ เก ิด จากเลื อด หรือ ความประสงค์ ของเนื้ อ หนั ง หรือ ความประสงค์ ของ
มนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
พระวาทะได้ ทรงสภาพของเนื้ อ หนั ง และทรงอยู่ ท่ามกลางเรา (และเราทัง้ หลายได้ เห ็น สง่า ราศี ของ
พระองค์ คือ สง่า ราศี อน
ั สมกับ พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด จากพระบิดา� บริบูรณ์ ด้วยพระคุณ และความ
จริง
14

คําพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก 3:1-18)

ยอห์น 1:15
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ยอห์น 1:51

15 ยอห์น ได้ เป็ น พยานถึง พระองค์ และร้องประกาศว่า “นี่ แหละคือ พระองค์ ผู้ ที่ ข้าพเจ้า ได้ กล ่าวถึงว่า
พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า�
16 และ เรา ทัง
้ หลาย ได้ รับ จาก ความ บริบู รณ ์ ของ พระองค์ เป็น พระคุณ ซ้อน พระ คุ ณ 17 เพราะ ว่า ได้ ทรง
ประทานพระราชบัญญั ติ นั ้น ทางโมเสส ส่วนพระคุณ และความจริง มาทางพระเยซู คริสต์ 18 ไม่มี ใครเคย
เห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิดมา ผู้ ทรงสถิต ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้
ทรงสําแดงพระเจ้าแล้ว 19 นี่ แหละเป็นคําพยานของยอห์น เมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มไปถามท่านว่า “ท่านคือผู้ใด� 20 ท่านได้ ยอมรับ และมิได้ ปฏิเสธ แต่ ได้ ยอมรับว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่
พระคริสต์� 21 เขาทัง้ หลายจึงถามท่านว่า “ถ้าเช่นนั ้นท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอลียาห์หรือ� ท่านตอบว่า
“ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ เอลี ยาห์� “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น หรือ� และท่านตอบว่า “มิได้ � 22 คนเหล่า นั ้น จึง
ถามท่านว่า “ท่านเป็น ใคร เพื่อ เราจะได้ ตอบผู้ ที่ ใช้ เรามา ท่านกล่าวว่า ท่านเป็น ใคร� 23 ท่านตอบว่า “เรา
เป็นเสียงของผู้ที่ ร้องในถิน
่ ทุ รกันดารว่า ‘จงกระทํามรรคาขององค์ พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป� ตามที่ อิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้� 24 ฝ่ายผู้ ที่ ได้ รับ ใช้ มาน ัน
้ เป็น ของพวกฟาริสี 25 เขาเหล่านั ้ นก ็ ได้ ถามท่าน
ว่า “ถ้า ท่านไม่ ใช่ พระคริสต์ หรือ เอลี ยาห์ หรือ ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น แล้ว ทําไมท่านจึง ทํา พิธี บัพ ติศ มา�
26 ยอห์นได้ตอบเขาเหล่านั ้นว่า “ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยนํ้า แต่มีพระองค์หน่ง
ึ ซึ่งประทับอยใู่ นหมู่พวกท่าน
นั ้น ท่านไม่รู จ
้ ัก 27 พระองค์นั ้นแหละ ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า แม้สายรัดฉลอง
พระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ ไม่ บังควรที่ จะแก้� 28 เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างโน้ น อันเป็นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)
วันร ุ่ง ขึ้น ยอห์น เห็น พระเยซู กําลัง เสด็จ มาทางท่าน ท่านจึง กล่าวว่า “จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า
ผู้ ทรงรับ ความผิด บาปของโลกไปเสีย 30 พระองค์ นี้ แหละที่ ข้าพเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ภายหลัง ข้าพเจ้า จะมี ผู้ หน
่ึง เสด็จ มาเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า เพราะว่า พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้า เองก็ ไม่ ได้ รู ้ จัก
พระองค์ แต่ เพื่อ ให้ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ พวกอิสราเอล ข้าพเจ้า จึง ได้ มาให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า�
32 และยอห์ นกล่า วเป็ น พยานว่า “ข้าพเจ้า เห็น พระวิญญาณเหมือนดัง นกเขาเสด็จ ลงมาจากสวรรค์ และ
ทรงสถิตบนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่ พระองค์ ผู้ได้ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยนํ้า
พระองค์นั ้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่บนผู้ใด ผู้นั ้นแหละเป็น
ผูให้
้ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 34 และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้ว และได้เป็นพยานว่า พระองค์นี้ แหละ
เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
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พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร
35 รุ ง
่ ขึ้นอีกวันหนึ่ งยอห์นกําลังยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคน 36 และท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์

ทรงดําเนิ น และกล่าวว่า “จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า� 37 สาวกสองคนนั ้น ได้ยน
ิ ท่านพูด เช่น นี้ เขาจึง
ติดตามพระเยซูไป 38 พระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็นเขาตามพระองค์มา จึงตรัสถามเขาว่า
“ท่านหาอะไร� และเขาทัง้ สองทูล พระองค์ ว่า “รับ บี� (ซึ่ง แปลว่า อาจารย์� “ท่านอยู่ ที่ไหน � 39 พระองค์
ตรัสตอบเขาว่า “มาดูเถิด� เขาก็ ไปและเห็นที ่ซ่ึงพระองค์ ทรงอาศัยและวันนั ้นเขาก็ ได้ พักอยู่กับพระองค์
เพราะขณะนั ้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว 40 คนหนึ่ งในสองคนที่ได้ยินยอห์นพูด และได้ติดตามพระองค์ไปนั ้น
คืออันดรู วน
์ ้ องชายของซีโมนเปโตร 41 แล้วอันดรู วก็
์ ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้
พบพระเมสสิ ยาห์ แล้ว � ซึ่ง แปลว่า พระคริสต์ 42 อัน ดรู ว ์จึง พาซี โมนไปเฝ้า พระเยซู และเมื่อ พระเยซู ทรง
ทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่า “ท่านคือซีโมนบุตรชายโยนาห์ เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาส� ซึ่งแปลว่า
ศิ ลา 43 วันร ุ่ง ขึ้น พระเยซู ตัง้ พระทัย จะเสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี และพระองค์ ทรงพบฟี ลิป จึง ตรัส กับ เขาว่า
“จงตามเรามา� 44 ฟีลิ ปมาจากเบธไซดา เมืองของอันดรู วแ
์ ละเปโตร 45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลและบอก
เขาว่า “เราได้ พบพระองค์ ผู้ ที่ โมเสสได้ กล ่าวถึง ในพระราชบัญญั ติ และที่ พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวถึง
คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถามเขาว่า “สิงด
่ อ
ี น
ั ใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ�
ฟีลิปตอบเขาว่า “มาดูเถิด� 47 พระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสถึงเรือ
่ งตัวเขา
ว่า “ดูเถิด ชนอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย� 48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรู จ
้ ักข้า
พระองค์ได้อย่างไร� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ก่อนทีฟี
่ ลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยูที
่ ใต้
่ ต้นมะเดื่อนั้ น เรา
เห็น ท่าน� 49 นาธานาเอลทูล ตอบพระองค์ ว่า “รับ บี พระองค์ ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ ทรง
เป็นกษั ตริย์ของชนชาติอิสราเอล� 50 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้
ต้นมะเดื่อนั้ น ท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ ใหญ่กว่าน้ันอีก� 51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า

ยอห์น 2:1
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ยอห์น 3:13

“เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ภายหลัง ท่านจะได้ เห ็ นท้ องฟ้า เปิด ออก และเหล่า ทูต สวรรค์
ของพระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่ หนื อบุตรมนุษย์�

2
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา

1 วันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลี

และมารดาของพระเยซูก็อยูที
่ ่นั่น 2 พระเยซูและสาวก
ของพระองค์ ได้ รับ เชิญ ไปในงานนั ้น เมื่อ นํ้า องุน
่ หมดแล้ว มารดาของพระเยซู ทูล พระองค์ ว่า “เขาไม่ มีน
้าํ องุน
่ � 4 พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย ข้าพเจ้า เกีย
่ วข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้า ยังไม่
มาถึง � 5 มารดาของพระองค์ จึง บอกพวกคนใช้ ว่า “ท่านจะสัง่ พวกเจ้า ให้ ทํา สิง่ ใด ก็ จงกระทํา ตามเถิด�
6 มีโอ ่ง หิน ตัง
้ อยู่ที่ นั ่นหกใบตามธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิว จุน้าํ ใบละสี่ หา้ ถัง 7 พระเยซู ตรัสสง
ั ่ เขาว่า
“จงตัก นํ้า ใส่ โอ่งให้ เต็ม เถิด� และเขาก็ ตัก นํ้า ใส่ โอ่งเต็ม เสมอปาก 8 แล ้ว พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ เขาว่า “จงตัก
เอาไปให้เจ้าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ 9 เมื่อเจ้าภาพชิมน้าํ ที่กลายเป็นนํ้าองุน
่ แล้ว และไม่รู ว่
้ ามาจากไหน
(แต่คนใช้ที่ตักนํ้านั ้นรู้� เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา 10 และพูดกับเขาว่า “ใครๆเขาก็เอานํ้าองุน
่ อย่างดีมาให้
ก่อน และเมื่อได้ด่ ืมกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บน้าํ องุน
่ อย่างดีไว้จนถึงบัดนี้ � 11 การอัศจรรย์
ครัง้ แรกนี้ พระเยซูได้ทรงกระทําที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสําแดงสง่าราศีของพระองค์ และสาวก
ของพระองค์ก็ได้เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พร้อม
กับมารดาและน้ องชายและสาวกของพระองค์ และอยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
3

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

เทศกาลปัส กาของพวกยิว ใกล้ เข ้า มาแล้ว และพระเยซู เสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ในพระวิหาร
พระองค์ ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรับแลกเงินนั ่ง อยู่ 15 เมื่อ พระองค์ ทรงเอาเชือกทํา
เป็น แส้ พระองค์ ทรงไล่ คนเหล่า นั ้น พร ้ อมกับ แกะและวัว ออกไปจากพระวิหาร และทรงเทเงิน ของคนรับ
แลกเงิน และควํา่ โต๊ะ 16 และพระองค์ ตรัส แก่ บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่า นี้ ไปเสีย อย่า ทํา
พระนิ 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 “ท่านจะ
แสดงหมายสําคัญอะไรให้เราเห็น ว่าท่านมีอาํ นาจกระทําการเช่นนี้ ได้� 19 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทัง้ หลาย
ว่า “ทําลายวิหารนี้ เสีย แล ้ว เราจะยกขึ้น ในสามวัน� 20 พวกยิว จึง ทูล ว่า “พระวิหารนี้ เขาสร้างถึง สี่ สิ
บหกปี จึง สําเร็จ และท่านจะยกขึ้น ใหม่ ในสามวัน หรือ� 21 แต่ พระวิหารที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น คือ พระกาย
ของพระองค์ 22 เหตุฉะนั ้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้
ว่า พระองค์ ได้ ตรัสด ัง นี้ ไว้แก่ เขา และเขาก็ เชื่อ พระคัมภีร ์และพระดํารัส ที่ พระเยซู ได้ ตรัส แล้ วน ัน
้ 23 เมื่อ
พระองค์ ประทับ ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม ในวัน เลี้ยงเทศกาลปัส กานั ้น มี คนเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ ในพระนามของ
พระองค์ เมื่อเขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา 24 แต่พระเยซู มิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่า
นั ้น เพราะพระองค์ ทรงรู จ
้ ักมนุษย์ทุกคน 25 และไม่มีความจําเป็ นที ่จะมีพยานในเรือ
่ งมนุษย์ ด้วยพระองค์
เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูในมนุ
่
ษย์
13

3
นิ โคเดมัสกับการบังเกิดใหม่

1 มีชายคนหนึ่ งในพวกฟาริสีชื่อนิ โคเดมัสเป็ นขุนนางของพวกยิว 2 ชายผู้นี้ ได้มาหาพระเยซูในเวลากลาง

คืน และทูล พระองค์ ว่า “รับ บี พวกข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ ท่านเป็ นคร ู ที่ มาจากพระเจ้า เพราะไม่ มี ผู้ ใดกระทํา
การอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทํานั ้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย� 3 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า
“เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้ บังเกิดใหม่ ผู้นั้ นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ � 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 จากนํ้า และพระ
วิญญาณ ผู้ นั้ น จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ ได้ 6 ซึ่ งบ ัง เกิด จากเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เนื้ อ หนั ง และซึ่
งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ 7 อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่
8 ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้ น และท่านได้ยน
ิ เสียงลมนั้ น แต่ท่านไม่รูว่
้ าลมมาจากไหนและ
ไปที่ ไหน คนที ่ บังเกิด จากพระวิญญาณก็ เป็น อย่างนั้ น ทุก คน� 9 นิ โคเดมัส ทูล พระองค์ ว่า “เหตุการณ์
อย่างนี้ จะเป็น ไปอย่างไรได้� 10 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านเป็น อาจารย์ ของชนอิสราเอล และยัง ไม่
เข้าใจสิ่งเหล่านี้ หรือ 11 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า พวกเราพูดสิ่งที่เรารู ้ และเป็นพยานถึงสิ่งที่เรา
ได้เห็น และท่านหาได้ รบ
ั คําพยานของเราไม่ 12 ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อ ถ้าเรา
บอกท่านถึง สิ่ง ฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อ ได้ อย่างไร 13 ไม่มี ผู้ ใดได้ ข้น
ึ ไปสู่ สวรรค์ นอกจากท่านที่ ลงมา

ยอห์น 3:14
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จากสวรรค์ คื อบ ุ ตรมนุษย์ ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ นั้ น 14 โมเสสได้ ยกงู ข้น
ึ ในถิ่น ทุ รก ัน ดารฉั นใด บุ ตรม
นุษย์ จะต้องถูก ยกขึ้น ฉั น นั้ น 15 เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ จะไม่ พินาศ แต่ มี ชีวิตน ิ รน
ั ดร์ 16 เพราะว่า
พระเจ้า ทรงรัก โลก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่ บังเกิด มา เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ใน
พระบุตรนั้ น จะไม่ พินาศ แต่ มี ชีวิตน ิ รน
ั ดร์ 17 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงใช้พระบุตรของพระองค์ เข ้า
มาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้ น 18 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้อง
ถูก พิพากษาลงโทษ แต่ ผู้ ที่ มิได้ เชื่ อก ็ ต้องถูก พิพากษาลงโทษอยู่ แล้ว เพราะเขามิ ได้ เชื่อ ในพระนาม
พระบุตรองค์เดียวทีบ
่ ังเกิดจากพระเจ้า 19 หลักของการพิพากษามีอย่างนี้ คือความสว่างได้เข้ามาใน
โลกแล้ว แต่ มนุษย์ได้ รักความมืด มากกว่ารัก ความสว่าง เพราะกิจการของเขาชั่ว 20 เพราะทุก คนที่
ประพฤติ ชั่วก ็ เกล ียดความสว่าง และไม่ มาถึง ความสว่าง ด้วยกลั วว ่า การกระทํา ของตนจะถูก ตําหนิ
21 แต่ ผู้ ที่ ประพฤติ ตามความจริงก ็ มาสู่ ความสว่าง เพื่อ จะให้การกระทํา ของตนปรากฏว่า ได้ กระทํา
การนั้ นโดยพึ่งพระเจ้า�
คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ับ สาวกของพระองค์ และทรงประทั
บที่นั่นกับเขา และให้บัพติศมา 23 ยอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่อายโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะที่นั่
นมีน้ํามาก และผู้คนก็ พากันมารับบัพติศมา 24 เพราะยอห์นยังไม่ติดคุก 25 เกิดการโต้ เถียงกันขึ้นระหว่าง
สาวกของยอห์นก ับ พวกยิว เรือ
่ งการชําระ 26 สาวกของยอห์น จึง ไปหายอห์น และพูด ว่า “รับ บี ท่านที่ อยู่ กับ
อาจารย์ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ผู้ ที่ อาจารย์ เป็น พยานถึง นั ้น ดู เถิด ท่านผู้ นั้น ให้บัพ ติศ มาและคนทัง้
ปวงก็ พากัน ไปหาท่าน� 27 ยอห์น ตอบว่า “มนุษย์ จะรับ สิง่ ใดไม่ ได้ นอกจากที่ ทรงประทานจากสวรรค์ ให้
เขา 28 ท่านทัง้ หลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้า
ได้ รบ
ั พระบัญชาให้นํา เสด็จ พระองค์ 29 ท่านที่ มี เจ้ าสาวนั ่น แหละคือ เจ้า บ่าว แต่ สหายของเจ้า บ่าวที่ ยน
ื ฟัง
เจ้าบ่าว ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ เมื่อได้ยน
ิ เสียงของเจ้าบ่าว ฉะนั ้นความปี ติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ ยมแล้ว
30 พระองค์ต้องทรงยิง
่ ใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�
22

ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ

พระองค์ ผู้ เสด็จ มาจากเบื้องบนทรงเป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก สิง่ ผู้ ที่ มาจากโลกก็ เป็น ฝ่ายโลกและพูด ตาม
อย่าง โลก พระองค์ ผู้ เสด็จ มา จาก สวรรค์ ทรง เป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก สิง่ 32 พระองค์ ทรง เป็น พยาน ถึง สิง่ ซึ่ง
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและได้ยิน แต่ไม่มีผู้ใดรับคําพยานของพระองค์ 33 ผู้ที่รับคําพยานของพระองค์
ก็ประทับตราลงว่า พระเจ้าทรงสัตย์จริง 34 เพราะพระองค์ ผูที
้ ่พระเจ้าทรงใช้มานัน
้ ทรงกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้า มิ ได้ ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจํากัด แด่ พระองค์ 35 พระบิดาทรงรัก พระบุตร
และทรงมอบทุกสิง่ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 36 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็
จะไม่เห็นชีวต
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก
่ ับเขา
31

4
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี

1 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้าทรงทราบว่า

พวกฟาริสี ได้ยินว่า พระเยซู ทรงมีสาวกและให้บัพติศมา
มากกว่ายอห์น 2 (แม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเอง แต่สาวกของพระองค์เป็นผูให้
้ ) 3 พระองค์จึงเสด็จ
ออกจากแคว้น ยู เดีย และกลับ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี อีก 4 พระองค์ จํา ต้องเสด็จ ผ่านแคว้น สะมาเรีย 5 พระองค์
จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่ งชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตน
หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ
บ่อน ้าํ ของยาโคบอยู่ ที่ นั่น พระเยซู ทรงดําเนิ น ทางมาเหน็ ดเหนื่ อยจึง ประทับ บนขอบบ่อ นั ้น เป็น เวลา
ประมาณเที่ยง 7 มี หญิง ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “ขอน ้ า
ํ ให้ เราดื่ม บ้าง�
8 (ขณะนั ้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง� 9 หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า “ไฉนท่านผู้เป็ น
ยิวจึงขอนํ้าดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงสะมาเรีย เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย� 10 พระเยซูตรัสตอบ
นางว่า “ถ้าเจ้าได้รูจั
้ กของประทานของพระเจ้า และรูจ
้ ักผูที
้ พู
่ ดกับเจ้าว่า ‘ขอน้ า
ํ ให้เราดื่มบ้าง� เจ้าจะ
ได้ ขอจากท่านผู้ นั้ น และท่านผู้ น้ั น จะให้ น้ ํา ประกอบด้วยชีวต
ิ แก่ เจ้า � 11 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า
คะ ท่านไม่มีถังตัก และบ่อนี้ ก็ลึก ท่านจะได้น้ําประกอบด้วยชีวตน
ิ ัน
้ มาจากไหน 12 ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบ
บรรพบุรุษ ของเรา ผู้ ได้ ให้ บ่อน้าํ นี้ แก่ เราหรือ และยาโคบเองก็ ได้ ดื่ม จากบ่อ นี้ รวมทั ้งบ ุตรและฝูง สัตว์ของ
ท่านด้วย�
6
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พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน
พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ผู้ ใดที่ ด่ ื มน้ า
ํ นี้ จะกระหายอีก 14 แต่ ผู้ ใดที่ ด่ ื มน้ า
ํ ซึ่ง เราจะให้ แก่ เขานั้ น
จะไม่กระหายอีกเลย แต่นํ้าซึ่งเราจะให้เขานั้ นจะบังเกิดเป็นบ่อนํ้าพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์�
15 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ขอน ้า
ํ นั ้น ให้ ดิ ฉั น เถิด เพื่ อด ิ ฉัน จะได้ ไม่ กระหายอีก และจะได้ ไม่ ต้องมา
ตักที่นี่ � 16 พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียกสามีของเจ้ามานี่ เถิด� 17 นางทูลตอบว่า “ดิฉั นไม่มีสามีค่ะ�
พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เจ้ าพูด ถูก แล้ วว ่า ‘ดิ ฉั น ไม่ มี สามี � 18 เพราะเจ้า ได้ มี สามี ห้า คนแล้ว และคน
ที่ เจ้ ามี อยู่ เดีย
๋ วนี้ ก็ ไม่ใช่ สามี ของเจ้า เรื่องนี้ เจ้ าพูด จริง� 19 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ดิ ฉั น เห็น
จริง แล้ วว ่า ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษ ของพวกเรานมัสการที่ ภู เขานี้ แต่ พวกท่านว่า สถานที่
ที่ ควรนมัสการนั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม� 21 พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย เชื่อ เราเถิด จะมี เวลาหนึ่ ง ที่
พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้ หรือที่กรุงเยรูซาเล็ม 22 ซึ่งพวกเจ้านมัสการนั้ น
เจ้าไม่รูจ
้ ัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารูจั
้ ก เพราะความรอดนั้ นเนื่ องมาจากพวกยิว 23 แต่เวลานั้ นใกล้เข
้า มาแล้ว และบัดนี้ ก็ ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ ที่ นม ัส การอย่างถูก ต้อง จะนมัสการพระบิ ดาด ้วยจิต วิญญาณ
และความจริง เพราะว่า พระบิดาทรงแสวงหาคนเช่น นั้ น นมัสการพระองค์ 24 พระเจ้า ทรงเป็น พระ
วิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง� 25 นางทูลพระองค์
ว่า “ดิฉั นทราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชีแ
้ จง
ทุกสิง่ แก่เรา� 26 พระเยซู ตรัสกับนางว่า “เราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้ น� 27 ขณะนั ้นสาวกของพระองค์ก็
มาถึง และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง แต่ไม่มีใครถามว่า “พระองค์ทรงประสงค์อะไร
� หรือ “ทําไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนาง� 28 หญิงนั ้นจึงทิง้ หม้อนํ้าไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคนทัง้
ปวงว่า 29 “มาดูท่านผู้หน่งึ ที่ เล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้ กระทํา ท่านผู้นี้ มิใช่พระคริสต์ หรือ� 30 คนทัง้ หลาย
จึง พากัน ออกจากเมืองไปหาพระองค์ 31 ในระหว่างนั ้น พวกสาวกทูล เชิญ พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า
เชิญรับประทานเถิด� 32 แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เรามีอาหารรับประทานทีท
่ ่านทั้งหลายไม่รู�
้ 33 พวก
สาวกจึงถามกันว่า “มีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือ� 34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเรา
คือ การกระทํา ตามพระทัย ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา และทําให้ งานของพระองค์ สําเร็จ 35 ท่านทั้ง
หลายว่า อีกสีเ่ ดือนจะถึงฤดูเกย
ี่ วข้าวมิใช่หรือ ดูเถิด เราบอกท่านทั้งหลายว่า เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด ว่า
ทุ่งนาก็ขาว ถึงเวลาเกีย
่ วแล้ว 36 คนทีเก
่ ย
ี่ วก็กําลังได้รบ
ั ค่าจ้าง และกําลังสํ่าสมพืชผลไว้สา
ํ หรับชีวตน
ิ ิ
รันดร์ เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกีย
่ วจะชื่นชมยินดีด้วยกัน 37 เพราะในเรื่องนี้ คําที่กล่าวไว้นี้ เป็นความ
จริง คือ ‘คนหนึ่ ง หว่านและอีก คนหนึ่ ง เกีย
่ ว� 38 เราใช้ ท่านทั้ง หลายไปเกีย
่ วสิ่ง ที่ ท่านมิ ได้ ลงแรงทํา
คนอื่นได้ ลงแรงทํา และท่านได้ ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรียเป็ นอันมากที่มาจากเมือง
นั ้นได้เชื่อในพระองค์ เพราะคําพยานของหญิงผู้นั ้น ที่วา่ “ท่านเล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา�
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ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก
เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยก
ู่ ับเขา และพระองค์ก็ประทั
บทน
ี่ ั ่นสองวัน 41 และคนอื่นเป็นอันมากได้เชื่อเพราะพระดํารัสของพระองค์ 42 เขาเหล่านั ้นพูดกับหญิงนั ้นว
่า “ตัง้ แต่นี้ ไปที่เราเชื่อนั ้นมิใช่เพราะคําของเจ้า แต่เพราะเราได้ยน
ิ เอง และเรารู แน่
้ ว่าท่านองค์นี้ เป็นผู้ชว
่ ย
โลกให้รอด คือพระคริสต์� 43 ครัน
้ ล่วงไปสองวัน พระองค์ก็เสด็จออกจากที่ นั่นไปยังแคว้นกาลิ ลี 44 เพราะ
พระเยซูเองทรงเป็นพยานว่า “ศาสดาพยากรณ์ ไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตน� 45 ฉะนั ้นเมื่อพระองค์
เสด็จ ไปถึง แคว้น กาลิ ลี ชาวกาลิ ลี ได้ ต้อนรับ พระองค์ เพราะเขาได้ เห ็ นทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ใน
เทศกาลเลี้ยง ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเขาทัง้ หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั ้นด้วย
40 ฉะนั ้นเมื่อชาวสะมาเรียมาถึงพระองค์

ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
ฉะนั ้น พระเยซู จึง ได้ เสด็จ ไปยัง หมู่บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี อีก อัน เป็ นที ่ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา
กลายเป็นนํ้าองุน
่ และที่ เมืองคาเปอรนาอุ มมีขุนนางคนหนึ่ ง บุ ตรชายของท่านป่วยหนั ก 47 เมื่อท่านได้ยน
ิ
ข่าวว่า พระเยซูได้เสด็จมาจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลีแล้ว ท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จลง
ไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแล้ว 48 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พวกท่านไม่ เห ็น หมาย
สําคัญ และการมหัศจรรย์ ท่านก็ จะไม่ เชื่อ � 49 ขุนนางผู้ นั้น ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอเสด็จ ไป
ก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตาย� 50 พระเยซูตรัสกับท่านว่า “กลับไปเถิด บุตรชายของท่านจะไม่ตาย�
ท่านก็เชื่อพระดํารัสที่ พระเยซู ตรัสกับท่าน จึงทูลลาไป 51 ขณะที่ ท่านกลับไปนั ้น พวกผู้รับใช้ของท่านได้มา
พบและเรียนท่านว่า “บุ ตรชายของท่านหายแล้ว� 52 ท่านจึงถามถึงเวลาที่ บุ ตรค่อยทุเลาขึ้นนั ้น และพวก
ผู้ รับ ใช้ก็ เรียนท่านว่า “ไข้ หายเมื่อ วานนี้ เวลาบ่ายโมง� 53 บิ ดาจึง รู ว้ า่ ชัว่ โมงนั ้น เป็น เวลาที่ พระเยซู ได้ ตรัส
46

ยอห์น 4:54
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ยอห์น 5:33

กับตนว่า “บุตรชายของท่านจะไม่ตาย� และท่านเองก็เชื่อพร้อมทัง้ ครัวเรือนของท่านด้วย 54 นี่ เป็นการ
อัศจรรย์ที่สองซึ่งพระเยซูทรงกระทํา เมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี

5
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา

1 หลัง จากนั ้ นก ็ ถึง เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว

และพระเยซู ก็ เสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ในกรุ ง เยรู ซา
เล็มที่รม
ิ ประตูแกะมีสระอยูส
่ ระหนึ่ ง ภาษาฮีบรู เรียกสระนั ้นว่า เบธซาธา เป็นที่ซ่ึงมีศาลาห้าหลัง 3 ในศาลา
เหล่านั ้ นมีคนป่วยเป็ นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอมแห้ง กําลังคอยนํ้ากระเพื่อม 4 ด้วยมีทูต
สวรรค์องค์หน่ง
ึ ลงมากวนนํ้าในสระนั ้นเป็นครัง้ คราว เมื่อนํ้ากระเพื่อมนั ้น ผูใดก้
้
าวลงไปในนํ้าก่อน ก็จะหาย
จากโรคที่เขาเป็นอยู่นั ้น 5 ที่นั ่นมีชายคนหนึ่ งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว 6 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั ้น
นอนอยู่และทรงทราบว่า เขาป่วยอยู่อย่างนั ้น นานแล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าปรารถนาจะหายโรค
หรือ� 7 คนป่วยนั ้นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อนํ้ากําลังกระเพื่อมนั ้น ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้า
ลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว� 8 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นยกแคร่
ของเจ้าและเดินไปเถิด� 9 ในทันใดนั ้นคนนั ้นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป วันนั ้นเป็ นวันสะ
บาโต 10 ดังนั ้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั ้นว่า “วันนี้ เป็นวันสะบาโต ที่เจ้าแบกแคร่ไปนั ้นกผ
็ ิดพระราช
บัญญัติ� 11 คนนั ้นจึงตอบเขาเหล่านั ้นว่า “ท่านที่รก
ั ษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สัง่ ข้าพเจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของ
เจ้าแบกเดินไปเถิด� ” 12 เขาเหล่านั ้นถามคนนั ้นว่า “คนทีส
่ ัง่ เจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิด�
นั ้น เป็นผู้ใด� 13 คนที ่ได้ รับการรักษาให้หายโรคนั ้นไม่ รู ว่
้ าเป็นผู้ ใด เพราะพระเยซู เสด็จ หลบไปแล้ว เนื่ อง
จากขณะนั ้ นมีคนอยู่ที่ นั ่นเป็ นอันมาก 14 ภายหลังพระเยซู ได้ ทรงพบคนนั ้นในพระวิหารและตรัสกับเขาว่า
“ดูเถิด เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนั้ นเหตุรา
้ ยกว่านั้ นจะเกิดกับเจ้า� 15 ชายคนนั ้นก็ได้ออก
ไปและบอกพวกยิวว ่า ท่านที่ ได้ รักษาเขาให้หายโรคนั ้น คือ พระเยซู 16 เหตุ ฉะนั ้น พวกยิว จึง ข่มเหงพระเยซู
และแสวงหาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงกระทํา เช่น นั ้น ในวัน สะบาโต 17 แต่ พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “พระบิดาของเราก็ยง
ั ทรงกระทําการอยูจ
่ นถึงบัดนี้ และเราก็ทําด้วย� 18 เหตุฉะนั ้นพวกยิว
ยิง่ แสวงหาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ มิใช่ เพราะพระองค์ ล่วงกฎวัน สะบาโตเท่านั ้น แต่ ยัง ได้ เรียกพระเจ้า ว่า
เป็นบิดาของตนด้วย ซึ่งเป็นการกระทําตนเสมอกับพระเจ้า 19 ดังนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความ
จริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า พระบุตรจะกระทํา สิ่ง ใดตามใจไม่ ได้ นอกจากที่ ได้ เห ็ นพระบิ ดาทรงกระทํา
เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทํา สิ่งนั้ นพระบุตรจึงทรงกระทําด้วย 20 เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระ
บุตร และทรงสําแดงให้ พระบุตรเห็น ทุก สิ่ง ที่ พระองค์ ทรงกระทํา และพระองค์ จะทรงสําแดงให้ พระ
บุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ันอีก เพื่อท่านทั้งหลายจะประหลาดใจ 21 เพราะพระบิดาทรงทําให้คนที ่
ตายแล้วฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตฉั นใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทําเหมือนกัน
ฉั นนั้ น 22 เพราะว่าพระบิดามิได้ ทรงพิพากษาผู้ใด แต่ พระองค์ ได้ ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับ
พระบุตร 23 เพื่อ คนทั้ง ปวงจะได้ ถวายเกียรติ แด่ พระบุตรเหมือนที่ เขาถวายเกียรติ แด่ พระบิดา ผู้ ใด
ไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบุตร ผู้ นั้ นก ็ ไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความ
จริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคําของเราและเชื่อในพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้ นก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
และไม่ ถู กพิพากษา แต่ ได้ ผ่านพ้น ความตายไปสู่ ชี วิต แล้ว 25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า
เวลาที่กําหนดนั้ นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยน
ิ พระสุรเสียงแห่งพระ
บุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ ยินจะมีชีวต
ิ 26 เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์ เองฉั นใด
พระองค์ ก็ได้ ทรงประทานให้ พระบุ ตรม ี ชี วิต ในพระองค์ ฉั น นั้ น 27 และได้ ทรงประทานให้ พระบุ ตรม ี
สิทธิอํานาจทีจ
่ ะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ
อย่า ประหลาดใจในข้อ นี้ เลย เพราะใกล้ จะถึง เวลาที่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในอุโมงค์ ฝง
ั ศพจะได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงของพระองค์ 29 และจะได้ออกมา คนทั้งหลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวต
ิ และคนทั้งหลาย
ทีได้
่ ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสูก
่ ารพิพากษา
28

บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

เราจะทํา สิ่ง ใดตามอําเภอใจไม่ ได้ เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็ พิพากษาอย่างนั้ น และการพิพากษา
ของเราก็ยุติธรรม เพราะเรามิได้มุ่งทีจ
่ ะทําตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรง
ใช้ เรามา 31 ถ้า เราเป็น พยานถึง ตัว เราเอง คํา พยานของเราก็ ไม่ จริง 32 มี อี กผู้ หน ่ง
ึ ที่ เป็น พยานถึง
เรา และเรารู ว
้ า
่ คําพยานที่พระองค์ ทรงเป็นพยานถึงเรานั้ น เป็นความจริง 33 ท่านทั้งหลายได้ ใช้คน
30

ยอห์น 5:34

842

ยอห์น 6:27

ไปหายอห์น และยอห์ นก ็ ได้ เป็น พยานถึง ความจริง 34 เรามิ ได้ รับคํา พยานจากมนุษย์ แต่ ที่ เรากล่าว
สิ่ง เหล่า นี้ ก็ เพื่อ ให้ ท่านทั้ง หลายรอด 35 ยอห์น เป็น โคมที่ จุ ดสว่างไสว และท่านทั้ง หลายก็ พอใจที่ จะ
ชื่นชมยินดี ช่ว
ั ขณะหนึ่ ง ในความสว่างของยอห์น นั้ น 36 แต่ คํา พยานที่ เรามี น้ั น ยิ่ง ใหญ่ กว่า คํา พยาน
ของยอห์น เพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทําให้สําเร็จ งานนี้ แหละเรากําลังทําอยู่เป็นพยาน
ถึงเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเรา
ท่านทั้ง หลายไม่ เคยได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่ เคยเห็นร ู ปร่า งของพระองค์ 38 และท่าน
ทั้ง หลายไม่ มี พระดํารัส ของพระองค์ อยู่ในตั วท ่าน เพราะว่า ท่านทั้ง หลายมิ ได้ เชื่อ ในพระองค์ ผู้ ที่พระ
บิดาทรงใช้ มาน้น
ั 39 จงค้น ดู ในพระคัมภีร ์ เพราะท่านคิด ว่า ในพระคัมภีร ์น้ั นม ี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และพระ
คัมภีรน
์ ้ั นเป็นพยานถึงเรา 40 แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวต
ิ 41 เราไม่รบ
ั เกียรติจาก
มนุษย์ 42 แต่เรารูว
้ า
่ ท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่าน 43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และ
ท่านทั้งหลายมิได้รับเรา ถ้าผู้อ่น
ื จะมาในนามของเขาเอง ท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้ น 44 ผู้ที่ได้รับยศศั
กด์ิจากกันเอง และมิได้แสวงหายศศักด์ิซ่ง
ึ มาจากพระเจ้าเท่านั้ น ท่านจะเชื่อผู้น้ั นได้อย่างไร 45 อย่า
คิด ว่า เราจะฟ้องท่านทั้ง หลายต่อ พระบิดา มี ผู้ ฟ้องท่านแล้ว คือ โมเสส ผู้ ซึ่ง ท่านทั้ง หลายหวัง ใจอยู่
46 ถ้า ท่านทั้ง หลายเชื่อ โมเสส ท่านทั้ง หลายก็ จะเชื่อ เรา เพราะโมเสสได้ เข ีย นกล่า วถึง เรา 47 แต่ ถ้า
ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องทีโ่ มเสสเขียนแล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราอย่างไรได้�

6

ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ ไปข้ามทะเลกาลิ ลี คือ ทะเลทิ เบเรียส 2 คนเป็ นอ ัน มากได้
ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั ้นได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่วย 3 พระเยซู
เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาและประทั บก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ ที่ นั่น 4 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง ปัส กาซึ่ง เป็น เทศกาล
เลี้ยงของพวกยิว แล้ว 5 เมื่อ พระเยซู ทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็น คนเป็ นอ ัน มากพากัน มาหา
พระองค์ พระองค์ จึง ตรัส กับ ฟี ลิ ป ว่า “เราจะซื้อ อาหารทีไ่ หนให้ คนเหล่า นี้ กิน ได้� 6 พระองค์ ตรัสอย ่าง
นั ้น เพื่อ จะลองใจฟี ลิป เพราะพระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงกระทํา ประการใด 7 ฟี ลิ ป ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอั นก ็ ไม่ พอซื้อ อาหารให้ เขากิ นก ัน คนละเล็ก ละน้ อย� 8 สาวกคนหนึ่ ง
ของพระองค์คืออันดรู วน
์ ้ องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า 9 “ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่ งมีขนมข้าวบาร์เลย์
ห้าก้อนกับปลาเล็กๆสองตัว แต่เท่านั ้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ � 10 พระเยซูตรัสว่า “ให้คนทั้งปวงนั่ ง
ลงเถิด� ที่ นั ่ นม ี หญ้า มาก คนเหล่า นั ้น จึง นั ่ง ลง นั บ แต่ ผู้ ชายได้ ประมาณห้า พัน คน 11 แล ้ว พระเยซู ก็ ทรง
หยิบ ขนมปัง นั ้น และเมื่อ ขอบพระคุณ แล้ว ก็ ทรงแจกแก่ พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่ บรรดาคนที่ นั่ง
อยู่ นั ้น และให้ ปลาด้วยตามที่ เขาปรารถนา 12 เมื่อ เขาทัง้ หลายกิ นอ ม
ิ่ แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกของ
พระองค์ว่า “จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเสียไป� 13 เขาจึงเก็บเศษขนมข้าวบาร์เลย์หา้
ก้อนซึ่ง เหลือ จากที่ คนทัง้ หลายได้ กิน แล้ วน ัน
้ ใส่ กระบุง ได้ สิ บสองกระบุง เต็ม 14 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ได้ เห ็ นกา
รอัศจรรย์ซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงกระทํา เขาก็ พู ดกันว่า “แท้ จริงท่านผู้นี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ นั้นที ่ทรงกําหนด
ให้เข้ามาในโลก�
1

พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)

15 เมื่อพระเยซู ทรงทราบว่า

เขาทัง้ หลายจะมาจับพระองค์ไปตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์ พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขา
อีกแต่ลําพัง 16 พอคํ่าลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ลงไปที่ทะเล 17 แล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองคาเปอร
นาอุม มืดแล้วแต่พระเยซู ก็ยังมิได้เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเลก็กําเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เมื่อเขาทัง้ หลาย
ตีกรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร เขาก็เห็นพระเยซู เสด็จดําเนิ นมาบนทะเลใกล้เรือ เขาต่างก็ตกใจ
กลัว 20 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “นี่ เป็น เราเอง อย่า กลัว เลย� 21 ดัง นั ้น เขาจึง รับ พระองค์ ข้น
ึ เรือด ้วย
ความเต็มใจ แล้วทันใดนั ้นเรือก็ถึงฝั่ งที่เขาจะไปนั ้น
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ

22 วันรุ ง
่ ขึ้น

เมื่อคนที่อยูฝั่่ งข้างโน้ นเห็นว่าไม่มีเรืออ่นที
ื นั
่ ่น เว้นแต่ลําที่เหล่าสาวกของพระองค์ลงไปเพียง
ลําเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลํานั ้นไปกับเหล่าสาวก แต่เหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลําพัง
เท่านั ้น 23 (แต่ มี เรือ ลํา อื่น มาจากทิเบเรียส ใกล้ สถานที่ ที่ เขาได้ กิน ขนมปัง หลัง จากที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้
ทรงขอบพระคุณ แล้ว� 24 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ประชาชนเห็ นว ่า พระเยซู และเหล่า สาวกไม่ ได้ อยู่ ที่ นั่น เขาจึง ลง
เรือ ไปและตามหาพระเยซู ที่ เมืองคาเปอรนาอุม 25 ครัน
้ เขาได้ พบพระองค์ ที่ ฝั่ งทะเลข้างโน้ น แล้ว เขาทัง้
หลายทูล พระองค์ ว่า “รับ บี ท่านมาที่ นี่ เมื่อไร � 26 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง
หลายว่า ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เหน
็ การอัศจรรย์นั้ น แต่เพราะได้กินขนมปังอ่ม
ิ 27 อย่า

ยอห์น 6:28

843

ยอห์น 6:68

ขวนขวายหาอาหารทีย
่ อ
่ มเสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารทีดํ
่ ารงอยูถึ
่ งชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ซ่งบ
ึ ต
ุ รมนุษย์จะให้แก่
ท่าน เพราะพระเจ้า คือ พระบิดาได้ ทรงประทับ ตรามอบอํานาจแก่ พระบุตรแล้ว� 28 แล ้ว เขาทัง้ หลาย
ก็ ทูลพระองค์ ว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะต้องทําประการใด จึงจะทํางานของพระเจ้าได้� 29 พระเยซู ตรัสตอบ
เขาว่า “งานของพระเจ้า นั้ น คือ การที่ ท่านเชื่อ ในท่านที่ พระองค์ ทรงใช้ มาน ้น
ั � 30 เขาทัง้ หลายจึง ทูล
พระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั ้น ท่านจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเห็นและเชื่อในท่าน ท่านจะ
กระทําการอะไรบ้าง 31 บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทัง้ หลายได้กินมานาในถิน
่ ทุรกันดารนั ้น ตามที่มีคําเขียนไว้ว่า
‘ท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์� ” 32 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
มิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์น้ั นแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซ่ง
ึ มาจากสวรรค์
ให้แก่ ท่านทั้ง หลาย 33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้ น คือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวต
ิ
ให้แก่โลก� 34 เขาทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้อาหารนั ้นแก่ข้าพเจ้าทัง้ หลายเสมอ
ไปเถิด� 35 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวต
ิ ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก และผู้ที่เชื่อในเรา
จะไม่กระหายอีกเลย 36 แต่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่า ท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อ 37 สารพัด
ที่ พระบิดาทรงประทานแก่ เราจะมาสู่ เรา และผู้ ที่ มาหาเรา เราก็จะไม่ ท้ิง เขาเลย 38 เพราะว่า เราได้
ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทําตามความประสงค์ ของเราเอง แต่ เพื่อกระทําตามพระประสงค์ ของ
พระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 39 และพระประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้ น ก็คือ ให้ เรารักษาบรรดา
ผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุด 40 เพราะนี่ แหละ
เป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั้ น ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิ
รันดร์ และเราจะให้ผูนั
้ ้ นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย� 41 พวกยิวจึงบน
่ พึมพํากันเรือ
่ งพระองค์เพราะพระองค์
ตรัสว่า “เราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้ หลายว่า “คนนี้ เป็นเยซูลูกชายของโยเซฟมิใช่หรือ
พ่อแม่ของเขาเราก็รู จ
้ ัก เหตุใดคนนี้ จึงพูดว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์� ” 43 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาเหล่านั ้
นว ่า “อย่า บ่ นก ัน เลย 44 ไม่มี ผู้ ใดมาถึง เราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามาจะทรงชักนํา ให้ เขามา
และเราจะให้ผู้นั้ นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย 45 มีคําเขียนไว้ในคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
ว่า ‘ทุกคนจะเรียน
รูจ
้ ากพระเจ้า� เหตุฉะนั้ นทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรูจากพระบิ
้
ดาก็มาถึงเรา 46 ไม่มีผู้ใดได้เห็
นพระบิดา นอกจากท่านทีม
่ าจากพระเจ้า ท่านนั้ นแหละได้เห็นพระบิดาแล้ว 47 เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราก็มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 48 เราเป็น อาหารแห่ง ชี วิตน้น
ั 49 บรรพบุรุษ ของท่าน
ทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวต
ิ 50 แต่นี่ เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่ได้
กินแล้วไม่ตาย 51 เราเป็นอาหารที่ธา
ํ รงชีวต
ิ ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้ นจะมีชีวิตนิ
รันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวต
ิ ของโลกนั้ นก็คือเนื้ อของเรา� 52 แล้วพวกยิวก็ทุ ่มเถียงกั นว
่า “ผู้นี้ จะเอาเนื้ อของเขาให้เรากินได้อย่างไร� 53 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง
หลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตั วท่าน 54 ผู้ที่กินเนื้ อและ
ดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนริ น
ั ดร์ และเราจะให้ผูนั
้ ้ นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย 55 เพราะว่าเนื้ อของเราเป็น
56
อาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้
ผู้ที่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั้ นก็อยู่ในเราและ
เราอยู่ในเขา 57 พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ได้ ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาน้น
ั ฉั นใด
ผู้ที่กินเรา ผู้นั้ นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉั นนั้ น 58 นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมา
นาที่พวกบรรพบุรุษของท่านได้กินและสิ้นชีวต
ิ ผู้ที่กินอาหารนี้ จะมีชีวิตนิรน
ั ดร์� 59 คําเหล่านี้ พระองค์
ได้ตรัสในธรรมศาลา ขณะที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอรนาอุม
พวกสาวกไม่เข้าใจคําสัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)

“ถ้อยคําเหล่านี้ ยากนั ก ใครจะฟังได้�
เมื่อ พระเยซู ทรงทราบเองว่า เหล่า สาวกของพระองค์ บ่นถึง เรือ
่ งนั ้น พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เรื่องนี้
ทําให้ท่านทั้งหลายลําบากใจหรือ 62 ถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้ น
ท่านจะว่าอย่างไร 63 จิตวิญญาณเป็นทีให้
่ มีชว
ิ ส่วนเนื้ อหนั งไม่มีประโยชน์ อันใด ถ้อยคําซึ่งเราได้กล
ี ต
่าวกับท่านทั้งหลายนั้ น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวต
ิ 64 แต่ในพวกท่านมีบางคนทีไม่
่ เชื่อ� เพราะพระ
เยซูทรงทราบแต่แรกว่าผูใ้ ดไม่เชื่อ และเป็นผูใ้ ดที่จะทรยศพระองค์ 65 และพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้ นเรา
จึงได้ บอกท่านทั้งหลายว่า ‘ไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรดประทานให้
ผูนั
้ ้ น� ” 66 ตัง้ แต่นั ้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป
61

60 ดังนั ้นเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั ้นกพู
็ ดว่า

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร
พระเยซู ตรัส กับ สิบ สองคนนั ้ นว ่า “ท่านทั้ง หลายก็ จะจากเราไปด้วยหรือ� 68 ซี โมนเปโตรทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ จะจากไปหาผู้ ใดเล่า พระองค์ มี ถ้อยคํา ซึ่ง ให้ มี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์
67
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และข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ เชื่อ และแน่ ใจแล้ วว ่า พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรง
ดํารงพระชนม์� 70 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือ และคนหนึ่ งในพวก
ท่านเป็นมารร้าย� 71 พระองค์ทรงหมายถึงยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะทรยศ
พระองค์ คือคนหนึ่ งในอัครสาวกสิบสองคน
69

7
การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ได้ เสด็จ ไปในแคว้น กาลิ ลี ด้วยว่า พระองค์ ไม่ ประสงค์ ที่ จะเสด็จ
ไปในแคว้น ยู เดีย เพราะพวกยิว หาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ 2 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง เทศกาลอยู่ เพิง ของพวกยิว
แล้ว 3 พวกน้ องๆของพระองค์ จึงทูลพระองค์ ว่า “จงออกจากที่ นี่ ไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อเหล่าสาวกของท่าน
จะได้ เห ็ นก ิ จการที่ ท่านกระทํา 4 เพราะว่า ไม่ มี ผู้ ใดทํา สิง่ ใดลับๆ เมื่อ ผู้ นั้น เองอยากให้ ตัว ปรากฏ ถ้า ท่าน
กระทํา การเหล่า นี้ ก็ จงสําแดงตัว ให้ปรากฏแก่ โลกเถิด� 5 แม้ พวกน้ องๆของพระองค์ ก็ มิได้ เชื่อ ในพระองค์
6 พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ยังไม่ถึงเวลาของเรา แต่เวลาของพวกท่านมีอยูเสมอ
7 โลกจะเกลียดชัง
่
พวกท่านไม่ได้ แต่ โลกเกลียดชังเรา เพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้ นชั่ว 8 พวกท่านจงขึ้น
ไปในเทศกาลนั้ นเถิด เราจะยังไม่ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั้ น เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของเรา� 9 เมื่อ
พระองค์ตรัสเช่นนั ้นแก่เขาแล้ว พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลี
1

พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ
แต่ เมื่อ พวกน้ องๆของพระองค์ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น แล้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ตามขึ้น ไปด้วย แต่ ไปอย่าง
ลับๆ ไม่เปิดเผย 11 พวกยิวจึงมองหาพระองค์ในเทศกาลนั ้นและถามว่า “คนนั ้นอยูที
่ ่ไหน� 12 และประชาชน
ก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมาก บางคนว่า “เขาเป็นคนดี� คนอื่นๆว่า “มิใช่ แต่เขาหลอกลวงประชาชน
ต่างหาก� 13 แต่ไม่มีผูใดอาจพู
้
ดถึงพระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว
10

พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง
14 ครัน
้ ถึงวันกลางเทศกาลนั ้น พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปในพระวิหารและทรงสัง่ สอน 15 พวกยิวคิดประหลาด

ใจและพูด ว่า “คนนี้ จะรู ข
้ ้อความเหล่า นี้ ได้ อย่างไร ในเมื่อ ไม่ เคยเรียนเลย� 16 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า
“คําสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 17 ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพ
ระประสงค์ของพระองค์ ผู้นั้ นก็จะรูว
้ า
่ คําสอนนั้ นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง
18 ผู้ ใดที่ พู ดตามใจชอบของตนเอง ผู้ นั้ น ย่อมแสวงหาเกียรติ สา
ํ หรับ ตนเอง แต่ ผู้ ที่ แสวงหาเกียรติ
ให้ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ ตนมา ผู้ นั้ น แหละเป็น คนจริง ไม่มี อธรรมอยู่ ในเขาเลย 19 โมเสสได้ ให้ พระราช
บัญญัติแก่ท่านทั้งหลายมิใช่หรือ และไม่มีผู้ใดในพวกท่านรักษาพระราชบัญญัตินั้ น ท่านทั้งหลายหา
โอกาสที่จะฆ่าเราทําไม� 20 คนเหล่านั ้นตอบว่า “ท่านมีผีสิ งอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่าท่าน� 21 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “เราได้ทําสิ่งหนึ่ งและท่านทั้งหลายประหลาดใจ 22 โมเสสได้ให้ท่านทั้งหลายเข้าสุหน
ัต (มิใช่ได้ มาจากโมเสส แต่ มาจากบรรพบุรุษ� และในวันสะบาโตท่านทั้งหลายก็ยง
ั ให้คนเข้าสุ หนัต
23 ถ้า ในวัน สะบาโตคนยัง เข้า สุ หน ัต เพื่ อม ิ ให้ ละเมิด พระราชบัญญั ติ ของโมเสสแล้ว ท่านทั้ง หลายจะ
โกรธเรา เพราะเราทําให้ ชายผู้ หน่ง
ึ หายโรคเป็น ปกติ ในวัน สะบาโตหรือ 24 อย่า ตัดสิน ตามที่ เห ็ นภา
ยนอก แต่ จงตัดสิน ตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะฉะนั ้น ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม บางคนจึง พูด ว่า “คนนี้ มิใช่
หรือที่ เขาหาโอกาสจะฆ่าเสีย 26 แต่ดูเถิด ท่านกําลังพูดอย่างกล้าหาญและเขาทัง้ หลายก็ไม่ได้ว่าอะไรท่าน
เลย พวกขุนนางรู แน่
้ แล ้ว หรือ ว่า คนนี้ เป็น พระคริสต์ แท้ 27 แต่ เรารู ว้ า่ คนนี้ มาจากไหน แต่ เมื่อ พระคริสต์
เสด็จมานั ้น จะไม่มีผู้ใดรู เ้ ลยว่า พระองค์ มาจากไหน� 28 ดังนั ้นพระเยซู จึงทรงประกาศขณะที่ ทรงสัง่ สอน
อยู่ในพระวิหารว่า “ท่านทั้งหลายรูจ
้ ักเรา และรูว
้ า
่ เรามาจากไหน แต่ เรามิได้ มาตามลําพังเราเอง แต่
พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามานั้ นทรงสัตย์จริง แต่ท่านทั้งหลายไม่รูจั
้ กพระองค์ 29 แต่เรารูจ
้ ักพระองค์เพราะ
30
เรามาจากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงใช้เรามา�
เขาทัง้ หลายจึงหาโอกาสที่ จะจับพระองค์ แต่ ไม่มี
ผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์ เพราะยังไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมีหลายคนในหมู่ประชาชนนั ้น
ได้เชื่อในพระองค์และพูดว่า “เมื่อพระคริสต์เสด็จมานั ้น พระองค์จะทรงกระทําอัศจรรย์มากยิง่ กว่าที่ผู้นี้ ได้
กระทํา หรือ� 32 เมื่อ พวกฟาริสี ได้ ยิน ประชาชนซุบ ซิ บก ัน เรือ
่ งพระองค์ อย่างนั ้น พวกฟาริสี กับ พวกปุโรหิต
ใหญ่จึงได้ ใช้เจ้าหน้าที่ ไปจับพระองค์ 33 พระเยซู จึงตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีก
หน่ อยหนึ่ ง แล้วจะกลับไปหาพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา 34 ท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราแต่ จะไม่พบเรา
และที่ซ่ง
ึ เราอยู่น้ั นท่านจะไปไม่ได้� 35 พวกยิวจึงพูดกันว่า “คนนี้ จะไปไหน ที่เราจะหาเขาไม่พบ เขาจะไป

ยอห์น 7:36

845

ยอห์น 8:19

หาคนที่กระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่พวกต่างชาติและสัง่ สอนพวกต่างชาติหรือ 36 เขาหมายความว่าอย่างไร
ที่พูดว่า ‘ท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา� และ ‘ทีซึ
่ ่งเราอยูน
่ ้ั นท่านจะไปไม่ได้� ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ
พระเยซู ทรงยืนและประกาศว่า “ถ้า ผู้ใดกระหาย ผู้นั้ น
จงมาหาเราและดื่ม 38 ผู้ ที่ เชื่อ ในเรา ตามที่ พระคัมภีร ์ได้ กล ่าวไว้แล ้ วว ่า ‘แม่น้ า
ํ ที่ มีน้ า
ํ ประกอบด้วย
ชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผู้ นั้ น � ” 39 (สิ ่ง ที่ พระองค์ ตรัสน ัน
้ หมายถึง พระวิญญาณซึ่ง ผู้ ที่ เชื่อ ใน
พระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยงม
ั ิได้รับสง่าราศี�
37 ในวัน สุ ดท้ายของเทศกาลซึ่ง เป็ นว ัน ใหญ่ นั ้น

เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู
หลายคนจึง พูด ว่า “แท้จริง ท่านผู้ นี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ นั ้น � 41 คนอื่นๆ
ก็ พูด ว่า “ท่านผู้ นี้ เป็น พระคริสต์� แต่ บางคนพูด ว่า “พระคริสต์ จะมาจากกาลิ ลี หรือ 42 พระคัมภีร กล
์ ่าวไว้
มิใช่หรือว่า พระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเลเฮมซึ่งดาวิดเคยอยู่นั ้น� 43 เหตุ
ฉะนั ้นประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับพระองค์ แต่ไม่มีผู้ใดยื่นม
45
ือแตะต้องพระองค์เลย เจ้าหน้าที่ จึงกลับไปหาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี และพวกนั ้นกล่าวกับเจ้า
หน้าที่ว่า “ทําไมเจ้าจึงไม่จับเขามา� 46 เจ้าหน้าที่ตอบว่า “ไม่เคยมีผูใดพู
้
ดเหมือนคนนั ้นเลย� 47 พวกฟาริสี
48
ตอบเขาว่า “พวกเจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรือ มีผู้ใดในพวกขุนนางหรือพวกฟาริสีเชื่อในผูน
้ ั ้นหรือ 49 แต่
50
ประชาชนหมู่นี้ ที่ ไม่รูพระราชบั
้
ญญัติก็ ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้ว� นิ โคเดมัส (ผู้ที่ ได้ มาหาพระเยซู ในเวลา
กลางคืน นั ้น และเป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขา� ได้ กล ่าวแก่ พวกเขาว่า 51 “พระราชบัญญัติ ของเราตัดสิน คนใด
โดยที่ยงั ไม่ได้ฟังเขาก่อน และรู ว้ า่ เขาได้ทําอะไรบ้างหรือ� 52 เขาทัง้ หลายตอบนิ โคเดมัสว่า “ท่านมาจากกา
ลิลีด้วยหรือ จงค้นหาดูเถิด เพราะว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์ เกิดขึ้นมาจากกาลิลี� 53 ต่างคนต่างกลับไปบ้าน
ของตน
40 เมื่อ ประชาชนได้ ฟั งด ัง นั ้น
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หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี
แต่ พระเยซู เสด็จ ไปยัง ภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเช้า ตรู พระองค์
่
เสด็จ เข้า ในพระวิหารอีก และคนทัง้
หลายพากันมาหาพระองค์ พระองค์ ก็ ประทั บนัง่ และสัง่ สอนเขา 3 พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ได้ พาผู้
หญิงคนหนึ่ งมาหาพระองค์ หญิงผู้นี้ ถูกจับฐานล่วงประเวณี และเมื่อเขาให้หญิงผู้นี้ ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน
4 เขาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า หญิงคนนี้ ถูกจับเมื่อกําลังล่วงประเวณี อยู่ 5 ในพระราชบัญญัตินั ้น
โมเสสสัง่ ให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรือ
่ งนี้ � 6 เขาพู ดอย่างนี้ เพื่อทดลอง
พระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซู ทรงน้ อมพระกายลงเอานิว
้ พระหัตถ์เขียนที่ดิน เหมือนดัง่
ว่า พระองค์ ไม่ ได้ ยิน พวกเขาเลย 7 และเมื่อ พวกเขายัง ทูล ถามพระองค์ อยู่เรือ
่ ยๆ พระองค์ ก็ ทรงลุก ขึ้น และ
ตรัส กับ เขาว่า “ผู้ ใดในพวกท่านที่ ไม่มี บาป ก็ ให้ ผู้ นั้ น เอาหิน ขว้างเขาก่อน� 8 แล ้ว พระองค์ ก็ ทรงน้ อม
พระกายลงและเอานิว
ิ ดัง นั ้น จึง รู ส
้ ํานึ ก โดยใจวินิจฉั ย
้ พระหัตถ์ เข ีย นที่ ดิ นอ ีก 9 และเมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ผิดชอบ เขาทัง้ หลายจึงออกไปทีละคนๆ เริม
่ จากคนเฒ่าคนแก่จนหมด เหลือแต่พระเยซูตามลําพังกับหญิง
ที่ยงั ยืนอยู่ที่นั ้น 10 เมื่อพระเยซู ทรงลุกขึ้นแล้ว และมิได้ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด เห็นแต่หญิงผู้นั ้น พระองค์
ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย พวกเขาที่ ฟ้องเจ้า ไปไหนหมด ไม่มี ใครเอาโทษเจ้า หรือ� 11 นางนั ้น ทูล ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ไม่มผู
ี ใดเลย�
้
และพระเยซูตรัสกับนางว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และ
อย่าทําบาปอีก�
1

พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)
อี กครัง้ หนึ่ ง พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราเป็น ความสว่างของโลก ผู้ ที่ ตามเรามาจะไม่ เดิน
ในความมืด แต่ จะมี ความสว่างแห่ง ชีวต
ิ � 13 พวกฟาริสี จึง กล่าวกับ พระองค์ ว่า “ท่านเป็น พยานให้ แก่
ตัว เอง คํา พยานของท่านไม่ เป็น ความจริง� 14 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “แม้ เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เรา
เอง คํา พยานของเราก็ เป็น ความจริง เพราะเรารู ้วา
่ เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน แต่ พวกท่านไม่
รู ้ว่า เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน 15 ท่านทั้ง หลายย่อมพิพากษาตามเนื้ อ หนั ง เรามิ ได้ พิพากษาผู้
ใด 16 แต่ ถึง แม้ ว่า เราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูก ต้อง เพราะเรามิ ได้ พิพากษาโดยลําพัง
แต่ เราพิพากษาร่วมกับ พระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา 17 ในพระราชบัญญั ติ ของท่านก็มี คํา เขียนไว้ว่า ‘คํา
พยานของสองคนก็ เป็น ความจริง� 18 เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามาก็
เป็นพยานให้แก่ เรา� 19 เหตุ ฉะนั ้น เขาจึงทูลพระองค์ ว่า “พระบิดาของท่านอยู่ที่ไหน� พระเยซู ตรัสตอบ
ว่า “ตัว เราก็ ดี พระบิดาของเราก็ ดี ท่านทั้ง หลายไม่ รูจ
้ ัก ถ้า ท่านรูจ
้ ัก เรา ท่านก็ จะรูจ
้ ัก พระบิดาของ
12

ยอห์น 8:20

846

ยอห์น 8:59

เราด้วย� 20 พระเยซู ตรัส คํา เหล่า นี้ ที่ คลัง เงิน เมื่อ กําลัง ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิ หาร แต่ ไม่มี ผู้ ใดจั บก ุม
พระองค์ เพราะว่า ยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 21 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาอี กว่า “เราจะจากไป และ
ท่านทั้ง หลายจะแสวงหาเรา และจะตายในการบาปของท่าน ที่ ซึ่ง เราจะไปนั้ น ท่านทั้ง หลายจะไปไม่
ได้ � 22 พวกยิว จึง พู ดก ั นว ่า “เขาจะฆ่า ตัว ตายหรือ เพราะเขาพูด ว่า ‘ที่ ซึ่ง เราจะไปนั้ น ท่านทั้ง หลายจะ
ไปไม่ได้� ” 23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของ
โลกนี้ เราไม่ ได้ เป็น ของโลกนี้ 24 เราจึง บอกท่านทั้ง หลายว่า ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะ
ว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้ น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึงถามพระองค์ว่า “ท่าน
คือใครเล่า� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกนั้ น 26 เราก็ยังมีเรื่อง
อีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่าน แต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้ นทรงเป็นสัตย์จริง และสิ่งที่เราได้ยน
ิ
จากพระองค์ เรากล่าวแก่ โลก � 27 เขาทัง้ หลายไม่ เข ้า ใจว่า พระองค์ ตรัส กับ เขาถึง เรือ
่ งพระบิดา 28 พระ
เยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ข้น
ึ ไว้แล้ว เมื่อนั้ นท่านก็จะรูว
้ า
่ เราคือผู้นั้ น
และรูว
้ า
่ เรามิได้ทําสิ่งใดตามใจชอบ แต่พระบิดาของเราได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั้ น
29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลําพัง เพราะว่าเรา
ทําตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ� 30 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ ก็มีคนเป็นอันมากเชื่อในพระองค์ 31 พระเยซู
จึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่า “ถ้าท่านทั้งหลายดํารงอยู่ในคําของเรา ท่านก็เป็นสาวกของ
เราอย่างแท้ จริง 32 และท่านทั้ง หลายจะรูจ
้ ัก ความจริง และความจริง นั้ น จะทําให้ ท่านทั้ง หลายเป็น
ไทย� 33 เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลย เหตุ
ไฉนท่านจึงกล่าวว่า ‘ท่านทั้งหลายจะเป็นไทย� ” 34 พระเยซูตรัสตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราบอกความจริง
แก่ท่านว่า ผู้ใดที่ทําบาปก็เป็นทาสของบาป 35 ทาสนั้ นมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไป พระบุตรต่างหาก
อยู่ ตลอดไป 36 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า พระบุตรจะทรงกระทํา ให้ ท่านทั้ง หลายเป็น ไทย ท่านก็ จะเป็น ไทยจริงๆ
37 เรารูว
้ า
่ ท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสีย เพราะคําของเรา
ไม่ มี โอกาสเข้า สู่ ใจของท่าน 38 เราพูด สิ่ง ที่ เราได้ เห ็น จากพระบิดาของเรา และท่านทํา สิ่ง ที่ ท่านได้
เห็นจากพ่อของท่าน� 39 เขาทัง้ หลายจึงทูลตอบพระองค์ว่า “อับราฮัมเป็นบิดาของเรา� พระเยซูตรัสกับ
เขาทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้ว ท่านก็จะทําสิ่งที่อบ
ั ราฮัมได้กระทํา 40 แต่
บัดนี้ ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงความจริงที่เราได้ยน
ิ มาจากพระเจ้า
อับราฮัมมิได้กระทําอย่างนี้ 41 ท่านทั้งหลายย่อมทําสิ่งที่พ่อของท่านทํา� เขาจึงทูลพระองค์ว่า “เรามิ
ได้เกิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า� 42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าพระเจ้าเป็น
พระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่ แล้ว เรามิได้ มาตามใจชอบ
ของเราเอง แต่ พระองค์ นั้ น ทรงใช้ เรามา 43 เหตุ ไฉนท่านจึง ไม่ เข ้า ใจถ้อยคํา ที่ เราพูด นั่ น เป็น เพราะ
ท่านทนฟังคําของเราไม่ได้ 44 ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทําตาม
ความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นฆาตกรตั้งแต่ เดิมมา และมิได้ ตั้งอยู่ในความจริง เพราะความจริ
งมิได้ อยู่ในมัน เมื่อมันพู ดมุสามันก็พู ดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของ
การมุสา 45 แต่ ท่านทั้ง หลายมิ ได้ เชื่อ เรา เพราะเราพูด ความจริง 46 มี ผู้ ใดในพวกท่านหรือ ที่ ชี้ให้ เห ็
นว่าเราได้ทําบาป และถ้าเราพูดความจริง ทําไมท่านจึงไม่เชื่อเรา 47 ผูที
้ มาจากพระเจ้
่
าก็ยอ
่ มฟังพระ
วจนะของพระเจ้า เหตุ ฉะนั้ นท่านจึงไม่ฟัง เพราะท่านทั้งหลายมิได้ มาจากพระเจ้า� 48 พวกยิวจึงทูล
ตอบพระองค์ว่า “ที่เราพูดว่า ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั ้น ไม่จริงหรือ� 49 พระเยซูตรัสตอบว่า “เรา
ไม่มีผีสง
ิ แต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเรา และท่านลบหลู่เกียรติเรา 50 เรามิได้แสวงหา
เกียรติ ของเราเอง แต่ มีผู้หาให้ และพระองค์ น้ั นจะทรงพิพากษา 51 เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ถ้า
ผู้ใดรักษาคําของเรา ผู้นั้ นจะไม่ประสบความตายเลย� 52 พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้วว่า
ท่านมีผีสิง อับราฮัมและพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ตายแล้ว และท่านพูดว่า ‘ถ้าผูใ้ ดรักษาคําของเรา ผูนั
้ ้ นจะ
ไม่ ชิมความตายเลย� 53 ท่านเป็น ใหญ่ กว่า อับ ราฮัม บิดาของเราที่ ตายไปแล้ว หรือ พวกศาสดาพยากรณ์
นั ้ นก ็ ตายไปแล้ว ด้วย ท่านอวดอ้างว่า ท่านเป็น ผู้ ใดเล่า� 54 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “ถ้า เราให้ เกียรติ แก่ ตัว
เราเอง เกียรติ ของเราก็ไม่มี ความหมาย พระองค์ ผู้ ทรงให้ เกียรติ แก่ เรานั้ น คือ พระบิดาของเรา ผู้ ซึ่ง
พวกท่านกล่าวว่า เป็น พระเจ้า ของพวกท่าน 55 ท่านไม่ รู ้จัก พระองค์ แต่ เรารูจ
้ ัก พระองค์ และถ้า เรา
กล่าวว่าเราไม่รูจั
้ กพระองค์ เราก็เป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารูจ
้ ักพระองค์ และรักษาพระดํารัส
ของพระองค์ 56 อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา และท่านก็ได้เห็นแล้วและมี
ความยินดี� 57 พวกยิวก็ทูลพระองค์ว่า “ท่านอายุยงั ไม่ถึงห้าสิบปี และท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ� 58 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั้ นเราเป็น� 59 คนเหล่านั ้นจึง
หยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซู ทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขา

ยอห์น 9:1

847

ยอห์น 9:41

เหล่านั ้น

9
ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด

เมื่อ พระเยซู เสด็จ ดําเนิ น ไปนั ้น พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น ชายคนหนึ่ ง ตาบอดแต่ กําเนิ ด 2 และพวก
สาวกของพระองค์ ทูลถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ ทําผิดบาป ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของ
เขา เขาจึง เกิด มาตาบอด� 3 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “มิใช่ชายคนนี้ หรือบ ิ ดามารดาของเขาได้ ทําบาป แต่
เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา 4 เราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มาเมื่อ ยัง วัน อยู่ เมื่อ ถึง กลางคืน ไม่ มี ผู้ ใดทํางานได้ 5 ตราบใดที่ เรายัง อยู่ ในโลก เราเป็น ความสว่าง
ของโลก� 6 เมื่อตรัสดังนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ดิน แล้วทรงเอานํ้าลายนั ้นทําเป็นโคลนทา
ที่ ตาของคนตาบอดนั ้น 7 แล ้วตรัสส ัง่ เขาว่า “จงไปล้างออกเสีย ในสระสิ โลอัม เถิด� (สิ โลอัม แปลว่า ใช้
ไป) เขาจึงไปล้างแล้วกลับเห็นได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้ หลายที่ เคยเห็นชายคนนั ้นเป็นคนตาบอดมาก่อน
จึง พู ดก ั นว ่า “คนนี้ มิใช่ หรือ ที่ เคยนั ่ง ขอทาน� 9 บางคนก็ พูด ว่า “คนนั ้น แหละ� คนอื่ นว ่า “เขาคล้ายคน
นั ้น� แต่ เขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั ้น� 10 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้ อย่างไร�
11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่ ง ชื่อ เยซู ได้ ทํา โคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้า ว่า ‘จงไปที่ สระสิ โลอัม
แล้ว ล้างออกเสีย� ข้าพเจ้า ก็ ได้ ไปล้างตาจึง มองเห็น ได้� 12 เขาทัง้ หลายจึง ถามเขาว่า “ผู้ นั ้น อยู่ ที่ไหน �
คนนั ้นบอกว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 13 เขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้นไปหาพวกฟาริสี 14 วันที่พระเยซูทรง
ทํา โคลนทาตาชายคนนั ้น ให้หายบอดเป็ นว ัน สะบาโต 15 พวกฟาริสี ก็ได้ ถามเขาอี กว่า ทํา อย่างไรตาเขาจึง
มองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้ นว่า “เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ล้างออกแล้วจึงมองเห็น�
16 ฉะนั ้น พวกฟาริสี บางคนพูด ว่า “ชายคนนี้ ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า เพราะเขามิ ได้ รักษาวันสะบาโต� คนอื่นว
่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 ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดา
พยากรณ์ � 18 แต่ พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยวกับ ชายคนนั ้ นว ่า เขาตาบอดและกลับ มองเห็น จนกระทัง่ เขาได้
เรียกบิดามารดาของคนที่ ตากลับ มองเห็น ได้ นั้น มา 19 แล ้ว พวกเขาถามเขาทัง้ สองว่า “ชายคนนี้ เป็น บุตร
ชายของเจ้าหรือที่ เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่ กําเนิ ด ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึงมองเห็น� 20 บิดามารดาของชายคน
นั ้น ตอบเขาว่า “เราทราบว่า คนนี้ เป็น บุตรชายของเรา และทราบว่า เขาเกิด มาตาบอด 21 แต่ ไม่รู ้ว่า ทําไม
เดีย
๋ วนี้ เขาจึงมองเห็น หรือใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่า
เรือ
่ งของเขาเองได้� 22 ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั ้นก็เพราะกลัวพวกยิว เพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว
่า ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์ จะต้องไล่ผู้นั ้นเสียจากธรรมศาลา 23 เหตุฉะนั ้นบิดามารดาของเขา
จึงพูดว่า “จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่านั ้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้นมาอีกและบอกเขาว่า
“จงสรรเสริญ พระเจ้า เถิด เรารู อยู
้ ่ ว่า ชายคนนั ้น เป็น คนบาป� 25 เขาตอบว่า “ท่านนั ้น เป็น คนบาปหรือ ไม่
ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่า ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ามองเห็นได้� 26 คน
เหล่านั ้นจึงถามเขาอีกว่า “เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทําอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอด� 27 ชายคนนั ้นตอบ
เขาว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว และท่านไม่ ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟั งอีก ท่านอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้น
ด้วยหรือ� 28 เขาทัง้ หลายจึงเย้ยชายคนนั ้ นว่า “แกเป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส 29 เรารู ว้ า่
พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส แต่คนนั ้นเราไม่รู ว่้ าเขามาจากไหน� 30 ชายคนนั ้นตอบเขาว่า “เออ ช่างประหลาด
จริงๆที่พวกท่านไม่รูว่้ าท่านผูน
้ ั ้นมาจากไหน แต่ท่านผูน
้ ั ้นยังได้ทําให้ตาของข้าพเจ้าหายบอด 31 พวกเรารูว้ า่
พระเจ้ามิได้ฟังคนบาป แต่ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้า และกระทําตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั ้น
32 ตัง
้ แต่เริม
ิ ่า มีผูใดทํ
้
าให้ตาของคนที่บอดแต่กําเนิ ดมองเห็นได้ 33 ถ้าท่าน
่ มีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยนว
ผูน
้ ั ้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ว ก็จะทําอะไรไม่ได้� 34 เขาทัง้ หลายตอบคนนั ้นว่า “แกเกิดมาในการบาปทัง้ นั ้น
และแกจะมาสอนเราหรือ� แล ้ว เขาจึง ไล่ คนนั ้น เสีย 35 พระเยซู ทรงได้ ยิ นว ่า เขาได้ ไล่ คนนั ้น เสีย แล้ว และ
เมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั ้นจึงตรัสกับเขาว่า “เจ้าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรือ� 36 ชายคนนั ้นทูล
ตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผู้ ใดเป็น พระบุตรนั ้น ซึ่ง ข้าพเจ้า จะเชื่อ ในพระองค์ ได้ � 37 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เจ้
าได้เหน
็ ท่านแล้ว ทั้งเป็นผูน
้ ้ั นเองทีก
่ ําลังพูดอยก
ู่ ับเจ้า� 38 เขาจึงทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อ
� แล้วเขาก็นมัสการพระองค์ 39 พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา เพื่อให้คนทั้งหลาย
ที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด� 40 เมื่อพวกฟาริสีบางคนที่อยู่กับพระองค์ได้
ยินอย่างนั ้น จึงกล่าวแก่พระองค์ว่า “เราตาบอดด้วยหรือ� 41 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านตาบอด
พวกท่านก็จะไม่ มี ความผิด บาป แต่ บัดนี้ ท่านพูด ว่า ‘เรามองเห็น� เหตุ ฉะนั้ น ความผิด บาปของท่าน
จึงยังมีอยู�
่
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พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี

“เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ที่ มิได้ เข ้า ไปในคอกแกะทางประตู แต่ ปี นเข้าไปทางอื่น นั้ น เป็น
ขโมยและโจร 2 แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ 3 นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้ น และแกะย่อม
ฟัง เสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อ แกะของท่าน และนํา ออกไป 4 เมื่อ ท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้
วก็เดินนําหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรูจ
้ ักเสียงของท่าน 5 คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลย แต่
จะหนี ไปจากเขา เพราะไม่ รู ้จัก เสียงของคนแปลกหน้า� 6 คํา อุปมานั ้น พระเยซู ได้ ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย
แต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดํารัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลย 7 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย 8 บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้ นเป็นขโมยและโจร แต่
ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขา 9 เราเป็นประตู ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางเรา ผูนั
้ ้ นจะรอด และเขาจะเข้าออก แลว
้ จะพบ
อาหาร 10 ขโมยนั้ นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวต
ิ และ
จะได้ อย่างครบบริบู รณ ์ 11 เราเป็น ผู้ เลี้ยงที่ ดี ผู้ เลี้ยงที่ ดีน้น
ั ย่อมสละชีวต
ิ ของตนเพื่อ ฝูง แกะ 12 แต่
ผู้ที่รับจ้างมิได้ เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนี
ไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป 13 ผู้ที่รับจ้างนั้ นหนี เพราะเขาเป็น
ลูกจ้างและไม่ เป็น ห่วงแกะเลย 14 เราเป็น ผู้ เลี้ยงที่ ดี และเรารูจ
้ ัก แกะของเรา และแกะของเราก็ รู ้
จัก เรา 15 เหมือนพระบิดาทรงรูจ
้ ัก เรา เราก็ รู ้จัก พระบิ ดาด ้วย และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อ ฝูง แกะ
16 แกะอื่น ซึ่ งม ิ ได้ เป็น ของคอกนี้ เราก็มี อยู่ แกะเหล่า นั้ น เราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่า นั้ น จะฟัง
เสียงของเรา แล้วจะรวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว 17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรง
รักเรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา เพื่อจะรับชีวตน
ิ ้น
ั คืนมาอีก 18 ไม่มีผู้ใดชิงชีวต
ิ ไปจากเราได้ แต่เรา
สละชีวตด
ิ ้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิทีจะสละชี
่
วตน
ิ ้น
ั และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก พระบัญชานี้ เรา
ได้รบ
ั มาจากพระบิดาของเรา� 19 พระดํารัสนี้จึงทําให้พวกยิวแตกแยกกันอีก 20 พวกเขาหลายคนพูดว่า
“เขามีผีสิ งและเป็นบ้า ท่านฟังเขาทําไม� 21 พวกอื่นก็พูดว่า “คําอย่างนี้ ไม่เป็นคําของผู้ที่ มีผีสิง ผีจะทําให้
คนตาบอดมองเห็นได้หรือ�
1

พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

22 ขณะนั ้นเป็ นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

และเป็นฤดูหนาว 23 พระเยซูทรงดําเนิ นอยู่
ในพระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน
“จะ
ทําให้เราสงสัยนานสักเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเราให้ชด
ั แจ้งเถิด� 25 พระเยซูตรัสตอบเขาทัง้
หลายว่า “เราได้ บอกท่านทั้ง หลายแล้ว และท่านไม่ เชื่อ การซึ่ง เราได้ กระทํา ในพระนามพระบิดาของ
เราก็เป็นพยานให้แก่เรา 26 แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อ เพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา ตามทีเราได้
่
บอก
ท่านแล้ว 27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารูจ
้ ักแกะเหล่านั้ น และแกะนั้ นตามเรา 28 เรา
ให้ชีวิตนิรน
ั ดร์แก่แกะนั้ น และแกะนั้ นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้ นไปจากมือ
ของเราได้ 29 พระบิดาของเราผูป
้ ระทานแกะนั้ นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผูใดสามารถชิ
้
ง
แกะนั้ น ไปจากพระหัตถ์ ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับ พระบิดาของเราเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน�
31 พวกยิว จึง หยิ บก ้อนหิน ขึ้น มาอีก จะขว้างพระองค์ ให้ตาย 32 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ สา
ํ แดงให้
ท่านเห็นการดีหลายประการซึ่งมาจากพระบิดาของเรา ท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตาย
เพราะการกระทําข้อใดเล่า� 33 พวกยิวทูลตอบพระองค์ ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทําดี แต่
เพราะการพูด หมิน
่ ประมาท เพราะท่านเป็น เพียงมนุษย์แต่ ตัง้ ตัว เป็น พระเจ้า� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า
“ในพระราชบัญญั ติ ของท่านมี คํา เขียนไว้ มิใช่ หรือ ว่า ‘เราได้ กล่าวว่า ท่านทั้ง หลายเป็น พระ� 35 ถ้า
พระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นพระ และจะฝ่าฝืนพระคัมภีรไม่
์ ได้ 36 ท่านทั้ง
หลายจะกล่าวหาท่านทีพ
่ ระบิดาได้ทรงตั้งไว้ และทรงใช้เข้ามาในโลกว่า ‘ท่านกล่าวคําหมิ่นประมาท�
เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า� อย่างนั้ นหรือ 37 ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระ
บิดาของเรา ก็อย่าเชื่อในเราเลย 38 แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจน้น
ั แม้ว่าท่านมิได้เชื่อในเรา ก็จงเชื่อ
เพราะพระราชกิ จน้น
ั เถิด เพื่อ ท่านจะได้ รู ้และเชื่อ ว่า พระบิดาทรงอยู่ ในเรา และเราอยู่ ในพระบิดา�
39 พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์อีกครัง
้ หนึ่ ง แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้
24 แล ้ว พวกยิ วก ็ พากัน มาห้อมล้อมพระองค์ ไว้และทูล พระองค์ ว่า

พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา

พระองค์ เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอ ีก และไปถึง สถานที่ ที่ ยอห์น ให้ บัพ ติศ มาเป็ นคร ง
ั ้ แรก
และ พระองค์ ทรง พัก อยู่ ที่ นั ่น 41 คน เป็ นอ ัน มาก พา กัน มา หา พระองค์ และ กล่าว ว่า “ยอห์ นม ิ ได้ ทําการ
อัศจรรย์ใดๆเลย แต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้ เป็นความจริง� 42 และมีคนหลายคนที่นั่นได้เชื่อใน
พระองค์
40

ยอห์น 11:1

849

11

ยอห์น 11:43

ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส กําลัง ป่วยอยู่ ที่ หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็น เมืองที่ มาร ีย์ และมารธาพี่ สาวของเธอ
อยู่ นั ้น 2 (มาร ีย์ ผู้ นี้ คือ หญิง ที่ เอานํ้ามัน หอมชโลมองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเอาผมของเธอเช็ด พระบาทของ
พระองค์ ลาซารัสน ้ องชายของเธอกําลัง ป่วยอยู�
่ 3 ดัง นั ้น พี่ สาวทัง้ สองนั ้น จึง ให้ คนไปเฝ้า พระองค์ ทูล ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก นั ้น กําลัง ป่วยอยู�
่ 4 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ วก ็ตรัสว ่า “โรค
นั้ นจะไม่ถึงตาย แต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รบ
ั เกียรติ
เพราะโรคนั้ น� 5 พระเยซู ทรงรัก มารธาและน้ องสาวของเธอและลาซารัส 6 ดัง นั ้ นคร ั น
้ พระองค์ ทรงได้ ยิ
นว ่า ลาซารัส ป่วยอยู่ พระองค์ ยัง ทรงพัก อยู่ที่ ที่ พระองค์ ทรงอยู่นั้ นอ ีก สองวัน 7 หลัง จากนั ้น พระองค์ ก็ ตรัส
กับพวกสาวกว่า “ให้เราเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกเถิด� 8 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า
เมื่อเร็วๆนี้ พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตาย แล้วพระองค์ยงั จะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือ� 9 พระเยซู
ตรัสตอบว่า “วันหนึ่ งมีสิบสองชั่วโมงมิใช่หรือ ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุด เพราะเขา
เห็น ความสว่างของโลกนี้ 10 แต่ ถ้า ผู้ ใดเดิน ในตอนกลางคืน เขาก็จะสะดุด เพราะไม่ มี ความสว่างใน
ตัวเขา� 11 พระองค์ ตรัสดังนั ้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า “ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่ เราไปเพื่อ
จะปลุกเขาให้ตื่น� 12 พวกสาวกของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเขาหลับอยเู่ ขาก็จะสบายดี� 13 แต่
พระเยซู ตรัสถึงความตายของลาซารัส แต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อน 14 ฉะนั ้น
พระเยซู จึงตรัสกับเขาตรงๆว่า “ลาซารัสตายแล้ว 15 เพื่อเห็นแก่ ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เรามิได้อยู่
ที่ น่ั น เพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ แต่ ให้ เราไปหาเขากัน เถิด� 16 โธมัส ที่ เรียกว่า ดิ ดุม ัส จึง พู ดก ับ เพื่อนสาวกว่า
“ให้ พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อ จะได้ ตายด้วยกั นก ับ พระองค์� 17 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ มาถึ งก ็ ทรงทราบว่า เขา
เอาลาซารัส ไปไว้ในอุโมงค์ ฝัง ศพสี่ วน
ั แล้ว 18 หมู่ บ้านเบธานี อยู่ ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างกัน ประมาณสาม
กิโลเมตร 19 พวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีย์ เพื่อจะปลอบโยนเธอเรือ
่ งน้ องชายของเธอ 20 ครัน
้
มารธารู ้ข่าวว่า พระเยซู กําลัง เสด็จ มา เธอก็ ออกไปต้อนรับ พระองค์ แต่ มาร ีย์ นั่ง อยู่ ในเรือน 21 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 จะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์ �
23 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า “น้ องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีก� 24 มารธาทูลพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ทราบ
แล้ วว ่า เขาจะฟื้ นขึ้น มาอีก ในวัน สุดท้ายเมื่อ คนทัง้ ปวงจะฟื้ นขึ้น มา� 25 พระเยซู ตรัส กับ เธอว่า “เราเป็น
เหตุ ให้ คนทั้ง ปวงเป็น ขึ้น และมี ชีวต
ิ ผู้ ที่ เชื่อ ในเรานั้ น ถึง แม้ ว่า เขาตายแล้ วก ็ ยง
ั จะมี ชีวิตอ ีก 26 และ
27
ผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย เจ้ าเชื่ออย่างนี้ ไหม�
มารธาทูล พระองค์ ว่า “เชื่อ พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ที่จะเสด็จมาในโลก� 28 เมื่อเธอ
ทูลดังนี้ แล้ว เธอก็กลับไปและเรียกมารีย์น้องสาวกระซิบว่า “พระอาจารย์เสด็จมาแล้ว และทรงเรียกเจ้า�
29 เมื่อ มารีย์ ได้ ยิน แล้ว เธอก็ รีบลุก ขึ้น ไปเฝ้า พระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซู ยง
ั ไม่ เสด็จ เข้าไปในเมือง แต่ ยัง ประ
ทั บอยู่ ณ ที่ ซึ่งมารธาพบพระองค์ นั ้น 31 พวกยิวที่อยู่กับมารีย์ในเรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู่ เมื่อเห็น
มารีย์รีบลุก ขึ้น และเดิน ออกไปจึง ตามเธอไปพู ดก ั นว ่า “เธอจะไปร้องไห้ที่ อุโมงค์ � 32 ครัน
้ มารีย์มาถึงที่ ซ่ึง
พระเยซู ประทั บอยู่และเห็นพระองค์แล้ว จึงกราบลงที่ พระบาทของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระ
องค์ ประทั บอยู่ที่ นี่ น้ องชายของข้าพระองค์ คงไม่ ตาย� 33 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้
และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้ด้วย พระองค์ก็ทรงครํา่ ครวญร้อนพระทัยและทรงเป็นทุกข์ 34 และตรัสถาม
ว่า “พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ทีไ่ หน� เขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เชิญเสด็จมาดูเถิด� 35 พระเยซู
ทรงพระกันแสง 36 พวกยิวจึงกล่าวว่า “ดูเถิด พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร� 37 และบางคนก็พูดว่า “ท่านผูนี
้ ้
ทําให้คนตาบอดมองเห็น จะทําให้คนนี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ�
1

พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับใจเสียใหม่

38 พระเยซู ทรงครํา
่ ครวญร้อนพระทัยอีก

จึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพ อุโมงค์ฝังศพนั ้นเป็นถํ้า มีศิลาวาง
ปิดปากไว้ 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 เธอว่า “เราบอกเจ้า
แล้ว มิ ใช่ หรือ ว่า ถ้า เจ้า เชื่อ เจ้ าก็ จะได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระเจ้า� 41 พวกเขาจึง เอาศิลาออกเสีย จาก
ที่ 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 ทรงฟัง ข้า พระองค์ อยู่
เสมอ แต่ทีข้
่ าพระองค์กล่าวอย่างนี้ ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนทีย
่ น
ื อยูที
่ น
่ ี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์
ทรงใช้ข้าพระองค์มา� 43 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า “ลาซารัสเอ๋ย จงออก
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มาเถิด� 44 ผู้ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยูด้
่ วย พระเยซูตรัสกับเขา
ทัง้ หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด� 45 ดังนั ้นพวกยิวหลายคนที่มาหามารีย์และได้เห็นการกระทํา
ของพระเยซู ก็ เชื่อ ในพระองค์ 46 แต่ พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสี และเล่า เหตุ การณ์ ที่ พระเยซู ได้ ทรง
กระทําให้ฟัง
พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย

“เราจะทําอย่างไรกัน เพราะว่า
ชายผู้นี้ ทําการอัศจรรย์หลายประการ 48 ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ คนทัง้ ปวงจะเชื่อถือเขา แล้วพวกโรมก็
จะมาริบเอาทัง้ ที่และชนชาติของเราไป� 49 แต่คนหนึ่ งในพวกเขา ชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจําการ
ในปีนั ้น กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่รูอะไรเสี
้
ยเลย 50 และไม่พิจารณาด้วยว่า จะเป็นประโยชน์
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 จะ
สิน
้ พระชนม์ แทนชนชาติ นั ้น 52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั้น อย่างเดียว แต่ เพื่อ จะรวบรวมบุตรทัง้ หลายของ
พระเจ้า ที่ กระจัดกระจายไปนั ้น ให้ เข ้า เป็น พวกเดียวกัน 53 ตัง้ แต่ วัน นั ้น เป็นต้น มา เขาทัง้ หลายจึง ปรึกษา
กันจะฆ่าพระองค์เสีย 54 เหตุฉะนั ้นพระเยซูจึงไม่เสด็จในหมู่พวกยิวอย่างเปิดเผยอีก แต่ได้เสด็จออกจากที่
นั ่นไปยังถินที
่ ใกล้
่
ถิน
่ ่นั ่นกับพวกสาวกของพระองค์
่ อยู
่ ทุรกันดาร ถึงเมืองหนึ่ งชื่อเอฟราอิม และทรงพักอยูที
55 ขณะนั ้นใกล้จะถึงเทศกาลปั สกาของพวกยิวแล้ว และคนเป็ นอันมากได้ออกจากหัวเมืองนั ้นขึ้นไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ก่อนเทศกาลปัส กาเพื่อ จะชําระตัว 56 เขาทัง้ หลายจึง แสวงหาพระเยซู และเมื่อ เขาทัง้ หลายยืน
อยู่ในพระวิหารเขาก็พูดกันว่า “ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้ หรือ�
57 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี ได้ ออกคําสัง
่ ไว้ว่า ถ้าผู้ใดรู ว้ า่ พระองค์อยู่ที่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขา
เพื่อจะได้ไปจับพระองค์
47 ฉะนั ้นพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่า

12
ทรงพระกระยาหารเย็นที่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก 7:37-38)
ซึ่งเป็ นที ่อยู่ของลาซารัส ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ ทรง
ให้ฟื้นขึ้น จากตาย 2 ที่ นั ่น เขาจัด งานเลี้ยงอาหารเย็น แก่ พระองค์ มารธาก็ ปรนนิ บัติ อยู่ และลาซารัส ก็ เป็น
คนหนึ่ ง ในพวกเขาที่ เอนกายลงรับ ประทานกับ พระองค์ 3 มาร ีย์จึง เอานํ้ามัน หอมนาระดาบริสุทธิ์ หน ัก ประ
มาณครึงก
่ ิ โลกรัม ซึ่ งม ี ราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ด พระบาทของ
พระองค์ เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ นํ้ามันนั ้น 4 แต่สาวกคนหนึ่ งของพระองค์ ชื่อยูดาสอิสคาริโอท บุตรชาย
ของซีโมน คือคนที่จะทรยศพระองค์ พูดว่า 5 “เหตุไฉนจึงไม่ขายนํ้ามันนั ้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาริอัน แล
้วแจกให้แก่ คนจน� 6 เขาพู ดอย่างนั ้ นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่ คนจน แต่ เพราะเขาเป็นขโมย และได้ ถือย่าม
และได้ ยก
ั ยอกเงินที ่ใส่ ไว้ในย่ามนั ้น 7 พระเยซู จึงตรัสว่า “ช่างเขาเถิด เขาทําอย่างนี้ เพื่อแสดงถึงวันฝัง
ศพของเรา 8 เพราะว่ามีคนจนอยูก
่ ับท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยูกั
่ บท่านเสมอไป� 9 ฝ่ายพวกยิวเป็นอัน
มากรู ว้ า่ พระองค์ประทับอยู่ที่นั ่นจึงมาเฝ้าพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั ้น แต่อยากเห็นลาซารั
สผู้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงให้ฟื้นขึ้นมาจากตายด้วย 10 แต่ พวกปุโรหิตใหญ่จึงปรึกษากันจะฆ่าลาซารัสเสียด้วย
11 เพราะลาซารัสเป็ นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู
1 แล ้ วก ่อนปั ส กาหกวันพระเยซู เสด็จ มาถึง หมู่ บ้านเบธานี

การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)
12 วันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็ นอันมากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้นได้ยนว
ิ ่า

พระเยซูเสด็จมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เขา
ก็พากันถือใบของต้นอน
ิ ทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์รอ
้ งว่า “โฮซันนา ขอให้พระองค์ผูเสด็
้
จมาในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ� 14 และเมื่อพระเยซู ทรงพบลูกลา
ตัวหนึ่ งจึงทรงลานั ้นเหมือนดังที่ มีคําเขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่งศิ โยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย ดูเถิด กษั ตริย์ของเธอ
ทรงลูกลาเสด็จมา� 16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ เหล่านั ้น แต่เมื่อพระเยซูทรงรับ
สง่า ราศี แล้ว เขาจึง ระลึก ได้ ว่า มี คํา เช่น นั ้น เขียนไว้กล ่าวถึง พระองค์ และคนทัง้ หลายได้ กระทํา อย่างนั ้น
ถวายพระองค์ 17 เหตุฉะนั ้นคนทัง้ ปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจาก
อุโมงค์ฝังศพ และทรงให้เขาฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ก็เป็นพยานในสิง่ เหล่านี้ 18 เหตุที่ ประชาชนพากันไป
หาพระองค์ ก็ เพราะเขาได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงกระทํา การอัศจรรย์ นั ้น 19 พวกฟาริสี จึง พู ดก ั นว ่า “ท่านเห็น
ไหมว่า ท่านทําอะไรไม่ได้เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู
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20 ในหมู่ คนทัง
้ หลายที่ ข้น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลี้ยงนั ้ นมีพวกกรีกบ้าง 21 พวกกรีกนั ้นจึงไปหาฟีลิปซึ่ง
มาจากหมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้น กาลิ ลี และพู ดก ั บท ่า นว่า “ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ใคร่จะเห็น พระเยซู�
22 ฟีลิปจึงไปบอกอันดรู ว ์ และอันดรู วก
์ ับฟีลิปจึงไปทูลพระเยซู

พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน

“ถึงเวลาแล้ วที่บุ ตรมนุษย์จะได้ รบ
ั สง่าราศี 24 เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้า เมล็ด ข้าวไม่ ได้ ตกลงไปในดิน และเปื่อยเน่า ไป ก็ จะอยู่ เป็น เมล็ด เดียว แต่ ถ้า เปื่อยเน่า ไป
แล้ว ก็จะงอกขึ้น เกิด ผลมาก 25 ผู้ ใดทีร
่ ก
ั ชีวต
ิ ของตนก็ต้องเสีย ชีวต
ิ และผู้ ที่ ชัง ชีวต
ิ ของตนในโลกนี้
ก็จะรักษาชีวตน
ิ ้น
ั ไว้นิ รน
ั ดร์ 26 ถ้าผูใ้ ดจะปรนนิ บติ
ั เรา ให้ผูนั
้ ้ นตามเรามา และเราอยูที
่ ไ่ หน ผูปรนนิ
้
บัติ
เราจะอยู่ ที่ นั่ น ด้วย ถ้า ผู้ ใดปรนนิ บั ติ เรา พระบิดาของเราก็ จะทรงประทานเกียรติ แก่ ผู้ นั้ น 27 บัดนี้ จิ
ตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดว่าอะไร จะว่า ‘ข้าแต่ พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ให้พ้น
เวลานี้ � อย่างนั้ นหรือ หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้ เองเราจึงมาถึงเวลานี้ 28 ข้าแต่พระบิดา ขอ
ให้พระนามของพระองค์ได้รับเกียรติ� แล้วก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และจะ
ให้รบ
ั เกียรติอีก� 29 ฉะนั ้นคนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ที่ นั ่นเมื่อได้ยน
ิ เสียงนั ้ นก็พูดว่าฟ้าร้อง คนอื่นๆก็พูดว่า “ทูต
สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ได้ กล ่า วกับ พระองค์� 30 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เสียงนั้ น เกิด ขึ้น เพื่อ ท่านทั้ง หลาย ไม่ใช่
เพื่อเรา 31 บัดนี้ ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้ แล้ว เดีย
๋ วนี้ ผู้ครองโลกนี้ จะถูกโยนทิ้งออกไปเสีย 32 และ
เรา ถ้าเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราก็จะชักชวนคนทั้งปวงให้มาหาเรา� 33 พระองค์ตรัสเช่น
นั ้นเพื่อสําแดงว่าพระองค์ จะสิน
ิ จากพระ
้ พระชนม์อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ ว่า “พวกเราได้ยน
ราชบัญญั ติว ่า พระคริสต์ จะอยู่ เป็น นิ ตย์ เหตุ ไฉนท่านจึง ว่า ‘บุ ตรมนุษย์ จะต้องถูก ยกขึ้น� บุ ตรมนุษย์
นั ้นคือผู้ใดเล่า� 35 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ความสว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่ อยหนึ่ ง เมื่อยังมี
ความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่ในความมืด ย่อมไม่รู ว่
้ า
ตนไปทางไหน 36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อในความสว่างนั้ น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ
สว่าง� เมื่อพระเยซูตรัสดังนั ้นแล้วกเ็ สด็จจากไป และซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขา 37 ถึงแม้ว่าพระองค์
ได้ ทรงกระทํา การอัศจรรย์ หลายประการที เดียวต่อ หน้า เขา เขาทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ เชื่อ ในพระองค์ 38 เพื่อ คํา
ของอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่ง ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่า ได้ เชื่อ สิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย
และพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ผู้ใด� 39 ฉะนั ้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้ เพราะอิสยาห์ได้กล
่า วอี กว่า 40 ‘พระองค์ ได้ ทรงปิด ตาของเขาทัง้ หลาย และทําใจของเขาให้แข ็ งกระด้างไป เกรงว่า เขาจะเห็น
ด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหัน กลับ มาและเราจะรักษาเขาให้ หาย � 41 อิส ยาห์ กล ่าว
ดังนี้ เมื่อท่านได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ และได้กล่าวถึงพระองค์ 42 อย่างไรก็ดีแม้ในพวกขุนนางก็มีหลาย
คนเชื่อ ในพระองค์ ด้วย แต่ เขาไม่ ยอมรับ พระองค์ อย่างเปิด เผยเพราะกลัว พวกฟาริสี เกรงว่า เขาจะถูก ไล่
ออกจากธรรมศาลา 43 เพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้า 44 พระ
เยซูทรงประกาศว่า “ผู้ที่เชื่อในเรานั้ น หาได้เชื่อในเราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 45 และผู้ที่
เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อผู้ใดที่เชื่อในเราจะมิได้
อยู่ในความมืด 47 ถ้าผู้ใดได้ยน
ิ ถ้อยคําของเราและไม่เชื่อ เราก็ไม่พิพากษาผู้นั้ น เพราะว่าเรามิได้มา
เพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด 48 ผูใดที
้
ป
่ ฏิเสธเราและไม่รบ
ั คําของเรา ผูนั
้ ้ นจะมีสิ
่งหนึ่ งพิพากษาเขา คือคําที่เราได้กล่าวแล้ว นั้ นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย 49 เพราะเรามิได้
กล ่าวตามใจเราเอง แต่ ซึ่ง เรากล่าวและพูด นั้ น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์ นั้ น ได้ ทรงบัญชาให้
แก่เรา 50 เรารูว
้ า
่ พระบัญชาของพระองค์น้ั นเป็นชีวตน
ิ ร
ิ น
ั ดร์ เหตุฉะนั้ นสิ่งทีเ่ ราพูดนั้ น เราก็พูดตามที่
พระบิดาทรงบัญชาเรา�
23 และพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
1 ก่อนถึงเทศกาลเลี้ยงปั สกา เมื่อพระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ ไปหาพระ
บิดา พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซ่ึงอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด
ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
ขณะเมื่อ รับ ประทานอาหารเย็น เสร็จ แล้ว พญามารได้ ดลใจยู ดาสอิส คาริโอท บุ ตรชายของซี โมน ให้
ทรยศพระองค์ 3 พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์ และทรง
ทราบว่า พระองค์ มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า 4 พระองค์ ทรงลุก ขึ้น จากการรับ ประทานอาหารเย็น
ทรงถอดฉลองพระองค์ ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเช็ดตัว คาดเอวพระองค์ ไว้ 5 แล้ว ก็ ทรงเทนํ้าลงในอ่าง
และทรงตัง้ ต้นเอานํ้าล้างเท้าของพวกสาวก และเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั ้น 6 แล้วพระองค์ทรงมาถึงซี
2

ยอห์น 13:7

852

ยอห์น 14:3

โมนเปโตร และเปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ หรือ� 7 พระ
เยซู ตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เรากระทําในขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ ภายหลังท่านจะเข้าใจ� 8 เปโตรทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ จะทรงล้างเท้า ของข้า พระองค์ ไม่ ได้ � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่าน
แล้ว ท่านจะมีสว
่ นในเราไม่ได้� 9 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า มิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์
เท่านั ้น แต่ขอทรงโปรดล้างทังม
้ ือและศีรษะด้วย� 10 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผูที
้ อาบนํ
่
้ าแล้วไม่จําเป็นต้อง
ชําระกายอีก ล้างแต่เท้าเท่านั้ น เพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกคน�
11 เพราะพระองค์ทรงทราบว่า ใครจะเป็ นผู้ทรยศพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่
สะอาดทุก คน� 12 เมื่อ พระองค์ ทรงล้างเท้า เขาทัง้ หลายแล้ว พระองค์ ก็ ทรงฉลองพระองค์ และเอนพระ
กายลงอีก ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายเข้าใจในสิ่ง ที่ เราได้ กระทํา แก่ ท่านหรือ 13 ท่านทั้ง หลายเรียก
เราว่า พระอาจารย์และองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นเช่นนั้ น 14 ฉะนั้ นถ้าเราผู้
เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระอาจารย์ ของท่าน ได้ ล้างเท้า ของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้า
ของกัน และกัน ด้วย 15 เพราะว่า เราได้ วางแบบแก่ ท่านแล้ว เพื่อ ให้ ท่านทํา เหมือนดัง ที่เราได้ กระทํา
แก่ท่าน 16 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ทาสจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้ และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผูที
้ ใช้
่
เขาไปก็หามิได้ 17 ถ้าท่านรูดั
้ งนี้ แล้ว และท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข 18 เรามิได้พูดถึงพวกท่าน
สิ้นทุกคน เรารูจ
้ ักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้ว แต่เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ว่า ‘ผู้ที่รับประทานอาหารกับเรา
ได้ยกส้นเท้าต่อเรา� 19 เราบอกท่านทั้งหลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่เรื่องนี้ จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้ เกิดขึ้น
แล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้ น 20 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดได้รบ
ั ผู้ที่เราใช้ไป ผู้นั้ นก็รบ
ั เรา
ด้วย และผู้ใดได้รบ
ั เรา ผูนั
้ ้ นได้รบ
ั พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา�
พระเยซูพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก 22:21-22)

พระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย และตรัสเป็นพยานว่า “เราบอกความ
จริงแก่ท่านว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 เหล่าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์
ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 23 มีสาวกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักได้เอนกายอยูที
่ ่พระทรวงของพระเยซู 24 ซีโมนเปโตร
จึงทําไม้ทํามือให้เขาทูลถามพระองค์วา่ คนที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 25 ขณะที่ยังเอนกายอยู่ที่พระทรวง
ของพระเยซู สาวกคนนั ้นกท
็ ูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนั ้นคือใคร� 26 พระเยซูตรัสตอบว่า “คน
นั้ น คือ ผู้ ที่ เราจะเอาอาหารนี้ จิ ้ม แล้ว ยื่น ให้� และเมื่อ พระองค์ ทรงเอาอาหารนั ้น จิม
้ แล้ว ก็ ทรงยื่น ให้แก่
ยู ดาสอิสคาริโอทบุตรชายซี โมน 27 เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั ้น แล้ว ซาตานก็ เข้าสิงในใจเขา พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด� 28 ไม่มีผู้ใดในพวกนั ้นที่เอนกายลงรับประทานเข้าใจ
ว่า เหตุ ใดพระองค์ จึงตรัสกับเขาเช่นนั ้น 29 บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือถุงเงิน พระเยซู จึงตรัสบอกเขาว่า
“จงไปซื้อ สิง่ ที่ เราต้องการสําหรับ เทศกาลเลี้ยงนั ้น� หรือ ตรัส บอกเขาว่า เขาควรจะให้ ทานแก่ คนจนบ้าง
30 ดัง นั ้น เมื่อ ยู ดาสรับ ประทานอาหารชิน
้ นั ้น แล้ว เขาก็ ออกไปทั นที ขณะนั ้น เป็น เวลากลางคืน 31 เมื่อ เขา
ออกไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสว่า “บัดนี้ บุตรมนุษย์ก็ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรงได้รบ
ั เกียรติเพราะ
บุตรมนุษย์ 32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรงประทานให้ พระบุ ตรม ี เกียรติ
ในพระองค์เอง และพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดีย
๋ วนี้ 33 ลูกเล็กๆเอ๋ย เรายังจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายอีก
ขณะหนึ่ ง เจ้ าจะเสาะหาเรา และดังที่เราได้ พู ดกับพวกยิวแล้ว บัดนี้ เราจะพู ดกับเจ้าคือ ‘ที่เราไปนั้ น
เจ้าทั้งหลายไปไม่ได้� 34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้ง
หลายมาแล้ว อย่างไร เจ้ าจงรักก ัน และกัน ด้วยอย่างนั้ น 35 ถ้า เจ้า ทั้ง หลายรักก ัน และกัน ดังนี้ แหละ
คนทั้งปวงก็จะรูได้
้ ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา�
21 เมื่อพระเยซู ตรัสดังนั ้นแล้ว

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31; ลก 22:33-34)
ซี โมนเปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะเสด็จ ไปที่ ไหน � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ที่
ซึ่ง เราจะไปนั้ น ท่านจะตามเราไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ แต่ ภายหลัง ท่านจะตามเราไป� 37 เปโตรทูล พระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชีวต
ิ เพื่อพระองค์�
38 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “ท่านจะสละชีวต
ิ ของท่านเพื่อเราหรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนไก่
ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ �
36

14
พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
“อย่า ให้ ใจท่านทั้ง หลายวิตกเลย ท่านเชื่อ ในพระเจ้า จงเชื่อ ในเราด้วย 2 ในพระนิ เวศของพระ
บิดาเรามีคฤหาสน์ หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลาย
3 และถ้าเราไปจัดเตรียมทีไว้
่ สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรบท
ั ่านไปอยูก
่ ับเรา เพื่อว่าเราอยูที
่ ไหน
่
1

ยอห์น 14:4

853

ยอห์น 15:3

ท่านทั้งหลายจะอยูที
่ นั
่ ่ นด้วย 4 ท่านทราบว่าเราจะไปทีไ่ หนและท่านก็รูจั
้ กทางนั้ น� 5 โธมัสทูลพระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ ไหน พวกข้าพระองค์จะรู จ
้ ักทางนั ้นได้
อย่างไร� 6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้ น เป็นความจริง และเป็นชีวต
ิ ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา
ได้นอกจากมาทางเรา
การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา

7 ถ้าท่านทั้งหลายรูจ
้ ักเราแล้ว

ท่านก็จะรูจ
้ ักพระบิดาของเราด้วย และตั้งแต่นี้ ไปท่านก็รูจั
้ กพระองค์
และได้ เห ็ นพระองค์� 8 ฟี ลิ ป ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสําแดงพระบิดาให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เห็น และพวกข้า พระองค์ จะพอใจ� 9 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ฟี ลิ ป เอ๋ย เราได้ อยู่ กั บท ่านนานถึง เพียงนี้
และท่านยัง ไม่ รู ้จัก เราหรือ ผู้ ที่ ได้ เห ็น เราก็ ได้ เห ็ นพระบิ ดา และท่านจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ขอสําแดง
พระบิดาให้ข้าพระองค์ท้ังหลายเห็น� 10 ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ใน
เรา คํา ซึ่ง เรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายนั้ น เรามิ ได้ กล ่าวตามใจชอบ แต่ พระบิดาผู้ทรงสถิต อยู่ ในเราได้
ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ 11 จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา
หรือมิฉะนั้ นก็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั้ นเถิด
ผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํามาแล้ว

12 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า

ผูที
้ เชื
่ ่ อในเราจะกระทํากิจการซึ่งเราได้กระทํานั้ นด้วย และ
เขาจะกระทํา กิจการที่ ยิ่ง ใหญ่ กว่า น ้ั นอ ีก เพราะว่า เราจะไปถึง พระบิดาของเรา 13 สิ ่ง ใดที่ ท่านทั้ง
หลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้ น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รบ
ั เกียรติทางพระบุตร 14 ถ้า
15
ท่านจะขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้ น
ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา
พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ

เราจะทูล ขอพระบิดา และพระองค์ จะทรงประทานผู้ ปลอบประโลมใจอีก ผู้ หน่ง
ึ ให้ แก่ ท่าน เพื่อ
พระองค์ จะได้ อยู่ กั บท ่านตลอดไป 17 คือ พระวิญญาณแห่ง ความจริง ผู้ ซึ่ง โลกรับ ไว้ ไม่ ได้ เพราะแล
ไม่ เห ็ นพระองค์ และไม่ รู ้จัก พระองค์ แต่ ท่านทั้ง หลายรูจ
้ ัก พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสถิต อยู่ กั บท
่านและจะประทั บอย ู่ ในท่าน 18 เราจะไม่ ละทิ้ง ท่านทั้ง หลายไว้ให้ เปล่า เปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อี
กหน่ อยหนึ่ งโลกก็จะไม่เห็นเราอีกเลย แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู่ ท่านทั้งหลายจะ
เป็น อยู่ ด้วย 20 ในวัน นั้ น ท่านทั้ง หลายจะรู ้ว่า เราอยู่ ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ ในเรา และเรา
อยู่ ในท่าน 21 ผู้ ใดที่ มี บัญญัติ ของเราและรักษาบัญญั ติ นั้ น ผู้ นั้ น แหละเป็น ผู้ ที่ รัก เรา และผู้ ที่ รัก เรา
นั้ น พระบิดาของเราจะทรงรัก เขา และเราจะรัก เขา และจะสําแดงตัว ของเราเองให้ ปรากฏแก่ เขา �
22 ยู ดาส มิใช่ อิส คาริโอท ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เหตุ ใดพระองค์ จึง จะสําแดงพระองค์ แก่ พวกข้า
พระองค์ และไม่ทรงสําแดงแก่ โลก� 23 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้ นจะรักษาคําของเรา
และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา 24 ผู้ที่ไม่รักเรา
ก็ไม่รักษาคําของเรา และคําซึ่งท่านได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่คําของเรา แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เรา
ได้กล่าวคําเหล่านี้ แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่าน 26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้ นคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ผูซึ
้ ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นั้ นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง
และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งทีเ่ ราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
16

สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ

27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว สันติสุขของเราทีให้
่ แก่ท่านนั้ น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่า

ให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าวแก่ท่านว่า ‘เราจะจากไปและจะกลับมาหา
ท่านอีก� ถ้า ท่านรัก เรา ท่านก็ จะชื่นชมยินดี ที่ เราว่า ‘เราจะไปหาพระบิดา� เพราะพระบิดาของเรา
ทรงเป็น ใหญ่ กว่า เรา 29 และบัดนี้ เราได้ บอกท่านทั้ง หลายก่อนที่ เหตุการณ์ นั้ น จะเกิด ขึ้น เพื่อ ว่า เมื่อ
เหตุการณ์ นั้ นเกิดขึ้นแล้ว ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ 30 แต่นี้ ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายมากนั ก
เพราะว่าผู้ครองโลกนี้ จะมาและไม่มีสิทธิอํานาจอะไรเหนื อเรา 31 แต่ เราได้ กระทําตามที่พระบิดาได้
ทรงบัญชาเรา เพื่อโลกจะได้รูว่
้ าเรารักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทั้งหลายไปกันเถิด�

15
คําอุปมาเรือ
่ งเถาองุน
่ และกิง่
“เราเป็น เถาองุน
่ แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็น ผู้ ดูแลรักษา 2 กิ่ง ทุ กก ่ง
ิ ในเราที่ ไม่ ออกผล
พระองค์ ก็ ทรงตัด ทิ้ง เสีย และกิ่ง ทุ กก ่ง
ิ ที่ ออกผล พระองค์ ก็ ทรงลิด เพื่อ ให้ ออกผลมากขึ้น 3 ท่านทั้ง
1

ยอห์น 15:4

854

ยอห์น 16:8

หลายได้ รบ
ั การชําระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้ กล่าวแก่ ท่าน 4 จงเข้าสนิ ทอยู่ในเรา และเรา
เข้า สนิ ทอย ู่ ในท่าน กิ่ง จะออกผลเองไม่ ได้ นอกจากจะติ ดอย ู่ กับ เถาฉั นใด ท่านทั้ง หลายจะเกิด ผลไม่
ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอยู่ในเราฉั นนั้ น 5 เราเป็นเถาองุน
่ ท่านทั้งหลายเป็นก่ง
ิ ผู้ที่เข้าสนิ ทอยู่ใน
เราและเราเข้าสนิ ทอยู่ในเขา ผู้นั้ นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย
6 ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิ ทอยู่ในเรา ผู้นั้ นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่ง แล้วก็เหย
ี่ วแห้งไป และเขารวบรวมไว้
ทิ้ง ในไฟเผาเสีย 7 ถ้า ท่านทั้ง หลายเข้า สนิ ทอย ู่ ในเรา และถ้อยคํา ของเราฝัง อยู่ ในท่านแล้ว ท่านจะ
ขอสิ่งใดซึ่ง ท่านปรารถนา ท่านก็จะได้ สิ่งนั้ น 8 พระบิดาของเราทรงได้ รบ
ั เกียรติ เพราะเหตุ นี้ คือเมื่อ
ท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา 9 พระบิดาทรงรักเราฉั นใด เราก็รก
ั ท่านทั้งหลาย
ฉั น นั้ น จงยึ ดม่ั นอยู่ ในความรัก ของเรา 10 ถ้า ท่านทั้ง หลายรักษาบัญญั ติ ของเรา ท่านก็ จะยึ ดม่ั นอยู่
ในความรัก ของเรา เหมือนดัง ที่ เรารักษาพระบัญญั ติ ของพระบิดาเรา และยึ ดม่ั นอยู่ ในความรัก ของ
พระองค์ 11 นี้ คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราดํารงอยู่ในท่าน และ
ให้ ความยินดี ของท่านเต็ม เปี่ ยม 12 นี่ แหละเป็น บัญญั ติ ของเรา คือ ให้ ท่านทั้ง หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน
เหมือนดังทีเ่ ราได้รก
ั ท่าน 13 ไม่มผู
ี ใดมี
้
ความรักทียิ
่ ่งใหญ่กว่านี้ คือการทีผู
่ หน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดจะสละชีวต
ิ ของตน
เพื่อมิตรสหายของตน 14 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามทีเราสั
่
่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์

15 เราไม่ เรียกท่านทั้ง หลายว่า ทาสอีก

เพราะทาสไม่ทราบว่า นายของเขาทํา อะไร แต่ เราเรียกท่าน
ว่า มิตรสหาย เพราะว่า ทุก สิ่ง ที่ เราได้ยน
ิ จากพระบิดาของเรา เราได้ สา
ํ แดงแก่ ท่านแล้ว 16 ท่านทั้ง
หลายไม่ได้ เลือกเรา แต่ เราได้ เลือกท่านทั้งหลาย และได้ แต่ งตั้ง ท่านทั้ง หลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล
และเพื่อ ให้ ผลของท่านอยู่ ถาวร เพื่อ ว่า เมื่อ ท่านทูล ขอสิ่ง ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์ จะ
ได้ประทานสิ่งนั้ นให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ว่า ท่านจงรักซึ่งกันและกัน
คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง

18 ถ้าโลกนี้ เกลียดชังท่านทั้งหลาย

ท่านทั้งหลายก็รูว่
้ าโลกได้เกลียดชังเราก่อน 19 ถ้าท่านทั้งหลาย
เป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก แต่เราได้เลือกท่านออกจาก
โลก เหตุ ฉะนั้ น โลกจึง เกลียดชัง ท่าน 20 จงระลึก ถึง คํา ที่ เราได้ กล ่าวแก่ ท่านทั้ง หลายแล้ วว ่า ‘ทาสมิ
ได้เป็นใหญ่กว่านายของเขา� ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย ถ้าเขารักษาคําของ
เรา เขาก็จะรักษาคําของท่านทั้งหลายด้วย 21 แต่ ทุ กสิ่งที่เขาจะกระทําแก่ พวกท่านนั้ นก็เพราะนาม
ของเรา เพราะเขาไม่รูจั
้ กพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 22 ถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่
มีบาป แต่บัดนี้ เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขา 23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเรา
ด้วย 24 ถ้า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิ ได้ กระทํา สิ่ง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ อื่น ได้ กระทํา เลย พวกเขาก็ จะไม่ มี บาป
แต่เดีย
๋ วนี้ เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา 25 แต่การนี้ เกิดขึ้นเพื่อคําทีเข
่ ียน
ไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งว่า ‘เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ�
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
แต่ เมื่อ พระองค์ ผู้ ปลอบ ประโลม ใจ ที่ เรา จะ ใช้ มา จาก พระ บิดา มา หา ท่าน ทั้ง หลาย คือ พระ
วิญญาณแห่ง ความจริง ผู้ ทรงมาจากพระบิ ดาน ้น
ั ได้ เสด็จ มาแล้ว พระองค์ นั้ น จะทรงเป็น พยานถึง
เรา 27 และท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยูกั
่ บเราตั้งแต่แรกแล้ว�
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16
คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
1 “เราบอกสิ่ง เหล่า นี้ แก่ ท่านทั้ง หลาย ก็เพื่อ ไม่ ให้ ท่านสะดุด ใจ 2 เขาจะไล่ ท่านเสีย จากธรรมศาลา
แท้ จร ิง วัน หนึ่ ง คนใดที่ ประหารชีวต
ิ ของท่านจะคิด ว่า เขาทําการนั้ น เป็น การปฏิ บั ติ พระเจ้า 3 เขาจะ
กระทําดังนั้ นแก่ท่านเพราะเขาไม่รูจั
้ กพระบิดาและไม่รูจั
้ กเรา 4 แต่ที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ แก่ท่านก็เพื่อ
ว่า เมื่อ ถึง เวลานั้ น ท่านจะได้ ระลึก ว่า เราได้ บอกท่านไว้แล้ว และเรามิ ได้ บอกเรื่องนี้ แก่ ท่านทั้ง หลาย
แต่แรก เพราะว่าเรายังอยูก
่ ับท่าน 5 แต่บัดนี้ เรากําลังจะไปหาพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา และไม่มีใครใน
พวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน� 6 แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้ แก่พวกท่าน จิตใจของ
ท่านจึงเต็มด้วยความทุกข์โศก
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก

7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลาย

คือการที่เราจากไปนั้ นก็เพื่อประโยชน์ ของท่าน
เพราะถ้า เราไม่ ไป พระองค์ ผู้ ปลอบประโลมใจก็ จะไม่ เสด็จ มาหาท่าน แต่ ถ้า เราไปแล้ว เราก็ จะใช้
พระองค์มาหาท่าน 8 เมื่อพระองค์น้ั นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทําให้โลกรูส
้ ก
ึ ถึงความผิดบาป
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และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา 9 ถึงความผิดบาปนั้ น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา 10 ถึง
ความชอบธรรมนั้ น คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก 11 ถึงการ
พิพากษานั้ น คือเพราะผูค
้ รองโลกนี้ ถูกพิพากษาแล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน

เรายั งม ี อี กหลายสิ่ง ที่ จะบอกท่านทั้ง หลาย แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านยัง รับ ไว้ ไม่ ได้ 13 เมื่อ พระองค์ พระ
วิญญาณ แห่ง ความ จริง จะ เสด็จ มา แล้ว พระองค์ จะ นํา ท่าน ทั้ง หลาย ไป สู่ ความ จริง ทั้ง มวล เพราะ
พระองค์ จะไม่ ตรัส โดยพระองค์ เอง แต่ พระองค์ จะตรัสส ่ง
ิ ที่ พระองค์ ทรงได้ ยิน และพระองค์ จะทรง
แจ้ง ให้ ท่าน ทั้ง หลาย รู ้ ถึง สิ่ง เห ล่านั้ นที ่ จะ เกิด ขึ้น 14 พระองค์ จะ ทรง ให้ เรา ได้ รับ เกียรติ เพราะ ว่า
พระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทั้งหลาย 15 ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีน้ั นเป็นของ
เรา เหตุฉะนั้ นเราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้ นมาสําแดงแก่ท่านทั้งหลาย
12

พระเยซูทรงปลอบใจเหล่าสาวกเกี่ยวกับการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระองค์

อีกหน่ อยท่านทั้ง หลายก็จะไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็จะเห็น เรา เพราะเราไปถึง พระ
บิดา� 17 สาวกบางคนของพระองค์ จึง พู ดก ั นว ่า “ที่ พระองค์ ตรัส กับ เราว่า ‘อี กหน่ อยท่านทั้ง หลายก็ จะ
ไม่เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็จะเห็นเรา� และ ‘เพราะเราไปถึง พระบิดา� เหล่า นี้ หมายความ
ว่า อะไร� 18 เขาจึง พู ดก ั นว ่า “นั ้น หมายความว่า อะไรที่ พระองค์ ตรัสว ่า ‘อีก หน่ อย � เราไม่ ทราบว่า สิ ่ง ที่
พระองค์ ตรัสน น
ั ้ หมายความว่า อะไร� 19 พระเยซู ทรงทราบว่า เขาอยากทูล ถามพระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า
“ท่านทั้งหลายถามกันอยูหรื
่ อว่า เราหมายความว่าอะไรทีพู
่ ดว่า ‘อีกหน่ อยท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อ
ไปอีกหน่ อยท่านก็จะเห็นเรา� 20 เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะร้องไห้และครํ่าครวญ
แต่ โลกจะชื่นชมยินดี และท่าน ทั้ง หลายจะทุกข์ โศก แต่ ความทุกข์ โศกของท่าน จะกลับ กลายเป็น
ความชื่นชมยินดี 21 เมื่อ ผู้ หญิง กําลัง จะคลอดบุตร นางก็มี ความทุกข์ เพราะถึง กําหนดแล้ว แต่ เมื่อ
คลอดบุตรแล้ว นางก็ ไม่ ระลึก ถึง ความเจ็บ ปวดนั้ น เลย เพราะมี ความชื่นชมยินดี ที่ คนหนึ่ ง เกิด มาใน
โลก 22 ฉั นใดก็ดีขณะนี้ ท่านทั้งหลายมีความทุกข์โศก แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี
และไม่ มี ผู้ ใดช่วงชิง ความชื่นชมยินดี ไปจากท่านได้ 23 ในวัน นั้ น ท่านจะไม่ ถามอะไรเราอีก เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะทรงประทาน
สิ่ง นั้ น ให้ แก่ ท่าน 24 แม้ จนบัดนี้ ท่านยัง ไม่ ได้ ขอสิ่ง ใดในนามของเรา จงขอเถิด แล้ว จะได้ เพื่อ ความ
ชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ ยม 25 เราพูดเรื่องนี้ กับท่านเป็นคําอุปมา แต่วันหนึ่ งเราจะไม่พูดกับท
่านเป็นคําอุปมาอีก แต่ จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง 26 ในวันนั้ นพวกท่านจะทูลขอใน
นามของเรา และเราจะไม่ บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อ ท่าน 27 เพราะว่า พระบิดาเองก็
ทรงรักท่านทั้งหลาย เพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า 28 เรามาจากพระบิดาและได้เข้า
มาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ ไปถึงพระบิดาอีก� 29 เหล่าสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด บัดนี้
พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้ว มิได้ตรัสเป็นคําอุปมา 30 เดีย
๋ วนี้ พวกข้าพระองค์รูแน่
้ ว่า พระองค์ทรงทราบ
ทุกสิง่ และไม่จําเป็นที่ผู้ใดจะทูลถามพระองค์อีก ด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า�
31 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านทั้ง หลายเชื่อ แล้ว หรือ 32 ดู เถิด เวลาจะมา เวลานั้ นก ็ ถึง แล้ว
ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคน และจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียว แต่เราหาได้อยู่ผู้เดียว
ไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิต อยู่ กับ เรา 33 เราได้ บอกเรื่องนี้ แก่ ท่าน เพื่อ ท่านจะได้ มี สันติ สุข ในเรา ใน
โลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว�
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พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ดูฟ้าและตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลา
แล้ว ขอทรงโปรดให้ พระบุตรของพระองค์ ได้ รับ เกียรติ เพื่อ พระบุตรจะได้ ถวายเกียรติ แด่ พระองค์
2 ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรง โปรด ให้ พระ บุ ตรม ี อํานาจ เหนื อ เนื้ อ หนั ง ทั้ง สิ้น เพื่อ ให้ พระ บุตร ประทาน ชี วิ
ตน ิ รัน ดร์ แก่ คน ทั้ง ปวง ที่ พระองค์ ทรง มอบ แก่ พระ บุตร นั้ น 3 และ นี่ แหละ คือ ชี วิ ตน ิ รัน ดร์ คือ ที่
เขารูจ
้ ัก พระองค์ ผู้ ทรงเป็น พระเจ้า เทีย
่ งแท้ องค์ เดียว และรูจ
้ ัก พระเยซู คริสต์ ที่ พระองค์ ทรงใช้ มา
4 ข้า พระองค์ ได้ ถวายเกียรติ แด่ พระองค์ ในโลก ข้า พระองค์ ได้ กระทํา พระราชกิจ ที่ พระองค์ ทรงให้ ข้า
พระองค์ กระทํา นั้ น สําเร็จ แล้ว 5 บัดนี้ โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ ต่อ
พระพักตร์ของพระองค์ คือ เกียรติ ซ่ง
ึ ข้า พระองค์ ได้ มี ร่วมกับ พระองค์ ก่อนที่ โลกนี้ มี มา 6 ข้า พระองค์
ได้สําแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายทีพระองค์
่
ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์
โลก คนเหล่านั้ นเป็นของพระองค์แล้ว และพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์ และเขาได้รก
ั ษา
พระดํารัส ของพระองค์ แล้ว 7 บัดนี้ เขาทั้ง หลายรู ้ว่า ทุ กสิ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ น้ั น
1 พระเยซู ตรัสดังนั ้นแล้ว
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มาจากพระองค์ 8 เพราะว่า พระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส ประทานให้ แก่ ข้า พระองค์ นั้ น ข้า พระองค์ ได้ ให้
เขาแล้ว และเขาได้ รบ
ั ไว้ และเขารู แน่
้ ว ่า ข้า พระองค์ มาจากพระองค์ และเขาเชื่อ ว่า พระองค์ ได้ ทรง
ใช้ข้าพระองค์ มา 9 ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขา ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้
นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ 10 ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์
ก็ เป็น ของพระองค์ และทุก สิ่ง ซึ่ง เป็น ของพระองค์ ก็ เป็น ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ มี เกียรติ ใน
สิ่งเหล่านั้ น 11 บัดนี้ ข้าพระองค์ จะไม่อยู่ในโลกนี้ อีก แต่ พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์ กําลัง
จะไปหาพระองค์ ข้า แต่ พระบิดาผู้ บริสุทธิ์ ขอพระองค์ ทรงโปรดพิทั กษ ์ รก
ั ษาบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้
ประทานแก่ ข้าพระองค์ ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เหมือนดังข้า
พระองค์ กับ พระองค์ 12 เมื่อ ข้า พระองค์ ยง
ั อยู่ กับ คนเหล่า นั้ น ในโลกนี้ ข้า พระองค์ ก็ได้ พิทักษ์ รักษา
พวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ ปกป้อง
เขาไว้ และไม่ มี ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดเสีย ไปนอกจากลูก ของความพินาศ เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ 13 และบัดนี้
ข้า พระองค์ กําลัง จะไปหาพระองค์ และข้า พระองค์ กล ่าวถึง สิ่ง เหล่า นี้ ในโลก เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ความ
ชื่นชมยินดี ของข้า พระองค์ อย่างเต็ม เปี่ ยม 14 ข้า พระองค์ ได้ มอบพระดํารัส ของพระองค์ ให้ แก่ เขา
แล้ว และโลกนี้ ได้ เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดัง ที่ข้าพระองค์ ไม่ใช่ของโลก 15 ข้า
พระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความชั่วร้าย 16 เขา
ไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก 17 ขอทรงโปรดชําระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง
ของพระองค์ พระวจนะของพระองค์ เป็นความจริง 18 พระองค์ ทรงใช้ข้าพระองค์ มาในโลกฉั นใด ข้า
พระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉั นนั้ น 19 ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์เพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขา
รับการทรงชําระแต่ง ตั้ง ไว้โดยความจริงด ้วยเช่นก ัน 20 ข้า พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ คนเหล่า นี้ พวก
เดียว แต่เพื่อคนทั้งปวงทีจ
่ ะเชื่อในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของเขา 21 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอัน
หนึ่ งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้
เขาเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้า
พระองค์ มา 22 เกียรติ ซึ่งพระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ มอบให้แก่ เขา เพื่อเขาจะ
ได้ เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์ กับข้าพระองค์ เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันนั้ น 23 ข้าพระองค์ อยู่
ในเขา และพระองค์ทรงอยูใ่ นข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์
และเพื่อโลกจะได้รูว่
้ าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ ปรารถนาให้คนเหล่านั้ นที ่พระองค์ ได้ ประทานให้แก่ ข้า
พระองค์ อยูกั
่ บข้าพระองค์ในที่ซ่ง
ึ ข้าพระองค์อยูนั
่ ้ นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซ่ง
ึ
พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนทีจะทรงสร้
่
างโลก 25 โอ ข้า
แต่พระบิดาผูชอบธรรม
้
โลกนี้ ไม่รจั
ู ้ กพระองค์ แต่ข้าพระองค์รูจั
้ กพระองค์ และคนเหล่านี้ รูว่
้ าพระองค์
ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มา 26 ข้าพระองค์ได้ประกาศให้เขารูจ
้ ักพระนามของพระองค์ และจะประกาศให้
เขารูอี
้ ก เพื่อความรักทีพระองค์
่
ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดํารงอยูใ่ นเขา และข้าพระองค์จะอยูใ่ นเขา�

18
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ลก 22:47-53)
1 เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นี้ แล้ว

พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปกับ เหล่า สาวกของพระองค์ ข้ามลํา ธารขิด โรนไปยัง
สวนแห่ง หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไปในสวนนั ้ นก ับ เหล่า สาวก 2 ยู ดาสผู้ ที่ ทรยศพระองค์ ก็ รู จั
้ ก สวนนั ้น ด้วย
เพราะว่าพระเยซู กับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆ 3 ยูดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่
มาจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี ถือโคมถือไต้และเครือ
่ งอาวุธไปที่นั ่น 4 พระเยซูทรงทราบทุกสิง่ ที่จะ
เกิด ขึ้ นก ับ พระองค์ พระองค์ จึง เสด็จ ออกไปถามเขาว่า “ท่านทั้ง หลายมาหาใคร� 5 เขาทูล ตอบพระองค์
ว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราคือผู้นั้ นแหละ� ยู ดาสผู้ทรยศพระองค์ ก็ ยืนอยู่
กับ คนเหล่า นั ้น ด้วย 6 เมื่อ พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราคือ ผู้ นั้ น แหละ � เขาทัง้ หลายได้ ถอยหลัง
และล้มลงที่ดิน 7 พระองค์จึงตรัสถามเขาอีกว่า “ท่านมาหาใคร� เขาทูลตอบว่า “มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ�
8 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกท่านแล้ วว ่า เราคือ ผู้ นั้ น เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ท่านแสวงหาเราก็ จงปล่อยคน
เหล่า นี้ ไปเถิด� 9 ทัง้ นี้ ก็ เพื่อ พระดํารัส จะสําเร็จ ซึ่ง พระเยซู ตรัส ไว้แล ้ วว ่า “คนเหล่า นั้ น ซึ่ง พระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียว� 10 ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชักออกและฟันผู้รับใช้คนหนึ่ ง
ของมหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาขาดไป ชื่อของผู้รับใช้คนนั ้นคือมัลคัส 11 พระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่า “จงเอา
ดาบใส่ฝก
ั เสีย เราจะไม่ด่ ืมถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ�
ทรงอยูต
่ ่อหน้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก 22:66-71)

ยอห์น 18:12

857

ยอห์น 19:3

12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ ของพวกยิวจึงจับพระเยซู มัดไว้ 13 แล้วพาพระองค์ ไปหาอัน
นาสก่อน เพราะอัน นาสเป็น พ่อตาของคายาฟาสผู้ ซ่ึง เป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น 14 คายาฟาสผู้ นี้
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 ของ
มหาปุโรหิต และเขาได้ เข ้า ไปกับ พระเยซู ถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต 16 แต่ เปโตรยืน อยู่ ข้างนอกริม ประตู
สาวกอีกคนหนึ่ งนั ้นที่รู จั
้ กกันกับมหาปุโรหิต จึงได้ออกไปและพูดกับหญิงที่เฝ้าประตู แล้วก็พาเปโตรเข้าไป
17 ผู้ หญิง คนที่ เฝ้า ประตู จึง ถามเปโตรว่า “ท่านเป็ น สาวกของคนนั ้น ด้วยหรือ� เขาตอบว่า “ข้า ไม่ เป็ น �
18 พวกผู้รับใช้กับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั ่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว แล้วก็ยืนผิงไฟกัน เปโตรก็ยน
ื
ผิงไฟอยูก
่ ับเขาด้วย
15

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต

19 มหาปุโรหิตจึงได้ถามพระเยซูถึงเหล่าสาวกของพระองค์

และคําสอนของพระองค์ 20 พระเยซูตรัสตอบ
ท่านว่า “เราได้ กล ่าวให้ โลกฟัง อย่างเปิด เผย เราสั่ง สอนเสมอทั้ง ในธรรมศาลาและที่ ในพระวิหารที่
พวกยิวเคยชุมนุมกัน และเราไม่ได้กล่าวสิ่งใดอย่างลับๆเลย 21 ท่านถามเราทําไม จงถามผูที
้ ได้
่ ฟังเรา
ว่า เราได้พูดอะไรกับเขา ดูเถิด เขารูว
้ า
่ เรากล่าวอะไร� 22 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่ ง
ซึ่ง ยืน อยู่ที่ นั ่น ได้ ตบพระเยซู ด้วยฝ่ามือ ของเขาแล้ว พูด ว่า “เจ้ าตอบมหาปุโรหิต อย่างนั ้น หรือ� 23 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราพูดผิด จงเป็นพยานในสิ่งทีผ
่ ิดนั้ น แต่ถ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อันนา
สจึงให้พาพระเยซูซ่ึงถูกมัดอยไู่ ปหาคายาฟาสผูเ้ ป็นมหาปุโรหิตประจําการ 25 ซีโมนเปโตรกําลังยืนผิงไฟอยู่
คนเหล่านั ้นจึงถามเปโตรว่า “เจ้าเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เปโตรปฏิเสธว่า “ข้าไม่เป็น� 26 ผู้รบ
ั ใช้คน
หนึ่ งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็กล่าวขึ้นว่า “ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่
หรือ� 27 เปโตรปฏิเสธอีกครัง้ หนึ่ ง และในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
เขานําพระเยซูไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก 23:1-7)
เป็นเวลาเช้าตรู ่ พวกเขาเองไม่ได้เข้าไป
ในศาลปรีโทเรียม เพื่อไม่ให้เป็นมลทิน แต่ จะได้กินปัสกาได้ 29 ปี ลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั ้นแล้วถามว่า
“พวกท่านมีเรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ � 30 เขาตอบท่านว่า “ถ้าเขาไม่ใช่ผู้รา้ ย พวกข้าพเจ้าก็จะไม่มอบเขาไว้กั
บท่าน� 31 ปี ลาตจึงกล่าวแก่ เขาว่า “พวกท่านจงเอาคนนี้ ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด� พวกยิว
จึงเรียนท่านว่า “การที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวต
ิ คนใดคนหนึ่ งนั ้นเป็นการผิดกฎหมาย� 32 ทัง้ นี้ เพื่อพระ
ดํารัส ของพระเยซู จะสําเร็จ ซึ่ง พระองค์ ตรัสว ่า พระองค์ จะทรงสิน
้ พระชนม์ อย่างไร 33 ปี ลาตจึง เข้าไปใน
ศาลปรีโทเรียมอีก และเรียกพระเยซูมาทูลถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ� 34 พระเยซู
ตรัสตอบท่านว่า “ท่านถามอย่างนั้ นแต่ลําพังท่านเองหรือ หรือมค
ี นอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา� 35 ปี
ลาตทูล ตอบว่า “เราเป็น ยิว หรือ ชนชาติ ของท่านเองและพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ มอบท่านไว้กับ เรา ท่านทํา ผิด
อะไร� 36 พระเยซูตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้
คนของเราก็จะได้ ต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมมือของพวกยิว แต่ บัดนี้ อาณาจักรของเรามิได้ มาจากโลก
นี้ � 37 ปีลาตจึงทูลถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั ้นท่านเป็นกษั ตริย์หรือ� พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเรา
เป็นกษั ตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริง คนทั้งปวง
ซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา� 38 ปีลาตทูลถามพระองค์ว่า “ความจริงคืออะไร� เมื่อถามดัง
นั ้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่า “เราไม่เห็นคนนั ้นมีความผิดแม้แต่น้ อย
28 เขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรยม
ี

พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้รบ
ั การปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ลก 23:18-25)

แต่ พวกท่านมี ธรรมเนี ยมให้ เราปล่อยคนหนึ่ ง ให้ แก่ ท่านในเทศกาลปัส กา ฉะนั ้น ท่านจะให้ เราปล่อย
กษั ตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือ� 40 คนทัง้ หลายจึงร้องขึ้นอีกว่า “อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส�
บารับบัสนน
ั ้ เป็นโจร
39

19

พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม

1 ขณะนั ้น ปี ลาตจึง ให้เอาพระเยซู ไปโบยตี 2 และพวกทหารก็ เอาหนามสานเป็ น มงกุฎ สวมพระเศียรของ
พระองค์ และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วง 3 แลวท
้ ูลว่า “ท่านกษั ตริย์ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ� และเขาก็
ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ

ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน

ยอห์น 19:4
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ยอห์น 19:37

4 ปี ลาตจึง ออกไปอีก และกล่าวแก่ คนทัง
้ หลายว่า “ดู เถิด เราพาคนนี้ ออกมาให้ท่านทัง้ หลายเพื่อให้ท่าน
รู ว่
้ า เราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด สิง่ ใดเลย� 5 พระเยซู จึง เสด็จ ออกมาทรงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและทรงเสื้อ
สี ม่วง และปี ลาตกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ดู คนนี้ ซิ � 6 ฉะนั ้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ ได้ เห
็ นพระองค์ เขาทัง้ หลายร้องอึง ว่า “ตรึง เขาเสีย ตรึง เขาเสีย� ปี ลาตกล่า วแก่ เขาว่า “พวกท่านเอาเขาไป
ตรึง เองเถิด เพราะเราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด เลย� 7 พวกยิว ตอบท่านว่า “พวกเรามี กฎหมาย และตาม
กฎหมายนั ้น เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ ตัง้ ตัว เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 8 ฉะนั ้ นคร น
ั ้ ปี ลาตได้ยน
ิ ดัง นั ้น
ท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรย
ี มอีกและทูลพระเยซูว่า “ท่านมาจากไหน� แต่พระเยซู
มิได้ตรัสตอบประการใด 10 ปี ลาตจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจะไม่พูดกับเราหรือ ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเรามีอาํ นาจที่
จะตรึงท่านที่ กางเขน และมีอาํ นาจที่ จะปล่อยท่านได้� 11 พระเยซู ตรัสตอบว่า “ท่านจะมีอา
ํ นาจเหนื อเรา
ไม่ได้ นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ ท่าน เหตุ ฉะนั้ นผู้ที่มอบเราไว้กับท่านจึ งมีความผิดบาป
มากกว่า ท่าน� 12 ตัง้ แต่ นั ้น ไปปี ลาตก็ หาโอกาสที่ จะปล่อยพระองค์ แต่ พวกยิว ร้องอึง ว่า “ถ้า ท่านปล่อย
ชายคนนี้ ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ผู้ใดที่ตัง้ ตัวเป็นกษั ตริย์ก็พูดต่อสู้ซีซาร์� 13 เมื่อปีลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่าน
จึงพาพระเยซูออกมา แล้วนงบ
ั ่ ัลลังก์พิพากษา ณ ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษาฮีบรู เรียกว่า กับบาธา

ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์
เวลาประมาณเที่ยง ท่านพูดกับพวกยิวว่า “ดูเถิด นี่ คือกษั ตริย์ของท่านทัง้
หลาย� 15 แต่เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขน� ปี ลาตพูดกับเขา
ว่า “ท่านจะให้เราตรึงกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลายที่กางเขนหรือ� พวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว
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 ให้เขาพาไปตรึง ที่ กางเขน

และเขาพาพระเยซู ไป 17 และพระองค์ ทรงแบก
กางเขนของพระองค์ ไปยัง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า สถานที่ กะโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกว่า กลโกธา
18 ณ ที่นั ้น เขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคน คนละข้างและพระเยซูทรงอยูกลาง
19 ปี ลาตให้เข
่
ียนคําประจานติดไว้บนกางเขน และคําประจานนั ้นว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธ กษั ตริยของพวกยิ
์
ว� 20 พวกยิวเป็
นอันมากจึงได้อา่ นคําประจานนี้ เพราะที่ซ่ึงเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุ ง และคํานั ้นเขียนไว้เป็นภาษา
ฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลาติน 21 ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ ของพวกยิว จึง เรียนปี ลาตว่า “ขออย่า เขียนว่า
‘กษั ตริย์ของพวกยิว� แต่ ขอเขียนว่า ‘คนนี้ บอกว่า เราเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว� ” 22 ปี ลาตตอบว่า “สิ ่ง ใด
ที่ เราเขียนแล้ วก็แล้วไป� 23 ครัน
้ พวกทหารตรึงพระเยซู ไว้ที่ กางเขนแล้ว เขาทัง้ หลายก็ เอาฉลองพระองค์
แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารทุกคนคนละส่วน และเอาฉลองพระองค์ชน
ั ้ ในด้วย ฉลองพระองค์ชัน
้ ในนั ้นไม่มี
ตะเข็บ ทอตัง้ แต่บนตลอดล่าง 24 เหตุฉะนั ้นเขาจึงพูดกันว่า “เราอย่าฉี กแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับสลากกัน
จะได้ รู ว่
้ าใครจะได้� ทัง้ นี้ เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ ว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของ
ข้าพระองค์ นั ้น เขาก็ จับสลากกัน� พวกทหารจึงได้ กระทําดังนี้ 25 ผู้ที่ ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซู นั ้น มี
มารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์ มารียภ
์ รรยาของเคลโอปัส และมารียช
์ าวมักดาลา 26 ฉะนั ้นเมื่อ
พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์ และสาวกคนที่ พระองค์ ทรงรักยืนอยู่ใกล้ พระองค์ ตรัสกับ
มารดาของพระองค์ ว่า “หญิงเอ๋ย จงดู บุ ตรของท่านเถิด� 27 แล้วพระองค์ ตรัสกับสาวกคนนั ้ นว่า “จงดู
มารดาของท่านเถิด� และตัง้ แต่เวลานั ้นมา สาวกคนนั ้นกร็ บ
ั นางมาอยูใ่ นบ้านของตน 28 หลังจากนั ้นพระ
เยซู ทรงทราบว่า ทุกสิ่งสําเร็จแล้ว เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จจึงตรัสว่า “เรากระหายนํ้า� 29 มีภาชนะใส่ น้ํา
องุน
่ เปรีย
้ ววางอยูที
่ ่นั่น เขาจึงเอาฟองนํ้า ชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วใส่ปลายไม้หส
ุ บชูข้น
ึ ให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์
30 เมื่อ พระเยซู ทรงรับน ้า
ํ องุน
่ เปรีย
้ วแล้ว พระองค์ ตรัสว ่า “สําเร็จ แล้ว� และทรงก้ม พระเศียรลงปล่อย
พระวิญญาณจิตออกไป
พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
เพราะวัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียม พวกยิว จึง ขอให้ ปี ลาตทุบ ขาของผู้ ที่ ถู กตรึง ให้ หัก และให้ เอาศพไปเสีย
เพื่อ ไม่ ให้ ศพค้างอยู่ ที่ กางเขนในวัน สะบาโต (เพราะวัน สะบาโตนั ้น เป็ นว ัน ใหญ่� 32 ดัง นั ้น พวกทหารจึง
มาทุบ ขาของคนที่ หนึ่ ง และขาของอีก คนหนึ่ ง ที่ ถู กตรึง อยู่ กับ พระองค์ 33 แต่ เมื่อ เขามาถึง พระเยซู และเห็
นว ่า พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาจึ งม ิ ได้ ทุ บขาของพระองค์ 34 แต่ ทหารคนหนึ่ ง เอาทวนแทงที่ สี ข้างของ
พระองค์ และโลหิตกับน้าํ ก็ ไหลออกมาทั นที 35 คนนั ้ นที ่เห็นก็เป็นพยาน และคําพยานของเขาก็ เป็นความ
จริง และเขาก็รู ว่้ าเขาพูดความจริง เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อ 36 เพราะสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร ์
จะสําเร็จซึ่งว่า ‘พระอัฐิของพระองค์ จะไม่หก
ั สักซี่เดียว� 37 และมีข้อพระคัมภีรอี
์ กข้อหนึ่ งว่า ‘เขาทัง้ หลาย
จะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง�
31

ยอห์น 19:38

859

ยอห์น 20:27

พระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47; ลก 23:50-56)

38 หลังจากนี้ โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย

ซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซู เพราะกลัวพวกยิว ก็ได้ขอพระศพ
พระเยซู จากปี ลาต และปี ลาตก็ ยอมให้ โยเซฟจึง มาอัญเชิญ พระศพพระเยซู ไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง ตอน
แรกไปหาพระเยซูในเวลากลางคืนนั ้นกมาด
็
้วย เขานําเครือ
่ งหอมผสม คือมดยอบกับกฤษณาหนั กประมาณ
สามสิบกว่ากิโลกรัมมาด้วย 40 พวกเขาอัญเชิญพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับเครือ
่ งหอมพันพระศพ
นั ้น ตามธรรมเนี ยมฝัง ศพของพวกยิว 41 ในสถานที่ พระองค์ ถู กตรึงที่ กางเขนนั ้ นม ี สวนแห่ง หนึ่ ง ในสวนนั ้
นมีอุโมงค์ ฝังศพใหม่ที่ ยังไม่ได้ ฝังศพผู้ใดเลย 42 เพราะวันนั ้นเป็ นวันเตรียมของพวกยิว และเพราะอุโมงค์
นั ้นอยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น

20
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก 24:1-43)
1 วันแรกของสัปดาห์เวลาเช้ามืด มารีย์ชาวมักดาลามาถึ งอุโมงค์ ฝังศพ เธอเห็นหินออกจากปากอุโมงค์
อยู่แล้ว 2 เธอจึง วิง่ ไปหาซี โมนเปโตรและสาวกอีก คนหนึ่ ง ที่ พระเยซู ทรงรัก นั ้น และพู ดก ับ เขาว่า “เขาเอา
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ออกไปจากอุโมงค์ แล้ว และพวกเราไม่ รู ว่
้ า เขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน � 3 เปโตรจึง ออก
ไปยังอุโมงค์ กับสาวกคนนั ้น 4 เขาจึงวิง่ ไปทัง้ สองคน แต่ สาวกคนนั ้ นวง
ิ่ เร็วกว่าเปโตรจึงมาถึ งอุโมงค์ ก่อน
5 เขาก้มลงมองดู เห็นผ้าป่ านวางอยู่ แต่ เขาไม่ได้ เข้าไปข้างใน 6 ซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง แล้วเข้าไป
ในอุโมงค์ เห ็น ผ้า ป่านวางอยู่ 7 และผ้า พัน พระเศียรของพระองค์ ไม่ ได้ วางอยู่ กับ ผ้า อื่น แต่ พับ ไว้ต่างหาก
8 แล้วสาวกคนนั ้ นที ่มาถึ งอุโมงค์ก่อนก็เข้าไปด้วย เขาได้เห็นและเชื่อ 9 เพราะว่าขณะนั ้นเขายังไม่เข้าใจข้อ
พระคัมภีรที
์ ่วา่ พระองค์จะต้องฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 10 แล้วสาวกทัง้ สองก็กลับไปยังบ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา

แต่ ฝ่ายมารียย
์ ื นร ้ องไห้ อยู่ นอกอุโมงค์ ขณะที่ ร้องไห้ อยู่ เธอก้ม ลงมองดู ที่ อุโมงค์ 12 และได้ เห ็ นทูต
สวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั ่งอยู่ ณ ที่ซึ่งเขาวางพระศพพระเยซู องค์หน่ึงอยู่เบื้องพระเศียร และองค์หน่ึ
งอยู่เบื้องพระบาท 13 ทูตทัง้ สองพูดกับมารีย์ว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม� เธอตอบทูตทัง้ สองว่า “เพราะเขา
เอาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน� 14 เมื่อมา
รีย์พูดอย่างนั ้นแล้ว ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซู 15 พระเยซู
ตรัสถามเธอว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม เจ้าตามหาผู้ใด� มารีย์สําคัญว่าพระองค์เป็นคนทําสวนจึงตอบ
พระองค์ว่า “นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉั นรู้วา่ เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน และดิฉันจะรับ
พระองค์ ไป� 16 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า “มารีย์เอ๋ย� มารีย์จึงหันมาและทูลพระองค์ ว่า “รับโบนี � ซึ่งแปล
ว่า อาจารย์ 17 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า “อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่
จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้ง
หลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย� 18 มารีย์มักดาลาจึงไปบอกพวกสาวก
ว่า เธอได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
11

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส

19 คํ่า วัน นั ้น ซึ่ง เป็ นว ัน แรกของสัปดาห์

เมื่อสาวกปิดประตู หอ
้ งที่ พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิว พระ
เยซู ได้ เสด็จ เข้า มาประทับ ยืน อยู่ ท่ามกลางเขา และตรัส กับ เขาว่า “สันติ สุข จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทั้ง หลาย
เถิด� 20 ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว พระองค์ ทรงให้ เขาดู พระหัตถ์ และสีข้างของพระองค์ เมื่อ พวก
สาวกเห็นองค์ พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เขาก็ มีความยินดี 21 พระเยซู จึงตรัสกับเขาอีกว่า “สันติ สุขจงดํารงอยู่กั
บท ่า นทั้ง หลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้เรามาฉั นใด เราก็ใช้ท่านทั้ง หลายไปฉั น นั้ น� 22 ครัน
้ พระ
องค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว จึง ทรงระบายลมหายใจออกเหนื อ เขา และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงรับ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์เถิด 23 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้ นก็จะถูกยกเสีย และถ้า
ท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผูใด
้ ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผูนั
้ ้ น�
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครัง้ หนึ่ งและโธมัสยอมเชื่อ

แต่ ฝ่ายโธมัส ที่ เขาเรียกกั นว ่า ดิ ดุม ัส ซึ่ง เป็น สาวกคนหนึ่ ง ในสิบ สองคนนั ้น ไม่ ได้ อยู่ กับ พวกเขาเมื่อ
พระเยซูเสด็จมา 25 สาวกอื่นๆจึงบอกโธมัสว่า “เราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว� แต่โธมัสตอบเขาเหล่านั ้
นว ่า “ถ้า ข้า ไม่ เห ็ นรอยตะปู ที่ พระหัตถ์ ของพระองค์ และไม่ ได้ เอานิว
้ ของข้า แยงเข้าไปที่ รอยตะปู นั ้น และ
ไม่ ได้ เอามือ ของข้า แยงเข้าไปที่ สี ข้างของพระองค์ แล้ว ข้า จะไม่ เชื่อ เลย� 26 ครัน
้ ล่วงไปแปดวัน แล้ว เหล่ า
สาวกของพระองค์ อยู่ด้วยกัน ข้างในอีก และโธมัส ก็ อยู่กับ พวกเขาด้วย ประตู ปิด แล้ว พระเยซู เสด็จ เข้า มา
และประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่า “สันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด� 27 แล้วพระองค์
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ตรัสกับโธมัสว่า “จงยื่นนิ้วมาทีนี
่ ่ และดูมือของเรา จงยื่นมอ
ื ออกคลําทีสี
่ ข้างของเรา อย่าขาดความเชื่อ
เลย แต่ จงเชื่อ เถิด� 28 โธมัส ทูล ตอบพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ และพระเจ้า ของข้า
พระองค์� 29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “โธมัสเอ๋ย เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็
เป็นสุข�
ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น

30 พระเยซู ได้ทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์

ซึ่งไม่ได้จดไว้
ในหนั งสือม้วนนี้ 31 แต่การที่ได้จดเหตุการณ์ เหล่านี้ ไว้ก็เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระ
คริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์

21
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ได้ ทรงสําแดงพระองค์ แก่ เหล่ าสาวกอีก ครัง้ หนึ่ ง ที่ ทะเลทิ เบเรียส
และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่างนี้ 2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่า ดิดุมัส และนาธานาเอลชาวบ้าน
คานาแคว้นกาลิลี และบุตรชายทัง้ สองของเศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกําลังอยูด้
่ วยกัน
1

การตกปลาที่ล้มเหลว

“ข้าจะไปจับปลา� เขาทัง้ หลายจึงพู ดกับท่านว่า “เราจะไปกั บท่านด้วย� เขาก็
ออกไปลงเรือทันที แต่คืนนั ้นเขาจับปลาไม่ได้เลย 4 แต่ครันร
้ ุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่ ง แต่เหล่าสาวก
ไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3 ซี โมนเปโตรบอกเขาว่า

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสัง่ เหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
“ลูกเอ๋ย มีอาหารบ้างหรือเปล่า� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ไม่ม�
ี 6 พระองค์
ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือ เถิด แล ้ วจะได้ ปลาบ้าง� เขาจึง ทอดอวนลง
และได้ ปลาเป็ นอ ัน มากจนลากอวนขึ้น ไม่ ได้ 7 สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรัก จึง บอกเปโตรว่า “เป็น องค์ พระผู้
เป็นเจ้า� เมื่อซีโมนเปโตรได้ยนว
ิ ่าเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของเขามาสวมรัดไว้
(เพราะเขาเปลือยเปล่าอยู�
่ แล้วก็กระโดดลงทะเล 8 แต่สาวกอื่นๆนั ้นนั ่งเรือเล็กๆมา ลากอวนที่ ติดปลาเต็
มนน
ั ้ มาด้วย (เพราะเขาอยูไม่
่ ห่างจากฝั่ งนั ก ไกลประมาณหนึ่ งร้อยเมตรเท่านั ้น� 9 เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่ ง เขา
ก็เห็นถ่านติดไฟอยู่ และมีปลาวางอยูข
่ ้างบนและมีขนมปัง 10 พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เอาปลาทีได้
่
11
เมื่อกีน
้ ี้ มาบ้าง�
ซีโมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝั่ ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม มีหน่งึ ร้อยห้าสิบสามตัว และถึง
มากอย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด
5 พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า

พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก

“เชิญมารับประทานอาหารกันเถิด� และในพวกสาวกไม่มีใครกล้า
ถามพระองค์ ว่า “ท่านคือผู้ใด� เพราะเขารู อยู
้ ่ว่าเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13 พระเยซู ทรงเข้ามาหยิบขนมปัง
14
แจกให้เขาและทรงหยิบ ปลาแจกด้วย นี่ เป็ นคร ง
ั ้ ที่ สามที่ พระเยซู ทรงสําแดงพระองค์ แก่ พวกสาวกของ
พระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์
12 พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง
้ หลายว่า

“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ�
เมื่อ รับ ประทานอาหารเสร็จ แล้ว พระเยซู ตรัส กับ ซี โมนเปโตรว่า “ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เอ๋ย ท่าน
รัก เรามากกว่า พวกเหล่า นี้ หรือ � เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า
ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัสส ัง่ เขาว่า “จงเลี้ยงลูก แกะของเราเถิด� 16 พระองค์ ตรัส กับ เขา
ครัง้ ที่ สองอีกว่า “ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ� เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด�
17 พระองค์ ตรัส กับ เขาครัง
้ ที่ สามว่า “ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เอ๋ย ท่านรัก เราหรือ� เปโตรก็ เป็น ทุกข์ ใจที่
พระองค์ตรัสถามเขาครัง้ ที่สามว่า “ท่านรักเราหรือ� และเขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง
ทราบทุก สิง่ พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเรา
เถิด
15

สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป
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 และพา
ท่านไปที่ ที่ ท่านไม่ ปรารถนาจะไป� 19 ที่ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น เพื่อ แสดงว่า เปโตรจะถวายเกียรติ แด่
พระเจ้าด้วยความตายอย่างไร ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย่างนั ้นแล้วจึงสัง่ เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด� 20 เป
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โตรเหลียวหลัง เห็น สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรัก ตามมา คือ สาวกที่ เอนตัว ลงที่ พระทรวงของพระองค์ เมื่อ รับ
ประทานอาหารเย็นอยู่นั ้น และทูลถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้ที่ จะทรยศพระองค์ คือใคร� 21 เมื่อเปโตรเห็น
สาวกคนนั ้นจึงทูลถามพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนี้ จะเป็นอย่างไร� 22 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ถ้าเรา
อยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้ น จะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23 เหตุฉะนั ้นคํา
ที่ว่า สาวกคนนั ้นจะไม่ตาย จึงลือไปท่ามกลางพวกพี่น้ อง แต่พระเยซูมิได้ตรัสแก่เขาว่า “สาวกคนนั ้นจะไม่
ตาย� แต่ ตรัสว่า “ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้ น จะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่า� 24 สาวกคนนี้
แหละ ที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์ เหล่านี้ และเป็นผู้ที่เขียนสิง่ เหล่านี้ ไว้ และเราทราบว่าคําพยานของเขาเป็น
ความจริง 25 มี อีกหลายสิง่ ที่ พระเยซู ได้ ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิง่ ข้าพเจ้าคาดว่า แม้ หมดทัง้
โลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน

หนั งสือกิจการ 1:1
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หนั งสือกิจการ 1:5

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือกิจการ

คนทัว่ ไปเชื่อกนว
ั ่าผูเข
้ ียนหนั งสือกจ
ิ การก็คือ “ลูกา แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) จะเห็นได้ชด
ิ กา
ั ว่าหนั งสือกจ
รนี้ เป็นหนั งสือเล่มต่อจากข่าวประเสริฐของลูกา และมาจากผู้เขียนคนเดียวกัน ลูกาเป็นเพื่อนเดินทางของ
เปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนั งสือ 2 ทิ โมธี 4:11 เราได้ พบว่าท่านได้ อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม ในหนั งสือ
ฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้ฝากคํานั บมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หน ังสื อก ิ จการได้ รบ
ั การเขียนขึ้น ในช่วงเวลาที่ เปาโลได้ รบ
ั การปล่อยตัว จากคุก ครัง้ แรกที่ กรุ งโรม (กจ
28:30) (ปี ค�ศ� 63) หน ังสือเล่ มน ี้ ครอบคลุม ระยะเวลาจากการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู จนถึง ช่วง
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 ส่วน
ใหญ่ มีกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นศูนย์กลาง และข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่ชนชาติยิวเป็นหลักในบทที่ 13-28 กล
่าวถึง เปาโลเป็น ส่วนใหญ่ มี เมือ งอันทิ โอก เป็น ศูนย์กลางสําหรับ งานเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า ไปยัง
ต่างประเทศ และข่าวประเสริฐประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว
ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล่าวถึงการรับใช้ของสเทเฟนเพียงสัน
้ ๆแต่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์
ใจ บทที่ 8 เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าของฟีลิป และบทที่ 9 ได้บันทึกการกลับใจเสียใหม่ของเปาโลไว้ และได้
บรรยายถึง โครเนลิ อส
ั คนต่างชาติ ที่ เมืองซี ซารียาและอานาเนี ย ที่ ดาม ัสกัส อย่างไรก็ตาม ใน 12 บทแรก
จุดสําคัญที่กล่าวถึงก็คือเปโตรและกรุ งเยรู ซาเล็มและชนชาติยิว
ในบทที่ 13-28 เมืองอันทิโอกเป็นเพียงแต่สถานที่ตัง้ ต้นเท่านั ้น เรือ
่ งราวจะเริม
่ ต้นดําเนิ นจากเปาโลและ
บารนาบัส แล้วก็เป็นเรือ
่ งของเปาโลกับสิลาส ไปที่เกาะครีต ไปที่เมืองกาลาเทีย และแคว้นซิลีเซีย เข้าไปใน
แคว้นมาซิโดเนี ย ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที่เมืองซีซารียา และในที่สุดได้ผจญกับเรืออับปาง และแล่นเรือไป
จนถึงกรุ งโรม ในเรือ
่ งจะกล่าวถึงเปาโลอยูตลอดเวลา
่
และท่านจะมุ่งไปหาชาวยิวก่อนเสมอถ้าท่านสามารถ
จะทําได้ แต่การรับใช้พระเจ้านั ้นส่วนใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ
ในหนั ง สื อก ิ จการแห่งอ ัค รสาวกนี้ นายแพทย์ลู กา ได้ แสดงประวัติ ศาสตร์ของคริสเตียนชนชาติ ยว
ิ ในค
ริสตจักรหลายแห่ง และประวัติ ศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติ แก่ เรา ในหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ของลู กา
ท่านได้เล่าถึงสิง่ ต่างๆของพระราชกิจตอนต้นของพระเยซู และการทรงสัง่ สอนจนกระทัง่ ถึงการเสด็จขึ้นสู่
สวรรค์ของพระองค์ ในหนั งสื อกิจการ ท่านเขียนเกี่ยวกับสิง่ ที่ พระเยซู ทรงกระทําและทรงสัง่ สอนสืบต่อไป
โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยผ่านทางเหล่าอัครสาวกและคริสตจักร
สาระสําคัญ ของเรือ
่ งก็ คือ การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ออกไปทัว่ โลกโดยฤทธิอ
์ าํ นาจแห่ง พระวิญญาณบริ
สุทธิ์ โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ส่วนที่ ได้รับข่าวประเสริฐตามลําดับก่อนหลังจะเป็นดังนี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว
้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
ลูก าได้ เข ีย นข่าวประเสริฐ ของท่าน และหนั ง สื อก ิ จการในลักษณะที่ วา่ เป็น ผู้ พู ดแทนให้ กับ เปาโลหรือ
เปล่า ไม่ใช่อย่างแน่ นอน พระคัมภีรไม่
์ ได้มีข้อบ่งชี้ว่าท่านได้ทําเช่นนั ้น ท่านลูกาได้รบ
ั ความเข้าใจจากเบื้อง
บนอย่างสมบูรณ์ในสิง่ ที่ท่านได้เขียนนั ้น และมีเพียงทางเดียวเท่านั ้ นที ่ท่านจะทําให้พระคัมภีรส
์ ําเร็จลงได้
อย่างบริบูรณ์ ก็โดยการรับถ้อยคํามาจากพระเจ้าด้วยการทรงดลใจของพระองค์เอง สิ่งที่ท่านลูกาเขียนขึ้น
นั ้น ท่านได้ รบ
ั มาจากพระเจ้า โดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจากเปาโล หรือม ิ ใช่ ได้ มาจากการจดจํา เหตุ การณ์ โดยตัว
ของท่านเอง และก็ไม่ใช่ได้มาจากคําพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆทัง้ สิน
้ (ลก 1:3-4)
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์
ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ในหนั งสือเรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตัง้
ต้นกระทําและสัง่ สอน 2 จนถึงวันที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไป ในเมื่อได้ตรัสสัง่ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
แก่อัครสาวก ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้แลวน
้ ัน
้ 3 ครัน
้ พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์
แก่ คนพวกนั ้น ด้วยหลัก ฐานหลายอย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุด ว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และได้ ทรง
ปรากฏแก่เขาทัง้ หลายถึงสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึงเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า
1 โอ

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงชุ มนุ มกั นก ับ อัครสาวก จึง กําชับ เขามิ ให้ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม แต่ ให้ คอยรับ
ตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ ตรัสว่า “ตามที่ท่านทั้ง หลายได้ยน
ิ จากเรานั่ น แหละ 5 เพราะ
ว่ายอห์นให้รบ
ั บัพติศมาด้วยนํ้าก็จริง แต่ ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
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บริสุทธิ์� 6 เมื่อเขาทัง้ หลายได้ประชุมพร้อมกัน เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรง
ตัง้ ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่อิสราเอลในครัง้ นี้ หรือ� 7 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะ
รูเ้ วลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอา
ํ นาจของพระองค์ 8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รบ
ั
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยาน
ฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงทีส
่ ุดปลายแผ่นดินโลก� 9 เมื่อ
พระองค์ตรัสเช่นนั ้นแล้ว ในขณะที่เขาทัง้ หลายกําลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์
ให้พ้นสายตาของเขา
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์

10 เมื่อเขากําลังเขม้นดู ฟ้าเวลาที่ พระองค์ เสด็จขึ้นไปนั ้น

ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ
เขา 11 สองคนนั ้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซู องค์นี้ ซึ่งทรงรับไป
จากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั ้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั ้น
�
การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิอ
์ าํ นาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)

12 แล ้ วอ ัค รสาวกจึง ลงจากภูเขามะกอกเทศ

ซึ่งอยู่ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่ อนุญาตให้
คนเดินในวันสะบาโต กลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เมื่อเข้ากรุ งแล้วเขาเหล่านั ้นจึงขึ้นไปยังห้องชัน
้ บน ซึ่งมีทัง้
เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรู ว ์ ฟี ลิ ปกับโธมัส บารโธโลมิวกับมัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซีโมนเศโล
เท กับยูดาสน้ องชายของยากอบ พักอยูนั
่ ้น 14 พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่ องพร้อมกับพวกผู้
หญิง และมารียม
์ ารดาของพระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส

คราวนั ้นเปโตรจึง ได้ ยน
ื ขึ้น ท่ามกลางเหล่า สาวก (ที่ ประชุม กัน อยู่ นั้ นม ี รวมทัง้ สิน
้ ประมาณร้อยยี่ สิ บ
ชื่อ� และกล่าวว่า 16 “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จําเป็น จะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร ์ ซึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้
ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของดาวิด ด้วยเรือ
่ งยูดาส ซึ่งเป็นผู้นําทางคนที่ไปจับพระเยซู 17 เพราะยูดาสนั ้นได้นับเข้า
ในพวกเรา และได้ รบ
ั ส่วนในภารกิ จนี้ 18 ฝ่ายผู้นี้ ได้ เอาบําเหน็ จแห่งการชัว่ ช้าของตนไปซื้อที่ ดิน แล้วก็ ล้ม
คะมํา ลงแตกกลางตัว ไส้ พุ งทะลัก ออกมาหมด 19 เหตุการณ์ นี้ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ รู ้ เขาจึง
เรียกที่ ดิ นแปลงนั ้น ตามภาษาของเขาว่า อาเคลดามา คือ ทุ่ง โลหิต 20 ด้วยมี คํา เขียนไว้ในหนั งสือ สดุ ดี ว่า
‘ขอให้ที่ อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ผู้ ใดอาศัย อยู่ ที่ นั่น � และ ‘ขอให้อี กผู้ หน่ึ งมายึด ตําแหน่ ง ของเขา�
21 เหตุ ฉะนั ้นในบรรดาชายเหล่านี้ ที่ เป็ นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ้ าได้ เสด็จเข้าออกกับ
เรา 22 คือ ตัง้ แต่ บัพ ติศ มาของยอห์น จนถึง วันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปจากเรา คนหนึ่ ง ในพวกนี้ จะต้อง
ตัง้ ไว้ให้เป็นพยานกับเราถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์� 23 เขาทัง้ หลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟ
ที่เรียกว่าบารซับบาส มีนามสกุลว่ายุสทัส และมัทธีอส
ั 24 แล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้
ทรงทราบใจของมนุษย์ทัง้ ปวง ขอทรงสําแดงว่าในสองคนนี้ พระองค์ ทรงเลือกคนไหน 25 ให้รับส่วนในการ
ปรนนิ บั ติ นี้ และรับ ตํา แหน่ งเป็ นอ ัค รสาวกแทนยู ดาส ซึ่ง โดยการละเมิด นั ้น ได้ หลงจากหน้าที่ ไปยัง ที่ ของ
ตน� 26 เขาทัง้ หลายจึงจับสลากกัน และสลากนั ้นได้แก่มัทธีอส
ั จึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น
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เมื่อ วัน เทศกาลเพ็น เทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึง มาร่วมใจกัน อยู่ ในที่ แห่ งเดียวกัน 2 ในทันใดนั ้น
มี เสียงดัง มาจากฟ้า เหมือนเสียงพายุ กล ้าสั ่ นก ้ องทัว่ บ้านที่ เขานั ่ง อยู่ นั ้น 3 มี เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้
ปรากฏแก่เขา และกระจายอยู่บนเขาสิน
้ ทุกคน 4 เขาเหล่านั ้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตัง้ ต้น
พูด ภาษาต่างๆตามที่ พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด 5 มี พวกยิว จากทุก ประเทศทัว่ ใต้ ฟ้า ซึ่ง เป็น ผู้ เกรงกลัว
พระเจ้ามาอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื่อมเี สียงอย่างนั ้น เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะต่างคนต่างได้ยน
ิ เขา
พูดภาษาของตนเอง 7 คนทัง้ ปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ดูเถิด คนทัง้ หลายที่พูดกันนั ้นเป็น
ชาวกาลิ ลีทุกคนไม่ใช่หรือ 8 เหตุไฉนเราทุกคนได้ยน
ิ เขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา 9 เช่นชาว
ปารเธีย และมีเดีย ชาวเอลามและคนที่ อยู่ ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแคว้น ยู เดีย และแคว้น คัป ปาโด
เซีย ในแคว้นปอนทัสและเอเชีย 10 ในแคว้นฟรีเจีย แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียป
ิ ต์ ในแคว้นเมืองลิเบีย
ซึ่งขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจากกรุ งโรม ทัง้ พวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว 11 ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย
เราทัง้ หลายต่างก็ ได้ ยินคนเหล่านี้ กล่าวถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง� 12 เขาทัง้ หลายจึ งอัศ
จรรย์ใจและฉงนสนเท่หพู
์ ดกันว่า “นี่ อะไรกัน� 13 แต่บางคนเยาะเย้ยว่า “คนเหล่านั ้นเมาเหล้าองุน
่ ใหม่�
1
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การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ฝ่ายเปโตรได้ ยน
ื ขึ้ นก ับ อัครสาวกสิบ เอ็ด คน และได้ กล ่าวแก่ คนทัง้ ปวงด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ท่านชาว
ยู เดีย และบรรดาคนที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม จงทราบเรือ
่ งนี้ และฟัง ถ้อยคํา ของข้าพเจ้า เถิด 15 ด้วยว่า คน
เหล่า นี้ มิได้ เมาเหล้า องุน
่ เหมือนอย่างที่ ท่านคิด นั ้น เพราะว่า เป็น เวลาสามโมงเช้า 16 แต่ เหตุการณ์ นี้ เก ิด
ขึ้น ตามคํา ซึ่ง โยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ ว่า 17 ‘พระเจ้า ตรัสว ่า ต่อ มาในวัน สุดท้าย เราจะเทพระ
วิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่ม ของท่านจะเห็น
นิ มิ ต และคนแก่ จะฝัน เห็น 18 ในคราวนั ้น เราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสและทาสี ของเรา และคน
เหล่านั ้นจะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสําคัญที่แผ่นดินเบื้องล่าง
เป็นเลื อด ไฟและไอควัน 20 ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลื อด ก่อนถึงวันใหญ่นั ้น คือวัน
ใหญ่ยงิ่ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 21 และจะเป็นเช่นนี้ คือผู้ใดที่ จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะ
รอด� 22 ท่านทัง้ หลายผูเ้ ป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคําเหล่านี้ เถิด คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผูที
้ ่พระเจ้า
ทรงโปรดชีแ
้ จงให้ ท่านทัง้ หลายทราบโดยการอัศจรรย์ การมหัศจรรย์ และหมายสําคัญ ต่างๆ ซึ่ง พระเจ้า
ได้ ทรงกระทํา โดยพระองค์ นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ ท่านทราบอยู่แล้ว 23 พระองค์ นี้ ทรงถูก มอบไว้
ตามที่พระเจ้าได้ทรงดําริแน่ นอนล่วงหน้าไว้ก่อน ท่านทัง้ หลายได้ให้คนชัว่ จับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและ
ประหารชีวต
ิ เสีย 24 พระเจ้าได้ ทรงบันดาลให้พระองค์ คืนพระชนม์ ด้วยทรงกําจัดความเจ็บปวดแห่งความ
ตายเสีย เพราะว่าความตายจะครอบงําพระองค์ไว้ไม่ได้ 25 เพราะดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า
จะมิ ได้ หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี และลิน
้ ของข้าพเจ้า จึง เปรมปรีดิ ์ ยิง่ กว่า นี้ เนื้ อ
หนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยูใ่ นความหวังใจด้วย 27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์
ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้องค์ บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่า ไป 28 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ข้า พระองค์ ทราบ
์
ทางแห่งชีวต
ิ แล้ว พระองค์จะทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ ยมด้วยสีพระพักตร์อันชอบพระทัย
ของพระองค์� 29 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มี ใจกล้า ที่ จะกล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายถึง ดาวิด บรรพบุรุษ ของ
เราว่า ท่านสิน
้ พระชนม์ แล ้ว ถูก ฝัง ไว้ และอุโมงค์ ฝัง ศพของท่านยัง อยู่ กับ เราจนถึง ทุก วัน นี้ 30 ท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประทานผู้
หน่ง
ึ จากบัน
้ เอวของท่าน และตามเนื้ อหนั งนั ้น พระองค์จะทรงยกพระคริสต์ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน
31 ดาว ิ ดก ็ ทรงล่วงรู ้เหตุการณ์ นี้ ก่อน จึง ทรงกล่าวถึง การคืน พระชนม์ ของพระคริสต์ ว่า จิ ตวิญญาณของ
พระองค์ ไม่ต้องละไว้ในนรก ทัง้ พระมังสะของพระองค์ ก็ ไม่เปื่ อยเน่าไป 32 พระเยซู นี้ พระเจ้าได้ ทรงบันดาล
ให้คืน พระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานในข้อ นี้ 33 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระเจ้า ได้
ทรงตัง้ พระองค์ขึ้น และครัน
้ พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์
ได้ ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ ลงมา ดัง ที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และเห็น แล้ว 34 เหตุ ว่า ท่านดาวิด ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง สวรรค์
แต่ ท่านได้ กล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา
35 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็ นแท่นรองเท้าของท่าน� 36 เหตุฉะนั ้นให้วงศ์วานอิสราเอลทัง
้ ปวง
ทราบแน่ นอนว่า พระเจ้าได้ ทรงยกพระเยซู นี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ ตรึงไว้ที่ กางเขน ทรงตัง้ ขึ้นให้เป็นทัง้ องค์
พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์�
14

ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ

เมื่อ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ แล้ วก ็ รู ้ สึก แปลบปลาบใจ จึง กล่าวแก่ เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่า “ท่านพี่
น้ องทัง้ หลาย เราจะทํา อย่างไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวแก่ เขาว่า “จงกลับ ใจเสีย ใหม่ และรับ บัพ ติศ มาใน
พระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพราะว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รบ
ั
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 39 ด้วยว่า พระสัญญานั ้น ตกแก่ ท่านทัง้ หลายกั บลู กหลานของท่าน
ด้วย และแก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ไกล คือทุกคนที่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์�
40 เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคําเป็ นพยานและได้เตือนสติเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้ เถิด�
37

ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข
คนทัง้ หลายที่ รับ คํา ของเปโตรด้วยความยินดี ก็ รับ บัพ ติศ มา ในวัน นั ้ นม ี คนเข้า เป็น สาวกเพิ่ มอ ีก
ประมาณสามพัน คน 42 เขาทัง้ หลายได้ ตั้ งม น
ั ่ คงอยู่ ในคํา สอนของจําพวกอัครสาวก และในการสามั คค ี
ธรรม และร่วมใจกัน ในการหัก ขนมปัง และการอธิษฐาน 43 เขามี ความเกรงกลัว ด้วยกัน ทุก คน และพวก
อัครสาวกทําการมหัศจรรย์และหมายสําคัญหลายประการ 44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั ้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่ง
เดียว และทรัพย์สิ ่ง ของของเขาเหล่า นั ้น เขาเอามารวมกัน เป็น ของกลาง 45 เขาจึง ได้ ขายทรัพย์สมบัติ และ
สิง่ ของมาแบ่งให้แก่คนทัง้ ปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ 46 เขาได้รว่ มใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตาม
บ้านของเขาร่วมรับ ประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยจริงใจ ทุ กวัน เรือ
่ ยไป 47 ทัง้ ได้ สรรเสริญ
41
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พระเจ้าและคนทัง้ ปวงก็ ชอบใจ ฝ่ายองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงโปรดให้ผู้ที่ กําลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสต
จักรทวีข้น
ึ ทุกๆวัน

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร

1 ฝ่ายเปโตรกับยอห์นกําลังขึ้นไปจะเข้าพระวิหารในเวลาอธิษฐาน

เป็นเวลาบ่ายสามโมง 2 มีชายคนหนึ่ ง
เป็นง่อยตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ทุ กวันคนเคยหามเขามาวางไว้รม
ิ ประตู พระวิหาร ซึ่ งมีช่อ
ื ว่าประตู งาม เพื่อให้
ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหาร 3 คนนั ้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน 4 ฝ่าย
เปโตรกับ ยอห์น เพ่ งด ู เขาบอกว่า “จงดู พวกเราเถิด� 5 คนขอทานนั ้น ได้ เขม้น ดู คาดว่า จะได้ อะไรจากท่าน
6 เปโตรกล่า วว่า “เงิน และทองข้าพเจ้า ไม่ มี แต่ ที่ ข้าพเจ้า มี อยู่ ข้าพเจ้า จะให้ ท่าน คือ ในพระนามแห่ง พระ
เยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� 7 แล ้วเปโตรจับ มือขวาของเขาพยุง ขึ้น และในทันใดนั ้น เท้า
และข้อเท้าของเขาก็มีกําลัง 8 เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์น
เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไป 9 คนทัง้ ปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้า 10 จึงรู ว้ า่ เป็นคนนั ้นซึ่งนั ่ง
ขอทานอยู่ที่ ประตูงามแห่งพระวิหาร เขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ในเหตุการณ์ ที่
เกิดแก่คนนั ้น 11 เมื่อคนง่อยที่หายนั ้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วงิ่ ไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่ง
เรียกว่า เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
เปโตรเทศนาอีกครัง้ หนึ่ ง

“ท่านชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หลาย ไฉนท่านพากัน ประหลาด
ใจด้วยคนนี้ เขม้น ดู เราทําไมเล่า อย่างกับ ว่า เราทําให้ คนนี้ เดิน ได้ โดยฤทธิ์หรือ ความบริสุทธิ ์ ของเราเอง
13 พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ คือ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ได้ ทรงโปรดประทานพระ
เกียรติ แด่ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ มอบไว้แล้ว และได้ ปฏิเสธพระองค์ ต่อ หน้า ปี
ลาต เมื่อ เขาตัง้ ใจจะปล่อยพระองค์ ไป 14 แต่ ท่านทัง้ หลายได้ ปฏิเสธพระองค์ ซ่ึง เป็น องค์ บริสุทธิ์และชอบ
ธรรม และได้ ขอให้ เขาปล่อยฆาตกรให้ ท่านทัง้ หลาย 15 จึง ฆ่า พระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้า ชีวต
ิ เสีย ผู้ ซึ่ง พระเจ้า
ได้ ทรงโปรดให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย เราเป็น พยานในเรือ
่ งนี้ 16 โดยความเชื่อ ในพระนามของพระองค์
พระนามนั ้นจึงได้กระทําให้คนนี้ ซ่ึงท่านทัง้ หลายเห็นและรู จ
้ ักมีกําลังขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์
ได้ กระทําให้คนนี้ หายปกติ ต่อหน้าท่านทัง้ หลาย 17 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทัง้ หลายได้ กระทํา
การนั ้นเพราะไม่รู เรื
้ อ
่ งราวอะไร ทัง้ คณะผู้ครอบครองของท่านก็ทําเหมือนกันด้วย 18 แต่ว่าเหตุการณ์ เหล่า
นั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายของพระองค์ ว่า พระคริสต์
ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
12 พอเปโตรแลเห็นก ็ กล ่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า

อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่
เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงหัน กลับ และตัง้ ใจใหม่ เพื่อ จะทรงลบล้างความผิด บาปของท่านเสีย เพื่อ
เวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 20 และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระเยซูคริสต์
ผูซึ
้ ่งเมื่อก่อนนั ้นได้แจ้งไว้แก่ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 พระองค์นั ้น สวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิง่ สารพัด
จะตัง้ ขึ้นใหม่ ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
ตัง้ แต่เริม
์
่ สร้าง
โลก 22 ที่ จร ิง โมเสสได้ กล ่าวไว้แก่ บรรพบุรุษ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรง
โปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ ท่านจากจําพวกพี่น้องของท่าน ท่านทัง้ หลาย
จงเชื่อ ฟัง ผู้ นั้น ในสิง่ สารพัด ซึ่ง พระองค์ จะได้ ตรัส แก่ ท่าน 23 และจะเป็น เช่น นี้ คือ ถ้า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น เขาจะต้องถูก ตัดขาดให้ พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ตัง้ แต่ซามูเอลเป็นลําดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์ ถึงกาลครัง้ นี้ 25 ท่านทัง้ หลายเป็น
ลูกหลานของศาสดาพยากรณ์ นั ้น และของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา คือ
ได้ ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า ‘บรรดาครอบครัวท ว
ั ่ แผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั พระพรเพราะเชื้อ สายของเจ้า� 26 ครัน
้
พระเจ้า ทรงโปรดให้ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ เป็น ขึ้น แล้ว จึง ทรงใช้ พระองค์ มาย ัง ท่านทัง้ หลายก่อน
เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย โดยให้ท่านทัง้ หลายทุกคนกลับจากความชัว่ ช้าของตน�
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พวกอัครสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา

1 ขณะที่ เปโตรกับยอห์นยังกล่าวแก่คนทัง
้ ปวงอยู่

ปุโรหิตทัง้ หลายกับนายทหารรักษาพระวิหารและพวก
สะดูสีมาหาท่านทัง้ สอง 2 ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้ สองได้สัง่ สอน และประกาศแก่คนทัง้ หลาย
ถึงเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซู 3 เขาจึงจับท่านทัง้ สองจําไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้น เพราะ
ว่าเย็นแล้ว 4 แต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคําสอนนั ้นก็เชื่อ ซึ่งนั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน
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เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา

5 ต่อ มาครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกครอบครองกับ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ 6 ทั ้งอ ัน นาสมหาปุโรหิต

และคา
ยาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร์ กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนน
ั ้ ด้วย ได้ประชุมกันในกรุ งเยรู ซาเล็ม
7 เมื่อ เขาให้เปโตรและยอห์นยืน อยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว จึง ถามว่า “ท่านทัง
้ สองได้ ทําการนี้ โดยฤทธิห
์ รือ
ในนามของผู้ ใด � 8 ขณะนั ้น เปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ กล ่าวแก่ เขาว่า “ท่านผู้ ครอบครอง
พลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้ หลายของอิสราเอล 9 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะถามพวกเราในวัน นี้ ถึง การดี ซ่ึง ได้
ทํา แก่ คนป่วยนี้ ว่า เขาหายเป็น ปกติ ด้วยเหตุ อน
ั ใดแล้ว 10 ก็ ให้ ท่านทัง้ หลายกับ บรรดาชนอิสราเอลทราบ
เถิด ว่า โดยพระนามของพระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ ที่ กางเขน และซึ่ง พระเจ้า
ได้ ทรงโปรดให้ คืน พระชนม์ โดยพระองค์ นั้น แหละชายคนนี้ ได้ หายโรคเป็น ปกติ แล ้ว จึง ยืน อยู่ ต่อ หน้า ท่าน
11 พระองค์เป็ น ‘ศิลา� ที่ท่านทัง
้ หลายผูเป็
้ น ‘ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว� 12 ใน
ผู้ อ่น
ื ความรอดไม่ มี เลย ด้วยว่า นามอื่น ซึ่ง ให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ ทรงโปรดให้มี ในท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้
ฟ้า�
พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขู่แต่มิได้ถูกฆ่าเสีย
13 เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น

และรู ว้ า่ ท่านทัง้ สองขาดการศึกษาและเป็นคนมีความ
รู น้
้ อยก็ประหลาดใจ แล้วสํานึ กว่าคนทัง้ สองเคยอยู่กับพระเยซู 14 เมื่อเขาเห็นคนนั ้ นที่หายโรคยืนอยู่กับเป
โตรและยอห์น เขาก็ ไม่มีข้อคัดค้านที่ จะพูดขึ้นได้ 15 แต่ เมื่อเขาสัง่ ให้เปโตรและยอห์นออกไปจากที่ ประชุม
สภาแล้ว เขาจึง ปรึกษากัน 16 ว่า “เราจะทํา อย่างไรกับ คนทัง้ สองนี้ เพราะการที่ เขาได้ กระทํา การอัศจรรย์
อันเด่น ก็ได้ปรากฏแก่คนทัง้ ปวงที่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้ 17 แต่ให้เราขูเ่ ขาอย่างแข็ง
แรงห้ามไม่ ให้ พู ดอ้างชื่อ นั ้ นก ับ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดเลย เพื่อ เรือ
่ งนี้ จะไม่ ได้ เลื่องลือ แพร่หลายไปในหมู่ คนทัง้ ปวง�
18 เขาจึง เรียกเปโตรและยอห์ นมา แล ้ว ห้ามปรามเด็ด ขาดไม่ ให้ พู ดหรือ สอนออกพระนามของพระเยซู อี
กเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอห์น ตอบเขาว่า “การที่ จะฟัง ท่านมากกว่า ฟัง พระเจ้า จะเป็นการถูก ต้องในสาย
พระเนตรของพระเจ้าหรือ ขอท่านทัง้ หลายพิจารณาดูเถิด 20 ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยน
ิ นั ้นก็
ไม่ ได้ � 21 เมื่อ เขาขู่ สําทั บท ่า นทัง้ สองนั ้ นอ ีก แล้ วก ็ ปล่อยไป ไม่ เห ็ นม ี เหตุ ที่ จะทําโทษท่านอย่างไรได้ เพราะ
กลัว คนเหล่า นั ้น เหตุ ว่า คนทัง้ หลายได้ สรรเสริญ พระเจ้า เนื่ องด้วยเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น 22 ด้วยว่า คนที่
หายโรคโดยการอัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่าสี่สิบปีแล้ว
พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง
23 เมื่อเขาปล่อยท่านทัง
้ สองแล้ว

ท่านจึงไปหาพวกของท่าน เล่าเรือ
่ งทัง้ สิ้นที่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้
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 หลาย
คิด อ่านในการที่ ไร้ประโยชน์ 26 บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั ก ปกครองชุ มนุ มกัน
ต่อสู้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระคริสต์ ของพระองค์� 27 ความจริง ทัง้ เฮโรดและปอนทิ อส
ั ปี ลาต กับ พวก
ต่างประเทศ และชนชาติ อส
ิ ราเอลได้ ชุ มนุ มกัน ต่อสู้ พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่ง ทรงเจิม ไว้
แล้ว 28 ให้ กระทํา สิง่ สารพัด ตามที่ พระหัตถ์ และพระดําริของพระองค์ ได้ กําหนดตัง้ แต่ ก่อนมาแล้ว ให้ เกิด
ขึ้น 29 บัดนี้ พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ ของเขา และโปรดประทานให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
กล่าวถ้อยคําของพระองค์ ด้วยใจกล้า 30 เมื่อพระองค์ ได้ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกรักษาโรคให้
หาย และได้ โปรดให้ หมายสําคัญ กับ การมหัศจรรย์ บังเกิด ขึ้น โดยพระนามแห่ง พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิ์
ของพระองค์� 31 เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวัน
่ ไหว และคนเหล่านั ้นประกอบด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
ใจเป็นหนึ่ งเดียว ทุกสิง่ เป็นของกลาง และอํานาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน
32 คนทัง
้ ปวงที่เชื่อนั ้นเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน

และไม่มีใครอ้างว่าสิง่ ของที่ตนมีอยู่เป็นของตน แต่ทัง้ หมด
เป็น ของกลาง 33 อัครสาวกจึง เป็น พยานด้วยฤทธิ์ เดชใหญ่ ยงิ่ ถึง การคืน พระชนม์ ของพระเยซู เจ้า และ
พระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยู่กับเขาทุกคน 34 และในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน เพราะผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขาย
เสีย และได้ นําเงินค่าของที่ ขายได้ นั้นมา 35 วางไว้ที่ เท้าของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจ่ายให้ทุ กคนตาม
ที่ ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่ อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่งการหนุนนํ้าใจ� เป็นพวกเลวี ชาว
เกาะไซปรัส 37 มีที่ดินก็ขายเสียและนําเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก
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อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย

1 แต่ มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ยก ับ ภรรยาชื่อ สัปฟี ราได้ ขายที่ ดิ นของตน 2 และเงิน ค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง เขา
ยักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู ด้
้ วย และอีกส่วนหนึ่ งเขานํามาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก 3 ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า

“อานาเนี ย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้เจ้าเก็บ
ค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ไว้ 4 เมื่อ ที่ ดิ นยัง อยู่ ก็ เป็น ของเจ้า มิ ใช่ หรือ เมื่อ ขายแล้ว เงินก ็ ยงั อยู่ ในอํานาจของเจ้า มิ ใช่
หรือ มีเหตุ อะไรเกิดขึ้นให้เจ้ าคิดในใจเช่นนั ้นเล่า เจ้ ามิได้ มุ สาต่ อมนุษย์แต่ ได้ มุ สาต่อพระเจ้า� 5 เมื่ออานา
เนี ยได้ยน
ิ คําเหล่านั ้ นก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งก็ พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิง่ 6 พวกคน
7
หนุ่ม ก็ ลุ กขึ้น ห่อ ศพเขาไว้แล ้ วหามเอาไปฝัง หลัง จากนั ้น ประมาณสามชัว่ โมง ภรรยาของเขายัง ไม่ ทราบ
เหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น จึง เข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางว่า “เจ้ าขายที่ ดิ นได้ ราคาเท่านั ้น หรือ จงบอกเราเถิด�
หญิง นั ้น จึง ตอบว่า “ได้ เท่ านั ้น เจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึง ถามนางว่า “ไฉนเจ้า ทัง้ สองได้ พร ้ อมใจกัน ทดลองพระ
วิญญาณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เล่า จงดู เถิด เท ้า ของพวกคนที่ ฝัง ศพสามี ของเจ้า ก็ อยู่ที่ ประตู และเขาจะ
หามศพของเจ้าออกไปด้วย� 10 ในทันใดนั ้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข้ามา
เห็นว่าหญิงนั ้นตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง 11 ความเกรงกลัวอย่างยิง่ เกิดขึ้นในคริ
สตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น
คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ

(พวก
สาวกอยู่พร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วย แต่ประชาชนเคารพพวก
เขามาก 14 มีชายหญิงเป็ นอันมากที่ เชื่อถือ ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าก่อน� 15 จน
เขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ ถนนวางบนที่นอนและแคร่ เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไป อย่างน้ อยเงาของท่าน
จะได้ ถู กเขาบางคน 16 ประชาชนได้ ออกมาจากเมืองที่ อยู่ ล้อมรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม พาคนป่วยและคนที่ มี ผี
โสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
12 มี หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่ งอ ัค รสาวกได้ ทํา ด้วยมือ ของตนในหมู่ ประชาชน

คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่

(คือพวกสะดูสี) มีความโกรธอย่างยิง่ 18 จึงได้จับพวก
อัครสาวกจํา ไว้ในคุก หลวง 19 แต่ ในเวลากลางคืน ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ มาเปิด ประตู คุก พา
อัครสาวกออกไป บอกว่า 20 “จงไปยืน ในพระวิ หาร ประกาศบรรดาข้อความแห่ง ชี วิ ตน ี้ ให้ ประชาชนฟัง�
21 เมื่ ออัครสาวกได้ยน
ิ อย่างนั ้น พอเวลารุ ง่ เช้าจึงเข้าไปสัง่ สอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุโรหิตกับพรรคพวก
ของท่านได้ เรียกประชุม สภา พร ้ อมกับ บรรดาผู้ เฒ่า ทัง้ หมดของชนอิสราเอล แล ้ว ใช้ คนไปที่ คุ กให้ พาอัคร
สาวกออกมา 22 แต่เมื่อเจ้าพนั กงานไปถึงกไม่
็ พบพวกอัครสาวกในคุก จึงกลับมารายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้าทัง้
หลายเห็นคุกปิ ดอยู่มัน
่ คงและคนเฝ้าก็ยน
ื อยู่หน้าประตู ครัน
้ เปิดประตูแล้วก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างใน� 24 เมื่อ
มหาปุโรหิต และนายทหารรักษาพระวิหารกับ พวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ก็ ฉงนสนเท่ห์ ในเรือ
่ งของ
อัครสาวกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 25 มีคนหนึ่ งมาบอกเขาว่า “ดูเถิด คนเหล่านั ้น ซึ่งท่านทัง้ หลายได้จําไว้ใน
คุกกําลังยืนสัง่ สอนคนทัง้ ปวงอยู่ในพระวิหาร� 26 แล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนั กงานจึงได้
ไปพาพวกอัครสาวกมาโดยดี เพราะกลั วว่าคนทัง้ ปวงจะเอาหินขว้าง 27 เมื่อเขาได้พาพวกอัครสาวกมาแล้
วก ็ ให้ยืน หน้า สภา มหาปุโรหิต จึง ถาม 28 ว่า “เราได้ กําชับ พวกเจ้า อย่างแข็ง แรงมิ ให้สอนออกชื่อ นี้ ก็ ดู เถิด
เจ้าได้ให้คําสอนของเจ้าแพร่ไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และปรารถนาให้ความผิดเนื่ องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยู่
กับเรา�
17 ฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านก็ลุกขึ้น

เปโตรได้ฟ้องสภา
ฝ่ายเปโตรกับ อัครสาวกอื่นๆตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า ยิง่ กว่า เชื่อ ฟัง มนุษย์
30 พระเยซู ซึ่ง ท่านทัง
้ หลายได้ ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ ต้นไม้ นั ้น พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ ทรงบันดาล
ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ 31 พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ให้ เป็น เจ้า ชาย และ
องค์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอด เพื่อ จะให้ ชนอิสราเอลกลับ ใจใหม่ แล ้ วจะทรงโปรดยกความผิด บาปของเขา 32 เรา
ทัง้ หลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรือ
่ งเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุ
กคนที่ เชื่อฟังพระองค์ นั้นก็เป็นพยานด้วย� 33 เมื่อเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็ รู สึ
้ กบาดใจ คิ ดกันว่าจะฆ่า
พวกอัครสาวกเสีย
29

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย
และเป็น ธรรมาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญั ติ เป็ นที ่ นับถือ ของ
ประชาชน ได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสัง่ ให้พาพวกอัครสาวกออกไปเสียภายนอกครูหนึ
่ ่ ง 35 ท่านจึงได้กล่าวแก่เขา
36
ว่า “ท่านชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง ท่านหวัง จะทํา แก่ คนเหล่า นี้ จงระวัง ตัว ให้ ดี เมื่อ คราวก่อนมี คนหนึ่ ง ชื่อ ธุ
34 แต่ คนหนึ่ ง ชื่อ กามาลิ เอลเป็ น พวกฟาริสี
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ดาสอวดตั วว่าเป็นผู้วิเศษ มีผู้ชายติดตามประมาณสี่ รอ
้ ยคน แต่ ธุ ดาสถูกฆ่าเสีย คนทัง้ หลายซึ่งได้ เชื่อฟัง
เขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไป 37 ภายหลังผู้นี้ มีอีกคนหนึ่ งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลี ได้ปรากฏขึ้นในคราวจด
บัญชีสํามะโนครัว และได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปเป็ นอันมาก ผู้นั ้นก็พินาศด้วย และคนทัง้ หลายที่
ได้ เชื่อฟังเขาก็ กระจัดกระจายไป 38 ในกรณี นี้ ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ ท่านทัง้ หลายว่า จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปตาม
เรือ
่ ง อย่าทําอะไรแก่เขาเลย เพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้ มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเอง 39 แต่ถ้า
มาจากพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจะทําลายเสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า�
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์

เขาทัง้ หลายจึง ยอมเห็น ด้วยกับ กามาลิ เอล และเมื่อ ได้ เรียกพวกอัครสาวกเข้า มาแล้ว จึง เฆี่ยนและ
กําชับ ไม่ ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้ว ก็ ปล่อยไป 41 พวกอัครสาวกจึง ออกไปให้พ้น หน้า สภาด้วยความ
ยินดี ที่ เห ็ นว ่า ตนสมจะได้ รบ
ั การหลู่ เกียรติ เพราะพระนามของพระองค์ นั ้น 42 ที่ ในพระวิหารและตามบ้าน
เรือน เขาได้สัง่ สอนและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด
40

6
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก

1 ในคราวนั ้น เมื่อ ศิษย์ กําลัง ทวีมากขึ้น พวกกรีกบ ่น ติ เตียนพวกฮีบรู เพราะในการแจกทานทุกๆวัน นั ้น
เขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก 2 ฝ่ายอัครสาวกทัง้ สิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาเขาแล้ว
กล่าวว่า “ซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่ 3 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทัง้ หลาย จง
เลือกเจ็ด คนในพวกท่านที่ มี ชื่อ เสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสติ ปัญญา เราจะตัง้ เขาไว้ดู
แลการงานนี้ 4 ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้นอธิษฐานและสัง่ สอนพระวจนะเสมอไป� 5 คนทัง้ หลายเห็นชอบ
กับคํานี้ จึงเลือกสเทเฟน ผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิ
โมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ชาวเมืองอันทิโอก ซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิว 6 คนทัง้ เจ็ดนี้ เขาให้มาอยู่
ต่อหน้าพวกอัครสาวก และเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้ว จึงได้วางมือบนเขา 7 การประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้าได้เจริญขึ้น และจําพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็ นอันมากในกรุ งเยรู ซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็ นอันมาก
ก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั ้น

สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย

ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ ด้วย ความ เชื่อ และ ฤทธิ์ เดช จึง กระทํา การ มหัศจรรย์ และ การ อัศจรรย์ ใหญ่
ท่ามกลางประชาชน 9 แต่ มี บางคนมาจากธรรมศาลาที่ เรียกว่า ธรรมศาลาของพวกลิ เบระติน มี ทัง้ ชาว
ไซรีน ชาวอเล็ก ซานเดอร์ กับ บางคนจากซิ ลี เซ ีย และเอเชีย ได้ ลุ กขึ้น พากัน มาไล่ เลีย งกับสเทเฟน 10 คน
เหล่านั ้นสู้สติปัญญาและนํ้าใจของท่านเมื่อท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า “เราได้ยน
ิ
คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้า� 12 เขายุยงคนทัง้ ปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์
แล้วเข้ามาจับสเทเฟนและนําไปยังสภา 13 ให้พยานเท็จมากล่าวว่า “คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาทสถานบริสุทธิ์นี้
และพระราชบัญญั ติ ไม่ หยุด เลย 14 เพราะเราได้ยน
ิ เขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธนี้ จะทําลายสถานที่ นี้ และ
จะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เรา� 15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือน
หน้าทูตสวรรค์
8

1 มหาปุโรหิตจึงถามว่า

“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ�

7

สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับชนชาติอิสราเอล
“ท่านทัง้ หลาย พี่น้ องและบรรดาท่านผู้อาวุโส ขอฟังเถิด พระเจ้าแห่งสง่าราศี
ได้ ปรากฏแก่ อบ
ั ราฮัม บิดาของเรา เมื่อ ท่านยัง อยู่ ในประเทศเมโสโปเตเมี ยก ่อ นที่ ไปอาศัย อยู่ ในเมืองฮา
ราน 3 และได้ ตรัส กั บท ่า นว่า ‘เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติ พี่ น้ องของเจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่
เราจะชี้ ให้เจ้ าเห็น� 4 อับ ราฮัม จึง ออกจากแผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย ไปอาศัย อยู่ ที่ เมืองฮาราน หลัง จากที่ บิ
ดาของท่านสิน
้ ชีพ แล้ว พระองค์ ทรงให้ท่า นออกจากที่ นั ่น มาอยู่ ในแผ่น ดิน นี้ ที่ ท่านทัง้ หลายอาศัย อยู่ ทุก
วัน นี้ 5 แต่ พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้อบ
ั ราฮัม มี มรดกในแผ่น ดิน นี้ แม้ เท่ าฝ่าเท้า ก็ ไม่ ได้ และขณะเมื่อ ท่านยัง
ไม่ มี บุตร พระองค์ ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้ แผ่ นดิน นี้ เป็น กรรมสิทธิ์ของท่าน และเชื้อ สายของท่านที่มาภาย
หลัง ท่าน 6 พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เชื้อ สายของท่านจะไปอาศัย อยู่ ในต่างประเทศ และชาวประเทศนั ้น จะเอา
เขาเป็นทาส และจะข่มเหงเขาเป็นเวลาสี่ รอ
้ ยปี 7 พระเจ้าตรัสว่า ‘และเราจะพิพากษาประเทศที่ เขาจะเป็น
ทาสนั ้น ภายหลัง เขาจะออกมาและปรนนิ บั ติ เรา ณ สถานที่ นี้ � 8 พระองค์ ได้ ทรงตัง้ พันธสัญญาพิธีเข ้าสุ
หน ัต ไว้กับ อับ ราฮัม เหตุ ฉะนั ้น เมื่ ออ ับ ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค จึง ให้ เข ้าสุ หน ัต ในวันที ่ แปด อิส อัค ให้
2 ฝ่ายสเทเฟนจึง ตอบว่า
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กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบให้กําเนิ ดบุตรสิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่า
นั ้น คิด อิจฉาโยเซฟจึง ขายเขาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ทรงสถิ ตก ับ โยเซฟ 10 ทรงโปรดช่วยโยเซฟ
ให้พ้น จากความทุกข์ ลําบากทัง้ สิน
้ และทรงให้ท่านเป็ นที ่ โปรดปรานและมี สติ ปัญญาในสายพระเนตรของ
ฟาโรห์ กษั ตริย์ ของประเทศอียป
ิ ต์ ท่านจึง ตัง้ โยเซฟให้ เป็น ผู้ ปกครองประเทศอียป
ิ ต์กั บท ง
ั ้ พระราชสํานั ก
ของท่าน 11 แล ้ว บังเกิด การกันดารอาหารทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน และมี ความลําบากมาก
บรรพบุรุษของเราจึงไม่ มี อาหาร 12 ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ ยินว่ามี ข้าวอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ จึงใช้บรรพบุรุษของ
เราไปเป็ นคร ง
ั ้ แรก 13 พอคราวที่ สองโยเซฟก็ สําแดงตัว ให้ พี่ น้ องรู จั
้ ก และให้ ฟาโรห์ รู จั
้ ก วงศ์ ญาติ ของตน
ด้วย 14 ฝ่ายโยเซฟจึง ได้ เชิญ ยาโคบบิ ดาก ับ บรรดาญาติ ของตนเจ็ด สิบ ห้า คนให้ มาหา 15 ยาโคบได้ ลงไป
ยังประเทศอียป
ิ ต์ แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้ สิน
้ ชีพ 16 เขาจึงได้ นําศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมใน
อุโมงค์ ที่ อับ ราฮัม เอาเงิน จํานวนหนึ่ ง ซื้อ จากบุตรชายของฮาโมร์บิ ดาของเชเคม 17 เมื่อ ใกล้ เวลาตามพระ
สัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ปฏิญาณไว้กับ อับ ราฮัม ชนชาติ อิสราเอลได้ ทวีมากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 18 จนกระทัง่
กษั ตริย์ องค์ หน ่งึ ซึ่ง ไม่ รู จั
้ ก โยเซฟได้ ข้น
ึ เสวยราชย์ 19 กษั ตริย์ องค์ นั ้น ได้ ทรงออกอุบายทํา กับ ญาติ ของเรา
ข่มเหงบรรพบุรุษของเรา บังคับให้ทิง้ ลู กอ่อนของเขาเสียไม่ ให้มี ชีวิตรอดอยู่ได้ 20 คราวนั ้นโมเสสเกิดมามี
รู ปร่า งงดงาม เขาจึง ได้ เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือน 21 และเมื่อ ลู กอ ่อนนั ้น ถูก ทิง้ ไว้นอกบ้านแล้ว
ราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้ เรียนรู ในวิ
้
ชาการทุกอย่างของ
ชาวอียป
ิ ต์ มีความเฉี ยบแหลมมากในการพูดและกิจการต่างๆ 23 แต่ ครัน
้ โมเสสมีอายุได้ สี ่สิ บปี เต็มแล้ว ก็
นึ ก อยากจะไปเยีย
่ มญาติ พี่ น้ องของตน คือ ชนชาติ อิสราเอล 24 เมื่อ ท่านได้ เห ็น คนหนึ่ ง ถูก ข่มเหงจึง เข้าไป
ช่วย โดยฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ ซ่ึง เป็น ผู้ กดขี่ นั ้น เป็นการแก้ แค้น 25 ด้วยคาดว่า ญาติ พี่ น้ องคงเข้าใจว่า พระเจ้า จะ
ทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตน แต่เขาหาเข้าใจดังนั ้นไม่ 26 วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกัน
ก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีก จึงกล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านเป็นพี่น้องกัน ไฉนจึงทําร้ายกันเล่า� 27 ฝ่ายคนที่
ข่มเหงเพื่อนนั ้นจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวก
เรา 28 เจ้ าจะฆ่า เราเสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ เมื่อ วานนี้ หรือ � 29 เมื่อ โมเสสได้ยน
ิ คํา นั ้น จึง หนี ไปอาศัย อยู่ ที่
แผ่ นดิ นม ี เดีย น และให้ กําเนิ ด บุตรชายสองคนที่ นั ่น 30 ครัน
้ ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่ โมเสสในเปลวไฟที่ พุ่มไม้ ในถิน
่ ทุรกันดารแห่งภูเขาซีนาย 31 เมื่อโมเสสเห็
นก็ประหลาดใจด้วยเรือ
่ งนิ มิตนัน
้ ครัน
้ เข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขา 32 ว่า
‘เราเป็น พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเจ้า เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า
ของยาโคบ� โมเสสจึง กลัว จนตัว สัน
่ ไม่ อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ โมเสสว่า ‘จงถอด
รองเท้า ของเจ้า ออกเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่นี้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์ 34 ดู เถิด เราได้ เห ็น ความทุกข์ ของชนชาติ
ของเราที่อยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์แล้ว และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด
จงมาเถิด เราจะใช้ เจ้ าไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์� 35 โมเสสผู้ นี้ ซึ่ง ถูก เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่ง ตัง้ เจ้า ให้
เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา� โดยมือของทูตสวรรค์ซ่ึงได้ปรากฏแก่ท่านที่ พุ่มไม้ พระเจ้าทรง
ใช้ โมเสสคนนี้ แหละให้ เป็น ทัง้ ผู้ ครอบครองและผู้ ชว
่ ยให้ พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็น ผู้นํา เขาทัง้ หลายออกมา
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 เป็ น เจ้า ผู้ เป็ น พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายจะ
ทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้ หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้ แก่ ท่านจากจําพวกพี่ น้องของท่าน ท่านทัง้
หลายจงเชื่อ ฟัง ผู้ นั ้น � 38 โมเสสนี้ แหละได้ อยู่กับ พลไพร่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารกั บท ูต สวรรค์ ซ่ึง ได้ ตรัส แก่ ท่านที่
ภูเขาซีนาย และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา ที่ ได้รับพระดํารัสอันทรงชีวต
ิ มาให้เราทัง้ หลาย 39 บรรพบุรุษของ
เราไม่ ยอมเชื่อ ฟัง โมเสสผู้ นี้ แต่ ได้ ผล ัก ไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมี ใจปรารถนาจะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
40 จึงกล่าวแก่อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ได้นํา
ข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ ทราบ� 41 ในคราวนั ้นเขาทัง้ หลายได้ ทํา
รู ปโคหนุ่ม และได้นําเครือ
่ งสัตวบูชามาถวายแก่รู ปนัน
้ และมีใจยินดีในสิง่ ซึ่งมือของตนเองได้ทําขึ้น 42 แต่
พระเจ้า ทรงหัน พระพักตร์ไปเสีย และปล่อยให้เขานมัสการหมู่ ดาวในท้องฟ้า ตามที่ มี เข ียนไว้ในพระคัมภีร ์
แห่งศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ฆ่า สัตวบูชาเราและถวายเครือ
่ งบูชาให้แก่ เราใน
ถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่ สิ บปี หรือ 43 แล้วเจ้าทัง้ หลายได้หามพลับพลาของพระโมเลค และได้เอาดาวพระเรฟาน
รู ปพระที่เจ้าได้กระทําขึ้นเพื่อกราบนมัสการรู ปนน
ั ้ ต่างหาก เราจึงจะกวาดเจ้าทัง้ หลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบา
บิโลนอีก� 44 บรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิน
่ ทุรกันดารก็มีพลับพลาแห่งสักขีพยาน ตามที่ พระองค์ทรงสัง่
ไว้เมื่อ ตรัส กับ โมเสสว่า ให้ทํา พลับพลาตามแบบที่ ได้ เห็น 45 ฝ่ายบรรพบุรุษ ของเราที่มาภายหลัง เมื่อ ได้ รบ
ั
พลับพลานั ้นจึงขนตามเยซูไป เมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้น
หน้า บรรพบุรุษ ของเรา พล ับ พลานั ้ นก ็ มี สืบ มาจนถึง สมัย ดาวิด 46 ดาว ิดนั ้ นม ี ความชอบจําเพาะพระพักตร์
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พระเจ้า และมี ใจปรารถนาที่ จะหาพระนิ เวศสําหรับ พระเจ้า ของยาโคบ 47 แต่ ซาโลมอนเป็น ผู้ ได้ สร้างพระ
นิ เวศสําหรับ พระองค์ 48 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี องค์ ผู้ สูงสุด หาได้ ประทับ ในพระวิหารซึ่ งม ื อมนุษย์ ได้ ทํา ไว้ไม่ ตาม
ที่ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวไว้ว่า 49 ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า สวรรค์ เป็นบัลลั งก์ของเรา และแผ่นดินโลก
เป็น แท่น รองเท้า ของเรา เจ้ าจะสร้างนิ เวศอะไรสําหรับ เรา หรือ ที่ พํานั ก ของเราอยู่ ที่ไหน 50 สิ ่ง เหล่า นี้ มือ
ของเราได้กระทําทัง้ สิน
้ มิใช่หรือ� 51 ท่านคนชาติหัวแข็ง ใจดื้อ หูตึง ท่านทัง้ หลายขัดขวางพระวิญญาณบริ
สุทธิอยู
์ เสมอ
่
บรรพบุรุษของท่านทําอย่างไร ท่านก็ทําอย่างนั ้นด้วย 52 มีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ ซ่ึง
บรรพบุรุษของท่านมิ ได้ ข่มเหง และเขาได้ ฆ่าบรรดาคนที่ พยากรณ์ ถึงการเสด็จมาขององค์ ผู้ชอบธรรม ซึ่ง
ท่านทัง้ หลายเป็นผู้ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์นั้นเสีย 53 คือท่านทัง้ หลายผู้ที่ได้รับพระราชบัญญัติจาก
เหล่าทูตสวรรค์ แต่หาได้รก
ั ษาพระราชบัญญัตินั ้นไม่�
พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน
เมื่อ เขา ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ ดัง นั ้น ก็ รู ้ สึก บาดใจ และ ขบ เขี้ยว เคี้ยว ฟัน เข้า ใส่ ส เท เฟน 55 ฝ่าย ส เท เฟน
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ เขม้นดู สวรรค์ เห็นสง่าราศี ของพระเจ้า และพระเยซู ทรงยืนอยู่เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 56 แล้วท่านได้กล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์
ยืน อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า� 57 แต่ เขาทัง้ ปวงร้องเสียงดัง และอุด หู วงิ่ กรู กัน เข้า ไปยัง สเทเฟน
58 แล้วขับไล่ ท่านออกจากกรุ ง และเอาหินขว้าง ฝ่ายคนที่ เป็ นพยานปรักปรําสเทเฟนได้ ฝากเสื้อผ้า ของตน
วางไว้ที่ เท ้า ของชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ชื่อ เซาโล 59 เขาจึง เอาหิน ขว้างสเทเฟนเมื่อ กําลั งอ ้อ นวอนพระเจ้า อยู่ ว่า
“ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย� 60 สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้ � เมื่อกล่าวเช่นนี้ แล้วก็ล่วงหลับไป
54
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เซาโลข่มเหงคริสตจักร
การที่ เขาฆ่า สเทเฟนเสีย นั ้น เซาโลก็ เห ็น ชอบด้วย คราวนั ้น เกิด การข่ม เหงคริสตจักรครัง้ ใหญ่ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และศิษย์ ทัง้ ปวงนอกจากพวกอัครสาวกได้ กระจัดกระจายไปทัว่ แว่น แคว้น ยู เดี ยก ับ สะมาเรีย
2 ผูที
้ ่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้ แล้วครํา่ ครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทําลาย
คริสตจักร โดยเข้าไปฉุ ดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
1

คริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นําจิตวิญญาณทัง้ หลายมาถึงพระคริสต์

4 ฉะนั ้นฝ่ายศิษย์ทัง
้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั ้น 5 ส่วนฟีลิปจึงลงไปยังเมือง

สะมาเรีย และประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ ให้ ชาวเมืองนั ้น ฟัง 6 ประชาชนก็ พร ้ อมใจกัน ฟัง ถ้อยคํา ที่ ฟี ลิป ได้
ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ ท่านพูด และได้เห็นการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทํานั ้น 7 ด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ใน
คนหลายคนได้ พากั นร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั ้น และคนที่ เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็
หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิง่ ในเมืองนั ้น
ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ

9 ยังมีชายคนหนึ่ งชื่อซีโมนเคยทําเวทมนตร์ในเมืองนั ้นมาก่อน และได้ทําให้ชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล
เขายกตั วว ่า เป็น ผู้ วิเศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ ปวงทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยก็ สนใจฟัง คนนั ้น แล ้ วว ่า “ชายคนนี้ เป็น มหิทธิ

ฤทธิของพระเจ้
า� 11 คนทัง้ หลายนั บถือเขา เพราะเขาได้ทําเวทมนตร์ให้คนทัง้ หลายพิศวงหลงใหลมานาน
์
12
แล้ว แต่ เมื่อ ฟี ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ แล้ว คนทัง้
หลายก็ เชื่อ และรับบัพติศมาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้ วก็อยู่กับฟี
ลิ ปต่อไป และประหลาดใจที่ เห็นการอัศจรรย์กับหมายสําคัญต่างๆซึ่งฟี ลิปได้ กระทํา 14 เมื่อพวกอัครสาวก
ซึ่ง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ ยิ นว ่า ชาวสะมาเรีย ได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า แล้ว จึง ให้ เปโตรกับ ยอห์น ไปหา
เขา 15 ครัน
้ เปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อให้เขาได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 (ด้วยว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ยงั ไม่ ได้ เสด็จ ลงมาสถิ ตก ับ ผู้ ใด เป็น แต่ เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระเยซู เจ้ า
เท่านั ้น� 17 เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขาทัง้ หลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 เมื่อซีโมนเห็
นว่า คนเหล่านั ้นได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครสาวก จึงนําเงินมาให้อัครสาวก 19 และ
ว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิอย่
้ ผูนั
้ ้นจะได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ
์ างนี้ ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผูใด
์� 20 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ ซีโมนว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกั นกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของ
ประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้ 21 เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้ เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซ่ ือตรงในสาย
พระเนตรของพระเจ้า 22 เหตุฉะนั ้น จงกลับใจใหม่จากการชัว่ ร้ายของเจ้านี้ และอธิษฐานขอพระเจ้าชะรอย
พระองค์ จะทรงโปรดยกความผิด ซึ่ง เจ้า คิด ในใจของเจ้า 23 ด้วยเราเห็ นว ่า เจ้า จะต้องรับ ความขมขื่น และ
ติด พันธนะแห่ง ความชัว่ ช้า� 24 ฝ่ายซี โมนจึง ตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า
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ด้วย เพื่อเหตุการณ์ ที่ท่านได้กล่าวแล้วนน
ั ้ จะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียว� 25 ครัน
้ พวกอัครสาวก
เป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้ว ก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้ประกาศข่าว
ประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายแห่ง
ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รบ
ั ความรอด
แต่ ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ สัง่ ฟี ลิ ปว่า “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 คนหนึ่ ง
เป็นขันที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสี พระราชินีของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทัง้ หมด
ของพระราชินีนั ้น ได้มานมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ม 28 ขณะนั ่งรถม้ากลับไป ท่านอ่านหนั งสืออิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ อยู่ 29 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสส ง
ั ่ ฟี ลิ ป ว่า “จงเข้าไปให้ ชิ ดรถม้า นั ้น เถิด� 30 ฟี ลิป จึง วิง่ เข้าไปใกล้
และได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั งสื ออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั ้นท่านเข้าใจหรือ� 31 ขันที จึง
ตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้� ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั ่งรถกับท่าน 32 พระคัมภีรตอนที
์
่ท่าน
อ่านอยูน
่ ั ้นคือข้อเหล่านี้ ‘เขาได้นําท่านเหมือนแกะที่ถูกนําไปฆ่า และเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้อยูหน
่ ้าผู้ตัดขน
ของมันฉั นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉั นนั ้น 33 ในคราวที่ ท่านถูกเหยียดลงนั ้น ท่านไม่ได้รับความยุติ
ธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุของท่
์
าน เพราะว่าชีวต
ิ ของท่านต้องถูกตัดเสียจาก
แผ่นดินโลกแล้ว� 34 ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวอย่างนั ้นเล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัวท่านเอง
หรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่ายฟี ลิปจึงเริม
์ อนน
ั ้ ชี้แจงถึงเรือ
่ ง
่ เล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีรข้
พระเยซู 36 ครัน
้ กําลัง เดิน ทางไปก็ มาถึงที่ มีน ้าํ แห่ง หนึ่ ง ขันที จึง บอกว่า “ดู เถิด มีน ้าํ มี อะไรขัดข้องไม่ ให้
ข้าพเจ้ารับบัพติศมา� 37 และฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้� และขันทีจึงตอบว่า “ข้าพเจ้า
เชื่อว่า พระเยซู คริสต์ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 38 แล้วท่านจึงสัง่ ให้หยุดรถม้า และคนทัง้ สองลงไปในนํ้า
ทัง้ ฟีลิปกับขันที ฟีลิ ปก็ให้ท่านรับบัพติศมา 39 เมื่อท่านทัง้ สองขึ้นจากนํ้าแล้ว พระวิญญาณขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันทีนั ้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี 40 แต่มีผู้ได้พบฟี
ลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทางมา ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา
26
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เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์
1 ฝ่ายเซาโลยัง ขู่ คํารามกล่าวว่า จะฆ่า ศิษย์ ขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า เสีย จึง ไปหามหาปุโรหิต 2 ขอหนั งสือ
ไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั ้นไม่วา่ ชายหรือหญิง จะได้จับมัดพามายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อ เซาโลเดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส ในทัน ใดนั ้ นม ี แสงสว่างส่องมาจากฟ้า ล้อมตัว
เขาไว้รอบ 4 เซาโลจึงล้มลงถึ งดินและได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัสแก่ เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเรา
ทําไม� 5 เซาโลจึง ทูล ถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ใด � องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราคือ
เยซู ที่เจ้าข่มเหง ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนั ก� 6 เซาโลก็ตัวสัน
่ และรู ส
้ ึกประหลาดใจจึงถามว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ประสงค์ จะให้ ข้า พระองค์ ทํา อะไร� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ าจงลุก ขึ้น เข้าไป
ในเมือง และเจ้าจะต้องทําประการใด จะมีคนบอกให้รู�
้ 7 คนทัง้ หลายที่ เดินทางไปด้วยกั นก็ยน
ื นิ่ งพูด
8
ไม่ ออก ได้ ยิน พระสุรเสียงนั ้น แต่ ไม่ เห ็น ใคร ฝ่ายเซาโลได้ ลุ กขึ้น จากพื้น ดิน เมื่อ ลืมตาแล้ วก ็ มองอะไรไม่
เห็น เขาจึง จู งม ือ ท่านไปยัง เมืองดามัสกัส 9 ตาท่า นก็มื ดม ัว ไปถึง สามวัน และท่านมิ ได้ กิน หรือด่ื มอะไรเลย
10 ในเมือ งดามัสกั สม ี ศิษย์ คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ ตรัส กับ ผู้ นั้น โดยนิ มิ ตว่า “อานาเนี ย
เอ๋ย� อานาเนี ย จึง ทูล ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ
เขาว่า “จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่ งชื่อเซาโลชาวเมืองทาร์ซัสอยู่ในบ้าน
ของยู ดาส เพราะดู เถิด เขากําลัง อธิษฐานอยู่ 12 และในนิ มิ ตเขาได้ เห ็น คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เข้า มา
วางมือบนเขา เพื่อเขาจะเห็นได้อีก� 13 แต่อานาเนี ยทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินหลาย
คนพูดถึงคนนั ้ นว่า เขาได้ทําร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็มมาก 14 และในที่ นี่ เขาได้อาํ นาจมา
จากพวกปุโรหิตใหญ่ ให้ผูกมัดคนทัง้ ปวงที่รอ
้ งออกพระนามของพระองค์� 15 ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ตรัส
กั บท ่า นว่า “จงไปเถิด เพราะว่า คนนั้ น เป็น ภาชนะที่ เราได้ เลือกสรรไว้ สําหรับ จะนํา นามของเราไปยัง
ประชาชาติ กษั ตริย์และชนชาติ อิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์
ลําบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา�
เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริม
่ เทศนาสัง่ สอน
และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่า “พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระ
เยซู ได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านกลางทางที่ ท่านมานั ้น ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า มาเพื่อ ท่านจะเห็น ได้ อีก และเพื่อ ท่าน
จะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 18 และในทัน ใดนั ้ นม ี อะไรเหมือนเกล็ด ตกจากตาของเซาโล แล้ว ก็
17 แล้วอานาเนี ยก็ไป
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เห็นได้อีก ท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมา 19 พอรับประทานอาหารแล้วก็มีกําลังขึ้น เซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ใน
เมืองดามัสกัสหลายวัน 20 ท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา กล่าวเรือ
่ งพระคริสต์ว่า พระองค์ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้ หลายที่ ได้ ยินก็พากันประหลาดใจแล้ วว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ ได้ ทําลายคน
ในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รอ
้ งออกพระนามนี้ และเขามาที่นี่ หวังจะผูกมัดพวกนั ้นส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่�
เซาโลหลบหนี รอดได้และได้รบ
ั การยอมรับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

แต่ เซาโลยิ่งม ี กําลัง ทวีขึ้น และทําให้ พวกยิว ในเมือ งดามัสกั สน ิ่งอ้ึ งอยู่ โดยพิ สู จน ์ ให้ เขาเห็ นว ่า พระ
เยซู ทรงเป็น พระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อ มาอีก หลายวัน พวกยิว ได้ ปรึกษากัน จะฆ่า เซาโลเสีย 24 แต่ เรือ
่ งการปอง
ร้ายของเขารู ถ
้ ึง เซาโล เขาทัง้ หลายได้ เฝ้า ประตู เมือง คอยฆ่า เซาโลทัง้ กลางวัน กลางคืน 25 แต่ เหล่ าสาวก
ได้ให้เซาโลนั ่งในเข่งใหญ่ แล้วหย่อนลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโลไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
แล้ว ท่านใคร่จะคบให้ สน ิ ทกับ พวกสาวก แต่ เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่ เชื่อ ว่า เซาโลเป็น สาวก 27 แต่ บา
รนาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครสาวก แล้วเล่าให้เขาฟังว่าเซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ กลางทาง และ
พระองค์ตรัสแก่ท่าน ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซู โดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 28 แล้วเซาโล
เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครสาวกในกรุ งเยรู ซาเล็ม 29 ประกาศออกพระนามของพระเยซู เจ้าด้วยใจกล้า
หาญ ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่ พวกนั ้นหาช่องที่ จะฆ่าท่านเสีย 30 เมื่อพี่น้องรู อ
้ ย่างนั ้นจึงพาท่านไป
ยัง เมืองซี ซารียา แล ้ว ส่ง ไปยัง เมืองทาร์ซัส 31 เหตุ ฉะนั ้น คริสตจักรตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย กาล ิลี และสะ
มาเรีย จึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้น ดําเนิ นชีวตด
ิ ้วยใจยําเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รบ
ั ความปลอบ
ประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น
22

ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ต่อ มาเมื่อ เปโตรเที่ยวไปตลอดทุก แห่ง แล้ว ก็ ลงมาหาพวกวิ สุทธิ ชนซึ่ง อาศัย อยู่ ในเมืองลิด ดาด้วย
33 เปโตรพบชายคนหนึ่ ง ชื่อ ไอเนอั ส ที่ นั ่น เขาเป็ นอ ัม พาตอยู่ กั บท ี่ นอนแปดปี มาแล้ว 34 เปโตรจึง กล่าวแก่
เขาว่า “ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด� ในทันใดนั ้น
ไอเนอัสได้ลุกขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่อยู่ในเมืองลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
32

โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ในเมืองยัฟฟามี หญิง คนหนึ่ ง เป็น ศิษย์ ช่อ
ื ทาบิธา ซึ่ง แปลว่า โดรคัส หญิง คนนี้ เคยกระทํา การอัน เป็น
คุณ ประโยชน์ และให้ ทานมากมาย 37 ต่อ มาระหว่างนั ้น หญิง คนนี้ ก็ ป่วยลงจนถึง แก่ ความตาย เขาจึง อาบ
นํ้าศพวางไว้ในห้องชัน
้ บน 38 เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟา พวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่น จึงใช้ชาย
สองคนไปหาท่าน เชิญท่านมาหาเขาโดยเร็ว 39 ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไป
ในห้องชัน
ื อยู่กับท่านพากันร้องไห้และชี้ให้ท่านดูเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าต่างๆซึ่ง
้ บน และบรรดาหญิงม่ายได้ยน
โดรคัส ทํา เมื่อยั งม ี ชี วิตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้ คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก และได้ คุ กเข่า ลงอธิษฐาน แล ้ว หัน
มายังศพนั ้นกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น� ทาบิธาก็ลืมตา เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั ่ง 41 ฝ่ายเปโตรยื่นมื
อออกพยุงเธอขึ้น จึงเรียกวิสุทธิชนทัง้ หลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา แล้วมอบหญิงที่ เป็นขึ้นนั ้นให้กับเขาทัง้
หลาย 42 เหตุการณ์ นั ้นลือไปตลอดทัว่ เมืองยัฟฟา คนเป็นอันมากมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่าย
เปโตรอาศัยอยูใ่ นเมืองยัฟฟาหลายวัน อยูกั
่ บคนหนึ่ งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนั ง
36

10
โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า
1 ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โครเนลิ อส
ั อาศัยอยู่ในเมืองซี ซารียา เป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่ เรียกว่ากองอิ
ตาเลีย 2 เป็น คนมี ศร ัทธามาก คือ ท่านและทัง้ ครอบครัว เป็น คนยําเกรงพระเจ้า ท่านเคยให้ ทานมากมาย
แก่ประชาชน และอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ 3 เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั ้นเห็นนิ มิตแจ่มกระจ่าง
คือ เห็นทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเจ้า เข้ามาหาท่านและกล่าวแก่ ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั เอ๋ย� 4 และเมื่อ โค
รเนลิ อส
ั เขม้น ดู ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ด้วยความตกใจกลัว จึง ถามว่า “นี่ เป็น ประการใด พระองค์ เจ้าข้า � ทูต
สวรรค์จึงตอบท่านว่า “คําอธิษฐานและทานของท่านนั ้น ได้ขึ้นไปเป็ นที ่ระลึกถึงจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
แล้ว 5 บัดนี้ จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟาเชิญ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา 6 เปโตรอาศัย อยู่ กับ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมน
เป็นช่างฟอกหนั ง บ้านของเขาอยู่รม
ิ ฝั่ งทะเล เปโตรจะบอกท่านว่าท่านควรจะทําอะไร� 7 ครัน
้ ทูตสวรรค์ที่
ได้ พู ดก ับ โครเนลิ อส
ั ไปแล้ว ท่านได้ เรียกคนใช้สองคนกับ ทหารคนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนมี ศร ัทธามาก ที่ เคยปรน
นิ บัติท่านเสมอ 8 และเมื่อโครเนลิอส
ั ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงให้คนเหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมือง
ยัฟฟา
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เปโตรได้เห็นนิ มิต
วั นร ุ่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 เปโตร
ได้ เคลิม
้ ไป 11 และได้ เห ็ นท้ องฟ้า แหวกออกเป็น ช่อง มี ภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้า ผืน ใหญ่ ผูก ติ ดก ัน ทัง้ สี่
มุ มหย่อนลงมายัง พื้น โลก 12 ในนั ้ นม ี สัตว์ทุ กอย่างที่ อยู่ บนแผ่น ดิน คือ สัตว์สี ่ เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน
และนกที่ อยู่ในท้องฟ้า 13 มีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากินเถิด� 14 ฝ่ายเปโตร
จึง ทูล ว่า “มิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่า สิง่ ซึ่ง เป็น ของต้องห้ามหรือ ของมลทิน นั ้น ข้า พระองค์ ไม่ เคยได้ รบ
ั
ประทานเลย� 15 แล ้วจึ งม ี พระสุร เสีย งอีกเป็ นคร ัง้ ที่ สองว่าแก่ ท่านว่า “ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงชําระแล้ว อย่า
ว่าเป็นของต้องห้าม� 16 เห็นอย่างนั ้นถึงสามครัง้ แล้วสิง่ นั ้นก็ถูกรับขึ้นไปอีกในท้องฟ้า
9

เปโตรไปที่เมืองซีซารียา

17 เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรือ
่ งนิ มิตที่เห็นนั ้ นว่ามีความหมายอย่างไร

ดูเถิด คนที่โครเนลิอส
ั ใช้ไปนั ้น เมื่อ
ถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้วก็มายืนอยูหน
่ ้าประตูรัว้ 18 และร้องถามว่า ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยูที
่ ่นั ่น
หรือ ไม่ 19 เมื่อ เปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิ ตน ัน
้ พระวิญญาณก็ ตรัส กั บท ่า นว่า “ดู เถิด ชายสามคนตามหาเจ้า
20 จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด อย่าลังเลใจเลย เพราะว่าเราได้ ใช้เขามา� 21 เปโตรจึงลงไปหา
คนเหล่านั ้นซึ่งโครเนลิอส
ั ได้ใช้มากล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั ้น ท่านมาธุระอะไร� 22 เขา
จึง ตอบว่า “นายร้อยโครเนลิ อส
ั เป็น คนชอบธรรมและเกรงกลัว พระเจ้า และเป็น คนมีช่อ
ื เสียงดี ในบรรดา
ชาวยิว โครเนลิอสผ
ั ู้นั้นได้รบ
ั คําเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะ
ฟังถ้อยคําของท่าน�
โครเนลิอส
ั และญาติพีน้
่ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ
เปโตรจึง เชิญ เขาให้ เข ้า มาหยุด พัก อยู่ ที่ นั่น วันร ุ่ง ขึ้น เปโตรก็ ไปกับ เขาและพวกพี่ น้องบางคนที่ เมือง
ยัฟฟาก็ไปด้วย 24 ล่วงมาอีกวันหนึ่ งเขาก็ไปถึงเมืองซีซารียา โครเนลิอส
ั กําลังคอยรับรองอยู่ และเชิญญาติ
พี่ น้ องกับ เพื่อนสนิ ท ให้ มาประชุม กัน อยู่ แล้ว 25 ครัน
้ เปโตรเข้าไป โครเนลิ อส
ั ก็ ต้อ นรับเปโตร และหมอบที่
เท้ากราบไหว้ท่าน 26 ฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิ อส
ั ให้ลุ กขึ้นและกล่าวว่า “จงยืนขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นแต่
มนุษย์เหมือนกัน� 27 เมื่อกําลังสนทนากันอยู่ เปโตรจึงเข้าไปแลเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกัน 28 จึงกล่าว
แก่คนเหล่านั ้ นว่า “ท่านทัง้ หลายทราบแล้วว่า คนชาติยิวนน
ั ้ จะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็
นที ่พระราชบัญญัติห้ามไว้ แต่ พระเจ้าได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้าแล้ วว่า ไม่ ควรเรียกคนหนึ่ งคนใดว่าเป็ นที ่
ห้ามหรือ มลทิน 29 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านใช้ คนไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้า จึง ขอถามว่า
ท่านเรียกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์ อะไร� 30 โครเนลิ อส
ั จึงตอบว่า “สี ่วน
ั มาแล้ว ข้าพเจ้ากําลังถืออดอาหาร
อยู่จนถึงเวลานี้ และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า ดูเถิด มีชายคน
หนึ่ ง ยืน อยู่ตรงหน้า ข้าพเจ้า สวมเสื้ อม ัน ระยับ 31 ผู้ นั ้น ได้ กล่าวว่า ‘โครเนลิ อส
ั เอ๋ย คํา อธิษฐานของท่านนั ้น
ทรงสดับฟังแล้ว และทานของท่านนั ้นก็เป็นที่ระลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 32 เหตุฉะนั ้น จงใช้
คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่ เรียกว่าเปโตรมา ผู้นั ้นอาศัยอยู่ในบ้านของซี โมนช่างฟอกหนั งที่ ฝั่ งทะเล
ผู้ นั ้น เมื่อ มาถึง แล้ว จะกล่าวแก่ ท่าน � 33 ข้าพเจ้า จึง ใช้ คนไปเชิญ ท่า นมาทั นที ที่ ท่านมาก็ ดี แล้ว บัดนี้ พวก
ข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า เพื่อจะฟังสิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ ตรัสสง
ั ่ ท่านไว้� 34 ฝ่ายเป
โตรจึง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เห็น จริง แล้ วว ่า พระเจ้า ไม่ ทรงเลือกหน้า ผู้ ใด 35 แต่ คนใดๆในทุก ชาติ ที่ เกรงกลัว
พระองค์ และประพฤติ ตามทางชอบธรรมก็ เป็ นที ่ชอบพระทัยพระองค์ 36 พระดํารัสที่ พระเจ้าได้ ทรงฝากไว้
กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดีเรือ
่ งสันติสุขโดยพระเยซู คริสต์ (ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคน
ทัง้ ปวง�
23

กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

37 ข้าพเจ้ากล่าวว่า

พระดํารัสนน
ั ้ ท่านทัง้ หลายก็รู ้ คือเรือ
่ งที่ได้เล่ากันตัง้ แต่ต้นทีแคว
่
น
้ กาลิลี ไปจนตลอด
ทัว่ แคว้น ยู เดีย ภายหลัง การบัพ ติศ มาที่ ยอห์น ได้ ประกาศนั ้น 38 คือ เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ว่า พระเจ้า
ได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซู เสด็จไปกระทําคุณ
ประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์
คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์

39 เราทัง
้ หลายเป็น พยานถึ งก ิ จการทัง้ ปวง

ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ในแผ่น ดิน ของชนชาติ ยว
ิ และในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม พระองค์ นั ้นเขาได้ ฆ่าและแขวนไว้ที่ ต้นไม้ 40 ในวันที ่สามพระเจ้าได้ ทรงให้พระองค์ คืนพระชนม์
และทรงให้ ปรากฏ 41 มิใช่ ทรงให้ ปรากฏแก่ คนทัว่ ไป แต่ ทรงปรากฏแก่ เหล่ าพวกพยานซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
เลือกไว้แต่ก่อน คือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนม์
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แล้ว 42 พระองค์ทรงสัง่ ให้เราทัง้ หลายประกาศแก่คนทัง้ ปวง และเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ไว้
เป็นผู้พิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ผู้ใดที่เชื่อ
ถือในพระองค์นั้นจะได้รบ
ั การทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์�
คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทัง้ ปวงที่ฟังพระวจนะ
นั ้น 45 ฝ่ายพวกที่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง เชื่อ ถือ แล้ว คือ คนที่ มาด ้ว ยกั นก ับเปโตรก็ ประหลาดใจ เพราะว่า ของ
ประทานแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ ลงมาบนคนต่างชาติ ด้วย 46 เพราะเขาได้ยน
ิ คนเหล่า นั ้น พูด ภาษา
ต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า 47 “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ ที่ได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เหมือนเรา โดยมิ ให้ เขารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ได้� 48 เปโตรจึง สัง่ ให้ เขารับ บัพ ติศ มาในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้ หลายได้ขอให้เปโตรยับยัง้ อยูก
่ ับเขาอีกสองสามวัน
44 เมื่อเปโตรยังกล่าวคําเหล่านั ้นอยู่

11
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
ฝ่ายพวกอัครสาวกกับ พี่ น้องทัง้ หลายที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย ได้ ยิ นว ่า คนต่างชาติ ได้ รับ พระวจนะของ
พระเจ้าเหมือนกัน 2 เมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกที่ เข้าสุ หนัตจึงต่อว่าท่าน 3 ว่า “ท่านไปหา
คนที่ ไม่ ได้ เข้าสุหนั ต และรับประทานอาหารกับเขา� 4 แต่ เปโตรได้ อธิบายให้เขาฟังตัง้ แต่ ต้นเป็นลําดับมา
ว่า 5 “เมื่อข้าพเจ้าอยูใ่ นเมืองยัฟฟาและกําลังอธิษฐานก็เคลิม
้ ไป แล้วนิมิตเห็นภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้า
ผืน ใหญ่ หย่อนลงมาทัง้ สี่ มุ มจากฟ้า มายัง ข้าพเจ้า 6 ครัน
้ ข้าพเจ้า เขม้น ดู ผ้า นั ้น ข้าพเจ้า ได้ พินิจ พิจารณาก็
ได้ เห ็น สัตว์สี ่ เท ้า ของแผ่น ดิน กับ สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่ อยู่ในท้องฟ้า 7 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่ากินเถิด� 8 แต่ ข้าพเจ้าทูลว่า ‘หามิได้ พระองค์ เจ้าข้า
เพราะว่า สิง่ ของซึ่ง ต้องห้ามหรือ ซึ่ง เป็น มลทิน ยัง ไม่ ได้ เข ้า ปากข้า พระองค์ เลย � 9 แต่ มี พระสุรเสียงตรัส
จากฟ้าครัง้ ที่สองว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชําระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 10 เป็นอย่างนั ้นถึงสาม
ครัง้ แล ้ว สิง่ นั ้น ทัง้ สิ้ นก ็ ถู กร ับ ขึ้น ไปบนฟ้า อีก 11 ดู เถิด ในทัน ใดนั ้ นม ี ชายสามคนมายืน อยู่ ตรงหน้า บ้านที่
ข้าพเจ้าอยู่ รับใช้มาจากเมืองซีซารียามาหาข้าพเจ้า 12 พระวิญญาณจึงสัง่ ให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเล
ใจเลย และพวกพี่ น้องทัง้ หกคนนี้ ได้ ไปกับ ข้าพเจ้า ด้วย เราทัง้ หลายจึง เข้าไปในบ้านของผู้ นั ้น 13 ผู้ นั ้น จึง
กล่าวแก่ พวกเราว่า ตั วท่านได้ เห็นทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ยืนอยู่ในบ้านของท่าน และบอกท่านว่า ‘จงใช้คนไป
ยังเมืองยัฟฟา เชิญ ซี โมนที่ เรียกว่าเปโตรมา 14 เปโตรนั ้น จะกล่าวให้ท่านฟัง เป็น ถ้อยคํา ซึ่ง จะให้ท่า นกั บท
ัง้ ครอบครัวของท่านรอด� 15 เมื่อข้าพเจ้า ตัง้ ต้น กล่าวข้อความนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ เสด็จมาสถิ ตกับ
เขาทัง้ หลาย เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั ้น 16 แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคําตรัสขององค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่า ‘ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาด้วยนํ้าก็จริง แต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์� 17 เหตุฉะนั ้น ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทัง้
หลาย ผู้ที่ ได้ เชื่อในพระเยซู คริสต์ เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่ จะขัดขืนพระเจ้าได้� 18 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ
คําเหล่านั ้ นก็นิ่งอยู่ แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิ
ตรอดด้วย�
1

เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครัง้ แรกที่เมืองอันทิโอก

19 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่ กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญ เนื่ องจากสเทเฟน

ก็ พากัน ไปยัง เมืองฟี นิ เซ
ีย เกาะไซปรัส และเมือ งอันทิ โอก และไม่ ได้ กล ่าวพระวจนะแก่ ผู้ ใดนอกจากแก่ ยว
ิ พวกเดียว 20 และมี บาง
คนในพวกเขาเป็น ชาวเกาะไซปรัส กับ ชาวไซรีน เมื่อ มายัง เมือ งอันทิ โอก ก็ได้ กล ่าวประกาศข่าวประเสริฐ
เรือ
่ งพระเยซู เจ้ าแก่ พวกกรีกด ้วย 21 และพระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่กับ เขา คนเป็ นอ ัน มากได้
เชื่อและกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 22 ข่าวนี้ ก็เล่าลือไปยังคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาจึงใช้บารนาบัส
ให้ไปยังเมืองอันทิโอก 23 เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปี ติยินดี จึงได้เตือนคน
เหล่านั ้นให้ตังม
้ น
ั ่ คงติดสนิ ทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 24 บารนาบัสเป็นคนดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์และความเชื่อ จํานวนคนเป็ นอันมากก็ เพิม
่ เข้ากับองค์ พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ ไปที่ เมืองทาร์ซัส
26
เพื่อตามหาเซาโล เมื่อพบแล้วจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอก ต่อมาท่านทัง้ สองได้ประชุมกันกับคริสตจักร
ตลอดปี หนึ่ ง ได้ สัง่ สอนคนเป็ นอ ัน มากและในเมือ งอันทิ โอกนั ่นเอง พวกสาวกได้ ช่อ
ั้
ื ว่า คริสเตียนเป็ นคร ง
แรก
อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร

27 คราวนี้ มีพวกศาสดาพยากรณ์ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิ โอก 28 ฝ่ายผู้หน่ง
ึ ในจํานวน

นั ้นชื่ออากาบัส ได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณว่าจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่นดินโลก การก
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ันดารอาหารนั ้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยคลาวดิอส
ั ซีซาร์ 29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกันว่า จะถวายตาม
กําลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดีย 30 เขาจึงได้ทําดังนั ้น และฝากไปกับบารนาบัส
และเซาโลเพื่อนําไปให้พวกผูปกครอง
้

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร
แล ้ว คราวนั ้ นกษั ตริย์ เฮโรดได้ เหย ียดพระหัตถ์ ออกทําร้ายบางคนในคริสตจั กร 2 ท่านได้ ฆ่า ยากอบพี่
ชายของยอห์น ด้วยดาบ 3 เมื่อ ท่านเห็นว ่า การนั ้นเป็ นที ่ ชอบใจพวกยิว ท่านก็ จับ เปโตรด้วย (นี่ เป็น ระหว่าง
เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ) 4 เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จําคุก ให้ทหารสี่หมู่ๆละสี่คนคุมไว้ ตัง้ ใจว่าเมื่อสิน
้ เทศกาล
อีสเตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คนทัง้ หลาย
1

การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก

5 เพราะฉะนั ้นเปโตรจึงถูกจําไว้ในคุก

แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุด 6 ในคื
นว ัน นั ้น เอง ครัน
้ เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลั บอย ู่ ระหว่างทหารสองคน มี โซ่ สองเส้น ล่ามไว้
และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุก 7 ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสว่างส่อง
เข้า มาในคุก ทูต องค์ นั้น จึง กระตุ้นเปโตรที่ สี ข้างให้ต่ ืน ขึ้น แล้ วว ่า “จงลุก ขึ้น เร็วๆ� โซ่ นั ้ นก ็ หลุด ตกจากมือ
ของเปโตร 8 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็ทําตาม ทูตองค์นั้นจึง
สัง่ เปโตรว่า “จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด� 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู ว่
้ าการซึ่งทูตสวรรค์ ทํานั ้นเป็น
ความจริง แต่ คิด ว่า ได้ เห ็นนิ มิ ต 10 เมื่อ ออกไปพ้น ทหารยามชันที
ึ และที่ สองแล้ว ก็ มาถึง ประตู เหล็ก ที่
้ ่ หน่ง
จะเข้ าไปในเมือง ประตู นั ้ นก ็ เปิด เองให้ท่านทัง้ สอง ท่านจึง ออกไปเดิน ตามถนนแห่ง หนึ่ ง และในทันใดนั ้น
ทูต สวรรค์ ก็ได้ อันตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน
้ เปโตรรู ส
้ ึก ตัว แล้ว จึง ว่า “เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า รู แน่
้ ว ่า องค์ พระผู้
เป็น เจ้า ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาช่วยข้าพเจ้า ให้พ้น จากพระหัตถ์ ของเฮโรด และพ้น จากการมุ่ง
ร้ายของพวกยิว� 12 เมื่อเปโตรคิ ดอย่างนั ้นแล้ว ก็ มาถึ งบ้านของมารีย์มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่า มาระ
โก ที่ นั ่ นม ี หลายคนได้ ประชุม อธิษฐานกัน อยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตู รัว้ มี หญิง สาวคนหนึ่ ง ชื่อ โรดามาฟัง
14 เมื่อ จํา ได้ วา
่ เป็นเสียงของเปโตร เพราะความยินดี ก็ ยังไม่เปิดประตู แต่ วิง่ เข้าไปบอกว่า เปโตรยืนอยู่หน
้าประตู 15 คนทัง้ หลายจึงพู ดกับหญิงนั ้ นว่า “เจ้าเป็นบ้า� แต่ หญิงคนนั ้นยืนยันว่าเป็นอย่างนั ้นจริง เขาทัง้
หลายจึงว่า “เป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเปโตร� 16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่าน
ก็อัศจรรย์ใจ 17 แต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่ ง และเล่าให้เขาฟังถึงเรือ
่ งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออก
จากคุกอย่างไร แล้วท่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้ แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบ� เปโตรจึงออกไปเสียที่
อื่น 18 แล้วครันร
้ ุ่งเช้า พวกทหารก็ขวัญหนี ดีฝ่อมใช่
ิ น้ อย เปโตรหายไปไหนหนอ 19 เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่
พบ จึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสัง่ ให้ฆ่าเสีย ฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแคว้นยูเดีย ลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซารี
ยา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์

20 ฝ่ายเฮโรดกริว
้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ชาวเมืองนั ้นได้พากันมาหาท่าน เมื่อได้เอาใจบลัสทัส

กรมวังของกษั ตริย์แล้ว จึงได้ ขอกลับเป็นไมตรีกันอีก เพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจาก
แผ่น ดิน ของกษั ตริย์ นั ้น 21 เมื่อ ถึง วัน นั ด เฮโรดทรงเครือ
่ งกษั ตริย์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ แล ้ว มี พระ
ราชดํารัส แก่ เขา 22 คนทัง้ หลายจึง ร้องขึ้ นว ่า “เป็น พระสุรเสียงของพระ มิใช่ เสียงมนุษย์� 23 ในทันใดนั ้น
ทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้าย เพราะท่านมิได้ ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า แล้วก็ มีตัว
หนอนกัดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัย 24 แต่พระวจนะของพระเจ้าก็ยงั แผ่เจริญมากขึ้น 25 ฝ่ายบา
รนาบัสกับเซาโล เมื่อได้ทําภารกิจที่รบ
ั มอบหมายสําเร็จแล้ว จึงจากกรุ งเยรู ซาเล็มกลับไป พายอห์นผูมี
้ ชื่ออี
กว่ามาระโกไปด้วย

13

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส

คราวนั ้น ในคริสตจักรที่ อยู่ ในเมือ งอันทิ โอก มี บางคนที่ เป็น ผู้ พยากรณ์ และอาจารย์ มี บารนาบัส สิ เม
โอนที่ เรียกว่า นิ เกอร์ กั บลู สิ อัส ชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผู้ ได้ รับ การเลี้ยงดู เติบโตขึ้น ด้วยกั นก ับ เฮโรดเจ้า
เมือง และเซาโล 2 เมื่อคนเหล่านั ้นกําลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ
์ ได้ ตรัสส ัง่ ว่า “จงตัง้ บารนาบัส กับ เซาโลไว้ สําหรับ การซึ่ง เราเรียกให้ เขาทํา นั ้น� 3 เมื่อ ถือ อดอาหารและ
อธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป 4 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ สองที่ได้รับใช้จากพระ
วิญญาณบริสุทธิจ
์ ึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึงเมืองซาลามิส
ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก็อยูช่
่ วยด้วย
1
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เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
ก็ได้พบคนหนึ่ งเป็นคนทําเวทมนตร์ เป็นผู้ทํานายเท็จ
เป็น พวกยิว ชื่อ ว่า บารเยซู 7 อยู่ กับ ผู้ วา่ ราชการเมืองชื่อ เสอร์จี อัส เปาโล เป็น คนฉลาดรอบรู ้ ผู้ ว่า ราชการ
เมืองจึง เชิญ บารนาบัส กับ เซาโลมา ปรารถนาจะฟัง พระวจนะของพระเจ้า 8 แต่ เอลี มาสคนทํา เวทมนตร์
(เพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั ้น� ได้ คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล หวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการ
เมืองเชื่อ 9 แต่เซาโล (ที่มีชื่ออีกว่าเปาโล� ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขม้นดูเอลีมาส 10 และพูดว่า
“โอ เจ้ าเป็น คนเต็ม ไปด้วยอุบายและใจร้ายทุก อย่าง ลูก ของพญามาร เป็น ศั ตรู ต่อ บรรดาความชอบธรรม
เจ้าจะไม่หยุดพยายามทําทางตรงขององค์ พระผู้เป็นเจ้าให้เขวไปหรือ 11 ดูเถิด บัดนี้ พระหัตถ์ ขององค์ พระ
ผู้ เป็นเจ้าก็ อยู่บนเจ้า เจ้ าจะเป็น คนตาบอดไม่ เห็นดวงอาทิตย์จนถึง เวลากําหนด� ทันใดนั ้นความมื ดมัวก
็ บังเกิด แก่ เอลี มาส เอลี มาสจึง คลํา หาคนให้ จู งม ือไป 12 ครัน
้ ผู้ วา่ ราชการเมืองได้ เห ็น เหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น
นั ้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจด้วยพระดํารัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า 13 แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่
นเรือ ออกจากเมืองปาโฟสไปยัง เมืองเปอร์กาในแคว้น ปัมฟี เลีย ยอห์น ได้ ละพวกนั ้น ไว้แล ้ วกลับ มายัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
6 เมื่อได้ เดินตลอดเกาะนั ้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว

เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
แต่ พวกนั ้น เดิน ทางต่อ ไปจากเมืองเปอร์กาถึง เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย แล ้ว ได้ เข ้า ไปนั ่ง ลงใน
ธรรมศาลาในวัน สะบาโต 15 เมื่ ออ ่า นพระราชบัญญั ติ กับ คํา ของศาสดาพยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรม
ศาลาจึงใช้คนไปบอกเปาโลกับบารนาบัสว่า “ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย ถ้าท่านมีคํากล่าวเตือนสติแก่คนทัง้ ปวงก็
เชิญกล่าวเถิด� 16 ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่า “ท่านที่ เป็นชนชาติ อส
ิ ราเอลและท่านทัง้ หลาย
ที่เกรงกลัวพระเจ้า จงฟังเถิด 17 พระเจ้าของชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้ และได้ให้
เขาเจริญขึ้นครัง้ เมื่อยังเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และได้ทรงนําเขาออกจากประเทศนั ้นด้วยพระกร
อัน ทรงฤทธิ์ 18 พระองค์ ได้ ทรงอดทนต่อ ความประพฤติ ของเขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารประมาณสี่ สิ บปี 19 เมื่อ
พระองค์ ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ด ชาติ ออกเสีย จากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว พระองค์ ก็ ทรงแบ่ง แผ่น ดิน ของ
ชนชาติ เหล่ านั ้น ให้ เขาโดยการจับ สลาก 20 ภายหลัง พระองค์ ทรงประทานพวกผู้ วิน ิจฉั ย แก่ เขา เป็น เวลา
ประมาณสี่ รอ
้ ยห้าสิบปี จนถึงซามู เอลศาสดาพยากรณ์ 21 คราวนั ้นเขาทัง้ หลายได้ ขอให้มี กษั ตริย์ พระเจ้า
จึง ได้ ทรงประทานซาอู ลบ ุตรชายคีช จากตระกูล เบนยามิน ให้ เป็นกษั ตริย์ ครบสี่ สิ บปี 22 ครัน
้ ถอดซาอูล
แล้ว พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ดาวิด ขึ้น เป็นกษั ตริย์ ของเขา และทรงเป็น พยานกล่าวถึง ดาวิด ว่า ‘เราได้ พบดาวิด
บุตรชายของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทุกประการ� 23 จากเชื้อ
สายของดาวิด พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ ผู้ ช่วยให้ รอด คือ พระเยซู เก ิด ขึ้น แก่ ชาติ อิสราเอลตามพระสัญญา
ของพระองค์ 24 ก่อนที่ พระองค์เสด็จมา ยอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดา
ชนชาติอิสราเอล 25 เวลาที่ ยอห์นทําการตามหน้าที่ ของตนเกือบจะสําเร็จ ท่านจึงถามว่า ‘ท่านทัง้ หลายคิด
เห็นว่า ข้าพเจ้าคือผูใด
้ ข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหามิได้ แต่ดูเถิด จะมีพระองค์ผูหน
้ ่งึ มาภายหลังข้าพเจ้า ซึ่ง
ข้าพเจ้าไม่ คู่ ควรจะแก้ สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์� 26 ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ผู้สืบเชื้อสายของอับรา
ฮัม และผู้ ใดในพวกท่านซึ่ง เกรงกลัว พระเจ้า ข่าวเรือ
่ งความรอดนี้ ได้ ทรงประทานมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว
27 ฝ่ายชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ พวกขุนนางมิ ได้ รู จั
้ ก พระองค์ หรือ เข้าใจคํา ของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่ง
เคยอ่านกันทุกวันสะบาโต จึงทําให้สําเร็จตามคําเหล่านั ้นโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28 ถึงแม้ว่ามิได้พบ
ความผิด ประการใดในพระองค์ ที่ ควรจะให้ ตาย พวกเขายัง ขอปี ลาตให้ ปลงพระชนม์ พระองค์ เสีย 29 ครัน
้
ทํา จนสําเร็จ ทุก อย่างตามซึ่ งม ี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ด้วยพระองค์ เขาจึง เชิญ พระศพของพระองค์ ลงจากต้นไม้
ไปประดิษฐานไว้ ในอุโมงค์ 30 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์ คืน พระชนม์ 31 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ คนทัง้
หลายที่ ตามพระองค์ จากแคว้น กาลิ ลี ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น หลายวัน บัดนี้ คนเหล่า นั ้น เป็น พยานข้าง
พระองค์ แก่ คนทัง้ หลาย 32 เรานํา ข่าวประเสริฐ นี้ มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระสัญญาซึ่ง ทรงประทาน
แก่บรรพบุรุษของเรา 33 พระเจ้าได้ทรงให้สําเร็จตามนั ้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั ้น คือในการที่
พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ เหมือนมีคําเขียนไว้ในหนั งสือสดุดีบทที่สองว่า ‘ท่านเป็นบุตรของ
เรา วัน นี้ เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์ คืน พระชนม์ มิ ให้ กล ับ เปื่ อย
เน่า อีก เลย พระองค์ จึง ตรัสอย ่างนี้ ว่า ‘เราจะให้ความเมตตาอัน แน่ นอนของเราซึ่ง ได้ สัญญาไว้กับ ดาวิด ให้
แก่ ท่าน � 35 เพราะพระองค์ ตรัส ไว้ ในสดุ ดี อื่ นว ่า ‘พระองค์ จะไม่ ทรงให้ องค์ บริสุทธิ์ของพระองค์ เปื่ อยเน่า
ไป� 36 ฝ่ายดาวิด เมื่อ ได้ ปฏิบัติ ในคราวอายุ ของท่านตามพระทัย ของพระเจ้า และได้ ล่วงหลับ ไปแล้ว และ
ต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่าน ก็เปื่ อยเน่าไป 37 แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั ้น มิได้ประสบ
ความเปื่ อยเน่า เลย 38 เหตุ ฉะนั ้น ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงเข้าใจเถิด ว่า โดยพระองค์ นั้น แหละจึง ได้ ประกาศ
การยกความผิดแก่ท่านทัง้ หลาย 39 และโดยพระองค์นั ้น ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ได้
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โดยพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 40 เหตุ ฉะนั ้น จงระวัง ให้ดี เกล ื อกว่า คํา ซึ่ง พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้
นั ้น จะได้ แก่ ท่านทัง้ หลาย คือ ว่า 41 ‘ดู ก่อนให้ เจ้ าทัง้ หลายผู้ ประมาทหมิน
่ ประหลาดใจและถึง พินาศ ด้วย
ว่า เรากระทํา การในกาลสมัย ของเจ้า เป็นการที่ แม้แต่ มี ผู้ มาบอกแล้ว เจ้ าก็ จะไม่ เชื่อ เลย� ” 42 เมื่อ พวก
ยิวได้ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติก็อ้อนวอนให้ประกาศคําเหล่านั ้นให้เขาฟังในวันสะบาโต
หน้า 43 ครัน
้ คนที่ ประชุม กัน นั ้น ต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิว หลายคนกับ คนเข้า จารีต ที่ เกรง
กลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไป ท่านทัง้ สองจึงพูดกับเขา ชวนให้เขาตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ในพระคุณของ
พระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
คนเกือบสิน
้ ทัง้ เมืองได้ ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้า 45 แต่ เมื่อพวกยิว
เห็น คนมากมายก็ มี ใจอิจฉาอย่างยิง่ ได้ พู ดคัดค้านคํา ของเปาโลถึง โต้ แย้ งก ับ พูด คํา สบประมาท 46 แล ้ว
เปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้า ได้ กล่าวว่า “จําเป็ นที ่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ให้ท่านทัง้ หลายฟั งก
่อน แต่เมื่อท่านทัง้ หลายปัดเสีย และตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ ดูเถิด พวกเราจะบ่ายหน้าไป
หาคนต่างชาติ 47 ด้วยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัสส ง
ั ่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้ให้เป็น ความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทัง้ หลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก� ” 48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยน
ิ
อย่างนั ้นกมี
็ ความยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และคนทัง้ หลายที่ทรงหมายไว้แล
้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ก็ได้เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44 ครัน
้ ถึงวันสะบาโตหน้า

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
กั บทัง้ ผู้ชายที่ เป็นใหญ่ในเมืองนั ้นให้เคี่ยวเข็ญ และไล่
เปาโลกับ บารนาบัส ออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับ บารนาบัส จึง สะบัด ผงคลี ดิ นจากเท้า ของท่าน
ออกเพื่อ ต่อว่า พวกเขา แล้ว ก็ ไปยัง เขตเมือ งอิ โคน ี ยู ม 52 แต่ พวกสาวกก็ เต็ม ไปด้วยความชื่นชมยินดี และ
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
50 แต่ พวกยิวได้ ยุ ยงพวกสตรีมี ศักดิ์ที่ ถือ พระเจ้า
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เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
1 ต่อมาที่ เมืองอิโคนียูม เปาโลกับบารนาบัสได้ เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว กล่าวสัง
่ สอนเป็ นที ่จับใจ
จนพวกยิว และชนชาติ กร ีกเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ ถือ 2 แต่ พวกยิ วท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ ยุ ยงคนต่างชาติ ให้มี ใจคิด ร้ายต่อ
พวกพี่น้ อง 3 เหตุ ฉะนั ้นฝ่ายท่านทัง้ สองคอยอยู่ที่ นั ่นนาน มีใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ได้ทรงรับรองพระดํารัสแห่งพระคุณของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ท่านทัง้ สองทําหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ได้ 4 แต่ พลเมืองส่วนใหญ่ แตกเป็น สองพวก พวกหนึ่ ง อยู่ฝ่ายพวกยิว และอีก พวกหนึ่ ง
อยู่ ฝ่ายอัครสาวก 5 เมื่อ ทัง้ คนต่างชาติ และพวกยิว พร้อมกับ พวกผู้ ปกครอง ได้ ร่วมคิ ดก ัน จะทําการอัปยศ
และเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้ สองทราบแล้วจึงหนี ไปยังเมืองที่อยู่ในแคว้นลิคาโอเนี ย
คือเมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี กับชนบทที่อยูล้
่ อมรอบ 7 และได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั ่น
ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย

8 ที่ เมืองลิ สตรามี ชายคนหนึ่ งนั ่ง อยู่ใช้เท้าไม่ ได้

เขาพิการตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ยังไม่เคยเดินเลย 9 คนนั ้น
ได้ฟังเปาโลพู ดอยู่ เปาโลจึงเขม้นดู เขา เห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้ 10 จึงร้องสั งด
่ ้วยเสียงอันดังว่า
“จงลุก ขึ้น ยืน ตรง� คนนั ้ นก ็ กระโดดขึ้น เดิน ไป 11 เมื่อ หมู่ ชนเห็น การซึ่ง เปาโลได้ กระทํา นั ้น จึง พากั นร ้ อง
เป็น ภาษาลิ คาโอเนี ย ว่า “พวกพระแปลงเป็น มนุษย์ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึง เรียกบารนาบั สว ่า พระซุส
และเรียกเปาโลว่า พระเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็น ผู้นํา ในการพูด 13 ปุ โรหิต ประจํา รู ป พระซุส ซึ่ง ตัง้ อยู่หน
้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 หลายร้อง
เสียงดัง 15 ว่า “ท่านทัง้ หลาย เหตุ ไฉนท่านจึง ทําการอย่างนี้ เราเป็น คนธรรมดาเช่น เดีย วกั นก ั บท ่า นทัง้
หลาย และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่านี้ ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ได้ทรงสร้าง
ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ทะเลและสิง่ สารพัดซึ่ งม ี อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น 16 ในกาลก่อนพระองค์ ได้ ทรงยอม
ให้บรรดาประชาชาติดําเนิ นชีวต
ิ ตามชอบใจ 17 แต่พระองค์มิได้ทรงให้ขาดพยาน คือพระองค์ได้ทรงกระทํา
คุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผล เราทัง้ หลายจึงอม
ิ่ ใจด้วยอาหารและความยินดี� 18 ถึงแม้ว่าได้กล
่าวสิง่ นี้ แล้วก็ดี อัครสาวกก็ยงั ห้ามประชาชนมิให้เขากระทําสักการบูชาถวายแก่ท่านทัง้ สองนั ้นได้โดยยาก
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้ นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี

19 แต่ มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิ โอกและเมืองอิโคนียูม

เมื่อได้ชก
ั ชวนประชาชนแล้ว เขาก็ได้เอา
หินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้ว 20 แต่ พวกสาวกได้ ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็
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ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบารนาบัส 21 และเมื่อท่านทัง้ สองได้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ ในเมืองนั ้น และได้ สัง่ สอนคนเป็ นอ ัน มาก จึง กลับ ไปยัง เมืองลิ ส ตรา เมือ งอิโคน ี ยู ม และเมือ
งอันทิโอกอีก 22 กระทําให้ใจของสาวกทัง้ หลายถือมัน
่ ขึ้น เตือนเขาให้ดํารงอยู่ในความเชื่อ และสอนว่า เรา
ทัง้ หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
เมื่อ ท่านทัง้ สองได้ เลือกตัง้ ผู้ ปกครองสาวกไว้ ทุ กคริสตจั กร และได้ อธิษฐานและถือ อดอาหารฝาก
สาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั ้น 24 และหลังจากท่านทัง้ สองได้ข้ามแคว้นปิสิเดียก็มายังแคว้น
ปัมฟีเลีย 25 เมื่อได้กล่าวพระวจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว จึงลงไปยังเมืองอัททาลิยา 26 และแล่นจากที่นั่นไป
ยังเมืองอันทิโอก คือเมืองที่ท่านทัง้ สองได้รบ
ั การฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้า ให้กระทําการซึ่งท่านทัง้ สอง
ได้ กระทําสําเร็จมาแล้ วนน
ั ้ 27 เมื่อมาถึง ท่านทัง้ สองได้ เรียกประชุมคริสตจั กร และได้ เล่าให้เขาฟังถึงพระ
ราชกิจทัง้ ปวงซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขา กับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อ 28 แล้
วท่านทัง้ สองจึงอยูก
่ ับพวกสาวกที่นั่นช้านาน
23

15
การประชุมปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต

มี บางคนลงมาจากแคว้น ยู เดีย ได้ สัง่ สอนพวกพี่ น้องว่า “ถ้า ไม่ เข ้าสุ หน ัต ตามจารีต ของโมเสส ท่าน
จะรอดไม่ ได้ � 2 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เกิด การโต้ แย้ งและไล่เลียงกัน ระหว่างเปาโลและบารนาบัส กับ คนเหล่า นั ้น
มากมายแล้ว เขาทัง้ หลายได้ตัง้ เปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั ้นให้ขึ้นไป หารือกับอัครสาวกและ
ผู้ ปกครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเรือ
่ งที่ เถียงกัน นั ้น 3 คริสตจักรได้ จัด ส่ง ท่านเหล่า นั ้น ไป และขณะเมื่อ ท่าน
กําลัง ข้ามแคว้น ฟี นิ เซ ี ยก ับ แคว้น สะมาเรีย ท่านได้ กล ่าวถึง เรือ
่ งที่ คนต่างชาติ ได้ กล ับ ใจใหม่ ทําให้ พวกพี่
น้ องมีความยินดีอย่างยิง่ 4 ครัน
้ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม คริสตจักรและอัครสาวกและผู้ปกครองทัง้ หลายได้ต้อ
นรับท่าน แล้วท่านเหล่านั ้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ พระเจ้าได้ ทรงกระทําร่วมกับเขา 5 แต่ มี
บางคนในพวกฟาริสี ที่ มีความเชื่อได้ ยน
ื ขึ้นกล่าวว่า คนต่างชาติ นั ้นควรต้องให้เขาเข้าสุ หนัต และสัง่ ให้เขา
ถือ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 6 ฝ่ายอัครสาวกกับ ผู้ ปกครองทัง้ หลายจึง ได้ ประชุม ปรึกษากัน ในเรือ
่ ง
นั ้น
1

ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ

เปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายทราบอยู่ว่า
คราวก่อนนั ้น พระเจ้า ได้ ทรงเลือกข้าพเจ้า เองจากพวกท่านทัง้ หลาย ให้ เป็น ผู้ ประกาศพระวจนะแห่ง ข่าว
ประเสริฐ ให้ คนต่างชาติ ฟัง และเชื่อ 8 พระเจ้า ผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ ได้ ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรง
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่ เขาเหมือนได้ ทรงประทานแก่ พวกเรา 9 พระองค์ ไม่ ทรงถือว่า เรากับ เขา
ต่างกัน แต่ทรงชําระใจเขาให้บริสุทธิโดยความเชื
่อ 10 ถ้าอย่างนั ้นทําไมบัดนี้ ท่านทัง้ หลายจึงทดลองพระเจ้า
์
โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหว 11 แต่เราเชื่อว่า เราเอง
ก็ รอดโดยพระคุณของพระเยซู คริสต์ เจ้ าเหมือนอย่างเขา� 12 ฝ่ายคนทัง้ หลายก็ นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโล
เล่าเรือ
่ งการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ
7 เมื่อ โต้ แย้งก ัน มากแล้ว

ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต

ยากอบจึง กล่าวว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงฟัง ข้าพเจ้า 14 ซี โมนได้ บอกแล้ วว
่า พระเจ้า ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติ ครัง้ แรก เพื่อ จะทรงเลือกชนกลุ่ม หนึ่ ง ออกจากเขาทัง้ หลายเพื่อ
พระนามของพระองค์ 15 คําของศาสดาพยากรณ์ ก็สอดคล้องกับเรือ
่ งนี้ ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่า 16 ‘ภายหลัง
เราจะกลับมา และจะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่ ร้างหักพังนั ้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะ
ตัง้ ขึ้น ใหม่ 17 เพื่อ คนอื่นๆจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ บรรดาคนต่างชาติ ซ่ึง เขาเรียกด้วยนามของ
เรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรงกระทํา สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ได้ ตรัส ไว้ 18 พระเจ้า ทรงทราบถึ งก ิ จการทัง้ ปวงของ
พระองค์ ตัง้ แต่ แรกสร้างโลกมาแล้ว� 19 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าตัดสินใจว่า อย่าให้เราวางเครือ
่ งขัดขวางกี ดก
ันคนต่างชาติ ซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20 แต่ เราจงเขียนหนั งสือฝากไปถึงเขาว่า ให้งดเว้นเสียจากสิง่ ที่ มลทิน
เนื่ องด้วยรู ปเคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรับประทานเนื้ อสัตว์ที่รัดคอตาย และจากการรับประทาน
เลือด 21 เพราะว่าตัง้ แต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรือ
่ งของโมเสส เพราะคนได้อา่ นพระราชบัญญั
ติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต� 22 ขณะนั ้น อัครสาวกและผู้ปกครองทัง้ หลายกับทุกคนในคริสตจั
กร เห็นชอบที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิโอก ด้วยกันกับเปาโลและบารนาบัส คือ ยูดาส ผู้
ที่มีชื่ออีกว่า บารซับบาส และสิลาส ทัง้ สองคนนี้ เป็นคนสําคัญในพวกพี่น้ อง 23 เขาได้เขียนจดหมายมอบให้
13 ครัน
้ จบแล้ว และนิ่ ง อยู่
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ท่านถือไปว่า “อัครสาวกและผู้ปกครองและพวกพี่น้องของท่าน คํานั บ มายังท่าน ผู้ เป็น พวกพี่น้องซึ่งเป็น
คนต่างชาติ ซึ่งอยู่ในเมืองอันทิโอก แคว้นซีเรีย และแคว้นซิลีเซียทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้าได้ยินว่า มีบาง
คนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้ท่านทัง้ หลายเกิดความไม่สบายใจ และทําให้ใจของท่านปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า
‘ท่านต้องเข้า สุ หน ัต และรักษาพระราชบัญญั ติ � แม้ว ่า เขามิ ได้ รับคํา สัง่ จากพวกข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้า
จึง พร้อมใจกัน เห็น ชอบที่ จะเลือกคน และใช้ เขามายัง ท่านทัง้ หลายพร้อมกับ บารนาบัส และเปาโล ผู้ เป็ นที ่
รักของเรา 26 และเป็นผู้อุทิศชีวต
ิ ของตน เพื่อพระนามของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 27 เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงใช้ยูดาสกับสิลาสมาเป็นผู้ซ่ึงจะเล่าข้อความนี้ แก่ ท่านทัง้ หลายด้วยปากของเขา
เอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละข้าพเจ้าทัง้ หลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนท่านทัง้ หลาย เว้นไว้
แต่ สิ ่งเหล่านั ้ นที ่จําเป็น 29 คือ ว่าให้ท่านทัง้ หลายงดการรับประทานสิง่ ของซึ่งเขาได้ บูชาแก่ รู ปเคารพ และ
การรับประทานเลื อด และการรับประทานเนื้ อสัตว์ซ่ึงถู กรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทัง้ หลาย
งดการเหล่านี้ ก็จะเป็นการดี ขอให้อยูเป็
่ นสุขเถิด� 30 เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั ้นก็ไปยังเมืองอันทิโอก
และเมื่อได้เรียกคนทัง้ ปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนน
ั ้ ให้ 31 ครันอ
้ ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชม
32
ยินดีในคําหนุนใจนั ้น ฝ่ายยูดาสกับสิลาสเป็นผูพยากรณ์
้
ด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพีน
่ ้ องหลายประการ
ให้มีกําลังขึ้น 33 ครัน
้ พักอยู่ที่นั ่นหน่ อยหนึ่ งแล้ว ก็ลาจากพวกพี่น้องไปถึงอัครสาวกโดยสันติภาพ 34 ฝ่ายสิ
ลาสเห็นชอบที่จะอยู่ต่อไปที่นั ่น 35 แต่เปาโลกับบารนาบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอก สัง่ สอนประกาศพระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน
28 เพราะว่า

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า “ให้เรากลับไปเยีย
่ มพวกพีน
่ ้ องในทุกเมือง ที่เราได้
ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ ดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง� 37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตัง้ ใจว่าจะพา
ยอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่ งว่ามาระโกไปด้วย 38 แต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอห์นไปด้วย เพราะครังก
้ ่อนยอห์นได้
ละท่านทัง้ สองเสียที่แคว้นปัมฟีเลีย และมิได้ไปทําการด้วยกัน 39 แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกัน
บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส 40 แต่ เปาโลได้ เลือกสิ ลาส และเมื่อพวกพี่น้องได้ ฝากท่าน
ทัง้ สองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไป 41 ท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซียหนุนใจคริสต
จักรให้แข็งแรงขึ้น
36 ครัน
้ ล่วงไปได้หลายวัน

16

เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน

1 แล้วเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา

และดูเถิด ที่นั ่ นมีสาวกคนหนึ่ งชื่อทิโมธี เป็นบุตรชายของ
หญิงชาติยว
ิ คนหนึ่ งที่เชื่อแล้ว แต่บิดาเป็นชาติกรีก 2 ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมูพ
่ วกพีน
่ ้ องที่อยูในเมื
่
องลิสตรา
และเมืองอิโคนยู
ี ม 3 เปาโลใคร่จะพาทิโมธีไปด้วยกัน จึงให้เข้าสุหนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวทอยู
ี่ ในเมื
่
องนั ้นๆ
เพราะคนเหล่านั ้นทุกคนรู ว้ า่ บิดาของเขาเป็นชาติกรีก 4 เมื่อท่านเหล่านั ้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่ง
หนั งสือข้อตกลงของอัครสาวก และผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มมอบให้คนทัง้ หลายทุกเมืองเพื่อให้รก
ั ษาไว้
5 คริสตจักรทัง
้ ปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และจํานวนคนได้ทวีขึ้นทุกๆวัน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ ท่านเหล่า นั ้น ไปทัว่ แว่น แคว้น ฟรีเจ ี ยก ับ กาลาเทีย แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ ์ หา้ มมิ ให้ กล ่าวพระ
วจนะในแคว้นเอเชีย 7 เมื่อไปยังแคว้นมิเซียแล้ว ก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้นบิธเี นี ย แต่พระวิญญาณไม่
ทรงโปรดให้ไป 8 แลวท
้ ่านเหล่านั ้นได้เดินทางผ่านแคว้นมเซ
ิ ย
ี ลงมายังเมืองโตรอัส 9 ในเวลากลางคืนเปาโล
ได้นิมิตเห็นผู้ชายชาวมาซิโดเนี ยคนหนึ่ งยืนอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนี ย
เถิด� 10 ครัน
้ ท่านเห็น นิ มิ ตน น
ั ้ แล้ว เราจึง หาโอกาสทั นที ที่ จะไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ด้วยเห็น แน่ ว่า องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ชาวแคว้น นั ้น 11 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ออกจากเมือง
โตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสเซียและรุ ง่ ขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรี
6

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา
ก็ได้ไปยังเมืองฟีลิปปีซ่ึงเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนี ย และเป็นเมืองขึ้น
เราจึง พัก อยู่ ในเมืองนั ้น หลายวัน 13 ในวัน สะบาโตเราได้ ออกจากเมืองไปยัง ฝั่ งแม่ นํ้า เข ้า ใจว่า มี ที่ สําหรับ
อธิษฐาน จึงได้ นั่งสนทนากับพวกผู้ หญิงที่ ประชุ มกั นที ่นั ่น 14 มี หญิงคนหนึ่ งชื่อลิ เดีย มาจากเมืองธิยาทิ รา
เป็นคนขายผ้าสีม่วง เป็นผู้นมัสการพระเจ้า หญิงนั ้นได้ฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขา
ให้ สนใจในถ้อยคํา ซึ่ง เปาโลได้ กล่าว 15 เมื่อ หญิง คนนั ้ นก ั บท ัง้ ครอบครัว ของเขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาแล้ว จึ งอ ้อ
12 เมื่อออกจากที่นั่นแล้ว
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นวอนเราว่า “ถ้า ท่านเห็นว ่า ข้าพเจ้า เป็น คนสัตย์ซ่ ือ ต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เชิญ เข้า มาพัก อาศัย ในบ้านของ
ข้าพเจ้าเถิด� และเขาได้วงิ วอนจนเราขัดไม่ได้
หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก

16 ต่อมาเมื่อเรากําลังออกไปยังที่ สําหรับอธิษฐาน

มีหญิงสาวคนหนึ่ งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเรา เขา
ทําการทายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงินเป็นอันมาก 17 หญิงนั ้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่า “คนเหล่านี้
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่เราทัง้ หลาย� 18 เขาทําอย่างนั ้นหลายวัน ฝ่าย
เปาโลเป็นทุกข์มาก หันหน้าสัง่ ผีนั้นว่า “เราสัง่ เจ้าว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เจ้าจงออกมาจากเขา�
ผีนั ้นก็ออกมาในเวลานั ้น
เปาโลและสิลาสถูกจําคุก

19 ส่วนพวกนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้ว

เขาจึงจับเปาโลและสิลาสลากมาถึงพวกเจ้า
หน้าที่ยงั ที่วา่ การเมือง 20 เมื่อนํามาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่า “คนเหล่านี้ เป็นพวกยิว ก่อการวุน
่ วายมากใน
เมืองของเรา 21 และสัง่ สอนธรรมเนี ยม ซึ่งเราชาวโรมตามกฎหมายไม่ควรจะรับหรือถือเลย� 22 ประชาชน
ก็ได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและสิลาส เจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทัง้ สองออก แล้วสัง่ ให้โบยด้วยไม้เรียว
23 ครัน
้ โบยหลายทีแล้วจึงให้จําไว้ในคุก และกําชับนายคุกให้รก
ั ษาไว้ให้มัน
่ คง 24 นายคุกเมื่อรับคําสัง่ อย่าง
นั ้นแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้ในห้องชัน
ื ไว้แน่ นหนา
้ ใน เอาเท้าใส่ข่อ
นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา

25 ประมาณเที่ยงคืน เปาโลกับ สิ ลาสก็ อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า

นั กโทษทัง้ หลายก็ ฟังอยู่
และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครือ
่ งจองจํา
ก็ หลุดจากเขาสิน
้ ทุกคนทั นที 27 ฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุ กเปิ ดอยู่ คาดว่านั กโทษทัง้ หลายหนี ไปหมด
แล้ว จึง ชัก ดาบออกมาหมายว่า จะฆ่า ตัว เสีย 28 แต่ เปาโลได้ รอ
้ งเสียงดัง ว่า “อย่า ทําร้ายตัว เองเลย เราทัง้
หลายอยูพร
่ อ
้ มด้วยกันทุกคน� 29 นายคุกจึงสัง่ ให้จุดไฟมา แลวว
้ ง
ิ่ เข้าไปตัวสัน
่ กราบลงที่เท้าของเปาโลกับสิ
ลาส 30 และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้วว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอดได้� 31 เปาโลกับ
สิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย� 32 ท่าน
ทัง้ สองจึง กล่าวสัง่ สอนพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ นายคุก และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในบ้านของเขาฟัง
33 ในกลางคืน ชัว
่ โมงเดียวกัน นั ้น เอง นายคุก จึง พาเปาโลกับ สิ ลาสไปล้างแผลที่ ถู กเฆี่ยน และในขณะนั ้น
นายคุ กก ็ ได้ รับ บัพ ติศ มาพร้อมทัง้ ครัว เรือนของเขา 34 แล ้ว ได้ พาท ่า นทัง้ สองเข้าไปในบ้านของเขา จัด โต๊ะ
เลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อมกับทง
ั ้ ครอบครัวแล้ว
26 ในทันใดนั ้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน

เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ

สัง่ ว่า “จงปล่อยคนทัง้ สองนั ้นเสีย� 36 นายคุกจึงบอกเปาโล
ว่า “เจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทัง้ สอง ฉะนั ้นบัดนี้ เชิญท่านออกไปตามสบายเถิด� 37 แต่เปาโล
กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “เขาได้เฆี่ยนเราผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคนทัง้ หลายก่อนได้ตัดสินความ และ
ได้จําเราไว้ในคุก บัดนี้ เขาจะเสือกไสให้เราออกไปเป็นการลับหรือ ทําอย่างนั ้นไม่ได้ ให้เขาเองมาพาเราออก
ไปเถิด� 38 พวกนั กการจึงนําความไปแจ้งแก่เจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองได้ยนว
ิ ่าท่านทัง้ สองเป็นคนสัญชาติโรม
ก็ตกใจกลัว 39 จึงมาวิงวอนท่านทัง้ สอง ครัน
้ พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมือง 40 ท่านทัง้ สองจึง
ออกจากคุก แล้วได้เข้าไปในบ้านของนางลิเดีย เมื่อพบพวกพี่น้องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป
35 ครัน
้ เวลาเช้าเจ้าเมืองจึงใช้พวกนั กการไป

17
มีหลายคนได้รบ
ั ความรอดที่เมืองเธสะโลนิ กา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล

1 ครัน
้ เปาโลกับสิลาสข้ามเมืองอัมฟีบุรและเมื
ี
องอปอลโลเนี ยแล้ว จึงมายังเมืองเธสะโลนิ กา ที่นั ่นมธ
ี รรม
ศาลาของพวกยิว 2 เปาโลจึง เข้าไปร่วมกับ พวกเขาตามอย่างเคย และท่านได้ อา้ งข้อความในพระคัมภีร โต้
์
ตอบกับเขาทัง้ สามวันสะบาโต 3 และไขข้อความชีแ
้ จงให้เห็นว่าจําเป็ นที ่พระคริสต์ ต้องทนทุกข์ทรมาน แล
้ว ทรงคืน พระชนม์ และกล่าวต่อ ไปว่า “พระเยซู องค์ นี้ ที่ เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ พระคริสต์� 4 บาง
คนในพวกเขาก็เชื่อ และสมัครเข้าเป็นพรรคพวกกับเปาโลและสิลาส รวมทัง้ ชาวกรีกเป็นจํานวนมากที่เกรง
กลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่เป็นคนสําคัญๆก็ไม่น้อย 5 แต่พวกยิวทไม่
ี่ เชื่อกอิ
็ จฉา ไปคบคิดกับคนพาลตาม
ตลาดรวบรวมกันมาเป็ นอันมาก ก่อการจลาจลในบ้านเมือง เข้าบุกบ้านของยาโสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สอง
ออกมาให้ คนทัง้ ปวง 6 ครัน
้ ไม่ พบจึง ฉุ ด ลากยาโสนกับ พวกพี่ น้องบางคนไปหาเจ้า หน้าที่ ผู้ ครองเมืองร้อง
ว่า “คนเหล่านั ้ นที่เป็นพวกควํา่ แผ่นดินได้มาที่นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรองเขาไว้ และบรรดาคนเหล่านี้ ได้กระทํา
ผิดคําสัง่ ของซีซาร์ โดยเขาสอนว่ามีกษั ตริย์อีกองค์หน่ง
ึ คือพระเยซู� 8 เมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ครอง
9
เมืองได้ยน
ิ ดังนั ้นก็ร้อนใจ จึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป
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เปาโลที่เมืองเบโรอา
พอคํ่า ลงพวกพี่ น้องจึง ส่ง เปาโลกับ สิ ลาสไปยัง เมืองเบโรอา ครัน
้ ถึง แล้ วท ่านจึง เข้าไปในธรรมศาลา
ของพวกยิว 11 ชาวเมืองนั ้นสุภาพกว่าชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขาได้ รบ
ั พระวจนะด้วยความเต็มใจ และ
ค้นดูพระคัมภีรทุ
์ กวัน หวังจะรู ว่
้ า ข้อความเหล่านั ้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ 12 เหตุฉะนั ้น มีหลายคนในพวก
เขาได้ เชื่อ ถือ กับ สตรีผู้ มี ศักดิ์ ชาติ กรีก ทัง้ ผู้ชายไม่ น้ อย 13 แต่ เมื่อ พวกยิ วท ี่ อยู่ ในเมืองเธสะโลนิ กาทราบ
ว่า เปาโลได้ กล่าวสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มายุยงประชาชนที่ นั่นด้วย
14 ขณะนั ้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียง
ั อยูที
่ ่นั่น
10

เปาโลที่กรุ งเอเธนส์

15 คนที่ไปส่งเปาโลนั ้นได้ไปส่งท่านถึงกรุ งเอเธนส์

และเมื่อได้รบ
ั คําสัง่ ของท่านให้บอกสิลาสกับทิโมธีให้รี
บไปหาท่านแล้วเขาก็จากไป 16 เมื่อเปาโลกําลังคอยสิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุ งเอเธนส์นั ้น ท่านมีความเดือด
ร้อนวุน
่ วายใจเพราะได้ เห ็ นร ูป เคารพเต็ม ไปทัง้ เมือง 17 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง โต้ตอบในธรรมศาลากับ พวกยิว
และกับคนที่เกรงกลัวพระเจ้า และกับคนทัง้ หลายซึ่งมาพบท่านที่ตลาดทุกวัน 18 นั กปรัชญาบางคนในพวก
เอปี กู เรียวและในพวกสโตอิก ได้ มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนพูด เพ้อ เจ้ ออย่างนี้ ใคร่จะมาพูด อะไรให้
เราฟั งอ ีก เล่า� คนอื่น กล่าวว่า “ดู เหมือนเขาเป็น คนนํา พระต่างประเทศเข้า มาเผยแพร่� เพราะเปาโลได้
ประกาศเรือ
่ งพระเยซู และเรือ
่ งการเป็น ขึ้น มาจากความตาย 19 เขาจึง จับ เปาโลพาไปยัง สภาอาเรโอปากั
สแล้ว ถามว่า “เราขอรู ้ได้ หรือ ไม่ ว่า คํา สอนอย่างใหม่ ที่ ท่านกล่าวนั ้น เป็น อย่างไร 20 เพราะว่า ท่านนํา เรือ
่ ง
แปลกประหลาดมาถึงหูของเรา เหตุฉะนั ้นเราอยากทราบว่าเรือ
่ งเหล่านี้ มีความหมายว่าอย่างไร� 21 (เพราะ
ชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยูที
่ ่นั่น ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่
ๆ)
การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
ฝ่ายเปาโลจึง ยืน ขึ้น กลางเนิ น เขาอาเรโอแล้ว กล่าวว่า “ท่านชาวกรุ ง เอเธนส์ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ท่านทัง้
หลายเชื่อ ถือ โชคลางเกิน ไปในทุก เรือ
่ ง 23 เพราะว่า เมื่อ ข้าพเจ้า เดิน ทางมาสังเกตดู สิ ่ง ที่ ท่านนมัสการนั ้น
ข้าพเจ้า ได้ พบแท่น แท่น หนึ่ งม ี คํา จารึก ไว้ว่า ‘แด่ พระเจ้า ที่ ไม่รู จั
้ ก � เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง มาประกาศ และ
แสดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึง พระเจ้า ที่ ท่านไม่ รู จั
้ ก แต่ ยงั นมัสการอยู่ 24 พระเจ้า ผู้ทรงสร้างโลกกับ สิง่ ทัง้
ปวงที่ มี อยู่ ในนั ้น พระองค์ ทรงเป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก มิได้ ทรงสถิต ในปู ชน ีย สถานซึ่ งม ื
อมนุษย์ได้กระทําไว้ 25 การที่มือมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่า พระเจ้าต้องประสงค์สิ่งหนึ่ ง
สิง่ ใดจากเขาก็ หามิได้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานชีวต
ิ และลมหายใจและสิง่ สารพัด แก่ คนทัง้ ปวง
ต่างหาก 26 พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ทุ กชาติ สืบ สายโลหิตอ ัน เดียวกัน ให้อยู่ทัว่ พื้น พิภพโลก และได้ ทรง
กําหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ 27 เพื่อเขาจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า และหากเขาจะคลําหาก็ จะ
ได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยูห
่ า่ งไกลจากเราทุกคนเลย 28 ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่
ในพระองค์� ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็นเชื้อสายของพระองค์� 29 เหตุฉะนั ้น
เมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ่งได้ แกะ
สลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ 30 ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉดเขลาอยูพ
่ ระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย แต่
เดีย
๋ วนี้ พระองค์ได้ตรัสสง
ั ่ แก่มนุษย์ทัง้ ปวงทัวท
่ ุกแห่งให้กลับใจใหม่ 31 เพราะพระองค์ได้ทรงกําหนดวันหนึ่ ง
ไว้ ในวัน นั ้น พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์ นั้น ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือก
ไว้เป็น ผู้ พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้ พยานหลัก ฐานแก่ คนทัง้ ปวงแล้ วว ่า ได้ ทรงโปรดให้ ท่านองค์ นั้น คืน
พระชนม์� 32 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งการซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว บางคนก็เยาะเย้ย แต่คน
อื่นๆว่า “เราจะฟัง ท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีก ต่อ ไป � 33 แล ้ว เปาโลจึง ออกไปจากเขา 34 แต่ มี ชายบางคนติดตาม
เปาโลไปและได้เชื่อถือ ในคนเหล่านั ้นมีดิโอนิสิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่ งชื่อดามา
ริส และคนอื่นๆด้วย
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เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ เปาโลจึง ออกจากกรุ ง เอเธนส์ ไปยัง เมืองโคริน ธ์ 2 ท่านได้ พบยิว คนหนึ่ ง ชื่อ
อาควิลลา ซึ่ง เกิด ในแคว้น ปอนทัส แต่ พึ่ง มาจากประเทศอิ ตาล ี กับ ภรรยาชื่อ ปริสส ิลลา (เพราะคลาวดิอั
สมีรบ
ั สัง่ ให้พวกยิวทัง้ ปวงออกไปจากกรุ งโรม� เปาโลจึงไปหาคนทัง้ สองนั ้น 3 และเพราะเขามีอาชีพอย่าง
เดียวกัน จึง ได้ อาศัย ทําการอยู่ กับ เขา เพราะว่า ทัง้ สองฝ่ายเป็น ช่างทํา เต็นท์ ด้วยกัน 4 เปาโลได้ โต้ เถียงใน
ธรรมศาลาทุกวันสะบาโต ได้ ชักชวนทัง้ พวกยิวและพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกั บทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนี ย
เปาโลก็ ได้ รับการดลใจ และเป็นพยานแก่ พวกยิวว่าพระเยซู เป็นพระคริสต์ 6 แต่ เมื่อพวกเหล่านั ้นขัดขวาง
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ตัวเองและกล่าวคําหมิน
่ ประมาท เปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่า “ให้เลือดของท่านทัง้ หลายตกบน
ศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือดนั ้นแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึง
ออกจากที่นั ่น แล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ งชื่อยุสทัส ซึ่งเป็นผู้นมัสการพระเจ้า บ้านของเขาอยู่ติดกับ
ธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัสนายธรรมศาลากับทง
ั ้ ครัวเรือนของท่านได้เชื่อในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และชาวโคริน
ธ์หลายคนเมื่อได้ฟังแล้วกได้
็ เชื่อถือและรับบัพติศมา 9 และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิ มิตในคื
นวันหนึ่ งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่ งเสีย 10 เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หน่ง
ึ ผู้
ใดอาจต่อสู้ทําร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้ มีมาก� 11 เปาโลจึงยับยัง้ อยู่กับเขาและสัง่ สอนพระ
วจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
ผู้สําเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล
พวกยิวได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโล และพาท่านไป
บัล ลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้ ชก
ั ชวนคนทัง้ หลายให้นม ัส การพระเจ้า ตามทางที่ ผิด กฎหมาย � 14 เมื่อ
เปาโลจะอ้าปากพูด กัลลิโอกกล
็ ่าวแก่พวกยิวว่า “โอ พวกยิว ถ้าเป็นเรือ
่ งความชัว่ หรือเป็นเรือ
่ งอาชญากรรม
สมควรเราจะฟัง ท่านทัง้ หลาย 15 แต่ ถ้า เป็นการโต้ แย้ งก ัน ถึง เรือ
่ งถ้อยคํา กับ ชื่อ และพระราชบัญญั ติ ของ
พวกท่านแล้ว ท่านทัง้ หลายจงวินิจฉั ยกันเอาเองเถิด เราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั ้น�
16 ท่านจึง ไล่ พวกนั ้น ไปจากบัลลั งก ์ พิพากษา 17 บรรดาชาติ กร ีก จึง จับ โสสเธเนสนายธรรมศาลามา เฆี่ยน
ข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลลิโอไม่เอาธุระเลย
12 แต่คราวเมื่อกัลลิ โอเป็ นผู้สําเร็จราชการแคว้นอาคายา

เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา
แลวท
้ ่านจึงลาพวกพีน
่ ้ องแล่นเรือไปยังแคว้นซีเรีย และปริสสิล
ลากับอาควิลลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะที่เมืองเคนเครีย เพราะท่านได้ปฏิญาณตัวไว้ 19 ครัน
้ มายังเมือง
เอเฟซัส เปาโลได้ ละปริสส ิล ลากับ อาควิลลาไว้ที่ นั่น แต่ ท่านเองได้ เข ้า ไปโต้ เถียงกับ พวกยิว ในธรรมศาลา
20 เมื่อคนเหล่านั ้นขอให้ท่านอยู่กับเขาต่อไป ท่านก็ ไม่ ยอม 21 แต่ ได้ ลาเขาไปกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะพยายาม
รักษาเทศกาลเลี้ยงที่จะถึงในกรุ งเยรู ซาเล็มโดยทุกวิถีทาง แต่ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับ
มาหาท่านทัง้ หลายอีก� แล ้ว เปาโลได้ ลงเรือ แล่น ออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้ มาถึง เมืองซี ซารียา ท่าน
ได้ ข้น
ึ ไปคํานั บคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิ โอก 23 ครัน
้ ยับยัง้ อยู่ที่ นั ่นหน่ อยหนึ่ ง ท่านจึงไปตลอดแว่น
แคว้นกาลาเทียและฟรีเจียตามลําดับกันไปเรือ
่ ยๆ เพื่อจะช่วยชูกําลังพวกสาวก
18 ต่อมาเปาโลได้พักอยูที
่ ่นั ่นอีกหลายวัน

อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
มี ยิว คนหนึ่ ง ชื่อ อปอลโล เก ิด ในเมือ งอเล็ก ซานเดรีย เป็น คนมี โวหารดี และชํานาญมากในทางพระ
คัมภีร ์ ท่านมายังเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนนี้ ได้ รับการอบรมในทางขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และมีใจร้อน
รนกล่าวสัง่ สอนโดยละเอียดถึงเรือ
่ งองค์ พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้ว่าท่านรู แต่
้ เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั ้น
26 ท่านได้ ตัง
้ ต้นสัง่ สอนโดยใจกล้าในธรรมศาลา แต่เมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังท่านแล้ว เขาจึงรับท
่านมาสัง่ สอนให้รู ทางของพระเจ้
้
าให้ถู กต้องยิง่ ขึ้น 27 ครัน
้ อปอลโลใคร่จะไปยังแคว้นอาคายา พวกพี่น้องก็
เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่ นั่นให้เขารับรองท่านไว้ ครัน
้ ท่านไปถึงแล้ว ท่านได้ชว
่ ยเหลือคนทัง้ หลายที่
ได้ เชื่อโดยพระคุณนั ้นอย่างมากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทัง้ ปวง และ
ชีแ
์ า้ งให้เห็นว่า พระเยซูคือพระคริสต์
้ จงยกหลักในพระคัมภีรอ
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เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส

1 ต่อ มาขณะที่ อ ปอลโลยัง อยู่ในเมืองโคริน ธ์นั ้น

เปาโลได้ ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนื อ แล้วมายังเมืองเอ
เฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึง ถามเขาว่า “ตัง้ แต่ ท่านทัง้ หลายเชื่อ นั ้น ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ ์
หรือเปล่า� เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า เรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิน
์ ั ้นเราก็ยงั ไม่เคยได้ยน
ิ เลย� 3 เปาโลจึงถาม
เขาว่า “ถ้าอย่างนั ้นท่านได้รบ
ั บัพติศมาอันใดเล่า� เขาตอบว่า “บัพติศมาของยอห์น� 4 เปาโลจึงว่า “ยอห์น
ให้รบ
ั บัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม่ก็ จริง แล้วบอกคนทัง้ ปวงให้เชื่อในพระองค์ ผู้จะเสด็จมาภายหลัง
คือ พระเยซู คริสต์ � 5 เมื่อ เขาได้ยน
ิ อย่างนั ้น เขาจึง รับ บัพ ติศ มาในพระนามของพระเยซู เจ้า 6 เมื่อ เปาโล
ได้ วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้ พยากรณ์ ด้วย
7 คนเหล่านั ้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน
ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย
เปาโล เข้าไป กล่าว โต้ แย้ ง ใน ธรรม ศาลา ด้วย ใจ กล้า สิน
้ สาม เดือน ชักชวน ให้ เชื่อ ใน สิง่ ที่ กล ่าว ถึง
อาณาจักรของพระเจ้า 9 แต่ บางคนมี ใจแข็ง กระด้างไม่ เชื่อ และพูด หยาบช้า เรือ
่ งทางนั ้น ต่อ หน้า ชุ มนุมชน
เปาโลจึง แยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล ้ วท ่านได้ ไปโต้ แย้งก ัน ทุก วันในห้องประชุม ของท่านผู้
8
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หน่ง
ึ ชื่อ ที รันนั ส 10 ท่านได้กระทําอย่างนั ้นสิน
ิ พระ
้ สองปี จนชาวแคว้นเอเชียทัง้ พวกยิวและพวกกรีกได้ยน
วจนะของพระเยซูเจ้า
เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ

11 พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา การอัศจรรย์ อน
ั พิสดารด้วยมือ ของเปาโล 12 จนเขานํา เอาผ้าเช็ดหน้า กับ ผ้า กัน
เปื้ อนจากตัว เปาโลไปวางที่ ตัว คนป่วยไข้ โรคนั ้ นก ็ หายและวิญญาณชั ่วก ็ ออกจากคน 13 แต่ พวกยิว บาง

คนที่ เท ี่ยวไปเป็น หมอผี พยายามใช้ พระนามของพระเยซู เจ้ าขับ วิญญาณชั วว
่ ่า “เราสัง่ เจ้า โดยพระเยซู ซ่ึง
เปาโลได้ ประกาศนั ้น� 14 พวกยิว คนหนึ่ ง ชื่อ เสวาเป็น ปุโรหิต ใหญ่ มี บุ ตรชายเจ็ด คนซึ่ง ได้ กระทํา อย่างนั ้น
15 ฝ่ายวิญญาณชัว
้ ัก และเปาโล ข้าก็รู จ
้ ัก แต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า� 16 คนที
่ จึงตอบเขาว่า “พระเยซู ข้าก็รู จ
่ มี วิญญาณชัว่ สิง อยู่ จึง กระโดดใส่ คนเหล่า นั ้น และเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่า นั ้น ต้องหนี
ออกไปจากเรือนทัง้ เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้นได้ ลือกันไปถึงหูคนทัง้ ปวงที่ อยู่ในเมืองเอเฟซัสทัง้
พวกยิวก ับ พวกกรีก และคนทัง้ ปวงก็ พากั นม ี ความเกรงกลัว และพระนามของพระเยซู เจ้ าก็ เป็ นที ่ ยกย่อง
สรรเสริญ 18 มีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพ และเล่าเรือ
่ งการซึ่งเขาได้กระทําไปนั ้น 19 และหลายคนที่
ใช้เวทมนตร์ได้ เอาตําราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคนทัง้ ปวง ตําราเหล่านั ้นคิดเป็นราคาถึงห้าหมื่นเหรียญ
เงิน 20 พระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุการณ์ เหล่านี้ แล้วเปาโลได้ตัง้ ใจ
ว่า เมื่อไปทัว่ แคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพูดว่า “เมื่อข้าพเจ้าไป
ที่ นั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุ งโรมด้วย� 22 ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคน คือทิ โมธีกับเอรัสทัสไป
ยังแคว้นมาซิโดเนี ย ฝ่ายท่านก็พักอยูหน
่ ่อยหนึ่ งในแคว้นเอเชีย
ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล

23 คราวนั ้นเกิดการวุน
่ วายมากเพราะเหตุทางนั ้น 24 ด้วยมีชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริอส
ั

เป็นช่างเงินได้เอา
เงินทําเป็ นรูปพระอารเทมิสทําให้พวกช่างเงินนั ้นได้กําไรมาก 25 เดเมตริอส
ั จึงประชุมช่างเหล่านั ้นที่ทําการ
คล้ายกันแล้วว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านทราบอยูว
่ า่ พวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทําการอันนี้ 26 และ
ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และได้เห็นอยู่ว่า ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกือบทัว่ แคว้นเอเชีย เปาโล
คนนี้ ได้ชักชวนคนเป็นอันมากให้เลิกทางเก่าเสีย โดยได้กล่าวว่าสิง่ ที่มือมนุษย์ทํานั ้นไม่ใช่พระ 27 น่ากลัวว่า
ไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียว แต่พระวิหารของพระแม่เจ้าอารเทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็ นที่หมิน
่
ประมาทด้วย และสง่า ราศี แห่งรู ป ของพระแม่ เจ้ านั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ นับถือ ของบรรดาชาวแคว้น เอเชียก ับ สิน
้ ทัง้
โลก จะเสื่อมลงไป� 28 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น ต่างก็โกรธแค้นและร้องว่า “พระอารเทมิสของชาวเอ
เฟซัส เป็น ใหญ่� 29 แล้ว ก็ เก ิ ดการวุน
่ วายใหญ่ โตทั ่วท ง
ั ้ เมือง เขาจึง ได้ จับ กายอัส กับ อาริส ทารคัส ชาวมาซิ
โดเนี ย ผู้ เป็น เพื่อนเดิน ทางของเปาโล ลากวิง่ เข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้ าไปในหมู่ คนด้วย
แต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 31 มีบางคนในพวกเจ้านายที่ ประจําแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโล
ได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้รอ
้ งว่าอย่างนี้ บางคนได้รอ
้ งว่าอย่างนั ้น
เพราะว่าที่ประชุมวุน
่ วายมาก และคนโดยมากไม่รูว่้ าเขาประชุมกันด้วยเรือ
่ งอะไร 33 พวกเหล่านั ้นบางคนได้
ดันอเล็กซานเดอร์ ซึ่งเป็นคนที่ พวกยิวให้ออกมาข้างหน้า อเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้ แทน
ต่อหน้าคนทัง้ ปวง 34 แต่ เมื่อคนทัง้ หลายรู ว้ า่ ท่านเป็นคนยิว เขาก็ ยงิ่ ส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสัก
สองชัว่ โมงว่า “พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เมื่อเจ้าหน้าที่ ทะเบียนของเมืองนั ้นยอมคล้อย
ตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัสทัง้ หลาย มีผูใดบ้
้
างซึ่งไม่ทราบว่า เมืองเอเฟซั
สนเี้ ป็นเมืองที่นมัสการพระแม่เจ้าอารเทมิสผยิ
ู้ ง่ ใหญ่ และนมัสการรู ปจําลองซึ่งตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี
36 เมื่อข้อนั ้นกล่าวโต้แย้งไม่ได้แล้ว ท่านทัง
้ หลายควรจะนิ่ งสงบสติอารมณ์ อย่าทําอะไรวูว่ ามไป 37 ท่านทัง้
หลายได้พาคนเหล่านี้ มา ซึ่งมใช่
ิ เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิน
่ ประมาทพระแม่เจ้าของพวกท่าน 38 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้า แม้ เดเมตริอส
ั กับ พวกช่างที่ มี อาชีพ อย่างเดียวกัน เป็น ความกับ ผู้ ใด วัน กําหนดที่ จะว่า ความก็ มี
ผู้พิพากษาก็มี ให้เขามาฟ้องกันเถิด 39 แต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีก ก็ให้ชําระกันในที่ประชุมตามกฎหมาย
40 ด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็ นผู้ก่อการจลาจลวันนี้ เพราะเราทัง
้ หลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็
นมูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้ ได้� 41 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม

20
เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ การวุน
่ วายนั ้น สงบแล้ว เปาโลจึง ให้ ไปตามพวกสาวกมา กอดกัน แล้ วก ็ ลาเขาไปยัง แคว้น มาซิ โด
เนี ย 2 เมื่อ ได้ ข้ามที่ นั้น ไปแล้ว และได้ สัง่ เตือนสติ เขามาก ท่านก็ มาย ัง ประเทศกรีก 3 พัก อยู่ที่ นั ่น สามเดือน
และเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรีย พวกยิวก็คิดร้ายต่อท่าน ท่านจึงตัง้ ใจกลับไปทางแคว้นมาซิโด
เนี ย 4 คนที่ไปยังแคว้นเอเชียกับเปาโลคือโสปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเธ
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สะโลนิ กา กายอัส ชาวเมืองเดอร์บี และทิ โมธี ที คิก ัส กับ โตรฟีมัส ชาวแคว้น เอเชีย 5 แต่ คนเหล่า นั ้น ได้ เดิน
ทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยูที
่ ่เมืองโตรอัสก่อน
เปาโลที่เมืองโตรอัส

6 ครันว
้ ันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้ว

เราทัง้ หลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟีลิปปี และต่อมาห้าวันก็
มาถึงพวกนั ้นที่เมืองโตรอัส และยับยัง้ อยู่ที่นั ่นเจ็ดวัน 7 ในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทําพิธห
ี ก
ั
ขนมปัง เปาโลก็กล่าวสัง่ สอนเขา เพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้ว ท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืน
8 มีตะเกียงหลายดวงในห้องชัน
่ ่หน้าต่างง่วงนอน
้ บนที่เขาประชุมกันนั ้น 9 ชายหนุ่มคนหนึ่ งชื่อยุทิกัสนงั ่ อยูที
เต็ มท ี และเมื่อ เปาโลสัง่ สอนช้า นานไปอีก คนนั ้ นก ็ โงกพลัด ตกจากหน้า ต่างชั นที
้ ่ สาม เมื่อ ยกขึ้ นก ็ เห ็ นว ่า
ตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้นั้นไว้ แล้วว่า “อย่าตกใจเลย ด้วยว่าชีวต
ิ ยังอยู่ในตัวเขา�
11 ครัน
้ เปาโลขึ้น ไปห้องชัน
้ บนหักขนมปัง และรับประทานแล้ว ก็ สนทนาต่อ ไปอีก ช้า นานจนสว่าง ท่านก็ ลา
เขาไป 12 คนทัง้ หลายจึงพาคนหนุ่มผูย
้ งั เป็นอยูไป
่ และก็ปลื้มใจยินดีไม่น้ อยเลย
การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส
ฝ่ายพวกเราก็ ลงเรือ แล่น ไปยัง เมือ งอัสโสสก่อน ตัง้ ใจว่า จะรับ เปาโลที่ นั ่น ด้วยท่านสัง่ ไว้ อย่างนั ้น
เพราะท่านหมายว่าจะไปทางบก 14 ครัน
้ ท่านพบกับเราที่ เมืองอัสโสส เราก็รบท
ั ่าน แล้วมายังเมืองมิทิเลนี
15 ครัน
้ แล่นเรือออกจากที่นั่นได้วน
ั หนึ่ งก็มายังที่ตรงข้ามเกาะคิโอส วันที่สองก็มาถึงเกาะสามอส และหยุด
พักที่โตรกิเลียม และอีกวันหนึ่ งก็มาถึงเมืองมิเลทัส 16 ด้วยว่าเปาโลได้ตัง้ ใจว่า จะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป
เพื่อจะไม่ต้องค้างอยูน
่ านในแคว้นเอเชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็น
เทคศเต
13

เปาโลกล่าวคําปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
17 เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิ เลทั สไปยังเมืองเอเฟซัส

ให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจั กรนัน
้ มา 18 ครัน
้
เขา ทัง้ หลาย มา ถึง เปาโล แล้ว เปาโล จึง กล่าว แก่ เขา ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ย่อม ทราบ อยู่ เอง ว่า ข้าพเจ้า ได้
ประพฤติ ต่อ ท่าน อย่างไร ทุก เวลา ตัง้ แต่ วัน แรก ที่ ข้าพเจ้า เข้า มา ใน แคว้น เอเชีย 19 ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความถ่อมใจ ด้วยนํ้า ตาไหลเป็ นอ ัน มาก และด้วยการถูก ทดลอง ซึ่ง มาถึง ข้าพเจ้า
เพราะพวกยิว คิด ร้ายต่อ ข้าพเจ้า 20 และสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง เป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มิ ได้
ปิดซ่อนไว้ แต่ ได้ ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้ สัง่ สอนท่านต่อหน้าคนทัง้ ปวงและตามบ้านเรือน 21 ทัง้ เป็นพยาน
แก่ 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 ทราบ
ว่า จะมี อะไรเกิด ขึ้ นก ับ ข้าพเจ้า ที่ นั่น บ้าง 23 เว้น ไว้ แต่ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ 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
ิ ของข้าพเจ้า ขอทํา หน้าที่ ให้
สําเร็จด้วยความปี ติยินดี และทําการปรนนิ บัติที่ ได้รับมอบหมายจากพระเยซู เจ้า คือที่ จะเป็นพยานถึงข่าว
ประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั ้น 25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในหมู่พวก
ท่าน บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบอยู่วา่ ท่านทัง้ หลายจะไม่ เห ็น หน้า ข้าพเจ้า อีก 26 เหตุ ฉะนั ้น วัน นี้ ข้าพเจ้า ยืนยันต่อ
ท่านทัง้ หลายว่า ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิตของทุกคน 27 เพราะว่า ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรือ
่ งพระ
ดําริของพระเจ้า ทัง้ สิน
้ ให้ ท่านทัง้ หลายฟัง 28 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง ตัว ให้ ดี และจงรักษาฝูง
แกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตัง้ ท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพื่อจะได้บํารุ งเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่
พระองค์ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 29 ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสุนัขป่าอันร
้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย 30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือน
ความจริง เพื่อ จะชักชวนพวกสาวกให้ หลงตามเขาไป 31 เหตุ ฉะนั ้น จงตื่น ตัว อยู่ และจํา ไว้ว่า ข้าพเจ้า ได้ สัง่
สอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยนํ้าตาไหล ทัง้ กลางวันกลางคืนตลอดสามปี มิได้หยุดหย่อน 32 พี่น้ องทัง้ หลาย
บัดนี้ ข้าพเจ้า ฝากท่านไว้กับ พระเจ้า และกับ พระดํารัส แห่ง พระคุณ ของพระองค์ ซึ่ งม ี ฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้น
ได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกั นกับบรรดาผู้ที่ ทรงแยกตัง้ ไว้ 33 ข้าพเจ้ามิได้ โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของ
ผู้ใด 34 แล้วท่านทัง้ หลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองนี้ ได้ จัดหาสิง่ ที่ จําเป็นสําหรับตัวข้าพเจ้ากับคนที่ อยู่
กับ ข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้า ได้ วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุก อย่างแล้ว ให้เห ็ นว ่า โดยทํางานเช่น นี้ ควรจะช่วยคนที่
มี กําลัง น้ อย และให้ ระลึก ถึง พระวจนะของพระเยซู เจ้า ซึ่ง พระองค์ ตรัสว ่า ‘การให้ เป็น เหตุ ให้ มี ความสุข
ยิ่งกว่าการรับ� ” 36 ครัน
้ เปาโลกล่าวอย่างนั ้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั ้น 37 เขาทัง้ หลายจึง
ร้องไห้ มากมาย และกอดคอของเปาโล จุ บท ่าน 38 เขาเป็น ทุกข์ มากที่สุด เพราะเหตุ ถ้อยคํา ที่ ท่านกล่าวว่า
เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ
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พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มเปาโลไม่ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ต่อ มาเมื่อ พวกเราลาเขาเหล่า นั ้น แล้ วก ็ แล่ นเรือ ตรงไปยัง เกาะโขส อี กวัน หนึ่ งก ็ มาถึง เกาะโรดส์ เมื่อ
ออกจากที่นั่นกมาย
็
ังเมืองปาทารา 2 เราพบเรือลําหนึ่ งที่ไปเมืองฟินิเซีย จึงลงเรือลํานั ้นแล่นต่อไป 3 ครัน
้ แล
เห็นเกาะไซปรัสแล้ว เราก็ ผ่านเกาะนั ้นไปข้างขวา แล่ นไปยังแคว้นซีเรีย จอดเรือที่ ท่าเมืองไทระ เพราะจะ
เอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั ่น 4 เมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึงพักอยู่ที่นั ่นเจ็ดวัน สาวกได้เตือนเปาโลโดย
พระวิญญาณ มิให้ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 แต่ เมื่อวันเหล่านั ้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ ลาไป สาวกทัง้ หลายกั
บทง
ั ้ ภรรยาและบุตรได้ ส่งพวกเราออกจากเมือง แล้วเราทัง้ หลายก็ ได้ คุ กเข่าลงอธิษฐานที่ ชายหาด 6 และ
คํานั บลาซึ่งกันและกัน พวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไปบ้านของเขา 7 ครัน
้ พวกเราแล่นเรือมาจากเมืองไท
ระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้ว ก็สิน
้ ทางทะเล เราจึงคํานั บพวกพีน
่ ้ องและพักอยูก
่ ับเขาหนึ่ งวัน 8 ครันร
้ ุ่งขึ้นพวก
เราที่เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซารียา เราก็เข้าไปในบ้านของฟีลิป ผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งในจําพวกเจ็ดคนนั ้น เราก็อาศัยอยู่กับท่าน 9 ฟีลิ ปมีบุตรสาวพรหมจารีสี ่คนซึ่งได้
พยากรณ์
1

ผู้พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคําตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัส 11 ครัน
้ มาถึงเรา
เขาก็ เอาเครือ
่ งคาดเอวของเปาโลผูก มือ และเท้า ของตนกล่าวว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พวก
ยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มจะผูกมัดคนที่ เป็นเจ้าของเครือ
่ งคาดเอวนี้ และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ� ”
12 ครัน
้ เราได้ยน
ิ ดังนั ้น เรากับคนทัง้ หลายที่ อยู่ที่ นั่น จึ งอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 ฝ่าย
เปาโลตอบว่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึง ร้องไห้ และทําให้ ข้าพเจ้า ชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้า เต็มใจพร้อมที่ จะไปให้
เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็ หามิได้ แต่ เต็มใจพร้อมจะตายที่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของ
พระเยซูเจ้า�
10 ครัน
้ เราอยู่ที่นั ่นหลายวันแล้ว

จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
เราก็หยุดพูดและกล่าวว่า “ขอให้เป็นไปตามพระทัยองค์พระผู้เป็น
เจ้าเถิด� 15 ภายหลังวันเหล่านั ้นเราก็จัดแจงข้าวของ และขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคนที่มาจาก
เมืองซีซารียาก็ได้ ไปกับเราด้วย เขานําเราไปหาคนหนึ่ งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกเก่าแก่ ให้เรา
อาศัยอยูก
่ ับคนนั ้น 17 เมื่อเรามาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพีน
่ ้ องก็รบ
ั รองเราไว้ด้วยความยินดี
14 เมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคําชักชวน

เปาโลปฏิญาณตัวไว้
ครันร
้ ุ่ง ขึ้น เปาโลกับ เราทัง้ หลายจึง เข้าไปหายากอบ และพวกผู้ ปกครองก็ อยู่ พร ้ อมกั นที ่ นั ่น 19 เมื่อ
เปาโลคํานั บท่านเหล่านั ้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงตามลําดับ ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทําในหมู่
คนต่างชาติ โดยการปรนนิ บัติ ของท่าน 20 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ จึงสรรเสริญองค์ พระผู้เป็นเจ้า และกล่าว
แก่ เปาโลว่า “พี่ เอ๋ย ท่านเห็นว ่า มี พวกยิว สั กก ี่ พัน คนที่ เชื่อ ถือ และทุก คนยังม ี ใจร้อนรนในการถือ พระราช
บัญญัติ 21 เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงท่านว่า ท่านได้สัง่ สอนพวกยิวทง
ั ้ ปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิง้ โมเสส
และว่า ไม่ ต้องให้บุ ตรของตนเข้า สุ หน ัต หรือ ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมเก่า นั ้น 22 เรือ
่ งนั ้น เป็น อย่างไร คนเป็
นอ ัน มากจะต้องมาประชุม กัน เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ ยินว่า ท่านมาแล้ว 23 เหตุ ฉะนั ้น จงทํา อย่างนี้ ตามที่
เราจะบอกแก่ ท่าน คือ ว่า เรามี ชายสี่ คนที ่ ได้ ปฏิญาณตัว ไว้ 24 ท่านจงพาคนเหล่า นั ้น ไปชําระตัว ด้วยกั นก ับ
เขาและเสียเงินแทนเขา เพื่อเขาจะได้โกนศีรษะ คนทัง้ หลายจึงจะรูว้ า่ ความที่เขาได้ยน
ิ ถึงท่านนั ้นเป็นความ
เท็จ แต่ ท่านเองดําเนิ นชีวต
ิ ให้มี ระเบียบและรักษาพระราชบัญญัติ อยู่ด้วย 25 แต่ ฝ่ายคนต่างชาติ ที่ เชื่อนั ้น
เราได้ เขียนจดหมายตัดสิ นมิให้เขาถือเช่นนั ้น แต่ ให้เขาทัง้ หลายงดไม่รบ
ั ประทานของซึ่งบูชาแก่รู ปเคารพ
ไม่ รับ ประทานเลื อด ไม่ รับ ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด คอตาย และไม่ ล่วงประเวณี � 26 เปาโลจึง พาสี่ คนนั ้น ไป
และวันรุ่งขึ้นได้ชาํ ระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชําระนั ้นจะสําเร็จ จนถึง
วันที่จะนําเครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั ้นทุกคน
18

เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร
พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชีย เมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชน
แล ้ว จับ เปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติ อิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกัน เถิด คนนี้ เป็น ผู้ ที่ ได้ สอนคนทัง้ ปวงทุก ตําบลให้
เป็นศัตรู ต่อชนชาติของเรา ต่อพระราชบัญญัติและต่อสถานที่นี้ และยิง่ กว่านั ้นอีก เขาได้พาคนชาวกรีกเข้า
มาในพระวิหารด้วย จึง ทําให้ที่ บริสุทธินี
์ ้ เป็น มลทิน� 29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่า นั ้น เห็น โตรฟีมัส ชาวเมือง
เอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั ้นเข้ามาในพระวิหาร) 30 แล้วคนทัง้ เมืองก็ฮือก
ัน ขึ้น คนทัง้ หลายก็ วงิ่ เข้าไปรวมกัน และจับ เปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้ว ก็ ปิด ประตู เสีย ทั นที 31 เมื่อ
27 ครัน
้ เกือบจะสิน
้ เจ็ดวันแล้ว
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เขากําลัง หาช่องจะฆ่า เปาโล ข่าวนั ้น ลือ ไปยัง นายพัน กองทัพ ว่า กรุ งเยรู ซาเล็ม เกิด การวุน
่ วายขึ้น ทัง้ เมือง
32 ในทันใดนั ้น นายพัน จึง คุม พวกทหารกับ พวกนายร้อยวิง
่ ลงไปยัง คนทัง้ ปวง เมื่อ เขาทัง้ หลายเห็น นายพั
นกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล
นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้

33 นายพันจึงเข้าไปใกล้ แล้วจับเปาโลสัง
่ ให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้
บ้าง 34 บางคนในหมู่คนเหล่านั ้ นร้องว่าอย่างนี้ บางคนว่าอย่างนั ้น

แล้วถามว่า ท่านเป็นใครและได้ทําอะไร
เมื่อนายพันเอาความแน่ นอนอะไรไม่ได้
เพราะวุน
่ วายมาก จึง สัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 35 ครัน
้ มาถึ งบ ัน ไดแล้ว พวกทหารจึง ยกเปาโลขึ้น
เพราะคนทัง้ ปวงกําลัง คอยทําร้าย 36 ด้วยคนทัง้ ปวงเหล่า นั ้น ตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไปฆ่า เสีย� 37 เมื่อ
พวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่า “ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่ อยได้
หรือ� นายพันจึงถามว่า “เจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือ 38 เจ้าเป็นชาวอียป
ิ ต์ซ่ึงได้ก่อการกบฏแต่ก่อน และพา
พวกฆาตกรสี่พันคนเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ� 39 แต่เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมือง
ทาร์ซัสแคว้นซี ลีเซีย ไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมๆ ข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พู ดกับคนทัง้ ปวงสักหน่ อย�
40 ครัน
้ นายพันอนุญาตแล้ว เปาโลจึงยืนอยูที
่ ่บันไดโบกมือให้คนทัง้ ปวง เมื่อคนทัง้ ปวงนิ่ งเงียบลงแล้ว ท่าน
จึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรู ว่า

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยว
ิ ฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)

1 “ท่านทัง
้ หลาย

พี่น้ องและบรรดาท่านผู้อาวุโส ขอฟังคําให้การซึ่งข้าพเจ้าจะแก้คดีให้ท่านฟัง ณ บัดนี้ �
เขาก็ ยงิ่ เงียบลงกว่าก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า� 3 “ที่ จริงข้าพเจ้า
เป็น ยิว เก ิด ในเมืองทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซ ีย แต่ ได้ เติบโตขึ้น ในเมืองนี้ และได้ เล่า เรียนกั บท ่า นอาจารย์ กามา
ลิ เอล ตามพระราชบัญญั ติ ของบรรพบุรุษ ของเราโดยถี่ถ้วนทุก ประการ จึ งม ี ใจร้อนรนในการปรนนิ บั ติ
พระเจ้า เหมือนอย่างท่านทัง้ หลายในทุกวันนี้ 4 ข้าพเจ้าได้ ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ ถือในทางนี้ จนถึงตาย และ
ได้ ผูกมัด เขาจํา ไว้ ในคุก ทัง้ ชายและหญิง 5 ตามที่ มหาปุ โรหิ ตก ับ สภาอาจเป็น พยานให้ ข้าพเจ้า ได้ เพราะ
ข้าพเจ้า ได้ ถือ หนั งสือ จากท่านผู้ นั้น ไปยัง พวกพี่ น้ อง และได้ เดิน ทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อ จับ มัด คนทัง้
หลายพามายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ทําโทษเสีย 6 ต่อ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กําลัง เดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส
ประมาณเวลาเที่ยง ในทันใดนั ้นมแ
ี สงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 7 ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดินและได้ยน
ิ
พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม� 8 ข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด� พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้ น�
9 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่ อยู่กับข้าพเจ้าได้ เห็นแสงสว่างนั ้นและตกใจกลัว แต่ พระสุรเสียงที่ ตรัสกับข้าพเจ้านั ้น
เขาหาได้ยน
ิ ไม่ 10 ข้าพเจ้า จึง ทูล ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา ประการใด� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
จึง ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าจงลุก ขึ้น เข้าไปในเมืองดามัสกัส และที่ น่ั น เขาจะบอกเจ้า ให้ รู ้ถึง การทุก สิ่ง
ซึ่งได้กําหนดไว้ให้เจ้าทํานั้ น� 11 เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่ องจากพระรัศมีอน
ั แรงกล้านั ้น คนที่มาด้ว
ยกั นก ับ ข้าพเจ้า ก็ จู งม ือ พาข้าพเจ้า เข้าไปในเมืองดามัสกัส 12 มี คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เป็น คนมี ศร ัทธามาก
ตามพระราชบัญญัติ และมีช่อ
ั ้ ปวงที่อยู่ที่นั่น 13 ได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้
ื เสียงดีท่ามกลางพวกยิวทง
กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘พี่ เซาโลเอ๋ย จงเห็น ได้ อี กเถิด� ข้าพเจ้า จึง เห็น ท่านได้ ในเวลานั ้น 14 ท่านจึง กล่าวว่า
‘พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเราได้ ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก นํ้า พระทัย ของพระองค์ ให้ ท่าน
เห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 15 เพราะว่าท่านจะเป็นพยาน
ฝ่ายพระองค์ ให้คนทัง้ ปวงทราบถึงเหตุ การณ์ ซึ่งท่านเห็นและได้ยน
ิ นั ้น 16 เดีย
๋ วนี้ ท่านจะรอช้าอยู่ทําไม จง
ลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย�
2 (ครัน
้ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูดภาษาฮีบรู

พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม

ต่อ มา เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ กําลัง อธิษฐาน อยู่ ใน พระ วิ หาร ข้าพเจ้า ก็ เคลิม
้ ไป
‘จงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็ว ด้วยว่าเขาจะไม่รบ
ั คํา
ของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเรา� 19 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า คนเหล่านั ้นทราบอยู่ว่า ข้าพระองค์ ได้
จับคนทัง้ หลายที่เชื่อในพระองค์ไปใส่คุกและเฆี่ยนตีตามธรรมศาลาทุกแห่ง 20 และเมื่อเขาทําให้โลหิตของ
สเทเฟนพยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ ตกนั ้น ข้าพระองค์ ได้ ยืนอยู่ใกล้ และเห็นชอบในการประหารเขาเสีย
นั ้นด้วย และข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเทเฟนนั ้น� 21 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จง
ไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� ” 22 เขาทัง้ หลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียง
ดังว่า “เอาคนเช่นนี้ ไปจากแผ่นดินโลก ไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู�
่ 23 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังโห่รอ
้ งและถอด
เสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
17

18 และได้เหน
็ พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
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เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน
นายพัน จึง สัง่ ให้ พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสัง่ ให้ ไต่ สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อ จะได้ รู ้ว่า เขาร้อง
ปรักปรําท่านด้วยเหตุประการใด 25 ครัน
้ เอาเชือกหนั งมัดเปาโล ท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยูที
่ ่นั ่นว่า “การ
ที่ จะเฆี่ยนคนสัญชาติ โรมก่อนพิพากษาปรับ โทษนั ้น ถูก ต้องตามกฎหมายหรือ� 26 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ แล้ว
จึง ไปบอกนายพั นว ่า “ท่านจะทํา อะไรนั ่น คนนั ้น เป็น คนสัญชาติ โรม � 27 ฝ่ายนายพัน จึง ไปหาเปาโลถาม
ว่า “ท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือ จงบอกเราเถิด� เปาโลจึงตอบว่า “ใช่แล้ว� 28 นายพันจึงตอบว่า “ซึ่งเรา
เป็นคนสัญชาติโรมได้นั ้น เราต้องเสียเงินมาก� เปาโลจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิ ด�
29 ขณะนั ้นคนทัง
้ หลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันที และนายพันเมื่อทราบว่า เปาโลเป็นคนสัญชาติ
โรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ 30 ครันว
้ นร
ั ุ่งขึ้นนายพันอยากรูแน่
้ ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใด
จึงได้ถอดเครือ
่ งจําเปาโล สัง่ ให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยน
ื
อยูต
่ ่อหน้าเขาทัง้ หลาย
24

23
เปาโลต่อหน้าสภา
1 ฝ่ายเปาโลจึง เพ่ งด ู พวกสมาชิก สภาแล้ว กล่าวว่า “ท่านพี่ น้องทัง
้ หลาย ข้าพเจ้า ได้ ประพฤติ ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า ล้วนแต่ ตามใจวินิจฉั ย ผิด ชอบอัน ดี จนถึง ทุก วัน นี้ � 2 อานาเนี ย ผู้ เป็น มหาปุโรหิต จึง สัง่ คนที่
ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่า “พระเจ้าจะทรงตบเจ้า ผู้เป็นผนั งที่ฉาบด้วยปูนขาว
เจ้านั ่งพิพากษาข้าตามพระราชบัญญัติ และยังสัง่ ให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติหรือ� 4 คนทัง้
หลายที่ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นจึงถามว่า “เจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ� 5 เปาโลจึงตอบว่า “พี่น้ อง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า ท่านเป็น มหาปุโรหิต ด้วยมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘อย่า พูด หยาบช้า ต่อ ผู้ ปกครอง
ชนชาติของเจ้าเลย� ” 6 ครัน
้ เปาโลเห็นว่า ผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั ้นเป็นพวกสะดูสีส่วนหนึ่ งและพวกฟาริสี
ส่วนหนึ่ ง ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ ประชุมว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสี และเป็นบุตรชาย
ของพวกฟาริสี ที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ ก็เพราะเรือ
่ งความหวังว่า มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย�
7 เมื่อ ท่านกล่าวอย่างนั ้น แล้ว พวกฟาริสี กับ พวกสะดู สี ก็ เก ิด เถียงกัน ขึ้น และที่ ประชุม ก็ แตกเป็ น สองพวก
8 ด้วยพวกสะดูสีถือว่า การที่เป็ นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวกฟา
ริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

และพวกธรรมาจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่า “เราไม่เห็นว
่าคนนี้ มีความผิดอะไร แต่ถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขา พวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้าเลย�
10 เมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้น นายพันกลัวว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉี กเสีย ท่านจึงสัง
่ พวกทหารให้ลงไป
รับเปาโลออกจากหมู่พวกนั ้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหาร
9 แล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหล

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุ งโรม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้าจงมีใจกล้า
เถิด เพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉั นใด เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉั น
นั้ น�
11 ในเวลากลางคืนวันนั ้นเอง

คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล

12 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า พวกยิว บางคนได้ สมทบกัน ปฏิ ญาณตั วว ่า

เขาทัง้ หลายจะไม่ กิน จะไม่ ด่ ืม อะไรกว่า จะ
ได้ ฆ่า เปาโลเสีย 13 คนที ่ รว่ มกัน ปองร้ายนั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคน 14 คนเหล่า นั ้น จึง ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวก
ผู้ใหญ่กล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าได้ ปฏิญาณตัวอย่างแข็งแรงว่าจะไม่รบ
ั ประทานอาหารจนกว่าจะได้ ฆ่าเปาโล
เสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายกับพวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่า พวกท่านต้องการให้พาเปาโล
ลงมาหาท่านทัง้ หลายพรุ ง่ นี้ เพื่อจะได้ ซักถามความให้ถ้วนถี่ ยิง่ กว่าแต่ ก่อน ฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้ เตรียม
ตัวไว้พรอ
้ มที่จะฆ่าเปาโลเสียเมื่อยังไม่ทันจะมาถึง� 16 แต่บุตรชายของน้ องสาวเปาโลได้ยน
ิ เรือ
่ งซึ่งเขาคอย
ทําร้ายนั ้น จึง เข้า มาในกรมทหารบอกแก่ เปาโล 17 เปาโลจึง เรียกนายร้อยคนหนึ่ ง มากล่าวว่า “ขอพาชาย
หนุ่ม คนนี้ ไปหานายพัน ด้วย เพราะเขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ ทราบ � 18 เหตุ ฉะนั ้น นายร้อยจึง รับ ตัว ชายหนุ่ม
คนนั ้น ไปหานายพัน กล่าวว่า “เปาโลผู้ ถู กขัง อยู่ นั้น เรียกข้าพเจ้า ขอให้ พาชายหนุ่ม คนนี้ มาหาท่าน เพราะ
เขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ท่า นทราบ� 19 นายพัน จึง จู งม ื อชายนั ้น ไปแต่ ลําพัง แล ้ว ถามว่า “เจ้ าจะแจ้ง ความ
อะไรแก่ เรา � 20 เขาจึง ตอบว่า “พวกยิว ตกลงกัน จะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยัง สภาเวลาพรุ ง่ นี้ ทํา เสมือน
ว่า จะไต่สวนเรือ
่ งเขาให้ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน 21 แต่ ท่านอย่า ฟัง เขา เพราะว่า ในพวกเขานั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคน
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คอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือด่ืมอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดีย
๋ วนี้ เขา
พร้อมแล้ว กําลังคอยรับคําสัญญาจากท่าน� 22 นายพันจึงให้ชายหนุ่มนน
ั ้ ไป กําชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู ว่้ า
เจ้าได้แจ้งความเรือ
่ งนี้ แก่เรา�
เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา
ฝ่ายนายพัน จึง เรียกนายร้อยสองคนมาสัง่ ว่า “จงจัด พลทหารสองร้อยกับ ทหารม้า เจ็ด สิบ คน และ
ทหารหอกสองร้อย ให้พรอ
้ มในเวลาสามทุ่มคืนวันนี้ จะไปยังเมืองซีซารียา 24 และจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่ จะได้
ป้องกันส่งไปยังเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง� 25 แลว
้ นายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้ 26 “คลาวดิ
อัส ลี เซ ียสเรียนเจ้า คุณ เฟลิ กส์ ท่านผู้ วา่ ราชการทราบ 27 พวกยิว ได้ จับ คนนี้ ไว้และเกือบจะฆ่า เขาเสีย แล้ว
แต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้ ด้วยข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรม 28 ข้าพเจ้าอยากจะ
ทราบเหตุที่พวกยิวฟ้องเขา ข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิว 29 ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องในเรือ
่ งอัน
เกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิว แต่ ไม่มีข้อหาที่ เขาควรจะตายหรือควรจะต้องจําไว้ 30 เมื่อมีคนบอกข้าพเจ้า
ให้ทราบว่าพวกยิวมีการปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่านทีเดียว แล้วได้สัง่ ให้พวกโจทก์ไปว่าความ
กับเขาต่อหน้าท่าน สวัสดี� 31 ดังนั ้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคํา
สัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็ กลับไปยังกรมทหาร 33 ครัน
้ ทหารม้าไปถึงเมืองซีซา
รียาแล้ว จึง ส่ง จดหมายให้ แก่ ผู้ ว่า ราชการเมืองและได้ มอบเปาโลไว้ให้ ท่านด้วย 34 เมื่อ ผู้ วา่ ราชการเมือง
ได้ อา่ นจดหมายแล้ว จึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหน เมื่อท่านทราบว่ามาจากซีลีเซีย 35 ท่านจึงกล่าวว่า
“เมื่อพวกโจทก์ มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของเจ้า� ท่านจึงสัง่ ให้คุ มเปาโลไปไว้ที่ ศาลปรีโทเรียม
ของเฮโรด
23
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เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง

1 ครัน
้ ล่วงไปได้ห้าวัน

อานาเนี ยมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่ และนั กพูดคนหนึ่ งชื่อเทอร์ทูลลัส เขา
เหล่านี้ ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ ราชการเมือง
นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล

ครัน
้ เรียกเปาโลเข้า มาแล้ว เทอร์ทูล ลัส จึง เริม
่ ฟ้องว่า “ท่านเจ้า คุณ เฟลิ กส์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้
มีความสงบสุขยิง่ นั ก เพราะท่านให้มีการปรับปรุ งอันเป็นคุณประโยชน์ แก่ชาติ นี้ โดยการคุ้มครองของท่าน
3 ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายรับอย ู่ ทุ กประการทุก แห่ งด ้วยจิ ตกตัญญูเป็ นที ่ ยิง่ 4 แต่ เพื่ อม ิ ให้ ท่านป่วยการมากไป
ข้าพเจ้าขอความกรุ ณาโปรดฟังข้าพเจ้าสักหน่ อยหนึ่ ง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นว่า ชายคนนี้ เป็นคนพาล
ยุ ยงพวกยิ วท ง
ั ้ หลายให้เก ิ ดการวุน
่ วายทัว่ พิ ภพ และเป็น ตัวการของพวกนาซาเร็ธนั ้น 6 กับ อีก นั ย หนึ่ ง เขา
หมายจะทําให้พระวิหารเป็น มลทิน ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจึง จับ เขาไว้ และก็ คงจะได้ พิพากษาเขาตามกฎหมาย
ของพวกข้าพเจ้า 7 แต่ นายพันลี เซียสได้ มาใช้อาํ นาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของเรา 8 และสัง่ ให้โจทก์ มา
ฟ้องเขาต่อหน้าท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ ว่า ข้อกล่าวหาของพวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่�
9 ฝ่ายพวกยิวจึงสนั บสนุนคํากล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็ นจริงอย่างนั ้น
2

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้

ท่านจึง เรียนว่า “เนื่ องจากที่ ข้าพเจ้า ได้ ทราบว่า ท่านเป็น
ผู้พิพากษาแก่ ชาติ นี้ หลายปี แล้ว ข้าพเจ้าก็ จะขอแก้ คดี ของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจ 11 ท่านสืบทราบได้ ว่า
ตัง้ แต่ ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ มนน
ั ้ ยังไม่เกินสิบสองวัน 12 เขาไม่ได้ เห็นข้าพเจ้าเถียงกั นกับ
ผู้ หน่งึ ผู้ใด หรือยุยงประชาชนให้วุน
่ วาย ไม่ ว่าในพระวิหาร ในธรรมศาลาหรือในเมือง 13 เหตุการณ์ ทัง้ ปวง
ที่ เขากําลัง ฟ้องข้าพเจ้า นี้ เขาพิ สู จน ์ ไม่ ได้ 14 แต่ ว่า ข้าพเจ้า ขอรับ ต่อ หน้า ท่านอย่างหนึ่ ง คือ ตามทางนั ้ นที
่เขาถือว่าเป็นลัทธินอกรีต ข้าพเจ้า นมัสการพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ ทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ เชื่อถือ
คํา ซึ่ งม ี เข ียนไว้ในพระราชบัญญั ติ และในคัมภีร ข
์ องศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หมด 15 ข้าพเจ้า มี ความหวัง ใจใน
พระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจด้วย คือหวังใจว่าคนทัง้ ปวงทัง้ คนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรม
จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย 16 ในข้อ นี้ ข้าพเจ้า อุตส่าห์ ประพฤติ ตามใจวินิจฉั ย ผิด ชอบที่ ปราศจากผิด ต่อ
พระเจ้าและต่ อมนุษย์ 17 ครัน
้ ล่วงมาหลายปี แล้ว ข้าพเจ้านําทานและเครือ
่ งบูชามายังชนชาติของข้าพเจ้า
18 คราวนั ้นมพ
ี วกยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียได้พบข้าพเจ้าในพระวิหาร เมื่อข้าพเจ้าชําระตัวแล้ว เขามิ
ได้พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่คนหรือทําวุน
่ วาย 19 ถ้าคนเหล่านั ้ นมีเรือ
่ งอะไรที่จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้อง
20
ต่อหน้าท่านที่นี่ แล้ว หรือขอให้คนเหล่านี้ เองกล่าวเรือ
่ งความผิดที่เขาเห็น เมื่อข้าพเจ้ายืนอยูต
่ ่อหน้าสภา
21 เว้น ไว้ แต่ ข้อ เดียวซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งขึ้น ในท่ามกลางเขาว่า ‘วัน นี้ ข้าพเจ้า ถูก พิจารณาพิพากษาต่อ หน้า
ท่านทัง้ หลาย เพราะเหตุ เรือ
่ งการเป็น ขึ้น มาจากความตาย� ” 22 เมื่อ เฟลิ กส์ ได้ ยิน สิง่ เหล่า นี้ ท่านก็ เลื่อน
10 เมื่อ ผู้ วา
่ ราชการเมืองทํา สําคัญ ให้เปาโลพูด
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การพิจารณาไว้ก่อน เพราะท่านได้รู เรื
้ อ
่ งของทางนั ้นถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อลี เซียสนายพันลงมา
เราจะชําระความของเจ้า� 23 เฟลิกส์สัง่ นายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้ แต่ลดหย่อนการกวดขันบ้าง ไม่ให้ห้ามผู้
ใดที่เป็นผู้ที่รู จั
้ กกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิ บัติหรือเยีย
่ มเยียน
เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง

24 เมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิกส์มากับภรรยาชื่อดรู สิลลาผู้เป็ นชาติยิว

ท่านให้เรียกเปาโลมา แล้วได้
ฟัง เปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อ ในพระคริสต์ 25 ขณะเมื่อ เปาโลอ้างถึง ความชอบธรรม ความอดกลัน
้ ใจทาง
กาม และการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั ้น เฟลิ กส์ก็กลัวจนตัวสัน
่ จึงพูดว่า “คราวนี้ จงไปก่อนเถอะ เมื่อ
เรามีโอกาส เราจะเรียกท่านมาอีก� 26 อีกนั ยหนึ่ งเฟลิกส์หวังใจว่า เปาโลจะให้เงินสินบนแก่ท่าน เพื่อท่าน
จะได้ ปล่อยเปาโล เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง เรียกเปาโลมาสนทนากัน บ่อยๆ 27 แต่ เมื่อ สองปี ล่วงไปแล้ว ปอรสิ อส
ั
เฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโลไว้ในคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เมื่อ เฟสทัส เข้า รับ ตําแหน่ ง ราชการได้ สามวัน แล้ว จึง ออกจากเมืองซี ซารียาขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
2 มหาปุ โรหิตกับคนสําคัญๆในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และได้ วง
ิ วอนท่าน 3 ขอให้กรุ ณาเขาโดยสัง่ ให้
ส่งเปาโลมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง 4 ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่า เปาโลนั ้น
ควรจะถู กค ุม ไว้ในเมืองซี ซารียา และอีก หน่ อยหนึ่ ง ท่านเองก็ จะกลับ ไปยัง เมืองนั ้น 5 ท่านจึง ว่า “ถ้า เปาโล
มีความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใด ให้ผู้ใดในพวกท่านที่สามารถลงไปด้วยกันกับเรายื่นฟ้องเอาเถิด� 6 เมื่อท่าน
พักอยู่ที่ นั ่นเกินกว่าสิบวันแล้ว ก็ได้ ลงไปยังเมืองซีซารียา ครันร
้ ุ่งขึ้นท่านจึงนั ่ งบัลลั งก์พิพากษา และสัง่ ให้
พาเปาโลเข้ามา 7 ครัน
้ เปาโลเข้ามาแล้ว พวกยิวที่ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มก็ยน
ื ล้อมไว้รอบ และกล่าวความ
อุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อ แต่พิสูจน์ ไม่ได้ 8 เปาโลจึงแก้คดีเองว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําอะไรผิดกฎหมาย
ของพวกยิว หรือต่อพระวิหาร หรือต่อซีซาร์� 9 ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า
“เจ้าจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มให้เราชําระความเรือ
่ งนี้ ที่นั ่นหรือ�
1

เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
“ข้าพเจ้าก็ กําลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลั งก์พิพากษาของซีซาร์อยู่แล้ว ก็ สมควรจะพิพากษา
ข้าพเจ้า 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 เขาฟ้อง
ข้าพเจ้านั ้นไม่จริงแล้ว ไม่มีผู้ใดมีอาํ นาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์� 12 ฝ่ายเฟส
ทัสเมื่อพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร์�
10 เปาโลตอบว่า

อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล

13 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน กษั ตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสก็ เสด็จมาเยีย
่ มคํานั บเฟสทัสยังเมืองซี ซา
รียา 14 ขณะที่ท่านค้างอยู่ที่ นั ่นหลายวัน เฟสทัสก็เล่าเรือ
่ งคดีของเปาโลให้กษั ตริย์ฟังว่า “มีชายคนหนึ่ งซึ่ง

เฟลิ กซ์ ได้ ขัง ทิง้ ไว้ 15 เมื่อ ข้าพเจ้า ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว มาฟ้องขอ
ให้ข้าพเจ้า ตัดสิน ลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้า จึง ตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ ธรรมเนี ยมของชาวโรมที่ จะมอบตัว จําเลย
ให้ตายก่อนที่ โจทก์ กับจําเลยมาพร้อมหน้ากัน และให้จําเลยมีโอกาสแก้ คดี ในข้อหานั ้น 17 ครัน
้ พวกเขามา
ถึงที่นี่ แล้ว ข้าพเจ้าจึงมได้
ิ รอช้า ในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นั่งบัลลังกพ
์ ิพากษาและสัง่ ให้พาจําเลยเข้ามา 18 เมื่อ
พวกโจทก์ ยน
ื ขึ้น เขามิ ได้ กล ่า วหาจําเลยเหมือนที่ ข้าพเจ้า คาดไว้ นั ้น 19 เป็น แต่ เพียงปัญหาเถียงกัน ด้วย
เรือ
่ งลัทธิศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ
่ งคนหนึ่ งที่ช่อ
ื เยซูซ่ึงตายแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ 20 เมื่อ
ข้าพเจ้า ยัง งงงวยอยู่ วา่ จะพิจารณาปัญหานั ้น อย่างไรดี จึง ถามเปาโลว่า จะยอมขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้
ชําระความนั ้นที่นั่นหรือไม่ 21 แต่เมื่อเปาโลได้อุทธรณ์ ขอให้ขังไว้เพื่อให้ออกัสตัสตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสัง่ ให้คุม
ขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาร์ได้� 22 อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสทัสว่า “ข้าพเจ้าใคร่จะฟังคนนั ้นด้วย�
เฟสทัสจึงกล่าวว่า “พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ฟังเขา� 23 ครันว
้ ันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยราช
บริพารเป็ นที่สง่าผ่าเผยมาก จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสําคัญๆทัง้ หลายใน
นครนั ้น แล ้ว เฟสทัส จึง สัง่ ให้ พาเปาโลเข้า มา 24 เฟสทัส จึง กล่าวว่า “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิปปา และท่านทัง้
หลายที่ อยู่ ด้วยกั นที ่ นี่ ท่านทัง้ หลายเห็น ชายคนนี้ ที่ บรรดาพวกยิว ได้ วงิ วอนข้าพเจ้า ทัง้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
และที่ นี่ ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป 25 แต่ ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ ทําผิดสิง่ ไรที่ ควรจะต้องตาย
และเพราะเขาเองได้อุทธรณ์ ถึงออกัสตัส ข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไป 26 ข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ ชด
ั
เรือ
่ งคนนี้ ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ โอ กษั ตริย์ อากร ิปปา หวัง ว่า เมื่อ ไต่สวนแล้ว ข้าพเจ้า จะมี เรือ
่ ง

หนั งสือกิจการ 25:27

พอที่ จะถวายรายงานไปได้ บ้าง
เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง�
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เพราะข้าพเจ้า เห็ นว ่า ที่ จะส่ง แต่ จําเลยไป และมิ ได้ ส่ง ข้อหาไปด้วย ก็
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เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา

“เราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหาเองได้� เปาโลจึงยื่นมือออกกล่าว
แก้คดีว่า 2 “ท่านกษั ตริย์อากริปปาเจ้าข้า ข้าพระองค์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แก้คดีต่อพระพักตร์พระองค์วัน
นี้ ในเรือ
่ งข้อ คดี ทัง้ ปวงซึ่ง พวกยิว กล่าวหาข้า พระองค์ นั ้น 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์ มี ความรู ชํ
้ านาญยิง่
ในบรรดาขนบธรรมเนี ยมและปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้ว เหตุฉะนั ้นขอพระองค์ได้โปรดทนฟังข้าพระองค์
4 พวกยิวท ง
ั ้ หลายก็ รู จั
้ กความเป็นอยู่ของข้าพระองค์ ตัง้ แต่ เป็นเด็กมาแล้ว คือตัง้ แต่ แรกข้าพระองค์ ได้ อยู่
ท่ามกลางชนชาติของข้าพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ักข้าพระองค์แต่เดิมมา ถ้าเขาจะยอมเป็นพยาน
ก็เป็นได้ว่าข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ ตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุด คือเป็นพวกฟาริสี 6 บัดนี้ ข้าพระองค์ต้องมายืน
ให้พิจารณาพิพากษา ก็เนื่ องด้วยเรือ
่ งมีความหวังใจในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวก
ข้า พระองค์ นั ้น 7 พวกข้า พระองค์ สิ บสองตระกูล ได้ อุตส่าห์ปรนนิ บัติ พระเจ้า ทัง้ กลางวัน กลางคืน ด้วยหวัง
ใจว่าจะบรรลุถึงความสําเร็จตามพระสัญญานั ้น ข้าแต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา เพราะความหวังใจอันนี้ พวกยิวจึง
ฟ้องข้าพระองค์ 8 เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงพากันถือว่า การที่พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการที่
เชื่อไม่ได้ 9 ข้าพระองค์เคยได้คิดในใจของตนเองว่า สมควรจะทําหลายสิง่ ซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธนั ้น 10 สิ ่ง เหล่า นั ้น ข้า พระองค์ ได้ กระทํา ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ ข้า พระองค์ รบ
ั อํานาจจากพวก
ปุโรหิต ใหญ่ แล้ว ข้า พระองค์ ได้ ขัง วิสุทธิชนหลายคนไว้ในคุก และครัน
้ เขาถูก ลงโทษถึง ตาย ข้า พระองค์ ก็
เห็นดี ด้วย 11 ข้า พระองค์ ได้ ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุก แห่ง และบังคับ เขาให้กล ่าวคํา หมิน
่ ประมาท
และเพราะข้า พระองค์ โกรธเขายิง่ นั ก ข้า พระองค์ ได้ ตามไปข่มเหงถึง เมืองในต่างประเทศ 12 ดัง นั ้น เมื่อ ข้า
พระองค์กําลังไปยังเมืองดามัสกัส ได้ถืออํานาจและงานที่ได้รับมอบหมายจากพวกปุโรหิตใหญ่ 13 โอ ข้าแต่
กษั ตริย์ ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกําลังเดินทางไป ข้าพระองค์ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิง่ กว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมา
จากท้องฟ้า ล้อมรอบข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายที่ ไปกับ ข้า พระองค์ 14 ครัน
้ ข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายล้ม
คะมํา ลงที่ ดิน ข้า พระองค์ ได้ ยิน พระสุรเสียงตรัส แก่ ข้า พระองค์ เป็น ภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ า
ข่มเหงเราทําไม ซึ่งเจ้าถีบประตักกย
็ ากนั ก� 15 ข้าพระองค์ทูลถามว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้
ใด� พระองค์จึงตรัสว่า ‘เราคือเยซูซ่ง
ึ เจ้าข่มเหง 16 แต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้า
เพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ ที่เราจะแสดง
ตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้ และจากคนต่างชาติทีเราจะใช้
่
เจ้าไปหานั้ น 18 เพื่อจะให้เจ้าเปิดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจาก
อํานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รบ
ั การยกโทษความผิดบาปของเขา และให้ได้รับมรดก
ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดยความเชื่อในเรา� 19 โอ ข้าแต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา เมื่อเป็น
เช่น นั ้น แล้ว ข้า พระองค์ จึง เชื่อ ฟัง นิ มิ ตซึ่ง มาจากสวรรค์ นั ้น 20 แต่ ข้า พระองค์ ได้ กล ่าวสัง่ สอนเขา ตัง้ ต้ นที ่
เมืองดามัสกัสและในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่นแคว้นยู เดีย และแก่ ชาวต่างประเทศ ให้เขากลับใจใหม่ ให้หัน
มาหาพระเจ้าและกระทําการซึ่งสมกับทกล
ี่ ับใจใหม่แล้ว 21 เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพระองค์ที่พระวิหาร
และพยายามหาช่องที่ จะฆ่า ข้า พระองค์ เสีย 22 เป็น เพราะพระเจ้า ได้ ทรงโปรดช่วยข้า พระองค์ 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
่ ง
ซึ่ง บรรดาศาสดาพยากรณ์ กับ โมเสสได้ กล ่าวไว้วา่ จะมี ขึ้น 23 คือ ว่า พระคริสต์ จะต้องทนทุกข์ ทรมาน และ
พระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่างชาติ โดยที่ ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนม์�
24 ครัน
้ เปาโลกําลังพูดแก้คดีอย่างนั ้น เฟสทัสจึงร้องเสียงดังว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้าคลัง่ ไปเสียแล้ว เจ้าเรียนรู ้
วิชามากจึงทําให้เจ้ าคลัง่ ไป� 25 แต่ เปาโลกล่าวว่า “ท่านเฟสทัสเจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่คลัง่ เลย แต่ ว่าได้ พู ด
คําแห่งความจริงและคําที่ปกติชนจะพูด 26 ด้วยว่าท่านกษั ตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ ดีแล้ว ข้าพระองค์
จึงกล้ากล่าวต่อพระพักตร์ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ เชื่อแน่ ว่า ไม่มีสักอย่างหนึ่ งในบรรดาเหตุ การณ์
เหล่ านั ้ นที ่ ได้ พ้น พระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่านั ้ นม ิ ได้ กระทํา กัน ในที่ ลับลี้ 27 ข้า แต่ กษั ตริย์ อากร
ิปปา พระองค์เชื่อพวกศาสดาพยากรณ์ หรือไม่พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์เชื่อ� 28 อากริปปาจึง
ตรัสกับเปาโลว่า “เราเกือบจะเป็ นคริสเตียนโดยคําชักชวนของเจ้า� 29 เปาโลจึงทูลว่า “จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้า ข้าพระองค์ มี ความปรารถนายิง่ นั กที่ จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระองค์ มิใช่พระองค์ องค์ เดียว แต่
คนทัง้ ปวงที่ ฟัง ข้า พระองค์ วัน นี้ ด้วย เว้น เสีย แต่ เครือ
่ งจองจํา นี้ � 30 และเมื่อ เปาโลกล่าวสิง่ เหล่า นี้ แล้ว
กษั ตริย์ กับ ผู้ วา่ ราชการเมืองและพระนางเบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่ นั่ง อยู่ ด้วยกัน จึง ลุก ขึ้น 31 ครัน
้ ออกไป
แล้ว จึง พากัน พูด ว่า “คนนี้ มิได้ ทํา สิง่ ใดที่ สมควรจะถูก ลงโทษถึง ตายหรือ จองจํา ไว้� 32 ฝ่ายอากริป ปาจึง
ตรัสกับเฟสทัสว่า “ถ้าคนนี้ มิได้อุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้�
1 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
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เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม

1 ครัน
้ ตัง้ ใจว่า พวกเราจะต้องแล่น เรือ ไปยัง ประเทศอิ ตาล ี

เขาจึง มอบเปาโลกั บน ัก โทษอื่น บางคนไว้กับ
นายร้อยคนหนึ่ งชื่อยู เลียส เป็นนายทหารในกองของออกัสตัส 2 เราทัง้ หลายจึงลงเรือลําหนึ่ งมาจากเมือง
อัด รามิททิ ยุ ม ซึ่ง จะออกไปยัง ตําบลที่ อยู่ ตามฝั่ งแคว้น เอเชีย เรือก ็ ออกทะเล มี คนหนึ่ ง อยู่ กับ เราชื่อ อาริ
สทารคัส ชาวมาซิ โดเนี ย ซึ่ง มาจากเมืองเธสะโลนิ กา 3 วันร ุ่ง ขึ้น เราได้ แวะที่ เมืองไซดอน ฝ่ายยู เลีย สมี ใจ
เมตตาปรานี แก่ เปาโล ยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทัง้ หลายเพื่อ จะได้ บรรเทาใจ 4 ครัน
้ เรือ ออกจากที่ นั่น
แล้ว จึง แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลม 5 เมื่อ แล่น ข้ามทะเลที่ อยู่ตรงแคว้นซี ลี เซ
ี ยก ับ แคว้น ปัมฟี เลีย ก็ มาถึง เมืองมิ ราที่ อยู่ ในแคว้น ลี เซ ีย 6 ที่ เมืองนั ้น นายร้อยได้ พบเรือ ลํา หนึ่ ง มาจาก
เมือ งอเล็ก ซานเดรีย จะไปยัง ประเทศอิ ตาล ี ท่านจึง ให้พวกเราลงเรือ ลํา นั ้น 7 เราแล่น ไปช้าๆหลายวัน และ
ได้ มาถึง เมืองคนี ดัส โดยยาก เมื่อ แล่น ทวนลมต่อ ไปไม่ ไหว เราจึง แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีต
ตรงเมืองสัลโมเน 8 เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่ งเกาะนั ้นอย่างยากเย็น เราจึงมายังตําบลหนึ่ งชื่อว่า ท่างาม เมือง
ลาเซี ยอยู่ ใกล้ ที่ นั่น 9 ครัน
้ เสีย เวลาไปมากแล้ว และการที่ จะเดิน เรือก ็ มี อันตราย เพราะเทศกาลอดอาหาร
ผ่านไปแล้ว เปาโลจึงเตือนสติเขาทัง้ หลาย 10 ว่า “ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้ จะมี
อันตรายและเสียหายมาก มิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกําปั่ นเท่านั ้นแต่ชีวิตของเราทัง้ หลายด้วย� 11 แต่นาย
ร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกําปั่ นมากกว่าเชื่อคําที่เปาโลกล่าวนั ้น 12 และเพราะว่าท่างามนั ้นไม่เหมาะพอที่
จะจอดในฤดูหนาว คนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั ่น เพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกส์ แล้
วจะจอดอยู่ที่นั ่นตลอดฤดูหนาว เมืองฟีนิกส์นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีต หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยง
เหนื อกับเฉี ยงใต้ 13 เมื่อลมทิศใต้ พัดมาเบาๆ เขาก็ คิดว่าสมความปรารถนาแล้ว จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่ ง
ไปตามเกาะครีต
พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว
แต่ แล่ นไปไม่ ชา้ เรือ กํา ปั่ นก ็ ถู กลมพายุ กล ้า ที่ เขาเรียกว่า ยุ ระกิ โล 15 ครัน
้ เรือ กําปั่ นถูก พายุ และต้าน
ลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม 16 เมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ งชื่อว่าคลาวดา เรา
จึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้แต่มีความลําบากมาก 17 เมื่อยกเรือขึ้นแล้ว เราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกําปั่ นไว้
และเพราะกลั วว ่า จะเกยสันดอนทราย จึง ลดใบลงแล้ วก ็ ปล่อยให้ ไปตามกระแสลม 18 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น เราก็ ขน
ของบรรทุกทิง้ เสีย เพราะถูกพายุใหญ่ 19 พอถึงวันที่สามเราก็ทิง้ เครือ
่ งใช้ในเรือกําปั่ นออกเสียด้วยมือของ
เราเอง 20 และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตัง้ หลายวันแล้ว และยังถูกพายุใหญ่อยู่ ความหวังที่ เรา
ทัง้ หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
14

เปาโลได้รบ
ั การหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน
ครัน
้ เขาได้ อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึง ยืน อยู่ ในหมู่ เขากล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านควรได้ ฟัง
ข้าพเจ้า และไม่ ควรออกจากเกาะครีต เลย จะได้ พ้น จากอันตรายนี้ และไม่ เสีย สิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอ
เตือนท่านทัง้ หลายให้ทําใจดีๆไว้ ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวต
ิ จะเสียก็แต่เรือเท่านั ้น 23 เพราะว่า
เมื่อคืนนี้ เองทูตสวรรค์ของพระเจ้าผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิ บัตินั ้นได้มายน
ื อยูใกล้
่
ข้าพเจ้า
24 ทูตนน
ั ้ กล่าวว่า ‘เปาโลเอ๋ย อย่ากลัวเลย ท่านจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ ส่วนคนทัง้ ปวงที่อยูในเรื
่
อกบท
ั ่านนั ้น ดู
เถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะเห็นแก่ท่าน� 25 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงทําใจดีๆไว้ เพราะ
ข้าพเจ้า เชื่อ พระเจ้า ว่า การณ์ จะเป็น ไปเหมือนอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรงกล่าวแก่ ข้าพเจ้า นั ้น 26 แต่ ว่า เราจะ
ต้องเกยเกาะแห่ง หนึ่ ง� 27 จนถึง คื นที ่ สิ บสี่ แล้ว เราก็ ยงั ถูก ซัด ไปซัด มาอยู่ในทะเลอาเดรีย ประมาณเที่ยง
คืนพวกกะลาสี ก็ สําคัญว่ามาใกล้ แผ่นดินแล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้าดู ก็ วัดได้ ลึกสี่ สิ บเมตร เมื่อไปอีกหน่ อยหนึ่ งก็
หยัง่ นํ้าวัดอีกได้สามสิบเมตร 29 เขาก็กลวว
ั ่าจะโดนฝั่ งที่มีหิน จึงทอดสมอท้ายสี่ตัว แล้วตัง้ หน้าคอยเวลารุ ง่
เช้า 30 เมื่อ พวกกะลาสี หาช่องจะหนี จากกําปั่ นและได้ หย่อนเรือ เล็ก ลงที่ ทะเลแล้ว ทํา ที วา่ จะทอดสมอจาก
หัว เรือ 31 เปาโลจึง กล่าวแก่ นายร้อยและพวกทหารว่า “ถ้า คนเหล่า นั ้น ไม่ คงอยู่ ในกําปั่ น ท่านทัง้ หลายจะ
รอดตายไม่ได้ เลย� 32 พวกทหารจึงตัดเชือกที่ ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงไป 33 เมื่อจวนรุ ง่ เช้าเปาโลจึงวิงวอน
คนทัง้ ปวงให้รบ
ั ประทานอาหารและกล่าวว่า “วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สิ บสี่ ที่ ท่านทัง้ หลายต้องค้างอยู่ ในเรือ และอด
อาหารมิได้รับประทานอะไรเลย 34 ฉะนั ้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทัง้ หลายให้รบ
ั ประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อ
จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ เพราะเส้นผมของผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียว� 35 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้น
แล้ว ท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทัง้ ปวง เมื่อหักแล้วกเ็ ริม
่ รับประทาน 36 คน
ทัง้ ปวงก็มีกําลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วย 37 เราทัง้ หลายที่ อยู่ในกําปั่ นนั ้นรวมสองร้อยเจ็ดสิบหกคน
38 เมื่อ รับ ประทานอาหารอิม
้ สว่าง
่ แล้ว จึง ขนข้าวสาลี ในกําปั่ นทิง้ เสีย ในทะเลเพื่อ ให้ กําปั่ นเบาขึ้น 39 ครัน
แล้วเขาก็ไม่รูว่้ าเป็นแผ่นดินอะไร แต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่ งที่มีหาด จึงตกลงกันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกย
หาดนั ้น 40 เขาจึงตัดสายสมอทิง้ เสียในทะเล แล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือ และชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่น
21
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ตรงเข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึงตําบลหนึ่ งที่ทะเลสองข้างบรรจบกัน กําปั่ นก็เกยดิน หัวเรือติดแน่ นออกไม่ได้
แต่ท้ายเรือนันก
้ ็แตกออกด้วยกําลังคลื่น 42 พวกทหารคิดจะฆ่านั กโทษทัง้ หลายเสีย กลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายนํ้า
หนี ไปได้ 43 แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตาย จึงห้ามพวกทหารมิให้ทําตามความคิดนั ้น แล้วสัง่ คน
ทัง้ หลายที่ วา่ ยนํ้า เป็น ให้กระโดดนํ้า ว่ายไปหาฝั่ งก ่อน 44 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เหลือ นั ้ นก ็ เกาะกระดานไปบ้าง
เกาะไม้กําปั่ นที่หก
ั ไปบ้าง ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็ถึงฝั่ งรอดตายหมดทุกคน

28
ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
1 ครัน
้ รอดพ้นภัยแล้ว พวกเขาจึงรู ว้ า่ เกาะนั ้นชื่อมอลตา 2 ฝ่ายชาวป่านั ้นมีความกรุ ณาแก่พวกเราเป็ นอ
ัน มาก เขาก่อ ไฟรับรองเราทุก คนเพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็ บก ง
ิ่ ไม้ แห ้ งม ัด หนึ่ ง มาใส่ ไฟ มี งู พิษ ตัว
หนึ่ งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่ 4 เมื่อพวกชาวป่านั ้นเห็นงูติดห้อยอยูที
่ ่มือของเปาโล
จึงพูดกนว
ั ่า “คนนี้ คงเป็นฆาตกรแน่ นอน ถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ยงั ไม่ยอมให้รอด
ตายไปได้� 5 แต่ เปาโลได้ สะบัดมือให้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตรายประการใดไม่ 6 ฝ่ายเขาทัง้ หลาย
คอยดู อยู่ คิด ว่า ท่านจะบวมขึ้น หรือ จะล้ม ลงตายทั นที แต่ ครัน
้ เขาคอยดู อยู่ ช้า นานมิ ได้ เห ็ นท่านเป็น อะไร
เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย
มีไร่นาอยูใกล้
่
ตําบลนั ้น ท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดีสามวัน 8 ต่อ
มาบิดาของปู บลิอัสนน
ั ้ นอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่าน
รักษาให้ หาย 9 ครัน
้ ทํา อย่างนั ้น แล้ว คนอื่นๆที่ เกาะนั ้น ซึ่ งม ี โรคต่างๆก็ มาหา และเขาก็ หายด้วย 10 เขาทัง้
หลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการ เมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั ่น เขาจึงนําสิง่ ของที่เราต้องการมาใส่
เรือ 11 ครัน
้ ล่วงไปสามเดือน พวกเราจึงลงในเรือกําปั่ นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยูที
่ ่เกาะนั ้น
ในฤดูหนาว กําปั่ นลํานั ้ นมีรู ปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอลลักซ์เป็นเครือ
่ งหมาย 12 พวกเราแวะที่ เมืองไซ
ราคิว
่ ่นั ่นสามวัน 13 เราออกจากที่นั่นออ
้ มไปยังเมืองเรยีอูม ครันร
้ ุ่งขึ้นลมทิศใต้ก็พัดมา วันที่สอง
้ ส์จอดอยูที
จึงมาถึงเมืองโปทิโอลี 14 เราพบพวกพี่น้องที่นั ่น และเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวัน แล้วเรา
จึง ไปถึง กรุ ง โรม 15 ครัน
้ พวกพี่ น้องในกรุ ง โรมได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา เขาจึง ออกมาพบเราที่ บ้านตลาดอัป ปี อส
ั
และที่บ้านสามร้าน เมื่อเปาโลเห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้น
7 เจ้าแห่งเกาะนั ้นชื่อปูบลิอส
ั

เปาโลที่กรุ งโรม

16 ครัน
้ พวกเรามาถึง กรุ ง โรม

นายร้อยได้ มอบพวกนั กโทษให้กับ ผู้ บัญชาการของค่ายนั ้น แต่ เขายอมให้
เปาโลอยู่คนเดียวต่างหาก ให้ทหารคนหนึ่ งคุมไว้ 17 ต่อมาครัน
้ ล่วงไปสามวันแล้ว เปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่
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 ต้องถูก มอบ
เป็น นั กโทษมาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น นั กโทษให้ อยู่ ในมือ ของพวกโรม 18 ครัน
้ พวกนั ้น ได้ ไต่ สวนข้าพเจ้า
แล้ วก็ประสงค์ จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย เพราะไม่มี เหตุ อะไรที่ ข้าพเจ้าควรจะต้องตาย 19 แต่ ว่าเมื่อพวกยิวพูด
คัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ ถึงซีซาร์ แต่มิใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้า 20 เหตุ
ฉะนั ้น เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง เชิญ ท่านทัง้ หลายมา เพื่อ จะได้ เห ็น หน้า และพู ดก ั บท ่าน เพราะที่ ข้าพเจ้า ถู
กล ่ามโซ่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยความหวัง ของชนชาติ อิสราเอล � 21 เขาทัง้ หลายจึง ตอบท่านว่า “พวกเราหาได้ รบ
ั
จดหมายจากแคว้น ยู เดีย กล่าวถึง ท่าน หรือ หามี พวกพี่ น้องผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดมารายงานหรือ กล่าวร้ายถึง ท่านไม่
22 แต่ ข้าพเจ้าทัง
้ หลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่า พวกที่
ถือลัทธินี้ ก็ถูกติเตียนทุกแห่ง� 23 เมื่อเขานั ดวันพบกับท่าน คนเป็นอันมากก็พากันมาหายังที่อาศัยของท่าน
ท่านจึงกล่าวแก่ เขาตัง้ แต่ เช้าจนเย็น เป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้า และชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระ
24 คํา ที่ ท่านกล่าวนั ้น
เยซู โดยใช้ ข้อความจากพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และจากคัมภีร ศาสดาพยากรณ์
์
บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ
เมื่อเปาโลได้ กล่าวข้อความแถมว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับ
บรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ถูกต้องดีแล้ว 26 ว่า ‘จงไปหาชนชาตินี้ และกล่าวว่า
พวกเจ้าจะได้ ยินก็จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็ จริง แต่ จะไม่ สังเกต 27 เพราะว่าจิตใจของชนชาติ นี้ ก็ เฉื่ อยชา
หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจ
ของเขา และจะหัน กลับ มา และเราจะรักษาเขาให้ หาย � 28 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรู ว่
้ า ความรอดของ
พระเจ้า ได้ ไปถึง คนต่างชาติ แล้ว และเขาจะฟั งด ้วย� 29 เมื่อ เปาโลได้ กล ่าวคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พวกยิ วก ็
25 และเมื่อเขาไม่ เห็นพ้องกันจึงลาไป

หนั งสือกิจการ 28:30
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หนั งสือกิจการ 28:31

ได้ จากไป และได้ เถียงกัน เป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึง ได้ อาศัย อยู่ ครบสองปี ในบ้านที่ ท่านเช่า และได้ ต้อนรับ
คนทัง้ ปวงที่มาหาท่าน 31 ทัง้ ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่ สอนเรือ
่ งพระเยซู คริสต์เจ้าโดยใจกล้า
ไม่มีผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดขัดขวาง

หนั งสือโรม 1:1
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หนั งสือโรม 1:17

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดับดังต่อไปนี้ 1 และ 2 เธสะโลนิ กา 1 และ 2 โครินธ์ กาลาเทีย
โรม ฟีเลโมน โคโลสี เอเฟซัส ฟีลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี (เปาโลอาจเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู ด้วย แม้
หนังสือเล่มนัน
้ ไม่ได้ บอกชื่อของผู้เขียนก็ตาม) แต่ในพระคัมภีรใหม่
์
หนังสือเหล่านี้ ไม่ได้เรียงตามลําดับนี้
เปาโล เกิด ที่ เมือง ทาร์ ซัส (ประ เท ศต รุ กี� ท่าน ได้ เรียน ศาสนา ศาสตร์ จาก อาจารย์ กามา ลิ เอล ที่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อสเทเฟนถู กหินขว้างจนตายเปาโลได้ อยู่ที่ นั ่นด้วย เปาโลรับเชื่อขณะที่ ท่านกําลังเดินทางไป
ยังเมืองดามัสกัส ท่านได้อยู่ที่ประเทศอาระเบียเป็นเวลา 3 ปี ท่านทํางานที่ เมืองทาร์ซัสและได้กลายเป็ นม
ิชชันนารีที่ยิง่ ใหญ่ในการประกาศแก่คนต่าง ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจากชาวกรีก (เป็น
พวกแสวงหาความรู �
้ และ เป็นชนชาติโรมัน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเปาโลไว้พร้อมสําหรับงานใหญ่ และ
การทุกข์ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโครินธ์ (ปี ค�ศ� 57-58) ท่านได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโรมัน
และส่งคําคํานั บมาจากอาควิลลาและปริสสิลลา ซึ่งเปาโลเคยทําเต็นท์ด้วยกันกับเขา (รม 16:3-5; กจ 18:3)
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้หลังจากที่ท่านได้รบ
ั เงินถวายจากชาวโครินธ์ ซึ่งส่งไปถึงวิสุทธิชนที่ยากจนที่กรุ
งเยรู ซาเล็ม (1 คร 16:1-3) และขณะที่ท่านกําลังจะส่งเงินถวายนี้ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม (รม 15:25-27) ผู้ส่ง
จดหมายฉบับนอ
ี้ าจจะเป็นฟอยเบซึ่งมาจากเคนเครียที่อยูใกล้
่
เมืองโครินธ์ เปาโลมีแผนการที่จะเดินทางไป
กรุ งโรม (ซึ่งสมัยนั ้ นมีประชาชนประมาณ 800,000 คน) และเห็นว่าท่านได้คํานั บพวกคริสเตียนหลายๆคน
โดยได้ เอ ่ย ชื่อ เป็น รายบุคคล แต่ ให้สังเกตว่า เปาโลไม่ ได้ คํา นั บ เปโตร ในบทที่ 16 เพราะว่า เปโตรไม่ เคยไป
กรุ งโรม
หน ังสือ โรมเป็น หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ในพระคัมภีร ์ ใหม่ ที่ เน้ น ถึง คํา สอนหลั กค ือ ความบาป ความรอดโดย
พระคุ ณ ความชอบธรรม ความรอดเป็น นิ ตย์ และความมัน
่ ใจในความรอด บทที่ 12-15 พู ดถึง หน้าที่ ของ
คริสเตียน และในบทที่ 16 เปาโลคํานั บพวกคริสเตียนที่กรุ งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวก และได้ ถู กแยกตัง้ ไว้สําหรับ
ข่าวประเสริฐของพระเจ้า 2 (คือข่าวประเสริฐที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยพวกศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ ในพระคัมภีร ์อน
ั บริสุทธิ ์� 3 เก ี่ย วกับ พระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา ผู้ บังเกิด ในเชื้อ สายของดาวิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความบริสุทธิ์ นั้น บ่ง ไว้
ด้วยฤทธานุ ภาพ คือ โดยการเป็น ขึ้น มาจากความตายว่า เป็น พระบุตรของพระเจ้า 5 โดยทางพระองค์ นั้น
พวกข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระคุณ และหน้า ที่ เป็ นอ ัค รสาวก เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ให้ชนชาติ ต่างๆเชื่อ
ฟังตามความเชื่อนั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย 7 เรียน บรรดา
ท่านที่ อยู่ ในกรุ ง โรม ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก และทรงเรียกให้ เป็ นว ิ สุทธิชน ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจาก
พระเจ้า พระบิดาของเราทัง้ หลาย และจากพระเยซู คริสต์ เจ้า จงดํารงอยู่ กับ พวกท่านเถิด 8 ประการแรก
ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ เหตุ ด้วยท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความ
เชื่อ ของพวกท่านเลื่องลือ ไปทัว่ โลก 9 เพราะพระเจ้า ผู้ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ รับใช้ด้วยชีวต
ิ จิตใจของข้าพเจ้า ในข่าว
ประเสริฐ แห่ง พระบุตรของพระองค์ นั ้น ทรงเป็น พยานของข้าพเจ้า ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้า
เอ่ย ถึง ท่านทัง้ หลายเสมอไม่ ว่างเว้น 10 ข้าพเจ้า ทูล ขอว่า ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า แล้ว ให้ ข้าพเจ้า ได้ มี
โอกาสไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย โดยอย่างหนึ่ งอย่างใดในที่สุดนี้ 11 เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่ จะได้ พบท่านทัง้
หลาย เพื่อจะได้ นําของประทานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้แก่ ท่านบ้าง เพื่อเสริมกําลังท่านทัง้ หลาย 12 คือเพื่อ
ข้าพเจ้า และท่านทัง้ หลายจะได้ หน ุน ใจซึ่ งก ัน และกัน โดยความเชื่อ ของเราทัง้ สองฝ่าย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย
บัดนี้ ข้าพเจ้า อยากให้ท่านทัง้ หลายทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้หลายครัง้ แล้ วว ่า จะมาหาท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ เก ็บ เกี่ยวผลในหมู่ พวกท่านด้วย เช่น เดียวกับ ในหมู่ ชนชาติ อื่นๆ (แต่ จนบัดนี้ ก็ ยั งม ี เหตุ ขัดข้องอยู�
่
14 ข้าพเจ้า เป็ น หนี้ ทัง
้ พวกกรีก และพวกชาวป่า ด้วย เป็น หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลาด้วย 15 ฉะนั ้น
ข้าพเจ้าก็เต็มใจพร้อมที่ จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทัง้ หลายที่ อยู่ในกรุ งโรมด้วย 16 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่
มีความละอายในเรือ
่ งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั ้นเป็นฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพื่อ
ให้ ทุ กคนที่ เชื่อ ได้ รับ ความรอด พวกยิ วก ่อน และพวกกรีกด ้วย 17 เพราะว่า ในข่าวประเสริฐ นั ้น ความชอบ
1
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ธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออก โดยเริม
็
้ ่า ‘คนชอบ
่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แลวว
่ ต้นกความเชื
ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ�
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด

18 เพราะว่า พระเจ้าทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความอธรรมและความไม่ชอบธรรม

ทัง้ มวลของมนุษย์ ที่เอาความไม่ชอบธรรมนั ้นขัดขวางความจริง
จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่

19 เหตุ ว่า เท่า ที่ จะรู จ
้ ักพระเจ้าได้ ก็ แจ้งอยู่กับใจเขาทัง้ หลาย

เพราะว่าพระเจ้าได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ เขา
แล้ว 20 ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ ไม่ ปรากฏของพระองค์ นั ้น คือ ฤทธานุ ภาพอัน นิ รัน ดร์และเทว
สภาพของพระเจ้า ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิง่ ที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั ้นเขาทัง้ หลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย
21 เพราะถึงแม้วา
่ เขาทัง้ หลายได้รู จั
้ กพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับทท
ี่ รงเป็น
พระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
เขาอ้างตั วว ่า เป็น คนมี ปัญญา เขาจึง กลายเป็น คนโง่เขลาไป 23 และเขาได้ เอาสง่า ราศี ของพระเจ้า ผู้
เป็นอมตะ มาแลกกับรู ปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรู ปนก รู ปสัตว์สี่เท้า และรู ปสัตว์เลื้อยคลาน
22

พระเจ้าทรงมอบมนุษย์ไว้กับความบาป การนั บถือรู ปเคารพ รักร่วมเพศ และความเลวทราม
พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติ อุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทําสิง่
ซึ่ง น่า อัปยศทางกายต่ อก ัน 25 เขาได้ เปล ี่ยนความจริง ของพระเจ้า ให้ เป็น ความเท็จ และได้ นม ัส การและ
ปรนนิ บั ติ สิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ ผู้ ทรงสร้าง ผู้ สมจะได้ รบ
ั ความสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ เอ
เมน 26 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงปล่อยให้เขามี ราคะตัณหาอัน น่า อัปยศ แม้แต่ พวกผู้ หญิง ของเขาก็ เปล
ี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ให้ผิด ธรรมชาติ ไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็ เลิก การสัมพันธ์กับ ผู้ หญิง ให้ถู กตาม
ธรรมชาติ เช่น กัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่ง ราคะตัณหาที่ มีต ่ อก ัน ผู้ ชายกับ ผู้ชายด้วยกัน ประกอบกิ จอ ัน ชัว่
ช้า อย่างน่า ละอาย เขาจึง ได้ รบ
ั ผลกรรมอัน สมควรแก่ ความผิด ของเขา 28 และเพราะเขาไม่ เห ็น ชอบที่ จะ
รู จ
้ ักพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม 29 พวกเขาเต็มไปด้วย
สรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่ ร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา การ
ฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การคิด ร้าย พู ดนิ นทา 30 ส่อ เสียด เกล ียดชัง พระเจ้า หยาบคาย จองหอง
อวดตัว ริทําชัว่ อย่างใหม่ ไม่เชื่อฟังบด
ิ ามารดา 31 อปัญญา ไม่รักษาคําสัญญา ไม่มีความรักกัน ไม่ยอมคืนดี
32
กัน ปราศจากความเมตตา แม้เขาจะรู ก
้ ารพิพากษาของพระเจ้าที่วา่ คนทัง้ ปวงที่ประพฤติเช่นนั ้นสมควร
จะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั ้น แต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั ้นด้วย
24 เหตุ ฉะนั ้น

2
พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน
โอ มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อ่น
ื นั ้น ท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลย เพราะ
เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ ได้ กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านที่ กล่าวโทษเขาก็ ยงั ประพฤติ อยู่อย่าง
เดียวกับ เขา 2 แต่ เรารู แน่
้ ว ่า การที่ พระเจ้า ทรงพิพากษาลงโทษคนที่ ประพฤติ เช่น นั ้ นก ็ เป็น ตามความจริง
3 โอ มนุษย์ เอ๋ย ท่านที่ กล ่าวโทษคนที่ ประพฤติ เช่น นั ้น และท่านเองยัง ประพฤติ เช่น เดียวกับ เขา ท่านคิด
หรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ 4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุ ณาคุณอันอุดมและ
ความอดกลัน
้ พระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่รู หรื
้ อว่า พระกรุ ณาคุณของพระเจ้านั ้ นมุ่งที่ จะ
ชักนําท่านให้กลับใจใหม่ 5 แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงสํ่าสมพระพิโรธให้แก่ตัวเอง
ในวันแห่งพระพิโรธนั ้น ซึ่งพระเจ้าจะทรงสําแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์
1 เหตุฉะนั ้น

ผู้ที่รักความชอบธรรม
พระองค์ จะทรงประทานแก่ ทุ กคนตามควรแก่ การกระทํา ของเขา 7 สําหรับ คนที่ พากเพียรทําความดี
แสวงหาสง่า ราศี เกียรติ และความเป็น อมตะนั ้น พระองค์ จะประทานชีว ิตน ิ รน
ั ดร์ให้ 8 แต่ พระองค์ จะทรง
พระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่ คนที ่ มัก ยกตนข่ มท ่านและไม่ เชื่อ ฟัง ความจริง แต่ เชื่อ ฟัง ความอธรรม
9 ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่จิตใจทุกคนที่ประพฤติชัว
่ แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย 10 แต่สง่า
ราศี เกียรติ และสันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดี แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย 11 เพราะ
ว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใดเลย 12 เพราะคนทัง้ หลายที่ ไม่มี พระราชบัญญัติ และทําบาปจะต้อง
พินาศโดยไม่ อา้ งพระราชบัญญั ติ และคนทัง้ หลายที่ มี พระราชบัญญัติ และทําบาปก็ จะต้องถูก พิพากษา
ตามพระราชบัญญั ติ 13 (เพราะว่า คนที่ เพียงแต่ ฟัง พระราชบัญญั ติ เท่านั ้น หาใช่ ผู้ ชอบธรรมจําเพาะพระ
6
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พักตร์พระเจ้าไม่ แต่ คนที ่ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ ต่างหากเป็นผู้ชอบธรรม 14 เพราะเมื่อชนต่างชาติ
ซึ่ง ไม่ มี พระราชบัญญัติ ได้ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ โดยปกติ วิสัย คนเหล่า นี้ แม้ ไม่มี พระราชบัญญัติ ก็
เป็น พระราชบัญญั ติ แก่ ตัว เอง 15 คือ แสดงให้ เห ็ นการกระทํา ที่ เป็น ตามพระราชบัญญั ติ นั ้ นม ี จาร ึ กอยู่ ใน
จิตใจของเขา และใจสํานึ กผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั ้นแหละ จะกล่าว
โทษตัว หรือ อาจจะแก้ตัว ให้ เขา) 16 ในวันที ่ พระเจ้า จะทรงพิพากษาความลับ ของมนุษย์ โดยพระเยซู คริสต์
ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น
พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก
17 ดูเถิด

ท่านเรียกตัวเองว่า ยิว และพึ่งพระราชบัญญัติและยกพระเจ้าขึ้นอวด 18 และว่าท่านรู จ
้ ักพระทัย
ของพระองค์ และเห็นชอบในสิง่ ที่ ประเสริฐ เพราะว่าท่านได้ เรียนรู ในพระราชบั
้
ญญัติ 19 และท่านมัน
่ ใจว่า
ท่านเป็นผู้จูงคนตาบอด เป็นความสว่างให้แก่คนทัง้ หลายที่ อยู่ในความมืด 20 เป็นผู้สอนคนโง่ เป็ นครูของ
เด็ก เพราะท่านมีแบบอย่างของความรู แ
้ ละความจริงในพระราชบัญญัตินั ้น 21 ฉะนั ้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคน
อื่น จะไม่ สอนตัว เองหรือ เมื่อ ท่านเทศนาว่า ไม่ ควรลัก ทรัพย์ ตั วท ่านเองลัก หรือ เปล่า 22 ท่านผู้ ที่ สอนว่า ไม่
ควรล่วงประเวณี ตัวท่านเองล่วงประเวณี หรือเปล่า ท่านผูร้ งั เกียจรู ปเคารพ ตัวท่านเองปล้นวห
ิ ารหรือเปล่า
23 ท่านผู้ โอ้ อวดในพระราชบัญญั ติ ตั วท ่านเองยัง ลบหลู่ พระเจ้า ด้วยการละเมิด พระราชบัญญั ติ หรือ เปล่า
24 เพราะมี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘คนต่างชาติ พู ดหมิน
่ ประมาทต่อ พระนามของพระเจ้า ก็ เพราะท่านทัง้ หลาย�
25 ถ้า ท่านรักษาพระราชบัญญั ติ พิธ ีเข ้าสุ หน ั ตก ็ เป็ น ประโยชน์ จริง แต่ ถ้า ท่านละเมิด พระราชบัญญั ติ การ
ที่ ท่านเข้า สุ หน ั ตน ั ้นก ็ เหมือนกับ ว่า ไม่ ได้ เข ้า เลย 26 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ที่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ยัง รักษาความชอบ
ธรรมแห่ง พระราชบัญญั ติ แล้ว การที่ เขาไม่ ได้ เข ้าสุ หน ั ตน ัน
้ จะถือ เหมือนกับ ว่า เขาได้ เข ้าสุ หน ัต แล้ว ไม่ ใช่
หรือ 27 และคนทัง้ หลายที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง เป็น ตามธรรมชาติ อยู่ แล้ว แต่ ได้ ทํา ตามพระราชบัญญั ติ เขาจะ
ปรับโทษท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติ และได้ เข้าสุ หนัตแล้ว แต่ ยังละเมิดพระราชบัญญัติ นั ้น 28 เพราะ
ว่า ยิว แท้ มิใช่ คนที ่ เป็น ยิว แต่ ภายนอกเท่านั ้น และการเข้า สุ หน ัต แท้ ก็ ไม่ใช่ การเข้า สุ หน ัต ซึ่ง ปรากฏที่ เนื้ อ
หนั งเท่านั ้น 29 คนที ่เป็นยิวแท้ คือคนที่ เป็นยิวภายใน และการเข้าสุ หนัตแท้ นั้นเป็นเรือ
่ งของจิตใจตามจิต
วิญญาณ มิใช่ตามตัวบทบัญญัติ คนอย่างนั ้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
ถ้า เช่น นั ้น พวกยิว จะได้ เปรียบคนอื่น อย่างไร และการเข้า สุ หน ั ตน ัน
้ จะมี ประโยชน์ อะไร 2 มี ประโยชน์
มากในทุก สถาน เป็น ต้ นว ่า พวกยิว ได้ เป็น ผู้รบ
ั มอบให้ รก
ั ษาพระดํารัส ของพระเจ้า 3 ถึ งม ี บางคนไม่ เชื่อ
ความไม่เชื่อของเขานั ้นจะทําให้ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไร้ประโยชน์ หรือ 4 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั ้น เลย ถึง แม้ ทุ กคนจะพู ดม ุ สาก ็ ขอให้ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง เถิด ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เพื่อ พระองค์ จะ
ได้ ปรากฏว่า ทรงเป็น ผู้ สัตย์ ซื่อ ในพระดํารัส ทัง้ หลายของพระองค์ และทรงมี ชย
ั เมื่อ เขาวินิจฉั ย พระองค์�
5 แต่ถ้าความอธรรมของเราเป็ นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะว่าอย่างไร จะว่าพระเจ้าทรง
ลงอาญาโดยไม่ ยุติ ธรรมอย่างนั ้น หรือ (ข้าพเจ้า พู ดอย ่า งมนุษย์� 6 พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้เป็น เช่น นั ้น เลย
เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น แล้ว พระเจ้า จะทรงพิพากษาโลกได้ อย่างไร 7 เพราะถ้า ความจริง ของพระเจ้า ปรากฏ
มากยิง่ ขึ้นเพราะเหตุความอสัตย์ของข้าพเจ้าเป็ นที่ให้เกิดเกียรติยศแด่พระองค์แล้ว ทําไมเขาจึงยังลงโทษ
ข้าพเจ้าว่าเป็นคนบาป 8 และทําไมเราจึงไม่ทําความชัว่ เพื่อความดี จะได้ เกิดขึ้น (ตามที่ เราได้ ถู กกล่าวร้าย
และตามที่บางคนยืนยันว่าเราได้กล่าวอย่างนั ้น� พระอาชญาของคนเช่นนั ้นก็ยุติธรรมแล้ว
1

ทุกคนเป็นคนบาป
9 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็ นอย่างไร

พวกเราจะได้เปรียบกว่าพวกเขาหรือ เปล่าเลย เพราะเราได้ชีแจงให้
เห็นแล้วว
้
่า ทัง้ พวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อํานาจของบาปทุกคน 10 ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคน
ชอบธรรมสัก คนเดียว ไม่มี เลย 11 ไม่มี คนที ่ เข้าใจ ไม่มี คนที ่ แสวงหาพระเจ้า 12 เขาทุก คนหลงทางไปหมด
เขาทัง้ ปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันทัง้ สิน
้ ไม่มีสักคนเดียวที่ทําดี ไม่มีเลย 13 ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิ
ดอยู่ เขาใช้ลิน
้ ของเขาในการล่อลวง ภายใต้ ริมฝีปากของเขามีพิษของงู ร้าย 14 ปากของเขาเต็ มด้วยคําแช่
งด่าและคําขมขื่น 15 เท้าของเขาว่องไวในการทําให้นองเลือด 16 ในทางเดินของเขามีความพินาศและความ
ทุกข์ 17 และเขาไม่รู จั
้ กทางแห่งสันติสุข 18 ในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้า� 19 บัดนี้ เรารู แล
้ ้
วว่าพระราชบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั ้น ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั ้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคน
และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกมีความผิดจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 20 เพราะฉะนั ้นจึงไม่มีเนื้ อหนั งคนหนึ่ ง
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คนใดเป็น ผู้ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ได้ โดยการประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ เพราะว่า โดย
พระราชบัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

21 แต่บัดนี้ ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั ้นปรากฏนอกเหนื อพระราชบัญญัติ

บัญญัติกับพวกศาสดาพยากรณ์ เป็นพยานอยู่

ซึ่งพระราช

พระราชบัญญัติมัน
่ คงยิง่ ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์

22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซู คริสต์ สําหรับทุกคนและแก่ ทุ

กคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทัง้ หลายไม่ต่างกัน 23 เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า 24 แต่
พระเจ้าทรงพระกรุ ณาให้เราเป็นผูชอบธรรม
้
โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว
25 พระเจ้า ได้ ทรงตัง
้ พระเยซู ไว้ ให้ เป็ นที ่ ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อ ในพระโลหิต ของพระองค์ เพื่อ
สําแดงให้เห ็น ความชอบธรรมของพระองค์ ในการที่ พระเจ้า ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย และทรงยกบาปที่ ได้ ทํา
ไปแล้ วน ัน
้ 26 และเพื่อ จะสําแดงความชอบธรรมของพระองค์ ในปัจจุบัน นี้ วา่ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม
และทรงโปรดให้ ผู้ ที่ เชื่อ ในพระเยซู เป็น ผู้ ชอบธรรมด้วย 27 เมื่อ เป็น เช่น นั ้น แล้ว เราจะเอาอะไรมาอวด ก็
หมดหนทาง จะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทาง อ้างหลักการประพฤติหรือ ไม่ใช่ แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อ
28 เหตุฉะนั ้นเราทัง
้ หลายสรุ ปได้ว่า คนหนึ่ งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนื อการ
ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ 29 หรือ ว่า พระเจ้า นั ้น ทรงเป็น พระเจ้า ของยิว พวกเดียวเท่านั ้น หรือ พระองค์
ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือ ถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วย 30 เพราะ
ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์จะทรงโปรดให้คนทีเข
่ ้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
และจะทรงโปรดให้คนที ่ไม่ ได้ เข้าสุ หนัตเป็นคนชอบธรรมก็ เพราะความเชื่อดุจกัน 31 ถ้าเช่นนั ้นเราลบล้าง
พระราชบัญญัติด้วยความเชื่อหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เรากลับสนั บสนุนพระราชบัญญั
ติเสียอีก

4

อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง

1 ถ้าเช่นนั ้น

เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์ อะไรตามเนื้ อหนั งเล่า

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
เพราะถ้า อับ ราฮัม เป็น ผู้ ชอบธรรมโดยการกระทํา ท่านก็ มี ทางที่ จะอวดได้ แต่ มิใช่ จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้า 3 ด้วยว่าพระคัมภีรว์ า่ อย่างไร ก็ ว่า ‘อับราฮัมได้ เชื่อพระเจ้า และพระองค์ ทรงนั บว่าเป็นความชอบ
ธรรมแก่ ท่าน � 4 ดัง นั ้น คนที่ อาศัย การกระทํา ก็ ไม่ ถือว่า บําเหน็ จ ที่ ได้ นั ้น เป็น เพราะพระคุ ณ แต่ ถือว่า บํา
เหน็ จน ัน
้ เป็น ค่าแรงของงานที่ ได้ ทํา 5 ส่วนคนที่ มิได้ อาศัย การกระทํา แต่ ได้ เชื่อ ในพระองค์ ผู้ ทรงโปรดให้
คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ ความเชื่อของคนนั ้นต้องนั บว่าเป็นความชอบธรรม 6 ดังที่ ดาวิดได้กล่าวถึง
ความสุขของคนที่ พระเจ้าได้ ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิ ได้ อาศัยการกระทํา 7 ว่า ‘คนทัง้ หลายซึ่ง
พระเจ้าทรงโปรดยกความชัว่ ช้าของเขาแล้ว และพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วกเป็
็ นสุข 8 บุคคล
ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข�
2

ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
ถ้า เช่น นั ้น ความสุ ขม ี แก่ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต พวกเดียวหรือ หรือ ว่า มี แก่ พวกที่ มิได้ เข ้าสุ หน ั ตด ้วย เพราะ
เรากล่าวว่า “เพราะความเชื่อ นั ้น เองทรงถือว่า อับ ราฮัม เป็น คนชอบธรรม� 10 แต่ พระเจ้า ทรงถือ อย่างไร
เมื่อท่านเข้าสุ หนัตแล้วหรือ หรือเมื่อยังไม่ได้เข้าสุหนั ต มิใช่เมื่อท่านเข้าสุ หนัตแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้า
สุหนั ต 11 และท่านได้ เข้าสุ หนัตเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญ เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเชื่อ
ที่ ท่านได้ มี อยู่ เมื่อ ท่านยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต เพื่อ ท่านจะได้ เป็น บิดาของคนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ทัง้ ที่ เมื่อ เขายัง ไม่ ได้
เข้าสุหนั ต เพื่อจะถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วย 12 และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั ้ นที ่เข้าสุหนั ต ที่ มิได้
เพียงแต่เข้าสุ หนัตเท่านั ้น แต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทัง้ หลาย ซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่าน
ยังไม่ได้เข้าสุหนั ต
9

เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ

13 เพราะว่าพระสัญญาที่ ประทานแก่อบ
ั ราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของท่าน

ที่ว่าจะได้ทัง้ พิภพเป็นมรดกนั ้น
ไม่ ได้ มี มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความชอบธรรมที่ เก ิด จากความเชื่อ 14 เพราะถ้า เขาเหล่านั ้ นที ่
ถือตามพระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์ อะไร และพระสัญญาก็เป็ นอันไร้ประโยชน์
15 เพราะพระราชบัญญัตินั ้นกระทําให้ทรงพระพิโรธ แต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติ ที่นั ่นกไม่
็ มีการละเมิดพระ
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ราชบัญญั 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 ถือ พระราชบัญญั ติ
พวกเดียว แต่แก่คนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคน 17 (ตามที่มีเขียนไว้แล
้วว่า ‘เราได้ ให้เจ้ าเป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย�) ต่อพระพักตร์พระองค์ ที่ ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้
คนที ่ ตายแล้ว ฟื้ นชีวต
ิ ขึ้น มา และทรงเรียกสิง่ ของที่ ยั งม ิ ได้ เป็น ให้เป็น ขึ้น 18 ฝ่ายอับ ราฮั มน น
ั ้ เมื่อ ไม่ มี หวัง
ซึ่ง เป็ นที ่ น่า ไว้ใจก็ ยงั ได้ เชื่อ ไว้ใจ มี ความหวัง ว่า จะได้ เป็น บิดาของประชาชาติ มากมาย ตามคํา ที่ ได้ ตรัส ไว้
แล้วว่า ‘เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั ้น� 19 และความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลง ถึงแม้อายุของท่านได้
ประมาณร้อยปี แล้ว ท่านก็ มิได้ คิด ว่า ร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้ว และมิ ได้ คิด ว่า ครรภ์ นางซา
ราห์ เป็น หมัน 20 ท่านมิ ได้ หวัน
่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ ท่านมี ความเชื่ อม ัน
่ คงยิง่ ขึ้น จึง
ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า 21 ท่านเชื่อมนว
ั ่ ่า พระองค์ทรงฤทธิส
์ ามารถกระทําให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ตรั
สส ัญญาไว้ 22 ด้วยเหตุ นี้ เอง พระเจ้า ทรงถือว่า ความเชื่อ ของท่านเป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน 23 แต่ คํา ว่า
‘ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน� นั ้น มิได้ เขียนไว้สําหรับท่านแต่ ผู้เดียว 24 แต่ สําหรับพวกเราด้วย
จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ฟื้ นขึ้นจากความตาย 25 คือพระองค์ ผู้ทรงถูกมอบไว้เพราะการละเมิดของเรา และได้ ทรงฟื้ นขึ้นจากความ
ตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

5
พระพรแห่งความชอบธรรม

1 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว

เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึง ได้ เข้าในร่มพระคุณ ที่ เรายืนอยู่โดยความเชื่อ และเรา
ชื่นชมยินดี ในความหวัง ใจว่า จะได้ มี ส่วนในสง่า ราศี ของพระเจ้า 3 ยิง่ กว่า นั ้น เราชื่นชมยินดี ในความทุกข์
ยากด้วย เพราะเรารู ว้ า่ ความทุกข์ยากนั ้นทําให้เกิดความอดทน 4 และความอดทนทําให้เกิดมีประสบการณ์
และประสบการณ์ ทําให้เกิดมีความหวังใจ 5 และความหวังใจมิได้ทําให้เกิดความละอาย เพราะเหตุวา่ ความ
รักของพระเจ้าได้หลัง่ ไหลเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เรา
แล้ว 6 ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อช่วยคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7 ไม่
ใคร่จะมี ใครตายเพื่อ คนชอบธรรม แต่ บางที จะมี คนอาจตายเพื่อ คนดี ก็ได้ 8 แต่ พระเจ้า ทรงสําแดงความ
รัก ของพระองค์ แก่ เราทัง้ หลาย คือ ขณะที่ เรายัง เป็น คนบาปอยู่ นั ้น พระคริสต์ ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อ เรา
9 เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิง
่ กว่านั ้น เราจะพ้นจากพระพิโรธ
โดยพระองค์ 10 เพราะว่า ถ้า ขณะที่ เรายัง เป็น ศั ตรู เราได้ กล ับ คืนดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระบุตรของพระองค์
สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่านั ้ นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่ 11 มิใช่เพียง
เท่านั ้น เราทัง้ หลายยัง ชื่นชมยินดี ในพระเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เพราะโดย
พระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์

12 เหตุ ฉะนั ้น เช่น เดีย วกั บท ี่ บาปได้ เข ้า มาในโลกเพราะคนๆเดียว

และความตายก็ เก ิ ดมาเพราะบาปนั ้น
และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทําบาป 13 (บาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมี
พระราชบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป 14 อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงําตลอด
มาตัง้ แต่ อาด ัม จนถึง โมเสส แม้ คนที ่ มิได้ ทําบาปอย่างเดียวกับ การละเมิด ของอาดัม ผู้ ซึ่ง เป็น แบบของผู้ ที่
จะเสด็จมาภายหลัง 15 แต่ของประทานแห่งพระคุณนั ้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั ้นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอ
ัน มากต้องตายเพราะการละเมิด ของคนๆเดียว มากยิง่ กว่า นั ้น พระคุณ ของพระเจ้า และของประทานโดย
พระคุณของพระองค์ผูเดี
้ ยวนั ้น คือพระเยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์ แก่คนเป็นอันมาก 16 และของประทานนั ้นกไม่
็
เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั ้นคนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการละเมิดเพียง
ครัง้ เดียวนั ้น ได้นําไปสู่การลงโทษ แต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครัง้ นั ้นนําไปสู่ความชอบธรรม
17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั ้นคนเดียว เป็ นเหตุให้ความตายครอบงําอยู่โดยคนนั ้นคนเดียว มาก
ยิง่ กว่านั ้นคนทัง้ หลายที่ รบ
ั พระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็ จะดํารงชีวต
ิ และ
ครอบครองโดยพระองค์ ผู้เดียว คือพระเยซู คริสต์) 18 ฉะนั ้นการพิพากษาลงโทษได้ มาถึงคนทัง้ ปวงเพราะ
การละเมิดของคนๆเดียวฉั นใด ความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียวก็นําของประทานแห่งพระคุณมาถึงทุก
คนฉั น นั ้น คือ ความชอบธรรมแห่ง ชีวต
ิ 19 เพราะว่า คนเป็ นอ ัน มากเป็น คนบาปเพราะคนๆเดียวที่ มิได้ เชื่อ
ฟังฉั นใด คนเป็ นอันมากก็ เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ ผู้เดียวที่ ได้ ทรงเชื่อฟังฉั นนั ้น 20 เมื่อมีพระราช
บัญญัติก็ ทําให้มีการละเมิดพระราชบัญญัติ ปรากฏมากขึ้น แต่ ที่ ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่ นั ่นพระคุณก็ จะ
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ไพบูลย์ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อว่าบาปได้ ครอบงําทําให้ถึงซึ่งความตายฉั นใด พระคุณก็ ครอบงําด้วยความชอบธรรม
ให้ถึงซึ่งชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉั นนั ้น

6
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่ ขึ้นหรือ 2 ขอพระเจ้า
อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย พวกเราที่ ตายต่อ บาปแล้ว จะมี ชี วิต ในบาปต่อ ไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า
เราทัง้ หลายที่ ได้ รับบัพติศมาเข้าในพระเยซู คริสต์ ก็ได้ รับบัพติศมานั ้นเข้าในความตายของพระองค์ 4 เหตุ
ฉะนั ้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์ แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั ้น เหมือนกั บที่พระคริสต์
ได้ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมี ของพระบิดาอย่างไร เราก็ จะได้ ดําเนิ นตามชีวต
ิ
ใหม่ ด้วยอย่างนั ้น 5 เพราะว่า ถ้า เราเข้า สนิ ท กับ พระองค์ แล ้ว ในการตายอย่างพระองค์ เราก็ จะเป็น ขึ้น มา
อย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทัง้ หลายรู แล
้ ้วว่า มนุษย์เก่าของเรานั ้นได้ถูกตรึงไว้
กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวทบ
ี่ าปนั ้นจะถูกทําลายให้สิ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 7 เพราะว่าผู้
ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป 8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย 9 เรา
ทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า พระคริสต์ที่ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้ วนน
ั ้ จะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงํา
พระองค์ ต่อ ไปไม่ 10 ด้วยว่าซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตายนั ้น พระองค์ ได้ ทรงตายต่อ บาปหนเดียว แต่ ซึ่ง พระองค์
ทรงมีชีวิตอยูนั
่ ้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
1 ถ้าเช่นนั ้นแล้วเราจะว่าอย่างไร

ทาสแห่งความชอบธรรม
เหมือนกัน เช่น นั ้น แหละ ท่านทัง้ หลายจงถือว่า ท่านได้ ตายต่อ บาปและมี ชี วิตอยู่ เพื่อ พระเจ้า ในพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ บาปครอบงํา กายที่ ต้องตายของท่าน ซึ่ง ทําให้
ต้องเชื่อ ฟัง ตัณหาของกายนั ้น 13 อย่า ยกอวัยวะของท่านให้ แก่ บาป ให้ เป็น เครือ
่ งใช้ ในการอธรรม แต่ จง
ถวายตัวของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหนึ่ งคนที่ เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็น
เครือ
่ งใช้ ในการชอบธรรมถวายแด่ พระเจ้า 14 เพราะว่า บาปจะมี อาํ นาจเหนื อ ท่านทัง้ หลายต่อ ไปก็ หามิได้
เพราะว่าท่านทัง้ หลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ 15 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะ
ทําบาปเพราะมิได้อยูใต้
่ พระราชบัญญัติแต่อยูใต้
่ พระคุณกระนั ้นหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย
16 ท่านทัง
้ หลายไม่ รู หรื
้ อ ว่า ท่านจะยอมตัว รับ ใช้ เชื่อ ฟัง คํา ของผู้ ใด ท่านก็ เป็น ทาสของผู้ ที่ ท่านเชื่อ ฟัง นั ้น
คือ เป็น ทาสของบาปซึ่ง นํา ไปสู่ ความตาย หรือ เป็น ทาสของการเชื่อ ฟัง ซึ่ง นํา ไปสู่ ความชอบธรรม 17 แต่ จง
ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นท่านเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้ ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคําสอนนั ้นซึ่ง
ทรงมอบไว้แก่ท่าน 18 เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้กลายเป็นทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้ายก
เอาตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื้ อหนั งของท่านอ่อนกําลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาส
ของการโสโครกและของความชัว่ ช้าซ้อนชัว่ ช้าฉั นใด บัดนี้ ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบ
ธรรม เพื่อ ให้ ถึง ความบริสุทธิ์ ฉั น นั ้น 20 เพราะเมื่อ ท่านทัง้ หลายเป็น ทาสของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ ได้
ครอบครองท่าน 21 ขณะนั ้นท่านได้ผลประโยชน์ อะไรในการเหล่านั ้น ซึ่งบัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ละอาย ด้วยว่าที่
สุดท้ายของการเหล่านั ้ นก็คือความตาย 22 แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับ
มาเป็นผูรั
้ บใช้ของพระเจ้าแล้ว ผลที่ท่านได้รบก
ั ค
็ ือความบริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ 23 เพราะว่า
ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ในพระเยซู คริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา
11

7

การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
ท่านไม่รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู พระราชบั
้
ญญัติแล้ว) ว่าพระราชบัญญัตินั ้นมีอาํ นา
จเหนื อมนุษย์ เฉพาะในขณะที่ ยั งม ี ชี วิตอยู่ เท่านั ้น 2 เพราะว่า ผู้ หญิง ที่ สามี ยั งม ี ชี วิตอยู่ นั้น ต้องอยู่ ใต้ พระ
ราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามีภรรยา แต่ถ้าสามีตาย ผูหญิ
้
งนั ้นกพ
็ ้นจากพระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี
สามี ภรรยา 3 ฉะนั ้น ถ้า ผู้ หญิง นั ้น ไปแต่งงานกับ ชายอื่น ในเมื่อ สามียั งม ี ชี วิ ตอยู่ นางก็ ได้ ชื่อ ว่า เป็น หญิง
ล่วงประเวณี แต่ ถ้า สามี ตายแล้ว นางก็ พ้น จากพระราชบัญญั ติ นั ้น แม้ นางไปแต่งงานกับ ชายอื่ นก ็ หาผิด
ประเวณี ไม่ 4 เช่น นั ้น แหละ พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ ทางพระ
กายของพระคริสต์ด้วย เพื่อท่านจะตกเป็นของผูอื
้ ่น คือของพระองค์ผูทรงฟื้
้
นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพื่อ
เราทัง้ หลายจะได้ เก ิด ผลถวายแด่ พระเจ้า 5 เพราะว่า เมื่อ เราเคยมี ชี วิต ตามเนื้ อ หนั ง ตัณหาชัว่ ซึ่ง เป็น มา
โดยพระราชบัญญัติได้ทําให้อวัยวะของเราเกิดผลนําไปสู่ความตาย 6 แต่บัดนี้ เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติ
คือ ได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ ที่ ได้ ผูกมัด เราไว้ เพื่อ เราจะได้ ไม่ ประพฤติ ตามตั วอ ักษรในประมวลพระราช
บัญญัติเก่า แต่จะดําเนิ นชีวต
ิ ใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

หนั งสือโรม 7:7
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พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด
ว่าพระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย แต่ว่า
ถ้า มิ ใช่ เพราะพระราชบัญญั ติ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู จั
้ ก บาป เพราะว่า ถ้า พระราชบัญญั ติ มิได้ ห้ามว่า “อย่า
โลภ� ข้าพเจ้าก็จะไม่รู ว่
้ าอะไรคือความโลภ 8 แต่ว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั ้นเป็นช่อง ทําให้ตัณหาชัวท
่ ุ
กอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าถ้าไม่มีพระราชบัญญัติ บาปก็ ตายเสียแล้ว 9 เพราะครัง้ หนึ่ งข้าพเจ้า
ดํารงชีวต
ิ อยู่ โดยปราศจากพระราชบัญญั ติ แต่ เมื่ อม ี พระบัญญั ติ บาปก็ กล ับ มี ข้ึ นอ ีก และข้าพเจ้า ก็ ตาย
10 พระบัญญัตินั ้นซึ่งมีข้น
ึ เพื่อให้มีชว
ิ ข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุที่ทําให้ถึงความตาย 11 เพราะว่าบาปได้
ี ต
ถือเอาพระบัญญัติ นั ้น เป็น ช่องทางล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้า ให้ตายด้วยพระบัญญัติ นั ้น 12 เหตุ
ฉะนั ้น พระราชบัญญั ติ จึง เป็น สิง่ บริสุทธิ ์ และพระบัญญั ติ ก็ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี 13 ถ้า เช่น นั ้น สิ ่ง ที่ ดี
กล ับ ทําให้ข้าพเจ้า ต้องตายหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้เป็น เช่น นั ้น เลย บาปต่างหาก คือ บาปซึ่ง อาศัย สิง่ ที่
ดีน ั ้นทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้องตาย เพื่อ จะให้ ปรากฏว่า บาปนั ้น เป็น บาปจริง และโดยอาศัย พระบัญญั ติ นั ้น บาปก็
ปรากฏว่าชัว่ ร้ายยิง่ นั ก 14 เพราะเรารู ว้ า่ พระราชบัญญัตินั ้นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่
เนื้ อหนั งถูกขายไว้ให้อยูใต้
่ บาป
7 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร

การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ

15 ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจการกระทํา ของข้าพเจ้า เอง เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ทํา สิง
่ ที่ ข้าพเจ้าปรารถนาที่ จะทํา แต่
กล ับ ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า เกลียดชัง นั ้น 16 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาที่ จะทํา ข้าพเจ้า ก็

ยอมรับว่าพระราชบัญญัตินั ้นดี 17 ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงมิใช่ผู้กระทํา แต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั ่นเองเป็น
ผูทํ
้ า 18 ด้วยว่าข้าพเจ้ารู ว้ า่ ในตัวข้าพเจ้า (คือในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้า� ไม่มีความดีประการใดอยูเลย
่
เพราะ
ว่า เจตนาดี ข้าพเจ้า ก็ มี อยู่ แต่ ซึ่ง จะกระทํา การดี นั้น ข้าพเจ้า หาได้ กระทํา ไม่ 19 ด้วยว่าการดี นั้น ซึ่ง ข้าพเจ้า
ปรารถนาทํา ข้าพเจ้าไม่ได้กระทํา แต่การชัว่ ซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทํา ข้าพเจ้ายังทําอยู่ 20 ถ้าแม้ข้าพเจ้า
ยัง ทํา สิง่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาจะทํา ก็ ไม่ใช่ ตัว ข้าพเจ้า เป็น ผู้ กระทํา แต่ บาปซึ่ง อยู่ ในตัว ข้าพเจ้า นั ่นเอง
เป็น ผู้ กระทํา 21 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า เป็น กฎอย่างหนึ่ ง คือ เมื่อ ใดข้าพเจ้า ตัง้ ใจจะกระทํา ความดี ความ
ชัวก
่ ็ยงั ติ ดอยู่ในตัวข้าพเจ้า 22 เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้าชื่นชมในพระราชบัญญัติ ของ
พระเจ้า 23 แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่ งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า
และชักนํา ให้ข้าพเจ้า อยู่ใต้ บังคับ กฎแห่ง บาปซึ่ง อยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า 24 โอ ข้าพเจ้า เป็น คนเข็ญใจจริง
ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ ได้ 25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซู
คริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา ฉะนั ้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่าย
เนื้ อหนั งข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป

8
ไม่มีการปรับโทษแก่คนทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์
1 เหตุ ฉะนั ้นบัดนี้ การปรับโทษจึงไม่ มี แก่ คนทัง
้ หลายที่ อยู่ในพระเยซู คริสต์ ผู้ไม่ดําเนิ นตามฝ่ายเนื้ อหนั ง
แต่ ตามฝ่ายพระวิญญาณ 2 เพราะว่า กฎของพระวิญญาณแห่ง ชีวต
ิ ในพระเยซู คริสต์ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้า พ้น
จากกฎแห่งบาปและความตาย 3 เพราะสิง่ ซึ่งพระราชบัญญัติทําไม่ได้เพราะเนื้ อหนั งทําให้ออ
่ นกําลังไปนั ้น
พระเจ้า ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ มาในสภาพเสมือนเนื้ อ หนั ง ที่ บาปและเพื่อ ไถ่ บาป พระองค์ จึง ได้ ทรง
ปรับโทษบาปที่อยู่ในเนื้ อหนั ง 4 เพื่อความชอบธรรมของพระราชบัญญัติจะได้สําเร็จในพวกเรา ผู้ไม่ดําเนิ น
ตามฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ
อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง
คนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของเนื้ อหนั ง แต่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่าย
พระวิญญาณก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของพระวิญญาณ 6 ด้วยว่าซึ่งปักใจอยูก
่ ับเนื้ อหนั งกค
็ ือความตาย และ
ซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวต
ิ และสันติสุข 7 เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้ อหนั งนั ้ นก็เป็นศัตรู ต่อพระเจ้า
เพราะหาได้ อยู่ ใต้ บังคับ พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ไม่ และที่ จร ิง จะอยู่ ใต้ บังคับ พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่ ได้
8 เพราะฉะนั ้น คนทัง
้ หลายที่ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง จะเป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ หามิได้ 9 ถ้า พระวิญญาณของ
พระเจ้า ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้ หลายจริงๆแล้ว ท่านก็ มิได้ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ ถ้า
ผู้ ใดไม่ มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ของพระองค์ 10 และถ้า พระคริสต์ อยู่ ในท่านทัง้ หลาย
แล้ว ร่างกายก็ตายไปเพราะบาป แต่จิตวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรม 11 แต่ถ้าพระวิญญาณของ
พระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยูใ่ นท่านทัง้ หลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระ
คริสต์ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ วน ัน
้ จะทรงกระทํา ให้กายซึ่ง ต้องตายของท่าน เป็น ขึ้น มาใหม่ ด้วย โดย
5 เพราะว่า
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พระวิญญาณของพระองค์ ซ่ึง ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้ หลาย 12 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย เหตุ ฉะนั ้น เราทัง้ หลาย
เป็น หนี้ แต่ มิใช่เป็น หนี้ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง ที่ จะดําเนิ น ชีวต
ิ ตามเนื้ อ หนั ง 13 เพราะว่า ถ้า ท่านทัง้ หลายดําเนิ น ชีวต
ิ
ตามฝ่ายเนื้ อ หนั ง แล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ ถ้า โดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ ทําลายการของฝ่ายกายเสีย
ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์

14 ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนําพาคนหนึ่ งคนใด

คนเหล่านั ้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า 15 เหตุ
ว่า ท่านไม่ ได้ รับน ิสัย อย่างทาสซึ่ง ทําให้ตกในความกลั วอ ีก แต่ ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณผู้ทรงให้เป็น บุตรซึ่ง
ให้เราทัง้ หลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา� คือพระบิดา 16 พระวิญญาณนั ้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณ
ของเราทัง้ หลายว่า เราทัง้ หลายเป็นบุตรของพระเจ้า 17 และถ้าเราทัง้ หลายเป็นบุตรแล้ว เราก็ เป็นทายาท
คือ เป็น ทายาทของพระเจ้า และเป็น ทายาทร่วมกับ พระคริสต์ เมื่อ เราทัง้ หลายทนทุกข์ ทรมานด้วยกั นก ับ
พระองค์นั ้น ก็เพื่อเราทัง้ หลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย
ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
ความทุกข์ลําบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ ไม่สมควรที่ จะเอาไปเปรียบกับสง่าราศี ซ่ึง
จะเผยในเราทัง้ หลาย 19 ด้วยว่าสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทัง้ หลายของ
พระเจ้า ปรากฏ 20 เพราะว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น ต้องเข้า อยู่ ในอํานาจของอนิ จจัง ไม่ใช่ ตามใจชอบของตนเอง
แต่ เป็น ไปตามพระองค์ ผู้ ทรงบันดาลให้เข ้า อยู่นั้น ด้วยมี ความหวัง ใจ 21 ว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น จะได้ รอดจาก
อํานาจแห่ง ความเปื่ อยเน่า และจะเข้า ในเสรีภาพซึ่ งม ี สง่า ราศี แห่ งบ ุตรทัง้ หลายของพระเจ้า ด้วย 22 เรารู ้
อยู่ว่า บรรดาสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างนั ้น กําลังครํา่ ครวญและผจญความทุกข์ลําบากเจ็บปวดด้วยกันมาจนทุก
วัน นี้ 23 และไม่ ใช่สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น แต่ เราทัง้ หลายเองด้วย ผู้ ได้ รับ ผลแรกของพระวิญญาณ ตัว เรา
เองก็ยงั ครํา่ ครวญคอยจะเป็นอย่างบุตร คือที่จะทรงไถ่กายของเราทัง้ หลายไว้ 24 เหตุว่าเราทัง้ หลายรอดได้
เพราะความหวังใจ แต่ความหวังใจในสิง่ ที่เราเห็นได้หาได้เป็นความหวังใจไม่ ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิง่
ที่เขาเห็น 25 แต่ถ้าเราทัง้ หลายคอยหวังใจในสิง่ ที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นั ้น
18 เพราะข้าพเจ้า เห็นว ่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา

พระวิญญาณก็ ทรงช่วยเราเมื่อ เราอ่อนกําลั งด ้วยเช่ นก ัน เพราะเราไม่ รู ว่
้ า เราควรจะอธิษฐานขอสิง่
ใดอย่างไร แต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความครํา่ ครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้ 27 และพระองค์
ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ ก็ ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิ
สุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า
26

ทรงเรียก ทรงประทานความรอด ทรงให้เป็นคนชอบธรรม ทรงประทานสง่าราศี
เรารู ้ ว่า พระเจ้า ทรงร่วมมื อก ับ คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์ ให้ เก ิด ผลอัน ดี ในทุก สิง่ คือ คนทัง้ ปวงที่
พระองค์ ได้ ทรงเรียกตามพระประสงค์ ของพระองค์ 29 เพราะว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ พระองค์ ได้ ทรงทราบอยู่ แล้ว
ผู้ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ ให้ เป็น ตามลักษณะพระฉายแห่ง พระบุตรของพระองค์ เพื่อ พระบุตรนั ้น จะได้
เป็น บุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่ น้องเป็ นอ ัน มาก 30 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ นั ้น พระองค์
ได้ ทรงเรียกมาด้วย และผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมานั ้น พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม และผู้ ที่
พระองค์ ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม พระองค์ ก็ ทรงโปรดให้ มี สง่า ราศี ด้วย 31 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 32 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ได้ทรง
โปรดประทานพระบุตรนั ้น เพื่อ เราทัง้ หลาย ถ้า เช่น นั ้น พระองค์ จะไม่ ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัด ให้เราทัง้
หลาย ด้วยกั นก ับ พระบุตรนั ้น หรือ 33 ใครจะฟ้องคนเหล่านั ้ นที ่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้ พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ที่
ทําให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว 34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก ก็ คือพระคริสต์ ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์แล้ว และ
ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ได้ ทรงคืน พระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อ เรา
ทัง้ หลายด้วย
28

ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์

แล ้ว ใครจะให้เราทัง้ หลายขาดจากความรัก ของพระคริสต์ ได้ เล่า จะเป็น ความยากลําบาก หรือ ความ
ทุกข์ หรือ การข่มเหง หรือ การกันดารอาหาร หรือ การเปลือยกาย หรือ การถูก โพยภัย หรือ การถูก คมดาบ
หรือ 36 ตามที่เขียนไว้แล้วว่า ‘เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนั บว่า
เป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า� 37 แต่ว่าในเหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เรามีชย
ั เหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้
ทรงรักเราทัง้ หลาย 38 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมันว
่ ่า แม้ความตาย หรือชีวต
ิ หรือทูตสวรรค์ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์
หรือฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย หรือสิง่ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่
35
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งอ่น
ื ใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนัน
้ จะไม่สามารถกระทําให้เราทัง้ หลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ใน
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

9
ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้าไม่ ได้ มุสา ใจสํานึ กผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่าย
ข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มี ความทุกข์ หน ัก และเสียใจเสมอมิ ได้ ขาด 3 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้า เองถูก สาปให้ ตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็น แก่ พี่ น้ องของข้าพเจ้า
คือ ญาติ ของข้าพเจ้า ตามเนื้ อ หนั ง 4 พวกเขาเป็น คนอิสราเอล ได้ รับ การทรงให้ เป็น บุตรของพระเจ้า และ
สง่าราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญัติ และการปรนนิ บัติพระเจ้าและพระ
สัญญาทัง้ หลาย 5 ทัง้ บรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกําเนิ ดตามเนื้ อหนั งในเชื้อชาติ
ของเขา พระองค์ผู้ทรงอยูเ่ หนื อสารพัด ผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน
1 ข้าพเจ้า พูด ตามความจริง ในพระคริสต์

มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน

6 แต่ มิใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่าเขาทัง
้ หลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั ้นหาได้
เป็น คนอิสราเอลแท้ ทุ กคนไม่ 7 และมิ ใช่ ว่า ทุก คนที่ เป็น เชื้อ สายของอับ ราฮัม เป็น บุตรแท้ ของท่าน แต่ วา่

‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค� 8 คือว่าเขาเหล่านั ้นที่เป็นบุตรตามเนื้ อหนั งจะนั บเป็นบุตรของ
พระเจ้า ไม่ ได้ แต่ บุ ตรแห่ง พระสัญญานั ้น จึง จะนั บ เป็น เชื้อ สายได้ 9 เพราะพระวจนะแห่ง พระสัญญามี วา่
ดังนี้ ‘คราวนี้ เราจะมาและนางซาราห์จะมีบุตรชาย�
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
แต่ว่านางเรเบคาห์ก็ได้มีครรภ์กับชายคนหนึ่ งด้วย คืออส
ิ อัคบรรพบุรุษของเรา 11 (แม้
ก่อนบุตรนั ้น บังเกิดมา และยังไม่ ได้ กระทํา ดี หรือชัว่ เพื่อ พระดําริของพระเจ้าในการทรงเลือกนั ้น จะตั งม
้ ัน
่
คงอยู่ ไม่ใช่ตามการกระทํา แต่ ตามซึ่งพระองค์ ทรงเรียก) 12 พระองค์ จึงตรัสแก่ นางนั ้ นว่า ‘พี่จะปรนนิ บัติ
น้ อง� 13 ตามที่มีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘เราก็ยงั รักยาโคบ แต่เราได้เกลียดเอซาว� 14 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร
พระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 15 เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า ‘เรา
ประสงค์ จะกรุ ณาผู้ ใด เราก็ จะกรุ ณาผู้ นั ้น และเราประสงค์ จะเมตตาผู้ ใด เราก็ จะเมตตาผู้ นั ้น � 16 เพราะ
ฉะนั ้นจึงไม่ข้น
ึ แก่ ความตัง้ ใจหรือการตะเกียกตะกายของเขา แต่ ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสําแดงพระกรุ ณา
17 เพราะมี ข้อพระคัมภีรที
์ ่ กล่าวแก่ ฟาโรห์ว่า ‘เพราะเหตุนี้เองเราให้เจ้ ามีตําแหน่ งสูง ก็ เพื่อจะแสดงฤทธา
นุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่ โลก� 18 เหตุ ฉะนั ้นพระองค์ จะทรงพระ
กรุ ณาแก่ผูใ้ ด ก็จะทรงพระกรุ ณาผูนั
้ ้น และพระองค์จะทรงให้ผูใดมี
้
ใจแข็งกระด้าง ก็จะทรงให้ผูนั
้ ้นมใี จแข็ง
กระด้าง 19 แล ้ วท ่า นก็ จะกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ทําไมพระองค์ จึง ยัง ทรงติ เตียน เพราะว่า ผู้ ใดจะ
ขัดขืนพระทัยของพระองค์ได้� 20 โอ มนุษย์เอ๋ย ดูก่อน ท่านคือผูใ้ ดเล่าซึ่งท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้ สิ่งซึ่ง
ถูกทําขึ้นแล้วนน
ั ้ จะกลับว่าแก่ผูทํ
้ าได้หรือว่า “ท่านได้กระทําข้าพเจ้าอย่างนี้ ทําไม� 21 ส่วนช่างปั้ นหม้อ ไม่มี
สิทธิที
์ ่ จะเอาดิ นก ้อนเดียวกัน มาปั้ นเป็น ภาชนะอันม ี เกียรติ อัน หนึ่ ง และภาชนะอัน ไม่ มี เกียรติ อัน หนึ่ ง หรือ
22 แล ้ว ถ้า โดยทรงประสงค์ จะสําแดงการลงพระอาชญา และทรงให้ ฤทธิเดชของพระองค์
ปรากฏ พระเจ้า
์
ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ชา้ นานต่อ ผู้ เหล่า นั ้น ที่ เป็น ภาชนะอัน สมควรแก่ พระอาชญา ซึ่ง เตรียมไว้สําหรับ
ความพินาศ 23 เพื่อจะได้ทรงสําแดงสง่าราศีอันอุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา
ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับสง่าราศี 24 คือเราทัง้ หลายที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมาแล้ว มิใช่
จากยิวพวกเดียว แต่จากพวกต่างชาติด้วย
10 และมิใช่เท่านั ้น

มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด

ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ในพระคัมภีร โ์ ฮเชยาว่า ‘เราจะเรียกเขาเหล่านั ้ นว ่า เป็น ชนชาติ ของเรา ซึ่ง เมื่ อก
่อนเขาหาได้ เป็นชนชาติ ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็ นที ่รัก ซึ่งเมื่ อก่อนเขาหาได้ เป็ นที ่รก
ั ไม่ 26 และต่อ
มาในสถานที่ซ่ึงทรงกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายไม่ใช่ชนชาติของเรา� ในที่นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่� 27 และท่านอิสยาห์ได้ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วยว่า ‘แม้พวกลูกอ
ิสราเอลจะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่เหลืออยู่เท่านั ้นจะรอด 28 ด้วยว่าพระองค์จะทรงให้การนั ้น
สําเร็จ และจะให้สําเร็จโดยเร็วพลันในความชอบธรรม เพราะว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้การนั ้นสําเร็จ
โดยเร็ว พลัน บนพิภพนี้ � 29 และตามที่ ท่านอิส ยาห์ได้ กล ่าวไว้ก่อนว่า ‘ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธา
มิ ได้ ทรงเหลือ เชื้อ สายไว้ให้ เราบ้าง เราก็ จะได้ เป็น เหมือ นเมืองโสโดม และจะเป็น เหมือนเมืองโกโมราห์�
30 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร จะว่าพวกต่างชาติ ที่ ไม่ได้ ใฝ่หาความชอบธรรม ก็ ยังได้ รบ
ั ความชอบธรรมคือ
ความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อ 31 แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม ก็
25
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ยังไม่ได้บรรลุ ตามพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร เพราะเหตุที่ เขามิได้แสวงหาโดย
ความเชื่อ แต่ แสวงหาโดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เขาจึง สะดุ ดก ้อนหินที ่ ให้สะดุด นั ้น 33 ดัง ที่ มี คํา
เขียนไว้แล ้วว ่า ‘จงดู เถิด เราได้ วางศิ ลาก้อนหนึ่ ง ไว้ในศิ โยนซึ่ง จะทําให้สะดุด และหินก้อนหนึ่ ง ซึ่ง จะทําให้
ล้ม แต่ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอาย�

10
ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม

พี่ น้ องทัง้ หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคํา วิงวอนขอต่อ พระเจ้า เพื่อ คนอิสราเอลนั ้น
คือ ขอให้ เขารอด 2 ข้าพเจ้า เป็น พยานให้ เขาว่า เขามี ความกระตือ รือ ร้นที ่ จะปรนนิ บั ติ พระเจ้า แต่ หาได้
เป็นตามปัญญาไม่ 3 เพราะว่าเขาไม่รู จั
้ กความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ อุตส่าห์จะตัง้ ความชอบธรรมของ
ตนขึ้น เขาจึงไม่ได้ ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า 4 เพราะว่าพระคริสต์ ทรงเป็นจุดจบของพระราช
บัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รบ
ั ความชอบธรรม 5 โมเสสได้เขียนเรือ
่ งความชอบธรรมซึ่งมีพระราช
บัญญัติเป็นมูลฐานว่า ‘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� (คือจะเชิญพระคริสต์ ลงมาจากเบื้องบน� 7 หรือ “ใครจะลงไปยังที่ ลึก� (คือจะเชิญพระคริสต์ ข้น
ึ
มาจากความตายอีก� 8 แต่ ความชอบธรรมนั ้ นว่าอย่างไร ก็ ว่า “ถ้อยคํานั ้นอยู่ใกล้ ท่าน อยู่ในปากของท่าน
และอยู่ในใจของท่าน� คือคําแห่งความเชื่อที่เราทัง้ หลายประกาศอยู่นั ้น 9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของ
ท่านว่า พระเยซู ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเชื่อ ในจิตใจของท่านว่า พระเจ้า ได้ ทรงชุบ พระองค์ ให้ เป็น
ขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็ นําไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรับด้วย
ปากก็ นํา ไปสู่ ความรอด 11 เพราะมี ข้อ พระคัมภีร ์ว่า ‘ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ นั้ นก ็ จะไม่ ได้ รับ ความอับอาย�
12 เพราะว่าพวกยิวและพวกกรีก ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วยว่าทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวกันของคน
ทัง้ ปวง ซึ่งทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทัง้ ปวงที่ทูลขอต่อพระองค์ 13 เพราะว่า ‘ผู้ใดที่จะร้องออกพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�
6

ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

แต่ ผู้ ที่ ยัง ไม่ เชื่อ ในพระองค์ จะทูล ขอต่อ พระองค์ อย่างไรได้ และผู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ ยิน ถึง พระองค์ จะเชื่อ ใน
พระองค์ อย่างไรได้ และเมื่อ ไม่ มี ผู้ ใดประกาศให้ เขาฟัง เขาจะได้ยน
ิ อย่างไรได้ 15 และถ้า ไม่ มี ใครใช้ เขาไป
เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เท ้า ของคนเหล่านั ้ นที ่ ประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง
สันติ สุข และประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง สิ่ งอ ัน ประเสริฐ ก็ งามสัก เท่าใด� 16 แต่ มิใช่ ทุ กคนได้ เชื่อ ฟัง ข่าว
ประเสริฐ นั ้น เพราะอิส ยาห์ ได้ กล ่าวไว้ ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่า ได้ เชื่อ สิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย�
17 ฉะนั ้น ความเชื่อ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะการได้ ยิน และการได้ยน
ิ เกิดขึ้นได้ ก็ เพราะการประกาศพระวจนะของ
พระเจ้า 18 ข้าพเจ้าถามว่า “เขาทัง้ หลายไม่ได้ยินหรือ� เขาได้ยน
ิ แล้วจริงๆ ‘เสียงของพวกเขากระจายออก
ไปทัว่ แผ่น ดิน โลก และถ้อยคํา ของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่ สุด ปลายพิ ภพ� 19 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พล
อิสราเอลไม่เข้าใจหรือ� ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า ‘เราจะให้เจ้าทัง้ หลายอิจฉาผูที
้ ่ไม่ใช่ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะ
เจ้า ด้วยประชาชาติ ที่ เขลาชาติ หนึ่ ง � 20 แล ้ วอ ิส ยาห์กล ้า กล่าวว่า ‘คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ แสวงหาเราได้ พบเรา
เราได้ปรากฏแก่คนที่มิได้ถามหาเรา� 21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่า ‘เรายื่นมือของเราออกตลอด
วันต่อชนชาติหน่ง
ึ ซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน
้ �
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เมื่อ เป็น เช่น นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พระเจ้า ทรงทอดทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ แล ้ว หรือ� ขอพระเจ้า
อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ข้าพเจ้า เองก็ เป็น ชนชาติ อิสราเอล เป็น เชื้อ สายของอับ ราฮัม เป็น ตระกูล เบน
ยามิน 2 พระเจ้า มิ ได้ ทรงทอดทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ นั้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบล่วงหน้า แล้ว ท่านไม่ รู ้เรือ
่ ง
ซึ่ง เขียน ไว้ แล ้ว ใน พระ คัมภีร ์ กล ่าว ถึง ท่าน เอ ลี ยาห์ หรือ ท่าน ได้ กล ่าว โทษ พวก อิสราเอล ต่อ พระเจ้า ว่า
3 ‘พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ แท่นบูชาของพระองค์เขาก็ได้ขุดทําลาย
ลงเสีย เหลือ อยู่แต่ ข้า พระองค์ คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่ จะประหารชีวต
ิ ของข้า พระองค์� 4 แล ้ว
พระเจ้า ทรงตอบท่านว่า อย่างไร ว่า ดังนี้ ‘เราได้ เหลือ คนไว้สําหรับ เราเจ็ด พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ มิได้ คุ กเข่า ลง
ต่อ รู ป พระบาอัล� 5 เช่น นั ้น แหละบัดนี้ ก็ ยังม ี พวกที่ เหลือ อยู่ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้โดยพระคุ ณ 6 แต่ ถ้า เป็น
1
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ทางพระคุณ ก็ หาได้ เป็น เพราะทางการกระทํา ไม่ ฉะนั ้น แล้ว พระคุณ ก็ ไม่ เป็น พระคุณ อีก ต่อ ไป แต่ ถ้า เป็น
ทางการกระทําก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณไม่ ฉะนั ้นแล้ว การกระทําก็ไม่เป็นการกระทําอีกต่อไป
ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ

7 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็ นอย่างไร

พวกอิสราเอลไม่พบสิง่ ที่เขาแสวงหา แต่คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้
ได้ พบ และคนนอกนั ้ นก็มีใจแข็งกระด้างไป 8 (ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระเจ้าได้ ทรงประทานใจที่ เซื่อง
ซึม ประทานตาที่มองไม่เห็น หูที่ฟังไม่ได้ยินให้แก่เขา) จนทุกวันนี้ � 9 ดาวิดทรงกล่าวว่า ‘ขอให้สํารับของเขา
กลายเป็น บ่วงแร้ว และเครือ
่ งดัก และเป็น สิง่ ให้สะดุด และเป็น สิง่ สนองเขา 10 ขอให้ตาของเขามืด ไปเพื่อ
เขาจะได้ มองไม่ เห็น และให้ หลัง ของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พวกอิสราเอลสะดุด จน
หกล้ มทีเดียวหรือ� ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย แต่ การที่ เขาละเมิดนั ้นเป็นเหตุ ให้ความรอดแผ่
มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น 12 แต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั ้นเป็นเหตุให้
ทัง้ โลกบริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์ เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
แต่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก ท่าน ที่ เป็น คน ต่าง ชาติ เพ ราะ ข้าพเจ้า เป็ นอ ัค รสา วก มายัง พวก ต่าง ชาติ
ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า
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ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก
เพื่ อด ้วยวิธีใดก็ตามข้าพเจ้า จะได้ เร้าใจพี่ น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้า ให้ เขาเอาอย่าง เพื่อ ให้ เขารอดได้
บ้าง 15 เพราะว่า ถ้าการที่ พี่น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิง้ เสียแล้วเป็นเหตุ ให้คนทัง้ โลก
กลับ คืนดี กับ พระองค์ การที่ พระองค์ ทรงรับ เขากลับ มาอีก นั ้น ก็ เป็น อย่างไร ก็ เป็น เหมือนกับ ว่า เขาได้ ตาย
ไปแล้วและกลับฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้ งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทั ้งอ่างก็ บริสุทธิด้
์ วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิง่
ทัง้ หมดก็ บริสุทธิ์ด้วย 17 แต่ ถ้า ทรงหั กก ิ่งบางกิ่ งออกเสีย แล้ว และได้ ทรงนํา ท่านผู้ เป็ นก ิ่งมะกอกป่า มาต่
อกง
ิ่ ไว้แทนกิง่ เหล่านั ้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้ รบน
ั ้าํ เลี้ยงจากรากต้นมะกอกเทศ 18 ท่านก็ อย่าอวดดีต่อกง
ิ่
เหล่านั ้น แต่ถ้าท่านอวดดี ใช่ว่าท่านได้เลี้ยงรากนั ้นก็หาไม่ แต่รากต่างหากเลี้ยงท่าน 19 ท่านอาจจะแย้งว่า
“กิง่ เหล่านั ้นได้ทรงหักออกเสียแล้วก็เพื่อจะได้ต่อกง
ิ่ ข้าไว้� 20 ถูกแล้ว เขาถูกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อ แต่
ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั ้น อย่าเย่อหยิง่ ไปเลย แต่จงเกรงกลัว 21 เพราะว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงงด
โทษกิง่ เหล่านั ้ นที ่เป็ นก ง
ิ่ เดิม ก็ เกรงว่า พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22 เหตุ ฉะนั ้น จงพิจารณา
ดู ทัง้ พระกรุ ณาและความเข้ม งวดของพระเจ้า กับ คนเหล่านั ้ นที ่ หลงผิด ไปก็ ทรงเข้ม งวด แต่ สํา หรับท ่า นก็
ทรงพระกรุ ณา ถ้าท่านจะดํารงอยู่ในพระกรุ ณาของพระองค์นั้นต่อไป มิฉะนั ้นท่านก็จะถูกตัดออกเสียด้วย
23 ส่วนเขาทัง
้ หลายด้วย ถ้าเขาไม่ดํารงอยู่ในความไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะได้รบ
ั การต่อกง
ิ่ เข้าไปใหม่ เพราะว่า
พระเจ้าทรงฤทธิที
ิ่ เข้าอีกได้ 24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซึ่ง
์ ่จะทรงให้เขาต่อกง
เป็นต้น ไม้ ตามธรรมชาติ และทรงนํา มาต่ อก ิ่งก ับ ต้น มะกอกเทศพันธุ ์ดี ซึ่ง ผิด ธรรมชาติ ของมัน แล้ว การที่
จะเอากิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นก ง
ิ่ เดิม มาต่ อก ง
ิ่ เข้า กับ ต้น ของมัน เอง ก็ จะง่ายยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 25 เหตุ ฉะนั ้น
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยากให้ท่านทัง้ หลายเขลาในข้อ ความลึ กล ั บน ี้ เกล ื อกว่า ท่านจะอวดรู ้ คือ เรือ
่ ง
ที่ บางคนในพวกอิสราเอลได้ มี ใจแข็ง กระด้างไป จนถึง พวกต่างชาติ ได้ เข ้า มาครบจํานวน 26 และเมื่อ เป็น
ดัง นั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็ จะได้ รบ
ั ความรอด ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดจะเสด็จ มา
จากเมืองศิ โยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้สูญสิน
้ ไปจากยาโคบ 27 นี่ แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขา
ทัง้ หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา� 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐนั ้น เขาเหล่านั ้ นก็เป็นศั ตรู เพื่อประโยชน์
ของพวกท่าน แต่ ถ้าว่า ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็ นที ่ รก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษ ของเขา 29 เพราะ
ว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกลับ พระทัย ในการที่ ได้ ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้ 30 ท่านทัง้ หลายเมื่ อก ่อ นมิ
ได้ เชื่อ พระเจ้า แต่ บัดนี้ ได้ รับ พระกรุ ณาเพราะความไม่ เชื่อ ของพวกเขาเหล่า นั ้น ฉั นใด 31 บัดนี้ เขาเหล่านั ้
นก ็ มิได้ เชื่อ เพื่อ ว่า เขาจะได้ รบ
ั พระกรุ ณาโดยพระกรุ ณาที่ ได้ ประทานแก่ ท่านทัง้ หลายฉั น นั ้น 32 เพราะว่า
พระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่ ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงพระกรุ ณาแก่ เขาทัง้ หลายทุกคน
33 โอ พระปั ญญาและความรอบรู ข
้ องพระเจ้า นั ้น ลํ้า ลึก เท่าใด คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้
และทางของพระองค์ ก็ เหลือ ที่ จะสืบ เสาะได้ 34 เพราะว่า ‘ใครเล่า รู จ
้ ัก พระทัย ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า หรือ
ใครเล่า เป็ นที ่ ปรึกษาพระองค์ 35 หรือ ใครเล่า ได้ ถวายสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดแก่ พระองค์ ที่ พระองค์ จะต้องประทาน
ตอบแทนให้แก่เขา� 36 เพราะสิง่ สารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่
พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
14

12
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต
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1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ด้วยเหตุ นี้ โดยเห็น แก่ ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้า จึง วิงวอนท่านทัง้ หลาย
ให้ ถวายตัว ของท่านแด่ พระองค์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ มี ชว
ิ อัน บริสุทธิ์ และเป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า ซึ่ง
ี ต
เป็นการปรนนิ บติ
ั อันสมควรของท่านทัง้ หลาย 2 อย่าทําตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
เสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นทีช
่ อบพระทัย และอะไรดียอดเยีย
่ ม

คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน

3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง
้ หลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกิ

นทีต
่ นควรจะคิดนั ้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุก
คน 4 เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั ้นเรามี อวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั ้นๆมิ ได้ มี หน้าที่ เหมือนกันฉั นใด
5 พวกเราผูเ้ ป็ นหลายคนยังเป็ นกายอันเดียวในพระคริสต์ และเป็ นอวัยวะแก่กันและกันฉั นนั ้น 6 และเราทุก
คนมี ของประทานที่ ต่างกัน ตามพระคุณ ที่ ได้ ทรงประทานให้แก่ เรา คือ ถ้า เป็นการพยากรณ์ ก็ จงพยากรณ์
ตามกําลัง ของความเชื่อ 7 ถ้า เป็นการปรนนิ บั ติ ก็ จงปรนนิ บั ติ ถ้า เป็นการสัง่ สอนก็ จงสัง่ สอน 8 ถ้า เป็นการ
เตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจ ผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่
แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี
คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน
จงเกลียดชังสิง่ ที่ ชัว่ จงยึดมน
ั ่ ในสิง่ ที่ ดี 10 จงรักกันฉั นพี่น้ อง ส่วนการ
ที่ ให้ เกียรติ แก่ กัน และกัน นั ้น จงถือว่า ผู้ อ่น
ื ดี กว่า ตัว 11 อย่า เกียจคร้านในการงาน จงมี จิ ตใจกระตือรือร้น
จงปรนนิ บัติ องค์ พระผู้เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยินดี ในความหวัง จงอดทนต่อความยากลําบาก จงขะมักเขม้น
อธิษฐาน 13 จงช่วยวิ สุทธิ ชนเมื่อ เขาขัดสน จงมี น้ําใจอัธยาศัย ไมตรี 14 จงอวยพรแก่ คนที ่ ข่มเหงท่าน จง
อวยพร อย่าแช่งด่าเลย 15 จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ 16 จงเป็นนํ้าหนึ่ ง
ใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ตํ่าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด
9 จงให้ความรัก ปราศจากมารยา

การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก

‘แต่จงมุ่งกระทําสิง่ ที่ซื่อสัตย์ในสายตาของคนทัง้ ปวง� 18 ถ้า
เป็นได้ คือ เรือ
่ งที่ ขึ้น อยู่กั บท่าน จงอยู่อย่างสงบสุข กั บทุกคน 19 ท่านผู้ เป็ นที ่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่าทําการแก้
แค้น แต่จงมอบการนั ้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘องค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัสว่า “การแก้ แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง� 20 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าศั ตรู ของท่านหิว จงให้อาหาร
เขารับ ประทาน ถ้า เขากระหาย จงให้ น้ํา เขาดื่ม เพราะว่าการทํา อย่างนั ้น เป็นการสุม ถ่านที่ ลุ กโพลงไว้บน
ศีรษะของเขา� 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะท่านได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี
17 อย่าทําชัว
ึ ผู้ใดเลย
่ ตอบแทนชัว่ แก่ผู้หน่ง
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คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผู้มีอาํ นาจ

1 ทุกคนจงยอมอยูใต้
่ บังคับของผู้ที่มีอาํ นาจ เพราะว่าไม่มีอํานาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรง
อํานาจนั ้นพระเจ้าทรงแต่งตัง้ ขึ้น 2 เหตุฉะนั ้นผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอํานาจนั ้ นก็ขัดขืนผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงแต่งตัง้
ขึ้น และผู้ ที่ ขัดขืน นั ้น จะนํา พระอาชญามาสู่ ตนเอง 3 เพราะว่า ผู้ ครอบครองนั ้น ไม่ น่า กลัว เลยสําหรับ คนที่
ทําความดี แต่ ว่า เป็ นที ่ น่า กลัว สําหรับ คนที่ ทําความชัว่ ท่านไม่ อยากจะกลัว ผู้ มี อํานาจหรือ ถ้า เช่น นั ้ นก ็ จง
ประพฤติแต่ความดี แล้วท่านจะได้รบ
ั การสรรเสริญจากผู้มีอํานาจนั ้น 4 เพราะว่าผู้ครอบครองนั ้นเป็นผู้รับ
ใช้ ของพระเจ้า เพื่อ ให้ ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ ถ้า ท่านทํา การชั วก
่ ็ จงกลัว เถิด เพราะว่า ผู้ ครอบครองนั ้น หาได้
ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชัว่
5 เหตุฉะนั ้นท่านจะต้องอยูใ่ นบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิง
่ เดียว แต่เพราะจิตที่สํานึ กผิดและ
ชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะว่าผู้มีอํานาจนั ้นเป็นผู้รับใช้ของ
พระเจ้า และปฏิ บั ติ หน้าที่ นี้ อยู่ 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงให้ แก่ ทุ กคนตามที่ เขาควรจะได้ รับ ส่วยอากร
ควรจะให้แก่ผูใ้ ด จงให้แก่ผูนั
้ ้น ภาษี ควรจะให้แก่ผูใ้ ด จงให้แก่ผูนั
้ ้น ความยําเกรงควรจะให้แก่ผูใ้ ด จงให้แก่
ผู้นั ้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น

“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง� ได้อย่างไร
นอกจากความรักซึ่ งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่ รักคนอื่นก็ทําให้พระราชบัญญัติสําเร็จ
แล้ว 9 พระบัญญัติ กล่าวว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่า
โลภ� ทัง้ พระบัญญั ติ อื่นๆก็ รวมอยู่ ในข้อ นี้ คือ ‘ท่านจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� 10 ความรัก ไม่ ทํา
อันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั ้นความรักจึงเป็ นที่ให้พระราชบัญญัติสําเร็จแล้ว 11 นอกจากนี้ ท่านควรจะ
รู ก
้ าลสมัย ว่า บัดนี้ เป็น เวลาที่ เราควรจะตื่น จากหลับ แล้ว เพราะว่า เวลาที่ เราจะรอดนั ้น ใกล้ กว่า เวลาที่ เรา
8 อย่า เป็ น หนี้ อะไรใคร
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ได้เริม
่ เชื่อนั ้น 12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ ง่ เช้าก็ใกล้เข้ามา เหตุฉะนั ้นเราจงเลิกการกระทําของความ
มืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธของความสว่าง 13 เราจงดําเนิ นชีวต
ิ ให้เหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพ
สุราเมามาย มิใช่ หยาบโลนลามก มิใช่ วิวาทริษยากัน 14 แต่ ท่านทัง้ หลายจงประดับ ตัว ด้วยพระเยซู คริสต์
เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บําเรอเนื้ อหนั ง เพื่อจะให้สําเร็จตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งนั ้น

14
ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน

1 ส่วนคนที่ ยังอ่อนในความเชื่อนั ้น จงรับเขาไว้ แต่ มิใช่เพื่อให้โต้ เถียงกันในเรือ
่ งความเชื่อที่ แตกต่างกัน
นั ้น 2 คนหนึ่ ง ถือว่า จะกิน อะไรก็ ได้ ทัง้ นั ้น แต่ อีกคนหนึ่ ง ที่ ยั งอ ่อนในความเชื่อ อยู่ก็ กิน แต่ ผัก เท่านั ้น 3 อย่า
ให้คนที่กินนั ้นดูหมิน
่ คนที่ไม่ได้กิน และอย่าให้คนที่มิได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กิน เหตุว่าพระเจ้าได้ทรงโปรด
รับเขาไว้แล้ว 4 ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษผู้รับใช้ของคนอื่น ผู้รบ
ั ใช้คนนั ้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้ว
แต่นายของเขา และเขาก็จะได้ดีแน่ นอน เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถให้เขาได้ดีได้ 5 คนหนึ่ งถือว่าวัน
หนึ่ งด ี กว่า อีก วัน หนึ่ ง แต่ อี กคนหนึ่ ง ถือว่า ทุก วัน เหมือนกัน ขอให้ ทุ กคนมี ความแน่ ใจในความคิด เห็น ของ
ตนเถิด 6 ผู้ที่ ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ไม่ถือวันก็ไม่ถือเพื่อถวายเกียรติแด่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ที่ กิ นก ็ กิน เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพราะเขาขอบพระคุณ พระเจ้า และ
ผู้ที่ มิได้ กิ นก็มิได้ กินเพื่อถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และยังขอบพระคุณพระเจ้า 7 เพราะในพวกเรา
ไม่ มี ผู้ ใดมี ชี วิตอยู่ เพื่อ ตนเองฝ่ายเดียว และไม่ มี ผู้ ใดตายเพื่อ ตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้า เรามี ชี วิตอยู่ ก็ มี ชี วิตอ
ยู่เพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ ตายเพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า เหตุ ฉะนั ้นไม่วา่ เรามีชีวิตอยู่หรือตาย
ไปก็ ตาม เราก็ เป็นคนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 9 เพราะเหตุ นี้เองพระคริสต์ จึงได้ ทรงสิน
้ พระชนม์และได้ ทรง
เป็น ขึ้น มาและทรงพระชนม์ อีก เพื่อ จะได้ เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของทัง้ คนตายและคนเป็น 10 แต่ ตั วท ่าน
เล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึงดูหมิน
่ พี่น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคน
ต้องยืนอยู่หน้าบัลลั งก์พิพากษาของพระคริสต์ 11 เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัสว่า “เรา
มี ชี วิตอยู่ ฉั นใด หัว เข่า ทุ กห ัว เข่า จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญ พระเจ้า� ’
้ ทุ กล น
12 ฉะนั ้นเราทุกคนจะต้องทูลเรือ
่ งราวของตัวเองต่อพระเจ้า

เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
ดัง นั ้น เราอย่า กล่าวโทษกัน และกั นอ ีก เลย แต่ จงตัดสิน ใจเสีย ดี กว่า คือ อย่า ให้ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดวางสิง่ ซึ่ง
ให้สะดุด หรือ สิง่ ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ล้ม ลงไว้ต่อ หน้า พี่ น้ อง 14 ข้าพเจ้า รู แ
้ ละปลงใจเชื่อ เป็น แน่ ในองค์ พระเยซู เจ้
าว่า ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลย แต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิง่ ใดเป็นมลทิน สิ่งนั ้ นก็เป็นมลทินสําหรับ
คนนั ้น 15 แต่ ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ ท่านกิน ท่านก็ ไม่ได้ ดําเนิ นตามทางแห่งความรัก
เสียแล้ว พระคริสต์ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อผู้ใด ก็อย่าให้คนนั ้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลย 16 ฉะนั ้นอย่า
ให้การดี ของท่านเป็ นที ่ให้เขาติ เตียนได้ 17 เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั ้น ไม่ ใช่การกินและการดื่ม แต่
เป็น ความชอบธรรมและสันติสุข และความชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 ผู้ ที่ ปรนนิ บัติ พระคริสต์
ในการเหล่านั ้ นก็เป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า และเป็ นที ่พอใจของมนุษย์ด้วย 19 เหตุ ฉะนั ้นให้เรามุ่งกระทําใน
สิง่ ซึ่ง ทําให้เก ิด ความสงบสุข แก่ กัน และกัน และสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ทําให้เก ิด ความเจริญ แก่ กัน และกัน 20 อย่า
ทําลายงานของพระเจ้าเพราะเรือ
่ งอาหารเลย ทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากมลทินก็จริง แต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่ง
เป็นเหตุให้ผูอื
้ ่นหลงผิด ก็มีความผิดด้วย 21 เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้ อสัตว์หรือด่มน
ื ้าํ องุน
่ หรือทําสิง่ ใดๆที่เป็น
เหตุ ให้ พี่ น้ องสะดุด หรือ สะดุด ใจหรือ ทําให้ อ่อนกําลัง 22 ท่านมี ความเชื่อ หรือ จงยึด ไว้ให้ มัน
่ ต่อ พระพักตร์
พระเจ้า ผู้ ใดไม่ มี เหตุ ที่ จะติ เตียนตัว เองในสิง่ ที่ ตนเห็น ชอบแล้ วน ั ้นก ็ เป็นสุข 23 แต่ ผู้ ที่ ยัง สงสัย อยู่ นั ้น ถ้า
เขากินก็จะถูกลงพระอาชญา เพราะเขามิได้กินด้วยความเชื่อ ทัง้ นี้ เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่มิได้กระทํา
ด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้ สิน
้
13

15

จงอดทนในการประพฤติต่อพี่น้องที่ออ
่ นในความเชื่อ

1 พวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนในข้อเคร่งหยุมๆหยิมๆของคนที่ออ
่ นในความเชื่อ และไม่ควร

กระทําสิง่ ใดตามความพอใจของตัวเอง 2 เราทุกคนจงกระทําให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อนําประโยชน์ และความ
เจริญ มาให้ เขา 3 เพราะว่า พระคริสต์ ก็ มิได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ พอพระทัย พระองค์ ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า
‘คําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์�
คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
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4 เพราะว่า สิง
่ ที่ เข ียนไว้ ในสมั ยก ่อนนั ้ นก ็ เข ียนไว้ เพื่อ สัง่ สอนเรา เพื่อ เราจะได้ มี ความหวัง โดยความ
เพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร ์ 5 ขอพระเจ้า แห่ง ความเพียรและความชูใจทรงโปรดช่วยให้ ท่านมี น้ํา
หนึ่ ง ใจเดียวกัน ตามอย่างพระเยซู คริสต์ 6 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ มี ใจและปากพร้อมเพรียงกัน สรรเสริญ
พระเจ้า ผู้ เป็น พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 7 เหตุ ฉะนั ้น จงต้อ นรั บก ัน และกัน
เช่น เดีย วกั บท ี่ พระคริสต์ ได้ ทรงต้อนรับ เราทัง้ หลายเพื่อ พระเกียรติ ของพระเจ้า 8 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอบอกว่า
พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็น ผู้ รับ ใช้ สําหรับ พวกที่ เข ้าสุ หน ัต ในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความจริง ของพระเจ้า เพื่อ ยืนยัน
ถึง พระ สัญญา เห ล่านั ้ นที ่ ได้ ทรง กระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ทัง้ หลาย 9 และ เพื่อ ให้ คน ต่าง ชาติ ได้ ถวาย พระ
เกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอ
สรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์� 10 และมี
คํากล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงชื่นชมยินดีกับประชาชนของพระองค์� 11 แล้วยังมค
ี ํากล่าวอีกว่า
‘ประชาชาติทัง้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเถิด และให้ชนชาติทัง้ หลายยกย่องพระองค์� 12 และ
อิสยาห์กล่าวอีกว่า ‘รากแห่งเจสซีจะมา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติ ประชาชาติทัง้
หลายจะวางใจในพระองค์� 13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและ
สันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 14 พี่น้ องทัง้
หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เชื่อ แน่ วา่ ท่า นบริบู รณ ์ ด้วยการดี และเปี่ ยมด้วยความรู ทุ
้ ก อย่าง สามารถเตือน
สติกันและกันได้ด้วย

การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย การที่ ข้าพเจ้า กล้า เขียนบางเรือ
่ งถึง ท่านเพื่อ เตือนความจํา ของท่าน ก็ เพราะเหตุ
พระคุณ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า 16 เพื่อ ให้ข้าพเจ้า เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ไปยัง คนต่าง
ชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทัง้ หลายนั ้นจะได้เป็นทีช
่ อบพระทัย
คือเป็นทีแ
่ ยกตัง้ ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 เหตุฉะนั ้นในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพระ
ราชกิจของพระเจ้า 18 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างสิง่ ใดนอกจากสิง่ ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทํา โดยทรง
ใช้ ข้าพเจ้า ทางคํา สอนและกิจการ เพื่อ จะให้คนต่างชาติ เชื่อ ฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์
อัน ทรงฤทธิ์ ในฤทธิเ์ ดชแห่ง พระวิญญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ 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 จะ
ประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ ซ่ึง ไม่ เคยมี ใครออกพระนามพระคริสต์ มาก ่อน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ไม่ ก่อ ขึ้น บน
รากฐานที่ คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้ว 21 ตามที่ มีคําเขียนไว้ว่า ‘คนที ่ไม่เคยได้รบ
ั คําบอกเล่าเรือ
่ งพระองค์ก็จะ
ได้ เห็น และคนที่ ไม่ เคยได้ ฟัง จะได้ เข้าใจ � 22 นี่ คือ เหตุ ที่ ขัด ขวางข้าพเจ้า ไว้ไม่ ให้ มาหาท่าน 23 แต่ เดีย
๋ วนี้
ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแคว้นเหล่านี้ ต่อไป ข้าพเจ้ามีความปรารถนาหลายปี แล้วที่จะมาหาท่าน
24 เมื่อ ข้าพเจ้า จะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้า จะแวะมาหาท่านทัง
้ หลาย เพราะข้าพเจ้า หวัง ว่า จะได้ พบท่าน
ขณะที่ ไปตามทางนั ้น และเมื่อ ได้ รบ
ั ความบัน เทิง ใจกั บท ่า นทัง้ หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้า จะได้ ลาท่านไปตาม
25
ทาง ขณะนี้ ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 26 เพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้น
มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายาเห็น ชอบที่ จะถวายทรัพย์ ส่ง ไปให้ แก่ว ิ สุทธิ ชนที่ ยากจนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
27 พวกศิษย์ เหล่ านั ้น พอใจที่ จะทํา เช่น นั ้น จริงๆและพวกเขาก็ เป็ น หนี้ วิ สุ ทธิ ชนเหล่า นั ้น ด้วย เพราะว่า ถ้า
เขาได้ รบ
ั คนต่างชาติ เข ้า ส่วนในการฝ่ายจิต วิญญาณ ก็ เป็นการสมควรที่ พวกต่างชาติ นั้น จะได้ ปรนนิ บัติ
ศิษย์เหล่ านั ้น ด้วยสิง่ ของฝ่ายเนื้ อ หนั ง 28 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ไปส่ง ผลทานนั ้น มอบให้แก่ พวกเขาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไปประเทศสเปนผ่านตําบลที่ ท่านอยู่ นั ้น 29 และข้าพเจ้า รู แน่
้ ว ่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา
หาท่านนั ้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของข่าวประเสริฐแห่งพระคริสต์ 30 พี่น้ องทัง้ หลาย
โดยเห็น แก่ พระเยซู คริสต์ เจ้ าและโดยเห็น แก่ ความรัก ของพระวิญญาณ ข้าพเจ้า จึง วิงวอนขอให้ท่านช่วย
อธิษฐานพระเจ้า ด้วยใจร้อนรนเพื่อ ข้าพเจ้า 31 เพื่อ ให้ข้าพเจ้า พ้น จากมือ คนในประเทศยู เดีย ที่ ไม่ เชื่อ และ
เพื่อ ให้ การปรนนิ บัติ เนื่ องด้วยผลทานซึ่ง ข้าพเจ้า นํา ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ พอใจของวิสุทธิชน 32 เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้ มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี และมีความเบิกบานแจ่มใสที่ ได้ พบ
ท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจงสถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
15

16
การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ยิง่
ข้าพเจ้า ขอฝากน้ องสาวของเราไว้กั บท ่าน คือ เฟบี ผู้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ในคริสตจักรที่ อยู่ เมืองเคนเครีย 2 ขอ
ท่านรับนางไว้ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่ วสุ
ิ ทธิชน และขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิง่ ที่ นางต้องการ
เพราะนางได้ ชว
่ ยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทัง้ ข้าพเจ้า ด้วย 3 ขอฝากความคิดถึง มายัง ปริสส ิล ลาและอา
ควิลลา ผู้ ร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ในพระเยซู คริสต์ 4 ผู้ ซึ่ง ได้ ยอมพลี ชี วิต ของเขาเพื่อ ป้องกัน ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า
1
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ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ เขาทัง้ สองและมิ ใช่ข้าพเจ้า คนเดียว แต่ คริสตจักรทุก แห่ง ของพวกต่างชาติ ก็ ขอบคุณ
เขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัส
ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นอาคายา 6 ขอฝากความคิดถึงมายังมารีย์
ผู้ได้ตรากตรําทํางานหนั กเพื่อเราทัง้ หลาย 7 ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิ คัสกับยูนีอัสผู้เป็นญาติของ
ข้าพเจ้า และได้ถูกจองจําร่วมกับข้าพเจ้า เขาเป็นคนมีช่อ
่
สต์ก่อน
ื เสียงดีในหมู่อัครสาวก ทัง้ ได้อยูในพระคริ
ข้าพเจ้าด้วย 8 ขอฝากความคิดถึงมายังอัมพลี อส
ั ที่รก
ั ของข้าพเจ้าในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 9 ขอฝากความคิด
ถึง มายังอ ู รบานั สผ ู้ รว่ มงานกับ เราในพระคริสต์ และมายัง สทาคิส ที่รก
ั ของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความคิดถึง
มายัง อาเป็ลเลสผู้ เป็ นที ่ พอพระทัย ของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง คนในครัว เรือนของอาริส โท
บูลัส 11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนาร
ซิสสัสที่ อยู่ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง เปอร์ซิ สที่รก
ั ผู้ ได้ ปฏิบัติ งานมากมายฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 ขอ
ฝากความคิดถึงมายังรู ฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้า
ด้วย 14 ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์มาส และบรรดาพี่น้องที่อยู่
กับเขาเหล่านั ้น 15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟี โลโลกัส ยูเลีย และเนเรอัสกั บน้องสาวของเขาและโอลิมปัส
กับ บรรดาวิสุทธิชนที่ อยู่ กับ คนเหล่า นั ้น 16 จงต้อ นรับก ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักร
ของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลายด้วย 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง ขอวิงวอนท่าน ให้
สังเกตดูคนเหล่านั ้นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันและทําให้คนอื่นหลงไป ซึ่งเป็นการผิดคําสอนที่ท่านทัง้ หลาย
ได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านั ้น 18 เพราะว่าคนเหล่านั ้นไม่ได้ปรนนิ บัติพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา แต่ได้ปรนนิ บัติท้องของตัวเอง และได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคําดีคําอ่อนหวาน 19 การซึ่งท่าน
ทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟั งก ็ เลื่องลือ ไปถึง คนทัง้ ปวงแล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ี ความยินดี เพราะท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้า
ใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดี และให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชัว่ 20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรง
ปราบซาตานให้ยบ
ั เยิน ลงใต้ ฝ่าเท้า ของท่านทัง้ หลาย ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เราจงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน 21 ทิโมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร์ บรรดา
ญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ขอฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลายในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 23 กายอัสเจ้าของบ้านผูเลี
้ ้ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผูบ
้ ํารุ ง
คริสตจักรทัง้ หมดฝากความคิดถึง มายัง ท่าน เอรัส ทัส สมุห บัญชีของเมือง และควารทัส ซึ่ง เป็น พี่ น้องฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย 24 ขอพระคุณแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา จงอยูก
่ ับท่านทัง้
หลายเถิด เอเมน 25 บัดนี้ จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิส
้ น
ั ่ คง ตาม
์ ามารถให้ท่านทัง้ หลายตังม
ข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น และตามที่ได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ ตามการเปิดเผยข้อความ
อันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตัง้ แต่สร้างโลก 26 แต่มาบัดนี้ ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรข
์ องพวก
ศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดํารงถาวรได้ทรงบัญญัติไว้ ได้เปิดเผยออกให้ประชาชาติทัง้ ปวงเห็น
แจ้ง เพื่อ เขาจะได้ เชื่อ 27 โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี มี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญู แต่ องค์ เดียว สืบๆไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน [เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี ผูเป็
้ นผูรั
้ บใช้ในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเคน
เครีย�
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เปาโลได้ประกาศที่เมืองโครินธ์เป็นเวลา 18 เดือน และได้ตัง้ คริสตจักรที่นั ่น ท่านได้ไปเยีย
่ มพวกเขา “เป็
นครัง้ ที่สาม� (2 คร 13:1) เปาโลได้เขียนหนั งสือ 1 โครินธ์จากเมืองเอเฟซัสในต้นปีค�ศ� 57 ก่อนเทศกาล
เพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)
เมืองโคริน ธ์ อยู่ ทางทิศ ตะวัน ตกจากกรุ ง เอเธนส์ ประมาณ 80 กิโลเมตร ในสมัย เปาโล เมืองโคริน ธ์ มี
พลเมืองประมาณ 400,000 คน และเป็นเมืองอันดับที่ 4 ในอาณาจักรโรมันและเป็นศูนย์กลางสําหรับการ
นมัสการรู ป เคารพ หลัง จากที่ เปาโลไปตัง้ คริสตจักรที่ เมืองโคริน ธ์แล้ว ท่านได้ ไปอยู่ ที่ เมืองเอเฟซัส เป็น
เวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่เปาโลอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัส มีผู้อาวุโสบางคนจากคริสตจักรเมืองโครินธ์ได้ไปหาท่าน และเล่าให้ท่าน
ฟังถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์
จด หมาย ฉบั บน ี้ ส่วน ใหญ่ เก ี่ย วกับ ปัญหา ใน ชีวต
ิ คริสเตียน และ ปัญหา ใน ค ริ สต จักร ท้อง ถิน
่ คือ การ
แตกแยกกัน การฟ้อ งกั นที ่ ศาล การรับ ประทานอาหารที่ ถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว การรับพิธ ี ศีล มหาสนิ ท
ผู้สอนเท็จ การสมรสและการหย่าร้างกัน การพูดภาษาต่างๆและการเป็นขึ้นมาจากความตาย
จดหมายฉบับนี้มีสาระที่ สําคัญ 3 ประการคือ คําสอนว่าพระคัมภีรได้
์ รับการดลใจจากพระเจ้า (2:9-14)
คําสอนเกี่ยวกับความรัก (13) และคําสอนเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (15)
ผู้รบ
ั ใช้ที่รับการแยกตัง้ ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเรียกให้เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า และ
โสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา 2 เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการชําระให้บริสุทธิแล
์ ้ว
ในพระเยซู คริสต์ ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเรียกให้เป็ นวิสุทธิชน ด้วยกั นกับคนทัง้ ปวงในทุกตําบลที่ ออกพระนาม
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราและของเขา 3 ขอพระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของ
เราและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า จงดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า
ในเรือ
่ งท่านทัง้ หลายเสมอ เพราะพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานแก่ ท่านทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์
5 เพราะท่านทัง
้ หลายพรัง่ พร้อมด้วยทุก สิง่ ทุก อย่างโดยพระองค์ คือ พร้อมด้วยวาจาและความรู ทุ
้ ก อย่าง
6 ด้วยว่า พยานเรือ
่ งพระคริสต์ นั้น เป็ นที ่ รบ
ั รองแน่ นอนในพวกท่านแล้ว 7 เพื่อ ว่า ท่านทัง้ หลายจึ งม ิ ได้ ขาด
ของประทานเลย ในขณะที่ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 8 พระองค์
จะทรงให้ท่านมัน
่ คงอยู่จนถึงที่สุด เพื่อให้ท่านปราศจากที่ ติในวันของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา 9 พระเจ้า ทรงสัตย์ ซื่อ พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านให้ สัมพันธ์ สน ิ ทกับ พระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
1 เปาโล

การแตกแยกในคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอนท่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ขอ
ให้ ท่านเห็น พร้อมกัน ในทางวาจา และไม่ มี การแตกแยกกัน ระหว่างพวกท่าน แต่ ขอให้ ท่านเป็น นํ้า หนึ่ ง
ใจเดียวกัน ในทางความคิด และตัดสิน อย่างเดียวกัน 11 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า คนในครอบครัว ของ
นางคะโลเอได้ เล่า เรือ
่ งของท่านให้ ข้าพเจ้า ฟัง ว่า เก ิ ดม ี การทุ่ม เถียงกัน ในระหว่างพวกท่าน 12 ข้าพเจ้า
จึง หมายความ ว่า พวก ท่าน ต่าง ก็ กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เปาโล� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ อ ปอลโล�
หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เคฟาส� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ พระคริสต์� 13 พระคริสต์ แบ ่ งออกเป็น หลายองค์
แล ้ว หรือ เขาได้ ตรึง เปาโลเพื่อ ท่านทัง้ หลายหรือ ท่านได้ รับ บัพ ติศ มาในนามของเปาโลหรือ 14 ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ ข้าพเจ้ามิได้ให้บัพติศมาแก่ผู้หน่งึ ผู้ใดในพวกท่าน เว้นแต่คริสปัสและกายอัส 15 ดัง
นั ้น จึง ไม่ มี ผู้ ใดกล่าวได้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ ทํา พิธี บัพ ติศ มาในนามของข้าพเจ้า เอง 16 ข้าพเจ้า ได้ ให้ บัพ ติศ มา
แก่ ครอบครัว ของสเทฟานั สด ้วย แต่ นอกจากคนเหล่า นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ให้ บัพ ติศ มา
แก่ ผู้ ใดอี กบ ้าง 17 เพราะว่า พระคริสต์ มิได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปเพื่อ ให้เขารับ บัพ ติศ มา แต่ เพื่อ ให้ประกาศข่าว
ประเสริฐ แต่มิใช่ด้วยชัน
่ งกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิเดช
้ เชิงฉลาดในการพูด เกรงว่าเรือ
์
10

พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
คนทัง้ หลายที่ กําลัง จะพินาศก็ เห ็ นว ่า การประกาศเรือ
่ งกางเขนเป็น เรือ
่ งโง่ แต่ พวกเราที่ รอดเห็ นว ่า
เป็น ฤทธานุ ภาพของพระเจ้า 19 เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราจะทําลายสติ ปัญญาของคนมี ปัญญา และ
จะทําให้ความเข้าใจของคนที่เข้าใจสูญสิน
้ ไป� 20 คนมีปัญญาอยู่ที่ไหน บัณฑิตอยู่ที่ไหน นั กโต้ปัญหาแห่งยุ
คนี้อยู่ที่ไหน พระเจ้ามิได้ทรงกระทําปัญญาของโลกนี้ ให้โฉดเขลาไปแล้วหรือ 21 เพราะตามเรือ
่ งที่ เป็นพระ
สติปัญญาของพระเจ้าแล้ว โลกจะรู จ
้ ักพระเจ้าโดยปัญญาไม่ได้ พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะช่วยคนที่เชื่อให้
18
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รอดโดยการเทศนาที่โง่เขลานั ้น 22 ด้วยว่าพวกยิวเรียกร้องหมายสําคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญา 23 แต่
พวกเราประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั ้น อันเป็นสิง่ ที่ให้พวกยิวสะดุด และพวกกรีกถือว่า
เป็น เรือ
่ งโง่ 24 แต่ สําหรับ ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น ทัง้ พวกยิว และพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์ ทรงเป็น
ฤทธานุ ภาพและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้า ยั งม ี ปัญญายิง่ กว่า ปัญญาของ
มนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้า ก็ ยงั เข้ม แข็ง ยิง่ กว่า กําลัง ของมนุษย์ 26 พี่ น้ องทัง้ หลาย จงพิจารณา
ดู ว่า พวกท่านที่ พระเจ้า ได้ ทรงเรียกมานั ้น เป็น คนพวกไหน มีน ้อยคนที่ โลกนิ ยมว่า มี ปัญญา มีน ้อยคนที่ มี
อํานาจ มีน ้อยคนที่ มี ตระกูล สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า โง่เขลา เพื่อ จะทําให้ คนมี ปัญญา
อับอาย และพระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า อ่อนแอ เพื่อ ทําให้ คนที ่ แข ็ง แรงอับอาย 28 พระเจ้า ได้ ทรง
เลือกสิง่ ที่ โลกถือว่าตํ่าต้อย และสิง่ ที่ ถู กดูหมิน
่ ทัง้ ทรงเลือกสิง่ เหล่านั ้นซึ่งยังมิได้ เกิดเป็นตัวจริงด้วย เพื่อ
จะได้ทําลายสิง่ ซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้ว 29 เพื่อมิให้เนื้ อหนั งใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้ 30 โดยพระองค์
ท่านจึง อยู่ ในพระเยซู คริสต์ เพราะพระเจ้า ทรงตัง้ พระองค์ ให้ เป็น ปัญญา ความชอบธรรม การแยกตัง้ ไว้
และการไถ่โทษ สําหรับเราทัง้ หลาย 31 เพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า�

2
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่าน ข้าพเจ้า มิ ได้ มาเพื่อ ประกาศสักขี พยานของพระเจ้า แก่ ท่านทัง้
หลาย ด้วยถ้อยคําอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจว่าจะไม่แสดงความรู เ้ รือ
่ งใดๆในหมู่
พวกท่านเลยเว้น แต่ เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ และการที่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขน 3 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ กั
บท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้าก็ อ่อนกําลัง มีความกลัวและตัวสัน
่ เป็ นอันมาก 4 คําพูดและคําเทศนาของข้าพเจ้า
ไม่ใช่ คํา ที่ เกล ี้ ยกล่อ มด้วยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ เป็น คํา ซึ่ง ได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุ ภาพ
5 เพื่อ ความเชื่อ ของท่านจะไม่ ได้ อาศัย สติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ อาศัย ฤทธิ์เดชของพระเจ้า 6 เรากล่าวถึง
เรือ
่ งปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็น ผู้ใหญ่ แล้ว ก็ จริง แต่ มิใช่ เรือ
่ งปัญญาของโลกนี้ หรือ เรือ
่ งปัญญาของอํานาจ
ครอบครองในโลกนี้ ซึ่ง จะเสื่อมสูญ ไป 7 แต่ เรากล่าวถึง เรือ
่ งพระปัญญาของพระเจ้า ซึ่ง เป็น ข้อ ลึ กลับ คือ
พระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศี แก่เรา 8 ไม่มีอํานาจ
ครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้ รู จั
้ กพระปัญญานั ้น เพราะว่าถ้ารู แล
้ ้วจะมิได้ เอาองค์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสง่าราศี
ตรึงไว้ที่กางเขน
พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
ดัง ที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘สิ ่ง ที่ ตาไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และไม่ เคยได้ เข ้า ไปในใจมนุษย์ คือ สิง่ ที่ พระเจ้า ได้
ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รก
ั พระองค์� 10 พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิง่ เหล่านั ้นแก่เราทางพระวิญญาณของ
พระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยัง่ รู ทุ
้ กสิง่ แม้เป็นความลํ้าลึกของพระเจ้า 11 อันความคิดของมนุษย์
นั ้น ไม่ มี ผู้ ใดหยัง่ รู ได้
้ เว้น แต่ จิ ตวิญญาณของมนุษย์ผู้ นั ้น เองฉั นใด พระดําริของพระเจ้า ก็ ไม่มี ใครหยัง่ รู ได้
้
เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉั นนั ้น 12 เราทัง้ หลายจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณ
ซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทัง้ หลายจะได้รู ถึ
้ งสิง่ ต่างๆที่ พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา 13 คือสิง่ เหล่านั ้
นที ่เราได้ กล่าวด้วยถ้อยคําซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ ด้วยถ้อยคําซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ทรง
สัง่ สอน ซึ่ง เปรียบเทียบสิง่ ที่ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณกับ สิง่ ซึ่ง เป็น ของจิต วิญญาณ 14 แต่ มนุษย์ ธรรมดาจะรับ
สิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า ไม่ ได้ เพราะเขาเห็นว่า เป็น สิง่ โง่เขลา และเขาไม่ สามารถ
เข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิง่ เหล่านั ้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ 15 แต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกต
สิง่ สารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะรู จ
้ ักใจคนนั ้นได้ 16 เพราะว่า ‘ใครเล่ารู จ
้ ักพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะ
แนะนําสัง่ สอนพระองค์ได้� แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์
9
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การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกั
บท่านเหมือนคนที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั ง เหมือนกั บท่านเป็นทารกในพระคริสต์ 2 ข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยนํ้านมมิ
ใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นท่านยังไม่สามารถรับและถึงแม้เดีย
๋ วนี้ ท่านก็ ยงั ไม่สามารถ 3 ด้วย
ว่าท่านยังอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง เพราะว่าเมื่อท่านยังอิจฉากัน โต้เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อ
หนั ง หรือ และไม่ ได้ ดําเนิ น ตามมนุษย์ สาม ัญ ดอกหรือ 4 เพราะเมื่อ คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ ของ
เปาโล� และอีกคนหนึ่ งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล� ท่านทัง้ หลายมิได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งหรือ
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทําการร่วมกัน

1 โครินธ์ 3:5
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5 เปาโลคือ ผู้ ใด อปอลโลคือ ผู้ ใด เขาเป็ น ผู้ รับ ใช้มาแจ้ง ให้ท่านทัง
้ หลายเชื่อ ตามซึ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงโปรดประทานแก่ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดนํ้า แต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโต 7 เพราะฉะนั ้น
คนที ่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ไม่ สําคัญ อะไร แต่ พระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั ้น ต่างหากที่ สําคัญ 8 ดัง นั ้น คนที่
ปลูก และคนที่ รดนํ้า ก็ เป็น พวกเดียวกัน แต่ ทุ กคนก็ จะได้ ค่า จ้างของตนตามการที่ ตนได้ กระทํา ไว้ 9 เพราะ
ว่า เราทัง้ หลายเป็น ผู้ รว่ มทํา การด้ว ยกั นก ับ พระเจ้า ท่านทัง้ หลายเป็น ไร่นาของพระเจ้า และเป็น ตึก ของ
พระเจ้า

พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว

10 โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่าง
ผู้ชํานาญ และอีกคนหนึ่ งก็มาก่อขึ้น ขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไร 11 เพราะว่าผู้ใดจะวาง
รากอื่นอีกไม่ได้ แล้ว นอกจากที่ วางไว้แล้วคือพระเยซู คริสต์ 12 แล้วบนรากนั ้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา
เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน

13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น

เพราะเวลาวันนั ้นจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้
ด้วยไฟ ไฟนั ้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 14 ถ้าการงานของผู้ใดที่ ก่อขึ้นทนอยู่ได้
ผู้ นั ้ นก ็ จะได้ ค่า ตอบแทน 15 ถ้า การงานของผู้ ใดถูก เผาไหม้ ไป ผู้ นั ้ นก ็ จะขาดค่า ตอบแทนแต่ ตัว เขาเองจะ
รอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า

16 ท่านทัง
้ หลายไม่รูหรื
้ อว่าท่านเป็นวห
ิ ารของพระเจ้า

และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นท่าน 17 ถ้า
ผู้ใดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้นั ้น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็ นที่บริสุทธิและท่
านทัง้
์
หลายเป็นวิหารนั ้น
การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้ผู้นั ้น
ยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ 19 เพราะว่าปัญญาของโลกนี้ เป็นความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วย
มีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง� 20 และยังมอี
ี กว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญาว่าเป็นเพียงแต่ ไร้สาระ� 21 เหตุ ฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ข้น
ึ อวด
ด้วยว่าสิง่ สารพัดเป็นของท่านทัง้ หลาย 22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก ชีวต
ิ ความตาย สิ่งในปัจจุบัน
นี้ หรือ สิง่ ในอนาคต สิ ่ง สารพัด นั ้น เป็น ของท่านทัง้ หลาย 23 และท่านทัง้ หลายเป็น ของพระคริสต์ และพระ
คริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า
18 อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง

4

หน้าที่รับผิดชอบของผูอ
้ ารักขาต่อพระเจ้า

1 ให้ทุ กคนถือว่า เราเป็ น ผู้ รับ ใช้ของพระคริสต์

และเป็นผู้อารักขาสิง่ ลึ กลับของพระเจ้า 2 ยิง่ กว่านี้ ฝ่ายผู้

3 สําหรับข้าพเจ้าการที่ ท่านทัง
้ หลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะตัดสิน

อารักขาเหล่านั ้นต้องเป็นคนที่ สัตย์ซื่อทุกคน
ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรือ
่ งเล็กน้ อย ถึงแม้ ข้าพเจ้าเองก็ มิได้ ตัดสินตัวข้าพเจ้า 4 เพราะข้าพเจ้าไม่ รู ้
ว่า ข้าพเจ้า มี ความผิด สถานใด ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ พ้น การพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัว ข้าพเจ้า คือ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า ตัดสิน สิง่ ใดก่อนที่ จะถึง เวลาจนกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา
พระองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทัง้
ปวงด้วย เมื่อนั ้นทุกคนจะได้รบ
ั คําชมเชยจากพระเจ้า 6 พี่น้ องทัง้ หลาย สิ่งเหล่านั ้นที่ข้าพเจ้าได้นํามากล่าว
เปรียบเทียบถึง ตัว ข้าพเจ้า และอปอลโล ก็ เพื่อ ประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่านทัง้ หลายเรียนแบบ
ของเรา มิให้ยกย่องคนหนึ่ งคนใดเกินกว่าที่เขียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ่ งคนใดข่มผู้อื่น 7 ผู้ใดเล่ากระทํา
ให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมา ก็เมื่อท่านได้รบ
ั มา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่า
ท่านมิได้รับเลย 8 ท่านทัง้ หลายอิม
่ แล
ี ้วหนอ ท่านได้ครองเหมือนกษั ตริย์โดยไม่มีเรา
่ หนําแล้วหนอ ท่านมังม
ร่วมด้วยแล้วหนอ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายได้ข้น
ึ ครองจริงๆเพื่อเราจะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ
เพราะข้าพเจ้า เห็ นว ่า พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ เราผู้ เป็ นอ ัค รสาวกไว้ในที่สุด ปลาย เหมือนผู้ ที่ ได้ ถู กปรับ โทษ
ให้ถึง ตาย เพราะว่า โลกคือ ทัง้ ทูต สวรรค์ และมนุษย์ มองดู เราด้วยความพิศวง 10 เราทัง้ หลายเป็น คนเขลา
เพราะเห็น แก่ พระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็น คนมี ปัญญาในพระคริสต์ เราทัง้ หลายมี กําลัง น้ อยแต่ ท่าน
ทัง้ หลายมีกําลังมาก ท่านทัง้ หลายมีเกียรติยศแต่เราทัง้ หลายเป็นคนอัปยศ 11 จนถึงเวลานี้ เราก็ทัง้ หิวและ
กระหาย เปล ือยเปล่า และถูก โบยตี และไม่ มี ที่ อาศัย เป็น หลัก แหล่ง 12 เราทํา การหนั กด ้ว ยมือ ของเราเอง
9
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เมื่อถู กด่าเราก็ อวยพร เมื่อถูกข่มเหงเราก็ ทนเอา 13 เมื่อถูกใส่ รา้ ยเราก็ อ้อนวอน เรากลายเป็นเหมือนกาก
เดนของโลกและเหมือนราคี ของสิง่ สารพัด จนถึ งบ ัด นี้ 14 ข้าพเจ้า มิ ได้ เข ีย นข้อ ความเหล่า นี้ เพื่อ จะให้ท่าน
ได้อาย แต่เขียนเพื่อเตือนสติในฐานะที่ ท่านเป็นลูกที่รก
ั ของข้าพเจ้า 15 เพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีครู
สัก หมื่น คนแต่ ท่านจะมี บิ ดาหลายคนก็ หามิได้ เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านโดย
ข่าวประเสริฐ 16 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอให้ท่านทําตามอย่างข้าพเจ้า 17 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ใช้ ทิ โม
ธีลูกที่รก
ั ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคนสัตย์ซ่ ือในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื่อนําท่านให้ระลึกถึงแบบการ
ประพฤติ ของข้าพเจ้า ในพระคริสต์ ตามที่ ข้าพเจ้า สอนอยู่ ในทุก คริสตจั กร 18 แต่ บางคนทํา ผยองราวกับ
ข้าพเจ้าจะไม่มาหาท่าน 19 แต่ ถ้าองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ชา้ นี้ และข้าพเจ้า
จะหยั ่งด ู มิใช่ ถ้อยคํา ของคนที่ ผยองเหล่า นั ้น แต่ จะหยั ่งด ู ฤทธิ์อํานาจของเขา 20 เพราะว่า อาณาจักรของ
21 ท่านจะเอาอย่างไร จะให้ข้าพเจ้า ถือ ไม้ เรียวมาหาท่าน
พระเจ้า มิ ใช่เรือ
่ งของคํา พูด แต่ เป็น เรือ
่ งฤทธิเดช
์
หรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจอ่อนสุภาพ

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
1 มี ข่าวเล่า ลือ ว่า ในพวกท่านมี การผิด ประเวณี และการผิด ประเวณี นั้น ถึง แม้ ในพวกต่างชาติ ก็ ไม่มี เลย
คือเรือ
่ งมีวา่ คนหนึ่ งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน 2 และพวกท่านยังผยองแทนที่จะเป็นทุกข์
เป็ นร้อน ที่ จะตัดคนที่ กระทําผิดเช่นนี้ ออกเสียจากพวกท่าน 3 แม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่าน แต่ใจ
ของข้าพเจ้า ก็ อยู่ ด้วย ข้าพเจ้า ได้ ตัดสิน ลงโทษคนที่ ได้ กระทํา ผิด เช่น นั ้น เสมือนว่า ข้าพเจ้า ได้ อยู่ ด้วย 4 ใน
พระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม กัน และใจของข้าพเจ้า ร่วม
อยูด้
่ วย พรอ
้ มทัง้ ฤทธิเ์ ดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา 5 พวกท่านจงมอบคนนั ้นไว้ให้ซาตาน
ทําลายเนื้ อหนั งเสีย เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้า
ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ
ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเชื้อขนมเพียงนิ ดเดียวย่อมทําให้แป้งดิบฟูทังก
้ ้อน 7 ดัง
นั ้นจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้ งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็น
ปัสกาของเรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว 8 เหตุฉะนั ้นให้เราถือปัสกานั ้น มิใช่ด้วยเชื้อเก่าหรือด้วยเชื้อของ
ความชัว่ ช้าเลวทราม แต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อคือความจริงใจและความจริง 9 ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่าน
ว่า อย่าคบกับคนที่ ล่วงประเวณี 10 แต่ ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ ที่ เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง
หรือ คนถือ รู ป เคารพ ข้าพเจ้า มิ ได้ ห้ามเสียที เดียวเพราะว่า ถ้า ห้ามอย่างนั ้น แล้ว ท่านก็ ต้องออกไปเสีย จาก
โลกนี้
6 การที่ ท่านอวดอ้างนั ้นไม่ ดี เลย

เราควรแยกตัวจากพีน
่ ้ องคริสเตียนที่กําลังดํารงชีวต
ิ อยูใ่ นความบาป
แต่ ยังล่วงประเวณี เป็นคนโลภ เป็น
คนถือ รู ป เคารพ เป็น คนปากร้าย เป็น คนขี้ เมา หรือ เป็น คนฉ้ อโกง อย่า คบกับ คนอย่างนั ้น แม้ จะกิน ด้วยกั
นกอ
็ ย่าเลย 12 ไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายใน
มิใช่หรือ 13 ส่วนคนภายนอกนั ้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั ้นจงกําจัดคนชัว่ ช้านั ้นออกจากพวก
ท่านเสียเถิด
11 แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียนบอกท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ ช่ อ
ื ว่าเป็นพี่น้องแล้ว

6

คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
1 ในพวกท่านมี ผู้ ใดหรือ ถ้า เป็ น ความกับ คนอื่น จะอาจไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คนอธรรม และไม่ ไปว่า ต่อ
หน้า วิสุทธิชน 2 ท่านไม่ รู หรื
้ อว่าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้า พวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่ สมควร
จะพิพากษาความเรือ
่ งเล็ก น้ อยที่สุด หรือ 3 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า เราจะต้องพิพากษาพวกทูต สวรรค์ ถ้า เช่น นั ้น
จะยิง่ เป็นการสมควรสักเท่าใดที่ เราจะพิพากษาตัดสินความเรือ
่ งของชีวตน
ิ ี้ 4 ฉะนั ้นถ้าพวกท่านเป็นความ
กัน เรือ
่ งชี วิตน ี้ ท่านจะตัง้ คนที่ ค ริสตจั กรน ับ ถือ น้ อยที่สุด ให้ ตัดสิน หรือ 5 ข้าพเจ้า กล่าวดังนี้ ก็ เพื่อ ให้ ท่าน
ละอายใจ ในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่ งหรือที่มีสติปัญญาสามารถชําระความระหว่างพี่น้ อง 6 แต่พี่น้ องกับพี่
น้ องต้องไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คนที่ ไม่ เชื่อ อย่างนั ้น หรือ 7 เหตุ ฉะนั ้น เพราะพวกท่านไปเป็น ความกัน บัดนี้
ท่านก็ ตกจากระดั บที่ควรแล้ว ทําไมท่านจึงไม่ ทนต่อ การร้ายซึ่งเขาทํา แก่ ท่าน ทําไมท่านจึงไม่ ยอมถูกโกง
8 แต่ท่านเองกลับทําร้ายกัน และโกงกันในระหว่างพวกพีน
่ ้ องของท่านเอง
ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตัง้ ไว้ และได้รบ
ั ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

9 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คน
ถือ รู ป เคารพ คนผิด ผัว เมีย เขา คนนิ สัย เหมือนผู้ หญิง หรือ คนที่ เป็น กะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนขี้ เมา
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คนปากร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก 11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคน
อย่างนั ้น แต่ ท่านได้ รบ
ั ทรงชําระแล้ว และได้ ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่ พระวิญญาณแห่ง พระเจ้า ของเรา
ได้ทรงตัง้ ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า 12 ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิง่ ที่จะ
ทําได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใต้
่ อํานาจของสิง่ ใดเลย
จงหนี จากการล่วงประเวณี
และท้องก็สําหรับอาหาร แต่พระเจ้าจะทรงให้ทัง้ ท้องและอาหารสิน
้ สูญไป แล
้ว ร่างกายนั ้น ไม่ ได้ มี ไว้สําหรับ การล่วงประเวณี แต่ มี ไว้สําหรับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า มี
ไว้ สําหรับ ร่างกาย 14 พระเจ้า ได้ ทรงชุบ ให้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เป็น ขึ้น มาใหม่ และพระองค์ จะทรงชุบ ให้ เรา
ทัง้ หลายเป็น ขึ้น มาใหม่ โดยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ ด้วย 15 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า ร่างกายของท่านเป็น อวัยวะของ
พระคริสต์ เมื่อเป็นเช่นนั ้น จะให้ข้าพเจ้าเอาอวัยวะของพระคริสต์มาเป็นอวัยวะของหญิงแพศยาได้หรือ ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพศยาก็เป็นกายอันเดียวกันกับ
หญิงนั ้น เพราะพระองค์ได้ตรัสว่า ‘เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 17 แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้
เป็นเจ้า ก็เป็ นอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ 18 จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี ความบาป
ทุกอย่างที่มนุษย์กระทํานั ้นเป็นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณี นั ้นทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
13 อาหารมีไว้สําหรับท้อง

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

19 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า

ร่างกายของท่านเป็ นว ิ หารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง สถิต อยู่ในท่าน ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั
จากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง 20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา เหตุฉะนั ้นท่านจงถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน และด้วยจิตวิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า

7
คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน

1 แล ้ว เรือ
่ งที่ พวกท่านเขียนมาถึง ข้าพเจ้า นั ้น ขอตอบว่า การที่ ผู้ ชายไม่ ยุ ่ง เกี่ยวกับ ผู้ หญิง เลยก็ ดี แล้ว
แต่ เพื่อ ป้องกัน การล่วงประเวณี ผู้ ชายทุก คนควรมี ภรรยาเป็น ของตนและผู้ หญิง ทุก คนมี สามี เป็น ของ
ตน 3 สามี พึง ประพฤติ ต่อ ภรรยาตามควร และภรรยาก็ พึง ประพฤติ ต่อ สามี ตามควรเช่น เดียวกัน 4 ภรรยา
ไม่มีอํานาจเหนื อร่างกายของตน แต่สามีมีอํานาจเหนื อร่างกายของภรรยา ทํานองเดียวกันสามีไม่มีอํานาจ
เหนื อร่างกายของตน แต่ภรรยามีอาํ นาจเหนื อร่างกายของสามี 5 อย่าปฏิเสธการอยูร่ ว่ มกันเว้นแต่ได้ตกลง
กัน เป็นการชัว่ คราว เพื่ ออ ุ ทิศ ตัว ในการถือ อดอาหารและการอธิษฐาน แล ้ว จึง ค่อยมาอยู่ รว่ มกั นอ ีก เพื่
อม ิ ให้ซาตานชักจูง ให้ทํา ผิด เพราะตัว อดไม่ ได้ 6 ข้าพเจ้า กล่าวเช่น นี้ โดยได้ ร บอน
ั
ุญาต มิใช่เป็น พระบัญชา
7 ข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะให้ ทุ กคนเป็ น เหมือนข้าพเจ้า แต่ ทุ กคนก็ ได้ รับ ของประทานจากพระเจ้า เหมาะกับ
ตัว คนหนึ่ งได้รบอย
ั
่างนี้ และอีกคนหนึ่ งได้รบอย
ั
่างนั ้น 8 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนทีย
่ งั เป็นโสดและ
พวกแม่ ม่ายว่า การที่ เขาจะอยู่ เหมือนข้าพเจ้า ก็ ดี แล้ว 9 แต่ ถ้า เขายัง้ ใจไม่ ได้ ก็ จงแต่งงานเสีย เถิด เพราะ
แต่งงานเสี ยก็ดี กว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนที่ แต่ งงานแล้วข้าพเจ้าขอสัง่ มิใช่ข้าพเจ้าสัง่ เอง
แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงบัญชาว่า อย่า ให้ ภรรยาทิง้ สามี 11 แต่ ถ้า นางทิง้ สามี ไปอย่า ให้ นางไปมี สามี ใหม่
หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่า และขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลย
2

คําแนะนําสําหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้า
(องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาที่
ไม่เชื่อและนางพอใจที่จะอยูก
่ ับสามี สามีก็ไม่ควรหย่านาง 13 ถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อและสามีพอใจที่จะ
อยู่กับนาง นางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลย 14 ด้วยว่าสามีที่ ไม่เชื่อนั ้นได้รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิทางภรรยา
์
และภรรยาที่ ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิทางสามี
มิฉะนั ้นลูกของท่านก็ เป็นมลทิน แต่ บัดนี้ ลูกเห
์
ล่านั ้ นก ็ บริสุทธิ์ 15 แต่ ถ้า คนที่ ไม่ เชื่อ จะแยกไป ก็ จงให้เขาไปเถิด เรือ
่ งเช่น นี้ ไม่ จํา เป็ นที ่ พี่ น้ องชายหญิง จะ
ผูกมัดให้จําใจอยู่ด้วยกัน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบ 16 โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่าน
จะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ โอ ท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้
หรือไม่
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้

จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่

17 แต่ตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไร เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงเรียกให้เขามา

แล้ว ก็ให้เขาดํารงอยู่ในฐานะนั ้น ข้าพเจ้าขอสัง่ ให้คริสตจักรทัง้ หมดทําตามดังนั ้น 18 มีชายคนใดที่พระเจ้า
ทรงเรียกเมื่อเขาได้รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตแล้วหรือ อย่าให้เขากลับเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต หรือมีชายคน
ใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขามิ ได้ เข ้าสุ หน ัต หรือ อย่า ให้เขาเข้า สุ หน ัต เลย 19 การเข้า สุ หน ัต ไม่ สําคัญ อะไร
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และการไม่เข้าสุ หนัตไม่สําคัญอะไร แต่การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั ้นสําคัญ 20 ให้ทุกคนอยู่ในฐานะ
ที่ เขาอยู่ เมื่อ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น 21 พระเจ้า ทรงเรียกท่านเมื่อ ยัง เป็น ทาสอยู่ หรือ ก็ อย่า กระวนกระวาย
เพราะการเป็นทาสนั ้น แต่ถ้าท่านสามารถไถ่ตัวออกได้ก็ควรไถ่ดีกว่า 22 เพราะผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เรียกเมื่อยังเป็นทาสอยู่ ผู้นั ้นเป็นเสรีชนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันคนที่ รบ
ั การทรงเรียกเมื่อเป็น
เสรีชน คนนั ้นเป็นผูรั
้ บใช้ของพระคริสต์ 23 พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์
เลย 24 พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านทุก คนดํารงอยู่ ในฐานะอัน ใดเมื่อ พระเจ้า ทรงเรียก ก็ ให้ ผู้ นั ้น อยู่ กับ พระเจ้า ใน
ฐานะนั ้น
คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย
แล ้ว เรือ
่ งหญิง สาวพรหมจารีนั ้น ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ พระบัญชาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ ข้าพเจ้า ก็ ขอ
ออกความเห็นในฐานะที่เป็นผู้ได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ 26 ฉะนั ้นเพราะเหตุ
ความยากลําบากที่มีอยูในเวลานี
่
้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกคนควรจะอยูอ
่ ย่างที่เขาอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ 27 ท่านมีภรรยาแล้ว
หรือ อย่าหาช่องที่จะหย่าภรรยาเลย ท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหาภรรยาเลย 28 ถ้าท่านจะแต่งงาน
ก็ไม่มีความผิด และถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด แต่คนที่แต่งงานนั ้นคงจะต้องยุง่ ยาก
ลําบากในฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุง่ ยากนั ้น 29 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
หมายความว่า ยุ คน ี้ ก็ สัน
้ มากแล้ว ตัง้ แต่ นี้ ไปให้ คนเหล่านั ้ นที ่ มี ภรรยาดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือนกับ ไม่ มี ภรรยา
30 และให้คนที ่เศร้าโศกเป็ นเหมือนกับมิได้เศร้าโศก และผู้ที่ ชื่นชมยินดีให้ได้เป็ นเหมือนกับมิได้ชื่นชมยินดี
และผู้ ที่ ซื้ อก ็ ให้ ดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือนกับ ว่า เขาไม่ มี กรรมสิทธิ์เหนื อ อะไรเลย 31 และคนที่ ใช้ ของโลกนี้ ให้ เป็น
เหมือนกับ มิ ได้ ใช้ อย่างเต็ม ที่ เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี้ กําลัง ล่วงไป 32 ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านพ้น จาก
ความสาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ ไม่มี ภรรยาก็ สาละวนในการงานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะทํา สิง่ ซึ่ง เป็
นทีพ
่ อพระทัยองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 33 แต่คนทีมี
่ ภรรยาแล้วกส
็ าละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อจะทําสิง่ ที่พอใจ
ของภรรยา 34 มีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรรยาและสาวพรหมจารี หญิงที่ยงั ไม่แต่งงานก็สาละวนใน
การงานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะได้ เป็น คนบริสุทธิ์ ทัง้ กายและจิตใจ แต่ หญิง ที่ มี สามี แล้ว ก็ สาละวน
ในการงานของโลกนี้ เพื่อจะทําสิง่ ซึ่งเป็ นที่พอใจของสามี 35 ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ ก็เพื่อเป็นประโยชน์ ของท่าน
มิใช่ จะเอาบ่วงบาศคล้องท่านแต่ เพื่อ ความเป็น ระเบียบ ให้ ท่านปฏิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า โดยปราศจากใจ
สองฝักสองฝ่าย 36 แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่ได้ และถ้าหญิงนั ้
นมีอายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้ว และต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่ งก็ให้เขาทําตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย
เขาไม่ได้ทําผิดสิง่ ใด 37 แต่ชายใดที่ตัง้ ใจแน่วแน่ และเห็นว่าไม่มีความจําเป็น แต่เขาบังคับใจตนเองได้ และ
ตัง้ ใจว่าจะให้หญิงนั ้นเป็นพรหมจารีต่อไป เขาก็กระทําดีแล้ว 38 เหตุฉะนั ้นผู้ใดที่ ให้หญิงนั ้นแต่งงานก็ทําดี
อยู่ แต่ผู้ที่ไม่ให้แต่งงานก็ทําดีกว่า 39 ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามีตามกฎหมาย แต่
ถ้าสามีตาย นางก็เป็ นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ ได้ ตามใจ ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าเท่านั ้น 40 แต่ ตามความ
เห็นของข้าพเจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่า และข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรง
สถิตอยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้าด้วย
25
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อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ

1 แล ้ว เรือ
่ งของที่ เขาบูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เราทัง้ หลายทราบแล้ วว่าเราทุก คนต่างก็ มี ความรู ้ ความรู นั
้ ้น
ทําให้ลําพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น 2 ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู สิ
้ ่งใดแล้ว ผู้นั ้นยังไม่รู ตามที
้
่ตนควรจะรู ้ 3 แต่ถ้า
ผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู จ
้ ักผู้นั ้น 4 ฉะนั ้นเรือ
่ งการกินอาหารที่เขาได้บูชาแก่รู ปเคารพนั ้น เรารู อยู
้ แล
่ ้
วว ่ารู ปน ัน
้ ไม่ มีต ัว มี ตนเลยในโลกและพระเจ้า องค์ อ่น
ื ไม่ มี มี แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 5 ถึง แม้ จะมี สิ ่ง ต่างๆใน
สวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่า “พระ� (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก� 6 แต่ว่าสําหรับพวก
เรานั ้ นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิง่ สารพัดทัง้ ปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์
และเรามี พระเยซู คริสต์ เจ้ าองค์ เดียว และสิง่ สารพั ดก ็ เก ิด ขึ้น โดยพระองค์ และเราก็ เป็น มาโดยพระองค์
7 มิใช่ ว่า ทุก คนมี ความรู อย่
้ างนี้ เพราะมีบางคนมี จิ ตสํานึ กผิดชอบเรือ
่ งรู ปเคารพว่า เมื่อได้ กินอาหารนั ้ นก็
ถือว่าเป็นของบูชาแก่รู ปเคารพจริงๆ และจิตสํานึ กผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมลทิน 8 อาหารไม่เป็น
เครือ
่ งที่ทําให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่กิน เราก็ไม่ขาดอะไร
9 แต่จงระวัง อย่าให้เสรีภาพของท่านนั ้นทําให้คนที่ออ
่ นในความเชื่อหลงผิดไป 10 เพราะว่า ถ้าผู้ใดเห็นท่าน
ที่ มี ความรู ้เอนกายลงรับ ประทานในวิหารของรู ป เคารพ จิ ตสํานึ ก ผิด ชอบที่ ออ
่ นของคนนั ้น จะไม่ เห ิม ขึ้น
ทําให้ เขาบังอาจกิน ของที่ ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น หรือ 11 โดยความรู ข
้ องท่าน พี่ น้ องที่ มี ความเชื่ ออ ่อน ซึ่ง
พระคริสต์ ได้ ทรงยอมวายพระชนม์ เพื่อ เขา จะต้องพินาศไป 12 เมื่อ ท่านทํา ผิด เช่น นั ้น ต่อ พวกพี่ น้ อง และ
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ทําร้ายจิตสํานึ กผิดชอบที่ ออ
่ นของเขา ท่านก็ ได้ ทําผิดต่อพระคริสต์ 13 เหตุฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ ทําให้
พี่ น้ องของข้าพเจ้า หลงผิด ไป ข้าพเจ้า จะไม่ กิน เนื้ อ สัตว์อีก ต่อ ไป เพราะเกรงว่า ข้าพเจ้า จะทําให้พี่ น้ องต้อง
หลงผิดไป
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เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
1 ข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นอ ัค รสาวกหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ มี เสรีภาพหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็ นพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทัง้ หลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ 2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็
นอัครสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้าก็ยงั คงเป็ นอัครสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะ
พวกท่านคือ ตราตํา แหน่ งอ ัค รสาวกของข้าพเจ้า ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 3 ถ้า ผู้ ใดสอบสวนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ จะบอกว่า 4 เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะกิน และดื่ม หรือ 5 เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะพาพี่ น้องซึ่ง เป็น ภรรยาไปไหนๆด้วยกัน
เหมือนอย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเคฟาสหรือ 6 เฉพาะข้าพเจ้า
และบารนาบัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
กทํางานหาเลี้ยงชีพ
์
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น
ใครบ้างที่ เป็น ทหารไปในการศึก สงคราม และต้องกิน เสบียงของตัว เอง หรือ ใครบ้างที่ ทํา สวนปลูก ต้
นอง ุ่น และมิ ได้ กิน ผลองุน
่ ในสวนนั ้น หรือ ใครบ้างที่ เลี้ยงสัตว์และมิ ได้ กิน นํ้านมของฝูง สัตว์นั ้น 8 ข้าพเจ้า
กล่าวอย่างนี้ ตามอย่างมนุษย์ หรือ พระราชบัญญัติ มิได้ กล ่า วอย่างนี้ เหมือนกัน หรือ 9 เพราะว่า ในพระราช
บัญญัติ ของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู�
่ พระเจ้าทรงเป็นห่วง
วัวหรือ 10 หรือ พระองค์ ได้ ตรัสเพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้ จร ิง คํา นั ้น ท่านเขียนไว้เพื่อ ประโยชน์ ของ
เราทัง้ หลาย ให้คนที ่ ไถนาไถด้วยความหวัง ใจ และให้คนที ่ นวดข้าวนวดด้วยความหวัง ใจว่า จะได้ ประโยชน์
ตามที่ เขาหวัง 11 ถ้า เราได้ หว่านของสําหรับ จิต วิญญาณให้ แก่ ท่าน แล ้ วจะมากไปหรือ ที่ เราจะเกี่ยวของ
สําหรับเนื้ อหนั งจากท่าน 12 ถ้าคนอื่นมีสิทธิที
ั ยิง่ กว่าเขา
์ ่ จะได้ รับประโยชน์ จากท่าน เราไม่มีสิทธิที
์ ่ จะได้ รบ
อีกหรือ ถึงกระนั ้นเราก็มิได้ใช้สิทธินี
์ ้ เลย แต่ยอมทนทุกข์ยากสารพัด เพื่อเราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ 13 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนที่ปรนนิ บัติเรือ
่ งสิง่ บริสุทธิ์ ก็กินอาหารของพระวิหาร และคน
ปรนนิ บั ติ ที่ แท่น บูชาก็ รบ
ั ส่วนแบ่ง จากแท่ นบู ชาน ัน
้ 14 ทํานองเดียวกัน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงบัญชาไว้
ว่า คนที ่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้ รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น 15 แต่ ข้าพเจ้าไม่ ได้ ใช้สิทธิเหล่
า
์
นี้ เลย ที่ ข้าพเจ้า เขียนเรือ
่ งนี้ ก็ มิใช่ เพื่อ จะให้ เขากระทํา อย่างนั ้น แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ยอมตายเสีย ดี
กว่าที่จะให้ผู้ใดทําลายเกียรติอันนี้ ของข้าพเจ้า 16 เพราะถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั ้นข้าพเจ้า
ไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะจําเป็ นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิด
แก่ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้าก็จะได้บําเหน็ จ แต่ถ้ากระทําการประกาศนั ้น
โดยฝืน ใจ ก็ ยัง เป็นการที่ ทรงมอบหน้าที่ ประกาศข่าวประเสริฐ ไว้ให้ ข้าพเจ้า กระทํา 18 แล ้ วอะไรเล่า จะเป็น
บําเหน็ จของข้าพเจ้า คือเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์
โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่
าวประเสริฐนั ้นอย่างเต็มที่
์
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เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ

19 เพราะถึงแม้วา
่ ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใด

ข้าพเจ้าก็ยงั ยอมตัวเป็นทาสคนทัง้ ปวงเพื่อจะได้ชนะ
ใจคนมากยิง่ ขึ้น 20 ต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็ ทําตัวเหมือนยิว เพื่อจะได้ พวกยิว ต่อพวกที่ อยู่ใต้ พระราชบัญญัติ
ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนคนอยู่ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ จะได้ คนที ่ อยู่ใต้ พระราชบัญญัติ นั ้น 21 ต่อ คนที่ อยู่นอก
พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ ทําตัวเหมือนคนนอกพระราชบัญญัติ เพื่อจะได้ คนที ่อยู่นอกพระราชบัญญัติ นั ้น
(แต่ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ นอกพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า แต่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แห่ งพระคริสต์� 22 ต่อ คน
อ่อนแอ ข้าพเจ้าก็ ทําตัวเหมือนคนอ่อนแอ เพื่อจะได้ คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิ ดต่อคนทัง้ ปวง
เพื่อ จะช่วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดยทุก วิถี ทาง 23 ข้าพเจ้า ทํา อย่างนี้ เพราะเห็น แก่ ข่าวประเสริฐ เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ มี ส่วนกั บท ่านในข่าวประเสริฐ นั ้น 24 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า คนเหล่านั ้ นที ่ วงิ่ แข่ งก ัน ก็ วิงด
่ ้ว ยกัน ทุก คน แต่
คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั ้นจงวิง่ เพื่อชิงรางวัลให้ได้ 25 ฝ่ายนั กกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ
ทุกอย่าง แล้วเขากระทําอย่างนั ้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่
วงโรยเลย 26 ดังนั ้นส่วนข้าพเจ้าวิง่ แข่งอย่างนี้ โดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ อย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนั กมวยที่
ชกลม 27 แต่ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้ อหนั งให้อยูใต้
่ บังคับ เพราะเกรงว่าโดยทางหนึ่ งทางใดเมื่อ
ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้
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1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ยิง่ กว่า นี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า บรรพบุรุษ ของเราทัง้ สิน
้ ได้ อยู่ ใต้ เมฆ
และได้ผ่านทะเลไปทุกคน 2 ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคน 3 และได้รบ
ั ประทาน
อาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน 4 และได้ ด่ ื มน้าํ ฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน เพราะว่าเขา
ได้ด่ ืมน้าํ ซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ ติดตามเขามา ศิ ลานน
ั ้ คือพระคริสต์ 5 แต่ถึงกระนั ้ นก็ดี
มี คนส่วนมากในพวกนั ้ นที ่พระเจ้าไม่ ทรงพอพระทัย เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิน
่ ทุ รกันดาร
6 แล ้ว เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึง เป็ น เครือ
่ งเตือนใจพวกเรา ไม่ ให้ เรามี ใจโลภปรารถนาสิง่ ที่ ชว
ั ่ เหมือนเขาเหล่า
นั ้น 7 ท่านทัง้ หลายอย่า นั บถือ รู ป เคารพ เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว
่า ‘ประชาชนก็ นั่ง ลงกิน และดื่ม แล้ว ก็ ลุ กขึ้น เล่น สนุกก ัน� 8 อย่า ให้เรากระทํา ล่วงประเวณี เหมือนอย่างที่
บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ว ก็ ล้ม ลงตายในวัน เดียวสองหมื่น สามพัน คน 9 อย่า ให้เราลองดี พระคริสต์
เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทํา แล้วก็ต้องพินาศด้วยงูร้าย 10 ท่านทัง้ หลายอย่าบ่นเหมือนอย่าง
ที่บางคนในพวกเขาได้บ่น แล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต 11 แต่บรรดาเหตุการณ์ เหล่านี้ จึงได้บังเกิด
แก่ เขาเพื่อ เป็น ตัวอย่าง และได้ บันทึก ไว้เพื่อ เตือนสติ เราทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง กําลัง อยู่ ในกาลสุด ปลายของแผ่น
ดิน โลก 12 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ คิด ว่า ตัว เองมัน
่ คงดี แล้ว ก็ จงระวัง ให้ดี กล ั วว ่า จะล้ม ลง 13 ไม่มี การทดลองใดๆ
เกิด ขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนื อ จากการทดลองซึ่ง เคยเกิ ดก ับ มนุษย์ ทัง้ หลาย แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์ ซื่อ พระองค์
จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ ท่านจะทนได้ แต่ เมื่อท่านถูกทดลองนั ้น พระองค์ จะทรงโปรดให้
ท่านมี ทางที่ จะหลีก เลี่ยงได้ ด้วย เพื่อ ท่านจะมี กําลัง ทนได้ 14 พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงหลีก
เลี่ยงเสียจากการนั บถือรู ปเคารพ 15 ข้าพเจ้าพูดกบท
ั ่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญา ท่านจงพิจารณาถ้อยคํา
ที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด

พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น

16 ถ้วยแห่ง พระพรซึ่ง เราได้ ขอพระพรนั ้น เป็ นที ่ ทําให้ เรามี ส่วนร่วมในพระโลหิต ของพระคริสต์ มิใช่ หรือ
ขนมปัง ซึ่ง เราหัก นั ้น เป็ นที ่ ทําให้ เรามี ส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ มิใช่ หรือ 17 แม้ เราซึ่ง เป็น บุคคล

หลายคน เราก็ ยงั เป็นขนมปั งก้อนเดียวและเป็ นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมปั งก้อน
เดียวกัน 18 จงพิจารณาดูพวกอิสราเอลตามเนื้ อหนั ง คนที่รบ
ั ประทานของที่บูชาแล้วนัน
้ ก็มีส่วนร่วมในแท่
นบูชานนม
ั ้ ใช่
ิ หรือ 19 ถ้าอย่างนั ้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไร รู ปเคารพนั ้นศักดสิ
ิ์ ทธิหรื
่ งบูชาที่ถวาย
์ อ เครือ
แก่ รู ปเคารพนั ้นเป็นของศั กดิ์สิทธิหรื
่ งบูชาที่ พวกต่างชาติ ถวายนั ้น เขาถวายบูชา
์ อ 20 แต่ ข้าพเจ้าว่า เครือ
แก่พวกปิศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปิศาจ 21 ท่านจะดื่ม
จากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปิศาจด้วยไม่ได้ ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า และที่ โต ๊ะ ของพวกปิศาจด้วยก็ ไม่ ได้ 22 เราจะยัว่ ยุ ให้องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอิจฉาหรือ เรามี ฤทธิ์
มากกว่าพระองค์หรือ
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 จะทําให้เจริญ ขึ้น 24 อย่า ให้ผู้ ใดเห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จงเห็น แก่ ประโยชน์ ของคนอื่น 25 ทุ กสิ่
งที่ เขาขายตามตลาดเนื้ อ นั ้ นร ับ ประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด ชอบ 26 เพราะว่า ‘แผ่
นดินโลกกับสรรพสิง่ ในโลกนั ้นเป็นขององค์ พระผู้เป็นเจ้า� 27 ถ้าคนที่ ไม่มีความเชื่อจะเชิญท่านไปในงาน
เลี้ยงและท่านเต็มใจไป สิ ่ง ที่ เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทานก็ รบ
ั ประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด
ชอบ 28 แต่ ถ้ามีใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขาถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว� ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่
คนที ่บอกนั ้นและเพราะเห็นแก่ ใจสํานึ กผิดชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับสรรพสิง่ ในโลกนั ้นเป็นของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า� 29 ข้าพเจ้ามิได้ หมายถึงใจสํานึ กผิดชอบของท่าน แต่ หมายถึงใจสํานึ กผิดชอบของคน
ที่บอกนั ้น ทําไมใจสํานึ กผิดชอบของผูอ
้ ่น
ื จะต้องมาขัดขวางเสรีภาพของข้าพเจ้าเล่า 30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารับ
ประทานโดยพระคุณ ทําไมเขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิง่ ที่ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้วเล่า 31 เหตุฉะนั ้นเมื่อ
ท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทํา อะไรก็ ตาม จงกระทําเพื่อ เป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า 32 อย่า
เป็นต้น เหตุ ที่ ทําให้ พวกยิว หรือ พวกต่างชาติ หรือ คริสตจักรของพระเจ้า หลงผิด ไป 33 เหมือนที่ ข้าพเจ้า
เองได้ พยายามกระทํา ทุก สิง่ เพื่อ ให้ เป็ นที ่ พอใจของคนทัง้ ปวง มิได้ เห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ เห็น แก่
ประโยชน์ ของคนทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้
23

11
“ชายเป็นศีรษะของหญิง�

1 ท่านทัง
้ หลายก็ จงปฏิ บัติ ตามอย่างข้าพเจ้า

เหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้า ปฏิ บัติ ตามอย่างพระคริสต์ 2 พี่น้ อง
ทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอชมท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า ทุก ประการ และท่านได้ รก
ั ษากฎ
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ที่ ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่าน 3 แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุก
คน และชายเป็นศีรษะของหญิง และพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์ 4 ชายทุกคนที่กําลังอธิษฐาน
หรือพยากรณ์ โดยคลุมศีรษะอยู่ ก็ ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ 5 แต่ หญิงทุกคนที่ กําลังอธิษฐานหรือพยากรณ์
ถ้าไม่คลุมศีรษะ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ เพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้ว 6 เพราะถ้าผู้หญิงไม่
ได้ คลุม ศีรษะ ก็ ควรจะตัดผมเสีย แต่ ถ้า การที่ ผู้ หญิง จะตัดผมหรือ โกนผมนั ้น เป็น สิง่ ที่ น่า อับอาย จงคลุม
ศีรษะเสีย 7 เพราะการที่ ผู้ ชายไม่ สมควรจะคลุม ศีรษะนั ้น ก็ เพราะว่า ผู้ชายเป็น พระฉายาและสง่าราศี ของ
พระเจ้า ส่วนผู้หญิงนั ้นเป็นสง่าราศีของผู้ชาย 8 เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจากผู้หญิง แต่ได้ทรงสร้างผู้
หญิงจากผู้ชาย 9 และไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายไว้สําหรับผู้หญิง แต่ทรงสร้างผู้หญิงไว้สําหรับผู้ชาย 10 ด้วยเหตุ
นี้ เอง ผู้ หญิง จึง ควรจะเอาสัญญลักษณ์ แห่ งอํา นาจนี้ คลุม ศีรษะ เพราะเห็น แก่ พวกทูต สวรรค์ 11 ถึง กระนั ้
นก็ดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชาย 12 เพราะว่าผู้หญิงนั ้นทรงสร้าง
มาจากผู้ชายฉั นใด ต่อมาผู้ชายก็เกด
ิ มาจากผูห
้ ญิงฉั นนั ้น แต่สิ่งสารพัดกมี
็ มาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้ หลาย
จงตัดสิน เองเถิด ว่า เป็นการสมควรหรือ ไม่ ที่ ผู้ หญิง จะไม่ คลุม ศีรษะเมื่อ อธิษฐานต่อ พระเจ้า 14 ธรรมชาติ
เองไม่ ได้ สอนท่านหรือ ว่า ถ้า ผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็ นที ่ น่า อายแก่ ตัว 15 แต่ ถ้า ผู้ หญิง ไว้ผมยาวก็ เป็น สง่า ราศี
แก่ตัว เพราะว่าผมเป็นสิง่ ที่ประทานให้แก่เขาเพื่อคลุมศีรษะ 16 แต่ถ้าผูใ้ ดจะโต้แย้ง เราและคริสตจักรของ
พระเจ้าไม่รบ
ั ธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น
พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าชมท่านไม่ได้ คือว่าการประชุมของท่านนั ้นมักจะได้ผลเสียมากกว่า
ผลดี 18 ประการแรกข้าพเจ้า ได้ ยิ นว ่า เมื่อ ท่านประชุม คริสตจั กรน ัน
้ มี การแตกก๊ก แตกเหล่า ในพวกท่าน
และข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีความจริงอยู่บ้าง 19 เพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้างในพวกท่าน เพื่อคนฝ่ายถูก
ในพวกท่านจะได้ ปรากฏเด่นขึ้น 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม พร้อมกันนั ้น ท่านจึง ประชุม รับประทานเป็ นที ่
ระลึกถึงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไม่ได้ 21 เพราะว่าเมื่อท่านรับประทาน บ้างก็รบ
ั ประทานอาหารของตนก่อนคนอื่น
บ้างก็ยงั หิวอยู่ และบ้างก็เมา 22 อะไรกันนี่ ท่านไม่มีเรือนที่ จะกินและดื่มหรือ หรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักร
ของพระเจ้า และทําให้คนที ่ขัดสนได้ รบ
ั ความอับอาย จะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรแก่ ท่าน จะให้ชมท่านหรือ ใน
เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย 23 เพราะว่าเรือ
่ งซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนน
ั ้ ข้าพเจ้าได้รบ
ั จาก
องค์ พระผู้เป็นเจ้า คือในคื นที ่เขาทรยศพระเยซู เจ้ านั ้น พระองค์ ทรงหยิบขนมปัง 24 ครัน
้ ขอบพระคุณแล้ว
จึงทรงหักแล้วตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทั้งหลาย จงกระทําอย่าง
นี้ ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา� 25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์ จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว
่า “ถ้วยนี้ คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึง
เรา� 26 เพราะว่าเมื่อท่านทัง้ หลายกินขนมปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า จนกว่า พระองค์ จะเสด็จ มา 27 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั ้ นก็ทําผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า 28 ขอให้ทุ
กคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกน
ิ ขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ 29 เพราะว่าคนที่กินและดื่มอย่างไม่สมควร ก็กิน
และดื่มเพื่อนําพระอาชญามาสู่ตนเอง เพราะมิได้พินิจดูพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
17 แล้วในการให้คําสัง
่ ต่อไปนี้

ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย

30 ด้วยเหตุ นี้ พวกท่านหลายคนจึ งอ ่อ นกํา ลัง และป่ วยอยู่ และที่ ล่วงหลับ ไปแล้ วก ็ มี มาก 31 เพราะถ้า เรา

จะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32 แต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์ทรง
ตี สอนเรา เพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกั นกับโลก 33 พี่น้ องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุ นี้เมื่อท่านมาร่วม
ประชุม รับ ประทานอาหารนั ้น จงคอยซึ่ งก ัน และกัน 34 ถ้า มี ใครหิ วก ็ ให้ เขากิ นที ่ บ้านเสี ยก ่อน เพื่อ เมื่อ มา
ประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนเรือ
่ งอื่นๆนั ้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้
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ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า อยากให้ท่านเข้าใจเรือ
่ งของประทานฝ่ายจิต วิญญาณนั ้น 2 ท่านรู แล
้ ้ วว ่า
แต่ก่อนท่านยังเป็นคนไม่เชื่อนั ้น ท่านถูกชักนําให้หลงไปนั บถือรู ปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ตามแต่ท่านจะถูกนําไป
3 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง บอกท่านทัง
้ หลายให้ทราบว่า ไม่มี ผู้ ใดซึ่ง พูด โดยพระวิญญาณของพระเจ้า จะเรียก
พระเยซูว่า ผู้ที่ถูกสาปแช่ง และไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากผู้ที่พูดโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 4 แล ้ว ของประทานนั ้ นม ี ต่างๆกัน แต่ มี พระวิญญาณองค์ เดียวกัน 5 งานรับ ใช้ มีต ่างๆกัน
แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน 6 กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงกระทําสารพัดใน
ทุก คน 7 การสําแดงของพระวิญญาณนั ้ นม ี แก่ ทุ กคนเพื่อ ประโยชน์ ร่วมกัน 8 ด้วยพระวิญญาณทรงโปรด
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ประทานให้คนหนึ่ งมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่ งมีถ้อยคําอันประกอบด้วยความรู ้ แต่
เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 9 และให้อีกคนหนึ่ งม ี ความเชื่อ แต่ เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน
และให้อีกคนหนึ่ งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่ เป็นโดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 10 และให้อีกคน
หนึ่ งทําการอัศจรรย์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งพยากรณ์ ได้ และให้อีกคนหนึ่ งรู จ
้ ักสังเกตวิญญาณต่างๆ และ
ให้ อี กคนหนึ่ ง พูด ภาษาต่างๆ และให้ อี กคนหนึ่ ง แปลภาษานั ้นๆได้ 11 สิ ่ง สารพัด เหล่า นี้ พระวิญญาณองค์
เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์
คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
ถึง กายนั ้น เป็น กายเดียว ก็ ยั งม ี อวัยวะหลายส่ วน และบรรดาอวัยวะต่างๆของกายเดียวนั ้น แม้ จะมี
หลายส่วนก็ยงั เป็นกายเดียวกันฉั นใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉั นนั ้น 13 เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวก
ต่างชาติ เป็นทาสหรือมใช่
ิ ทาสก็ตาม เราทัง้ หลายได้รบ
ั บัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอัน
เดียวกัน และพระวิญญาณองค์ เดียวกัน นั ้น ซาบซ่านอยู่ 14 เพราะว่า ร่างกายมิ ได้ ประกอบด้วยอวัยวะเดียว
แต่ด้วยหลายอวัยวะ 15 ถ้าเท้าจะพูดว่า “เพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นมือ ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกาย
นั ้น� เท ้า จะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั้น หรือ 16 และถ้า หู จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็น ตา
ข้าพเจ้าจึ งมิได้ เป็น อวัยวะของร่างกายนั ้น� หูจะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั้น หรือ 17 ถ้าอวัยวะ
ทัง้ หมดในร่างกายเป็น ตา การได้ยน
ิ จะอยู่ ที่ไหน ถ้า ทัง้ ร่างกายเป็น หู การดมกลิน
่ จะอยู่ ที่ไหน 18 แต่ บัดนี้
พระเจ้าได้ทรงตัง้ อวัยวะทุกส่วนไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ 19 ถ้าอวัยวะทัง้ หมดเป็นอวัยวะ
เดียว ร่างกายจะมี ที่ไหน 20 แต่ บัดนี้ มี หลายอวัยวะแต่ ก็ ยัง เป็ นร ่า งกายเดียวกัน 21 และตาจะว่า แก่ มือ ว่า
“ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่ เท้าว่า “ข้าพเจ้าไม่ ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ ได้ 22 แต่ ยิง่ กว่า
นี้ อวัยวะของร่างกายที่ เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ ขาดเสียไม่ ได้ 23 และอวัยวะของร่างกายที่ เราถือว่ามี เกียรติ
น้ อย เราก็ ยงั ทําให้ มี เกียรติ ยิง่ ขึ้น และอวัยวะที่ ไม่ น่า ดู นั ้น เราก็ ทําให้ น่า ดู ยิง่ ขึ้น 24 เพราะว่า อวัยวะที่ น่า ดู
แล้ว ก็ ไม่ จําเป็ นที ่จะต้องตกแต่ งอีก แต่ พระเจ้าได้ ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที่
ตํ่าต้อยเป็ นที ่นับถือมากขึ้น 25 เพื่อไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ ให้อวัยวะทุกส่วนมีความห่วงใยซึ่
งกันและกัน 26 ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งเจ็บ อวัยวะทัง้ หมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งได้รบ
ั เกียรติ อวัยวะ
ทัง้ หมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย 27 บัดนี้ ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของ
พระกายนั ้น 28 และพระเจ้าได้ ทรงโปรดตัง้ บางคนไว้ในคริสตจั กร คือหนึ่ งอัครสาวก สองผู้พยากรณ์ สาม
ครู บาอาจารย์ แล้วต่อจากนั ้นก็มีการอัศจรรย์ ของประทานในการรักษาโรค การช่วยเหลือ การครอบครอง
การพูดภาษาต่างๆ 29 ทุกคนเป็ นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็นผู้พยากรณ์ หรือ ทุกคนเป็ นครูบาอาจารย์หรือ ทุ
กคนกระทําการอัศจรรย์หรือ 30 ทุกคนได้รบ
ั ของประทานให้รก
ั ษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษาต่างๆหรือ ทุกคน
แปลได้ หรือ 31 แต่ ท่านทัง้ หลายจงกระตือรือร้นอย่างจริงจังบรรดาของประทานอันดี ที่ สุดนั ้น และข้าพเจ้า
ยังคงแสดงทางที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย
12
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คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
1 แม้ ข้าพเจ้า พูด ภาษาของมนุษย์ ก็ดี และภาษาของทูต สวรรค์ ก็ดี แต่ ไม่มี ความรัก ข้าพเจ้า เป็ น เหมือน
ฆ้องหรือ ฉาบที่ กําลัง ส่ง เสียง 2 แม้ ข้าพเจ้า มี ของประทานแห่ง การพยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั บท ง
ั้
ปวงและมี ความรู ทั
้ ง้ สิน
้ และแม้ ข้าพเจ้า มี ความเชื่อ ทัง้ หมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ ไม่มี ความรัก ข้าพเจ้า
ก็ไม่มีค่าอะไรเลย 3 แม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้า
ไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าไม่ 4 ความรักนั ้ นก็อดทนนานและกระทําคุณ
ให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่ ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ ตนเองฝ่ายเดียว
ไม่ฉุ นเฉี ยว ไม่ช่างจดจําความผิด 6 ไม่ชื่นชมยินดีในความชัว่ ช้า แต่ ชื่นชมยินดีในความจริง 7 ไม่แคะไค้ คุ้ย
เขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง
8 ความรัก ไม่ มี วัน สู ญ สิน
้ แม้ คํา พยากรณ์ ก็ จะเสื่อมสูญ ไป แม้ การพูด ภาษาต่างๆนั ้ นก ็ จะมี เวลาเลิก ไป แม้
ความรู ก็
้ จะเสื่อมสูญ ไป 9 เพราะที่ เรารู น
้ ั ้ นก ็ รู แต่
้ ส่วนหนึ่ ง และที่ เราพยากรณ์ นั ้ นก ็ พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ ง
10 แต่ เมื่อ ความสมบู รณ์มาถึง แล้ว ความบกพร่องนั ้ นก็จะสู ญไป 11 เมื่อข้าพเจ้า ยังเป็ นเด็ก ข้าพเจ้าพู ดอย
่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย
12 เพราะว่า บัดนี้ เราเห็น สลัวๆเหมือนดู ในกระจก แต่ เวลานั ้น จะได้ เห ็น หน้า กัน ชัดเจน เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารู แต่
้
ส่วนหนึ่ ง แต่ เวลานั ้น ข้าพเจ้า จะรู แจ
้ ้ง เหมือนได้ รู จั
้ ก ข้าพเจ้า แล้ว ด้วย 13 ดัง นั ้น ยัง ตัง้ อยู่ สามสิง่ คือ ความ
เชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
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1 จงมุ่งหาความรัก และจงปรารถนาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ เฉพาะอย่างยิง
่ การพยากรณ์ 2 เพราะ
ว่าผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดที่พูดภาษาต่างๆได้ ไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้ แต่
เขาพูดเป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญาณ 3 ฝ่ายผู้ที่พยากรณ์ นั ้นพูดกับมนุษย์ทําให้เขาเจริญขึ้น เป็ นที่เตือน
สติและหนุนใจ 4 ฝ่ายคนที่พูดภาษาต่างๆนั ้นก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว แต่ผู้ที่พยากรณ์ นั ้นย่อมทําให้ค
ริสตจักรจําเริญขึ้น 5 ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายพูดภาษาต่างๆได้ แต่ยิง่ กว่านั ้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้
ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ เพราะว่าผู้ที่พยากรณ์ ได้นั ้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาต่างๆได้ เว้นแต่เขาสามารถ
แปลภาษานั ้นๆออก เพื่อคริสตจักรจะได้รบ
ั ความจําเริญขึ้น 6 นี่ แหละพี่น้องทัง้ หลาย ถ้าข้าพเจ้ามาหาท่าน
และพูด ภาษาต่างๆ จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ ท่านเล่า เว้น เสีย แต่ ข้าพเจ้า จะพู ดก ั บท ่านโดยคํา วิวรณ์ หรือ
โดยความรู ้ หรือโดยคําพยากรณ์ หรือโดยการสัง่ สอน 7 แม้เป็นสิง่ ที่ไม่มีชีวิตก็ยงั กระทําเสียงได้ เช่นปี่ หรือ
พิณ เขาคู่ ถ้า เสียงนั ้น ไม่ ต่างกัน ใครจะรู ได้
้ อย่างไรว่า เขาเป่า หรือด ีด อะไร 8 เพราะถ้า แตรเดี่ยวเปล่ง เสียง
ไม่ ชัดเจน ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้ หลายก็ เป็น เช่นนั ้น ถ้า ท่านไม่ ใช้ภาษาพูดที่ เข้า
ใจได้ ง่าย เขาจะเข้าใจคําพูดนั ้นได้ อย่างไร ท่านก็ จะพูดเพ้อตามลมไป 10 ในโลกนี้ มีภาษาเป็ นอันมาก และ
ไม่ มี ภาษาใดๆที่ ปราศจากเนื้ อ ความ 11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจเนื้ อ ความของภาษานั ้นๆ ข้าพเจ้า จะ
เป็นคนต่างภาษากับคนที่พูด และคนที่พูดนั ้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย 12 เช่นเดียวกัน เมื่อท่าน
ทัง้ หลายกําลังร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้สามารถ
ที่ จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น 13 เหตุ ฉะนั ้นให้คนที ่พู ดภาษาต่างๆอธิษฐานว่า เขาจะสามารถแปลได้ ด้วย
14 เพราะถ้า ข้าพเจ้า อธิษฐานเป็ น ภาษาต่างๆ จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า อธิษฐานก็ จริง แต่ ข้าพเจ้า เองก็ ไม่
เข้าใจ 15 ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วย
ความเข้าใจด้วย และจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย 16 มิฉะนั ้นเมื่อท่าน
ขอบพระคุณด้วยจิตวิญญาณแล้ว คนที ่อยู่ในพวกที่ รู ไม่
้ ถึงจะว่า “เอเมน� เมื่อท่านขอบพระคุณอย่างไรได้
ในเมื่อ เขาไม่ เข ้า ใจสิง่ ที่ ท่านพูด 17 แม้ ท่านขอบพระคุณ อย่างไพเราะก็ ตาม แต่ คนอื่น นั ้น จะไม่ จําเริญ ขึ้น
18 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า พูด ภาษาต่างๆมากกว่า ท่านทัง
้ หลายอีก 19 แต่ ว่าในค
ริสตจักร ข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสักห้าคําด้วยความเข้าใจ เพื่อเสียงของข้าพเจ้าจะสัง่ สอนคนอื่นด้วย ดีกว่า
ที่ จะพูดหมื่นคําเป็นภาษาต่างๆ 20 พี่น้ องทัง้ หลาย ความเข้าใจของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็ก อย่างไรก็ตาม
ในเรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็น อย่างเด็ก แต่ ฝ่ายความเข้าใจจงให้เป็น อย่างผู้ ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญั ติ มี คํา
เขียนไว้แลวว
้ ่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะพูดกับชนชาตินี้ โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคน
ต่างด้าว ถึงกระนั ้นเขาก็ จะไม่ฟังเรา� ’ 22 เหตุ ฉะนั ้นการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็นหมายสําคัญแก่ คนที ่เชื่อ
แต่ เป็น หมายสําคัญ แก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ แต่ การพยากรณ์ นั ้น ไม่ ใช่ สําหรับ คนที่ ไม่ เชื่อ แต่ สําหรับ คนที่ เชื่อ แล้ว
23 เหตุฉะนั ้นถ้าทัง
้ คริสตจักรมีการประชุมพร้อมกัน แล้วคนทัง้ ปวงต่างก็พูดภาษาต่างๆ และมีคนที่รู ไม่
้ ถึง
หรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามา เขาจะมิเห็นไปว่าท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้วหรือ 24 แต่ถ้าทุกคนพยากรณ์ คนที่ไม่เชื่อ
หรือคนที่รูไม่
้ ถึงเข้ามา ทุกคนก็จะทําให้เขารู สํ
้ านึ ก และทําให้เขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดังนั ้นความลับที่
ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลาง
พวกท่านอย่างแน่ นอน

ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน

26 พี่น้ องทัง
้ หลาย

เมื่อท่านประชุมกัน ทุกคนก็ มีเพลงสดุ ดี ทุกคนก็ มีคําสัง่ สอน ทุกคนก็ พู ดภาษาต่างๆ
ทุ กคนก็ มี คํา วิวรณ์ ทุ กคนก็ แปลข้อความ จะว่า อย่างไรกัน ท่านจงกระทํา ทุก สิง่ ทุก อย่างเพื่อ ให้จําเริญ ขึ้น
27 ถ้า ผู้ ใดจะพูด ภาษาต่างๆ จงให้พู ดเพียงสองคนหรือ อย่างมากที่ สุ ดก ็ สามคน และให้พู ดที ละคน และให้
อี กคนหนึ่ ง แปล 28 แต่ ถ้า ไม่ มี ผู้ ใดแปลก็ ให้ คนเหล่า นั ้น อยู่ เงียบๆในที่ ประชุม คริสตจั กร และให้ พู ดก ับ ตัว
เอง และทูล ต่อ พระเจ้า 29 ฝ่ายพวกผู้ พยากรณ์ นั ้น ให้พู ดสองหรือ สามคน และให้คนอื่ นว ิ นิจ ฉั ย ข้อความที่
เขาพูดนั ้น 30 ถ้ามีสิ่งใดทรงสําแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกัน ให้คนแรกนั ้นนิ่ งเสียก่อน 31 เพราะว่าท่านทัง้
หลายพยากรณ์ ได้ที ละคน เพื่อ ให้ ทุ กคนได้ ความรู ้ และได้ รบ
ั การปลอบประโลมใจ 32 วิญญาณของพวกผู้
พยากรณ์ นั ้น ย่อมอยู่ในบังคับ พวกผู้ พยากรณ์ 33 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ใช่ผู้ ก่อ ให้เก ิด ความสับสนวุน
่ วาย แต่
ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุข เหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั ้น
ให้ผู้หญิงนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน

34 จงให้พวกผูห
้ ญิงนิ่ งเสียในที่ประชุมคริสตจักร เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขาอยูใต้
่ บังคับบัญชา

เหมือนที่ พระราชบัญญัติ สัง่ ไว้นั ้น 35 ถ้า เขาอยากรู สิ
้ ง่ ใด ก็ ให้ เขาถามสามี ที่ บ้าน เพราะว่าการที่ ผู้ หญิง จะ
พูดในที่ ประชุมคริสตจั กรนันก
้ ็เป็นสิง่ ที่ น่าอาย 36 อะไรกัน พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ
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ได้ ประทานมาถึง ท่านแต่ พวกเดียวหรือ 37 ถ้า ผู้ ใดถือว่า ตนเป็น ผู้ พยากรณ์ หรือ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณ ก็ ให้
เขายอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั ้นเป็นพระบัญญัติ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 38 แต่ ถ้าผู้ใด
เฉยเมยต่อข้อความนี้ ก็ให้เขาเฉยเมยต่อไป 39 เหตุฉะนั ้นพีน
่ ้ องทัง้ หลาย จงตัง้ ใจปรารถนาที่จะพยากรณ์ ที่
เขาพูดภาษาต่างๆก็อย่าห้ามเลย 40 แต่สิ่งสารพัดซึ่งจะกระทํานั ้น จงกระทําตามสมควร และให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

15

ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นํามาซึ่งความรอด

ยิง่ กว่า นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านคํานึ ง ถึง ข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า เคยประกาศแก่ ท่านทัง้
หลาย ซึ่ง ท่านได้ ยอมรับ ไว้ อัน เป็น ฐานซึ่ง ท่านทัง้ หลายตั ้งม ั ่นอยู่ 2 และซึ่ง ทําให้ ท่านรอดด้วย ถ้า ท่านยึด
หลักคําสอนที่ ข้าพเจ้าได้ ประกาศไว้แก่ ท่านทัง้ หลายนั ้น เว้นเสียแต่ ท่านได้ เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ งซึ่ง
ข้าพเจ้า รับ ไว้นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายก่อน คือ ว่า พระคริสต์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพราะบาป
ของเราทัง้ หลาย ตามที่ เขียนไว้ในพระคัมภีร ์ 4 และทรงถูก ฝัง ไว้ แล้ววันที ่สามพระองค์ ทรงเป็นขึ้น มาใหม่
ตามที่ มี เขียนไว้ในพระคัมภีร นั
์ ้น 5 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ เคฟาส แล้วแก่ อค
ั รสาวกสิบสองคน 6 ภายหลัง
พระองค์ ทรงปรากฏแก่ พวกพี่ น้องกว่า ห้า ร้อยคนในคราวเดียว ซึ่ง ส่วนมากยัง อยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ แต่ บาง
คนก็ 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 ข้าพเจ้า เป็น ผู้ น้อย
ที่สุด ในพวกอัครสาวก และไม่ สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่า เป็ นอ ัค รสาวก เพราะว่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหงคริสตจักรของ
พระเจ้า 10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ ก็เนื่ องด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์
ซึ่ง ได้ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า นั ้ นม ิ ได้ ไร้ประโยชน์ แต่ ข้าพเจ้า กลับ ทํางานมากกว่า พวกเขาเสี ยอ ีก มิใช่ ตัว
ข้าพเจ้าเองทํา แต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยู่กับข้าพเจ้า 11 เหตุฉะนั ้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดี หรือ
พวกเขาก็ดี เราทัง้ หลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั ้น และท่านทัง้ หลายก็ได้เชื่ออย่างนั ้น 12 แต่ถ้าเทศนา
ว่า พระคริสต์ ได้ ทรงฟื้ นขึ้น มาจากตายแล้ว เหตุ ใดพวกท่านบางคนยัง กล่าวว่า การฟื้ นขึ้น มาจากตายไม่
มี 13 แต่ ถ้า การฟื้ นขึ้น มาจากตายไม่ มี พระคริสต์ ก็ หาได้ ทรงเป็น ขึ้น มาไม่ 14 ถ้า พระคริสต์ มิได้ ทรงเป็น ขึ้น
มา การเทศนาของเรานั ้ นก ็ เปล่า ประโยชน์ ทัง้ ความเชื่อ ของท่านทัง้ หลายก็ เปล่า ประโยชน์ ด้วย 15 และก็
จะปรากฏว่า เราอ้างพยานเท็จ ในเรือ
่ งพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานถึง พระเจ้า ว่า พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้
พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา แต่ ถ้า คนตายไม่ เป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ ก็ ไม่ ได้ ทรงบันดาลให้ พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา
16 เพราะว่าถ้าคนตายไม่เป็ นขึ้นมา พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงเป็ นขึ้นมา 17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็ นขึ้นมา
ความเชื่อของท่านก็ ไร้ประโยชน์ ท่านก็ ยงั ตกอยู่ในบาปของตน 18 และคนทัง้ หลายที่ ล่วงหลับในพระคริสต์
ก็ พินาศไปด้วย 19 ถ้า พวกเรามี ความหวังใจในพระคริสต์ ในชีวิตนี้เท่านั ้น เราก็ เป็น พวกที่ น่าสังเวชที่สุดใน
บรรดาคนทัง้ ปวง
1

ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง

20 แต่ บัดนี้ พระคริสต์ ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็ นผลแรกในพวกคนทัง
้ หลายที่ได้ล่วง
หลับ ไปแล้ วน น
ั ้ 21 เพราะว่า ความตายได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ คนหนึ่ ง เป็น เหตุ ฉั นใด การเป็น ขึ้น มาจาก

ความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หน่งึ เป็นเหตุฉั นนั ้น 22 เพราะว่าคนทัง้ ปวงต้องตายเกี่ยวเนื่ องกับอาดั
มฉั นใด คนทัง้ ปวงก็ จะกลับ ได้ ชี วิต เกี่ยวเนื่ องกับ พระคริสต์ ฉั น นั ้น 23 แต่ ว่า ทุก คนจะเป็น ไปตามลําดับ คือ
พระคริสต์ ทรงเป็น ผลแรก แล ้ว ภายหลั งก ็ คือ คนทัง้ หลายที่ เป็น ของพระคริสต์ ในเมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มา
24 ต่อจากนั ้นจะเป็ นวาระที่สุ ด เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือพระบิดา เมื่อพระองค์จะ
ได้ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิอาํ นาจและอานุภาพหมดแล้ว 25 เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครอง
อยูก่
่ อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรู ทัง้ สิน
่ พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรู ตัวสุดท้ายที่จะทรง
้ ให้อยูใต้
27
ทําลายนั ้ นก็คือความตาย เพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิง่ สารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื่อ
พระองค์ ตรัสว่าทรงปราบสิง่ สารพัดลงนั ้น ก็ เป็ นที ่ทราบชัดว่ายกเว้นองค์ พระเจ้าผู้ทรงปราบสิง่ สารพัดให้
อยูใต้
่ พระองค์ 28 เมื่อสิง่ สารพัดถูกปราบให้อยูใต้
่ พระองค์แล้ว เมื่อนั ้นองค์พระบุตรก็จะอยูใต้
่ พระเจ้าผู้ทรง
ปราบสิง่ สารพัดให้อยูใต้
่ พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่ สารพัดทัง้ ปวง
การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
คนเหล่านั ้ นที ่รบ
ั บัพติศมาสําหรับคนตายเขาทํา อะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่ เป็นขึ้นมา เหตุ ไฉน
จึ งม ี คนรับ บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเล่า 30 และเหตุ ไฉนเราจึง ต้องเผชิญ กับ ภั ยอ ัน ตรายตลอดเวลาเล่า
31 ข้าพเจ้า ขอยืนยัน โดยอ้างความภู มิ ใจซึ่ง ข้าพเจ้า มี อยู่ ในท่านทัง
้ หลายโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราว่า ข้าพเจ้าตายทุกวัน 32 ถ้าตามลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสนัน
้
จะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ข้าพเจ้า ถ้าคนตายไม่ได้เป็นขึ้นมาอีก ‘ให้เรากินและดื่มเถิด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะ
29 มิ ฉะนั ้น
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ตาย� 33 อย่าหลงเลย การคบกับคนชัว่ ย่อมทําให้นิสัยที่ ดี เสียไป 34 จงตื่นขึ้นสู่ ความชอบธรรมและอย่าทํา
ผิดอีกเลย เพราะว่าบางคนไม่มีความรู เรื
้ อ
่ งพระเจ้าเสียเลย ที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ให้ท่านมีความละอาย
สภาพรู ปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
แต่ บางคนจะถามว่า “คนตายจะเป็น ขึ้น มาอย่างไรได้ เมื่อ เขาเป็น ขึ้น มาจะมี รู ปกายเป็น อย่างไร�
36 ท่านคนเขลา เมล็ด ที่ ท่านหว่านลงนั ้น ถ้า ไม่ ตายเสี ยก ่อนแล้ว จะงอกขึ้น ใหม่ ไม่ ได้ 37 เมล็ด ข้าวที่ ท่าน
หว่านนั ้น จะเป็น ข้าวสาลี หรือ พืช อื่นๆก็ ดี ท่านมิ ได้ หว่านสิง่ ที่ เป็ นร ู ปร่า งของต้ นที ่ จะงอกขึ้น มา แต่ ได้
หว่านเมล็ดเท่านั ้น 38 แต่พระเจ้าทรงประทานรู ปร่างต้นของเมล็ดนั ้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ และทรง
ประทานรู ป ร่างแก่ เมล็ด พืช ทุก พรรณตามชนิ ด ของมัน 39 เพราะว่า เนื้ อ นั ้น ไม่ เหมือนกัน หมดทุก อย่าง เนื้
อมนุษย์ก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ สัตว์สี ่ เท ้าก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ ปลาก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ นกก็ อย่างหนึ่ ง 40 ร่างกายสําหรับ
สวรรค์ ก็ มี และร่างกายสําหรับ โลกก็ มี แต่ ว่า สง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ สวรรค์ ก็ อย่างหนึ่ ง และสง่า ราศี
ของร่างกายสําหรับ โลกก็ อย่างหนึ่ ง 41 สง่า ราศี ของดวงอาทิตย์ ก็ อย่างหนึ่ ง สง่า ราศี ของดวงจันทร์ก็ อย่าง
หนึ่ ง สง่าราศี ของดวงดาวก็อย่างหนึ่ ง แท้ ที่ จริงสง่าราศี ของดาวดวงหนึ่ งก็ต่างกันกับสง่าราศี ของดาวดวง
อื่นๆ 42 การซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั ้ นก็เหมือนกัน สิ่งที่หว่านลงนั ้นเป็นของที่จะเปื่ อยเน่า สิ่งที่เป็น
ขึ้นมาใหม่นั้นกจ
็ ะไม่รูจั
้ กเปื่ อยเน่า 43 สิ่งที่หว่านลงนั ้นไร้เกียรติ สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีสง่าราศี สิ่งที่หว่าน
ลงนั ้ นอ ่อ นกํา ลัง สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ ก็ จะมี อํานาจ 44 สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้ นก ็ เป็น กายธรรมดา สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาก็
จะเป็นกายวิญญาณ กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็ มี 45 เหมือนมีเขียนไว้แล้วว่า ‘ทรงสร้างมนุษย์คน
เดิม คือ อาดั ม เป็น จิต วิญญาณมี ชีวิตอยู�
่ แต่ อาด ัม ผู้ ซ่ึง มาภายหลัง นั ้น เป็ นวิญ ญาณผู้ ประสาทชีวต
ิ 46 แต่
ร่างกายซึ่ง เกิ ดก ่อนนั ้น หาใช่ เป็น กายวิญญาณไม่ แต่ เป็น กายธรรมดา แล ้ว ภายหลัง จึง เป็น กายวิญญาณ
47 มนุษย์ เดิ มน ั น
้ กําเนิ ด จากดิน และเป็น มนุษย์ดิน มนุษย์ที่ สองเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มาจากสวรรค์
48 มนุษย์ดินผู้นั้นเป็ นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็ นอย่างนั ้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั ้นเป็ นอย่างไร มนุษย์สวรรค์
ทุกคนก็ เป็นอย่างนั ้น 49 และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดิ นแล้ว เราก็ จะมีลักษณะสมกับมนุษย์
สวรรค์ ด้วย 50 แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า หมายความว่า เนื้ อ และเลือดจะรับ อาณาจักรของพระเจ้า เป็น
มรดกไม่ได้ และสิง่ ซึ่งเปื่ อยเน่าจะรับสิง่ ซึ่งไม่รู จั
้ กเปื่ อยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได้
35

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
เปลี่ยนแปลงใหม่หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครัง้ สุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร
และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่ อยเน่า แล้วเราทัง้ หลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ 53 เพราะว่าสิง่
ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ ต้องสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
้
51

คริสเตียนทุกคนมีชย
ั ชนะเหนื อความตายโดยพระเยซูคริสต์
และซึ่งจะตายนี้ จะสวมซึ่งไม่รู จั
้ กตาย เมื่อนั ้นตามซึ่งเขียน
ไว้แลว
้ จะสําเร็จว่า ‘ความตายก็ถูกกลืนไปด้วยการมีชัย� 55 โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยูที
่ ่ไหน โอ หลุม
ฝัง ศพ ชัยชนะของเจ้า อยู่ ที่ไหน 56 เหล็ก ไนของความตายนั ้น คือ บาป และฤทธิ์ของบาปคือ พระราชบัญญั
ติ 57 แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา 58 เหตุ ฉะนั ้นพี่น้องที่รก
ั ของข้าพเจ้า ท่านจงตั งม
้ ัน
่ อยู่ อย่าหวัน
่ ไหว จงปฏิ บัติ งานขององค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ให้บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายรู ว่
้ า โดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ ก็
หามิได้
54 เมื่อสิง
่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ จะสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า
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การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 แล้วเรือ
่ งการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั ้น ข้าพเจ้าได้สัง่ คริสตจักรที่แควน
้ กาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอ
ให้ท่านจงกระทํา เหมือนกัน ด้วย 2 ทุ กวัน ต้น สัปดาห์ให้พวกท่านทุก คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้บ้าง ตาม
ที่พระเจ้าได้ทรงให้ท่านจําเริญ เพื่อจะไม่ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้ามา 3 เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่าน
เห็น ชอบจะรับรองผู้ ใดโดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้า จะใช้ ผู้ นั ้น ถือ ของถวายของท่านไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
เปาโลสัญญาว่าจะไปเยีย
่ มชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคําแนะนํา

5 เพราะเมื่อ ข้าพเจ้า ข้ามแคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว ข้าพเจ้า จะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้า ตัง
้ ใจว่าจะไปทางมา
ซิ โดเนี ย 6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่าน บางที อาจจะอยู่จนถึงสิน
้ ฤดู หนาวก็ เป็นได้ แล้วข้าพเจ้าจะไป

ทางไหน พวกท่านจะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น 7 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ อยากจะพบท่านเมื่อ ผ่านไปเท่านั ้น แต่
ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่ อย 8 แต่ข้าพเจ้าจะอยู่
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ที่ เมืองเอเฟซัส จนถึง เทศกาลเพ็น เทคศเต 9 เพราะว่าที่ นี่ มี ประตู เปิด ให้ข้าพเจ้า อย่างกว้างขวางน่า จะเกิด
ผล ทัง้ ผู้ขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย 10 แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยูก
่ ับท่านโดยปราศจากความกลัว
เพราะว่า เขาทํางานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหมือนกับ ข้าพเจ้า 11 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ ผู้ ใดประมาทเขา แต่ จง
ช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
12 อปอลโล ซึ่ง เป็ น พี่ น้องของเรานั ้น ข้าพเจ้า ได้ คะยัน
้ คะยอให้ ไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลายพร้อมกับ พวกพี่ น้ อง
แต่ท่านไม่จุใจที่จะไปเดีย
๋ วนี้ เมื่อมีโอกาสท่านจึงจะไป 13 ท่านทัง้ หลายจงระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ
จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง 14 ทุกสิง่ ซึ่งท่านกระทํานั ้น จงกระทําด้วยความรัก 15 พีน้
่ องทัง้ หลาย (ท่านรู ้
ว่าครอบครัวของสเทฟานั ส เป็นผลแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิ บัติวิสุทธิ
ชนทัง้ ปวง� 16 ข้าพเจ้าขอให้ท่านทัง้ หลายอยูใต้
่ บังคับคนเช่นนั ้น และคนทัง้ ปวงที่ชว
่ ยทําการด้วยกันนั ้นกับ
เรา 17 ที่สเทฟานั ส และฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัสมาแล้วนน
ั ้ ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดี เพราะว่าสิง่ ซึ่งท่านทัง้
หลายขาดนั ้น เขาเหล่านั ้นได้มาทําให้ครบ 18 เพราะเขาทําให้จิตใจของข้าพเจ้าและของท่านทัง้ หลายชุม
่ ชื่น
ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรับรองคนเช่น นั ้น 19 คริสตจักรทัง้ หลายในแคว้น เอเชีย ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน
ทัง้ หลาย อาควิลลาและปริสส ิล ลากับ คริสตจักรที่ อยู่ ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึง มากมายในองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า มายัง ท่านทัง้ หลาย 20 พี่ น้ องทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ท่านจงทัก ทายปราศรัยก ัน ด้วย
ธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ 21 คําแสดงความนั บถือนี้ เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้าผู้ใดไม่รก
ั พระเยซู
คริสต์เจ้า ก็ขอให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมา 23 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทัง้ หลายในพระเยซู คริสต์
เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี และส่งโดยสเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทัส
อาคายคัสและทิโมธี�
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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 คริสตจักรใน
เมืองโคริน ธ์นี้ เปาโลมี ความชื่นชมยินดี เพราะคนที่ เคยประพฤติ ผิด ประเวณี นั ้น ได้ กล ับ ใจใหม่ แล้ว เปาโล
พูดถึงความกระวนกระวายและความทุกข์ใจของท่าน และว่าท่านได้รบ
ั ความบรรเทาใจเมื่อทิตัสไปหาท่าน
เปาโลอ้างอีกครัง้ ว่าท่านเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ และบอกให้คริสตจักรเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับท
่านเมื่อท่านจะไปเยีย
่ มเยียน เขาในไม่ชา้ นี้ ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงเมืองโครินธ์
ในบทที่ 8 และ 9 มีคําสอนที่ดีมากเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน

ภาระหนั กและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือจากพระเจ้า

1 เปาโล

ผู้เป็ นอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้องของเรา เรียน ค
ริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ และบรรดาวิสุทธิชนที่อยูทั
่ ว่ แคว้นอาคายา 2 ขอพระคุณและสันติสุขซึ่ง
มาจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงมีแก่ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงสรรเสริญพระเจ้า
พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้า แห่ง การปลอบ
ประโลมใจทุก อย่าง 4 พระองค์ ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทัง้ สิน
้ ของเรา เพื่อ เราจะสามารถ
ปลอบประโลมใจคนเหล่านั ้ นที ่ มี ความทุกข์ ยากอย่างใดอย่างหนึ่ ง ได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่ง ตัว เรา
เองได้ รบ
ั จากพระเจ้า 5 เพราะว่า เรามี ส่วนทนทุกข์ กับ พระคริสต์ มากฉั นใด การปลอบประโลมใจของเรา
เนื่ องจากพระคริสต์ก็มากฉั นนั ้น 6 ที่เราทนความทุกข์ยากนั ้น ก็เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้ความชูใจและความ
รอด หรือ ที่ เราได้ รบ
ั การปลอบประโลมใจนั ้น ก็ เพื่อ ให้ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ความชูใจและความรอด ซึ่ง ทําให้
ท่านทัง้ หลายเพียรสู้ ทนความทุกข์ เหมือนอย่างเราได้ ทนนั ้น 7 เราจึ งม ี ความหวัง แน่ นอนในท่านทัง้ หลาย
เพราะเรารู ว้ า่ ท่านทัง้ หลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะได้มีส่วนในการปลอบประโลม
ใจฉั น นั ้น 8 พี่ น้ องทัง้ หลาย เราอยากให้ท่า นทราบถึง ความทุกข์ ยากที่ เก ิด แก่ เราในแคว้น เอเชีย ซึ่ง ทําให้
เราหนั กใจจนเหลือ กําลัง จนเราเกือบหมดหวัง ที่ จะเอาชีวต
ิ รอดมาได้ 9 ที่ จร ิง เราคาดว่า เราถึงที่ ตายแล้ว
แต่ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทัง้ ปวงฟื้ นจากความตาย
10 พระองค์ ทรงช่วยเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์ จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์
ว่า พระองค์ จะทรงช่วยเราต่อ ไปอีก 11 ท่านทัง้ หลายจะช่วยเราได้ ด้วยการอธิษฐานเพื่อ เรา เพื่อ ว่า คนเป็
นอ ัน มากจะได้ ขอบพระคุณ เพราะเรา เนื่ องจากของประทานที่ ทรงประทานแก่ เรา อัน เป็นการทรงตอบคํา
อธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล

12 นี่ เป็ นสิง
่ ที่เราชื่นชมยินดีได้

คือใจสํานึ กผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็ นที่ประจักษ์
แก่โลก และยิง่ กว่านั ้นก็คือการประพฤติต่อท่านทัง้ หลาย ด้วยนํ้าใจบริสุทธิ์ และด้วยความจริงใจซึ่งมาจาก
พระเจ้า และมิ ใช่ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามพระคุณ ของพระเจ้า 13 เพราะว่า เราไม่ ได้ เข ียนเรือ
่ งอื่น
ถึงท่าน นอกจากเรือ
่ งซึ่งท่านได้อา่ นและยอมรับแล้ว และข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะยอมรับโดยตลอด 14 ตาม
ที่ พวกท่านยอมรับ เราบ้างแล้ วว ่า ในวัน ของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู มิ ใจในเราได้ เช่น เดีย วกั บท ี่ เราจะภู มิ ใจ
ในท่าน 15 และในความไว้ใจนี้ ข้าพเจ้าได้ ประสงค์ ว่าจะไปเยีย
่ มพวกท่านก่อน เพื่อท่านจะได้ ประโยชน์ สอง
เท่า 16 ข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยีย
่ มพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย และเมื่อข้าพเจ้ากลับจาก
แคว้น มาซิ โดเนี ย ก็ จะแวะเยีย
่ มท่านอีก ท่านก็ จะได้ ส่ง ให้ข้าพเจ้า ออกเดิน ทางไปยัง แคว้น ยู เดีย 17 ฉะนั ้น
เมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทําอย่างนั ้น ข้าพเจ้าโลเลหรือ หรือสิง่ ที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายไว้ข้าพเจ้ากะโครงการอย่าง
เนื้ อ หนั ง หรือ ซึ่ง พร้อมที่ จะกล่าวว่า มาไม่ มาส่งๆไป 18 แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง แน่ ฉั นใด คํา ของเราที่ กล ่า
วกั บท ่า นก็ มิใช่ เป็น คํา รับ หรือ ปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉั น นั ้น 19 เพราะว่า พระบุตรของพระเจ้า คือ พระเยซู คริสต์
ผูซึ
้ ่งพวกเรา คือข้าพเจ้ากับสิลวานั สและทิโมธี ได้ประกาศแก่พวกท่านนั ้น ไม่ใช่ จริง ไม่จริง ส่งๆไป แต่โดย
พระองค์ นั้น ล้วนแต่ จร ิง ทัง้ สิน
้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้า ก็ เป็น จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุ นี้ เราจึง
พูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็นทีถ
่ วายเกียรติยศแด่พระเจ้า 21 บัดนี้ ผูซึ
้ ่งทรงตัง้ เรากับท่านทัง้ หลายไว้ในพระ
คริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั ้น ก็คือพระเจ้า 22 และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณ
ไว้ในใจของเราเป็ นมัดจําด้วย 23 ยิง่ กว่านั ้นขอพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่า ที่ข้าพเจ้ายัง
ไม่ ได้ ไปถึง เมืองโคริน ธ์นั ้น ก็ เพื่อ จะงดโทษพวกท่านไว้ก่อน 24 เราไม่ ใช่ เป็น นายบังคับ ความเชื่อ ของพวก
ท่าน แต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะความยินดีของท่าน เพราะท่านตังม
้ น
ั ่ อยูโ่ ดยความเชื่อ
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การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด
เมื่อมีความทุกข์อยู่ จะไม่มาหาพวกท่านอีก 2 เพราะถ้าข้าพเจ้าทําให้พวกท่าน
เป็นทุกข์ ใครเล่าจะทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดี ก็ คือคนที่ ข้าพเจ้าทําให้มีความทุกข์นั ่นแหละ 3 และข้าพเจ้า
ได้ เขียนข้อความนั ้นมาถึงท่าน เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะไม่ได้ รับความทุกข์จากคนเหล่านั ้น ที่ ควร
จะทําให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี ข้าพเจ้าไว้ใจในพวกท่านว่า ความยินดีของข้าพเจ้าก็เป็นความยินดีของ
ท่านด้วย 4 เพราะว่า ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านเพราะข้าพเจ้า มี ความทุกข์ ระทมใจมาก และนํ้าตาไหลมากมาย
มิใช่ เพื่อ จะทําให้ ท่านเป็น ทุกข์ แต่ เพื่อ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก ความรัก อย่างมากมายซึ่ง ข้าพเจ้า มี ต่อ ท่านทัง้ หลาย
5 แต่ ถ้าผู้ใดเป็ นต้นเหตุ ทําให้เกิดความทุกข์ ผู้นั ้ นก็มิได้ ทําให้ข้าพเจ้าเป็ นทุกข์แต่ คนเดียว แต่ ได้ ทําให้พวก
ท่านเป็น ทุกข์ บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้า ไม่ อยากจะปรักปรํา พวกท่านจนเหลือ เกิน 6 ที่ คนส่วนมากได้ ลงโทษ
คนเช่นนั ้ นก็พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายควรจะยกโทษให้ผู้นั ้น และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก
กลัวว่าคนเช่นนั ้นจะจมลงในความทุกข์เหลือล้น 8 ดังนั ้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยน
ื ยันความรักต่อคนนั ้น
ใหม่ 9 นี่ คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่าน หวังจะลองใจท่านดูว่า ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการหรือไม่ 10 ถ้า
พวกท่านจะยกโทษให้ผู้ใด ข้าพเจ้าก็ ยกโทษให้ผู้นั ้นด้วย เพราะถ้าข้าพเจ้ายกโทษให้คนใดๆ ข้าพเจ้าได้ ยก
โทษให้ผูนั
้ ้นเพราะเห็นแก่ท่านทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระคริสต์ 11 เพื่อไม่ให้ซาตานมีชย
ั เหนื อเรา เพราะเรา
รู ก
้ ลอุบายของมันแล้ว 12 นอกจากนี้ เมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์
นั ้น มีประตูเปิดให้แก่ ข้าพเจ้าโดยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลย เพราะข้าพเจ้าไม่
ได้พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั ่น ข้าพเจ้าจึงลาพวกนั ้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย
1 แต่ข้าพเจ้าได้ตัง
้ ใจไว้ว่า

คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย
แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรงให้ เรามี ชย
ั เสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิน
่ หอมแห่ง
ความรู ้ ของพระองค์ ให้ ปรากฏด้วยตัว เราทุก แห่ง 15 เพราะว่า เราเป็น กลิ่ นอ ัน หอมหวานของพระคริสต์
จําเพาะพระเจ้า ในหมู่คนที ่รอด และในหมู่คนที ่พินาศ 16 ฝ่ายหนึ่ งเป็นกลิน
่ แห่งความตายซึ่งนําไปสู่ ความ
ตาย และอีกฝ่ายหนึ่ งเป็นกลิน
ิ ซึ่งนําไปสู่ชีวต
ิ ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจ
่ หอมแห่งชีวต
เหล่านี้ 17 เพราะว่า เราไม่เหมือนคนเป็ นอันมากที่ ทําให้พระวจนะของพระเจ้าเสื่อมเสีย แต่ ว่าเราประกาศ
โดยอาศัยพระคริสต์ด้วยความจริงใจ อย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า
14

3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
หรือว่าเราต้องการหนั งสือแนะนําตัวให้แก่พวกท่านเหมือนอย่างคน
บางคนหรือ เราต้องการหนั งสือแนะนําตัวจากพวกท่านหรือ 2 ท่านเองเป็นหนั งสือของเราจารึกไว้ที่ ดวงใจ
ของเรา ให้คนทัง้ ปวงได้รู และได้
้
อ่าน 3 ท่านปรากฏเป็นหนั งสือของพระคริสต์ซ่ึงเราเป็นผู้ปรนนิ บัติ และได้
เขียนไว้ มิใช่ด้วยนํ้าหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่ แผ่นศิ ลา แต่
เข ียนไว้ที่ แผ่ นดวงใจมนุษย์ 4 และเรามี ความไว้ใจในพระเจ้า โดยพระคริสต์ อย่างนั ้น 5 มิใช่ เราจะคิด ถือว่า
สิง่ หนึ่ งสิง่ ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรือ

การเปรียบเทียบระหว่างสง่าราศีของพระราชบัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ
มิใช่ตามตัวอักษร แต่
ตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรนั ้นประหารให้ตาย แต่พระวิญญาณนั ้นประทานชีวต
ิ 7 แต่ถ้าการปฏิบัติ
ที่ นํา ไปถึง ความตายตามตั วอ ักษรซึ่ง ได้ เข ียนและจารึก ไว้ที่ แผ่ นศิ ลาน น
ั ้ ยั งม ี รัศมี จนชนชาติ อส
ิ ราเอลไม่
สามารถจ้องมองหน้า ของโมเสสได้ เพราะรัศมี จากใบหน้า ของท่านซึ่ง เป็ นร ัศมี ที่ กําลัง เสื่อมสูญ ไป 8 ดัง นั ้น
การปฏิบัติตามพระวิญญาณจะไม่มีรัศมียิง่ กว่านั ้นอีกหรือ 9 เพราะว่าถ้าการรับใช้สําหรับปรับโทษยังมีรัศมี
การรับ ใช้ สําหรับ ความชอบธรรมก็ ยิ่งม ี รัศมี มากกว่านั ้ นอ ีก 10 อั นที ่ จร ิง รัศมี ซ่ึง ได้ ทรงประทานให้นั้ นก ็ อบ
ั
แสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอน
ั เลิศประเสริฐนั ้นได้ส่องข่มเสียหมด 11 เพราะถ้าสิง่ ที่ได้จางไปยังเคยมีรัศมีถึง
เพียงนั ้น สิ่งซึ่งจะดํารงอยู่ก็จะมีรัศมีมากยิง่ กว่านั ้ นอีก 12 เมื่อเรามีความหวังอย่างนั ้นแล้ว เราจึงกล้ามาก
ขึ้ นที ่ จะพูด 13 และไม่ เหมือนโมเสสที่ เอาผ้า คลุม หน้า ไว้ เพื่อ ไม่ ให้ชนอิส ราเอลเพ่ งด ู ความเสื่อมของรัศมี ที่
ค่อยๆจางไปนั ้น 14 แต่จิตใจของเขาก็มืดบอดไป เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิม
ผ้าคลุมนน
ั ้ ยังคงอยูมิ
่ ได้เปิดออก แต่ผ้าคลุมนัน
้ ได้เปิดออกแล้วโดยพระคริสต์ 15 แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้
ขณะใดที่ เขาอ่านคํา ของโมเสส ผ้า คลุ มน ั นก
้ ็ ยงั ปิดบัง ใจของเขาไว้ 16 แต่ เมื่อ ผู้ ใดหัน กลับ มาหาองค์ พระผู้
17
เป็นเจ้า ผ้าคลุมนนก
ั้ จ
็ ะเปิดออก บัดนี้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั ้น และพระวิญญาณของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็ มีอยู่ที่ นั่น 18 แต่ เราทัง้ หลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดู สง่าราศี
6 พระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็ นผู้ปฏิบัติได้ตามพันธสัญญาใหม่
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ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็น
เจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลําดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

4
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า
1 เพราะเหตุที่ เรามีการรับใช้นี้ โดยได้รบ
ั พระกรุ ณา เราจึงไม่ย่อท้อ 2 แต่ว่าเราได้สละทิ้งกิจการต่างๆที่ไม่
ซื่อสัตย์ ซึ่ง ปิดบัง ซ่อนเร้น ไว้ คือ ไม่ ได้ ดําเนิ น อย่างมี เล่ห์ เหลี่ยมและไม่ ได้ พล ิก แพลงพระวจนะของพระเจ้า
ด้วยวิธก
ี ารอันล่อลวง แต่ เราได้ มอบตัวของเราไว้กับจิตสํานึ กผิดชอบของคนทัง้ ปวง โดยสําแดงความจริง
ในสายพระเนตรของพระเจ้า
ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป
แต่ ถ้า ข่าวประเสริฐ ของเราถู กบ ัง ไว้จากใคร ก็ จากคนเหล่านั ้ นที ่ กําลัง จะพินาศ 4 ส่วนคนที่ ไม่ เชื่อ นั ้น
พระของยุคนได้
ี้ กระทําใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมส
ี ง่าราศีของพระคริสต์
ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา 5 ด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่ได้ประกาศพระเยซู
คริสต์ ว่า ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และได้ ประกาศตัว เราเองเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่านทัง้ หลายเพราะเห็น แก่
พระเยซู 6 เพราะว่าพระเจ้าองค์ นั ้น ผู้ได้ ตรัสสง
ั ่ ให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ ทรงส่องสว่างเข้ามา
ในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรูถ
้ ึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซู
คริสต์
3

“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน�
แต่ ว่า เรามี ทรัพย์ สมบัติ นี้ อยู่ ในภาชนะดิน เพื่อ ให้ เห ็ นว ่า ฤทธิ์เดชอัน เลิศ นั ้น เป็น ของพระเจ้า ไม่ ได้ มา
จากตัวเราเอง
7

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
แต่ก็ไม่ถึ งกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญา แต่ก็ไม่ถึ งกับหมดหวัง 9 เราถูกข่มเหง
แต่ ก็ ไม่ ถู กทอดทิง้ เราถูก ตี ลงแล้ว แต่ ก็ ไม่ ถึง ตาย 10 เราแบกความตายของพระเยซู เจ้ าไว้ที่ กายเราเสมอ
เพื่อ ว่า ชีวต
ิ ของพระเยซู จะปรากฏในกายของเราด้วย 11 เพราะว่า พวกเราที่ มี ชีวิตอยู่นั้น ต้องถูก มอบไว้แก่
ความตายอยู่ เสมอเพราะเห็น แก่ พระเยซู เพื่อ ว่า พระชนม์ ชี พของพระเยซู จะได้ ปรากฏในเนื้ อ หนั ง ของเรา
ซึ่ง จะต้องตายนั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น ความตายจึง กําลัง ออกฤทธิอยู
์ ่ ในเรา แต่ ชี วิตกํา ลัง ออกฤทธิอยู
์ ่ ในท่านทัง้
หลาย 13 เพราะเรามี ใจเชื่อเช่นเดียวกัน ตามที่ เขียนไว้ว่า ‘ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึงพูด� เรา
ก็ เชื่อ เหมือนกัน เพราะฉะนั ้น เราจึง พูด 14 เรารู ว
้ า่ พระองค์ ผู้ ทรงให้ พระเยซู เจ้ าคืน พระชนม์ จะทรงโปรด
ให้ เราเป็น ขึ้น มาเช่ นก ัน โดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้า มาเฝ้า พร้อมกั บท ่า นทัง้ หลาย 15 เพราะว่า สิง่
สารพัด นั ้น เป็น ไปเพื่อ ประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อ ว่า เมื่อ พระคุณ มาถึง คนเป็น จํานวนมากขึ้น ก็ จะมี
การขอบพระคุณมากยิง่ ขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า 16 เหตุ ฉะนั ้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากาย
ภายนอกของเรากําลัง ทรุ ด โทรมไป แต่ จิ ตใจภายในนั ้ นก ็ ยงั คงจําเริญ ขึ้น ใหม่ ทุก วัน 17 เพราะว่าการทุกข์
ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา ซึ่ง เรารับอย ู่ ประเด ีย
๋ วเดียวนั ้น จะทําให้เรามี สง่า ราศี ใหญ่ ยิง่ นิ รน
ั ดร์ 18 ด้วยว่า เรา
ไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิง่ ของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็น
ของไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์
8 เราถูกขนาบรอบข้าง

5

การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
เพราะเรารู ้ว่า ถ้า เรือนดิน แห่ง พลับพลาของเรานี้ จะพัง ทําลายเสีย เราก็ยั งม ี ที่ อาศัย ซึ่ง พระเจ้า ทรง
โปรดประทานให้ ที่ มิได้ สร้างด้วยมื อมนุษย์ และตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ ในสวรรค์ 2 เพราะว่า ในร่างกายนี้ เรายัง
ครวญครํา่ อยู่ มี ความปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะสวมที่ อาศัย ของเราที่มาจากสวรรค์ 3 ถ้า ได้ สวมเช่น นั ้น แล้ว
เราก็ จะมิ ได้ ถู กพบเห็ นว ่า เปลือยเปล่า อีก 4 เพราะว่า เราผู้ อาศัย ในพลับพลานี้ จึง ครวญครํา่ เป็น ทุกข์ มิใช่
เพราะปรารถนาที่ จะอยู่ตัวเปล่า แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ นั ้น เพื่อว่าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนั ้น
จะได้ถู กชีวต
ิ อมตะกลืนเสีย 5 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้
ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็ นมัดจําไว้กับเรา 6 เหตุฉะนั ้นเรามัน
่ ใจอยู่เสมอรู อยู
้ ่แล้วว่า ขณะที่เราอยู่
ในร่างกายนี้ เราอยู่ปราศจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า 7 (เพราะเราดําเนิ นโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ ตามองเห็น�
8 เรามีความมัน
่ ใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ 9 เหตุฉะนั ้นเราตัง้
เป้าของเราว่า จะอยูใ่ นกายนี้ ก็ดี หรือไม่อยูก็
่ ดี เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
1

คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (1 คร 3:10-15)
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10 เพราะว่าจําเป็ นทีเ่ ราทุกคนจะต้องปรากฏตัวทหน
ี่ ้าบัลลังกพ
์ ิพากษาของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รบ
ั
สมกับการที่ ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชัว่ 11 เพราะเหตุที่ เรารู จ
้ ักความน่าเกรงขามขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า เราจึงชักชวนคนทัง้ หลาย แต่เราเป็นทีประจั
่
กษ์ แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวังว่า เราได้ปรากฏ
ประจักษ์แก่จิตสํานึ กผิดและชอบของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ได้ยกย่องตัวเองกับท่านทัง้ หลายอีก แต่เรา
ให้ท่านมีโอกาสที่จะนําเราออกอวดได้ เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั ้ นที่ชอบอวดในสิง่ ซึ่งปรากฏ แต่
มิได้อวดในสิง่ ซึ่งอยู่ในจิตใจ 13 เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริต เราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่
พระเจ้า หรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ ก็เพื่อประโยชน์ แก่ท่านทัง้ หลาย

ราชทูตของพระคริสต์
14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่

เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ ว่า ถ้าผู้หน่งึ ได้ตายเพื่อ
คนทัง้ ปวง เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงจึง ตายแล้ว 15 และพระองค์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพื่อ คนทัง้ ปวง เพื่อ คนเห
ล่านั ้ นที ่ มี ชี วิตอยู่ จะมิ ได้ เป็น อยู่ เพื่อ ประโยชน์ แก่ ตัว เองอีก ต่อ ไป แต่ จะอยู่ เพื่อ พระองค์ ผู้ ทรงสิน
้ พระชนม์
และทรงเป็น ขึ้น มาเพราะเห็น แก่ เขาทัง้ หลาย 16 เหตุ ฉะนั ้น ตัง้ แต่ นี้ ไปเราจะไม่ พิจารณาผู้ ใดตามเนื้ อ หนั ง
แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามเนื้ อหนั งกจริ
็ ง แต่เดีย
๋ วนี้ เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั ้นอ
ีก 17 เหตุฉะนั ้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั ้ นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัด
กลายเป็น สิง่ ใหม่ ทัง้ นั ้น 18 ทัง้ สิน
้ นี้ เก ิ ดมาจากพระเจ้า ผู้ ทรงให้เราคืน ดีกั นก ับ พระองค์ ทางพระเยซู คริสต์
และทรงโปรดประทานให้ เรารับ ใช้ ในเรือ
่ งการคืนดี กัน 19 คือ พระเจ้า ผู้ สถิต ในองค์ พระคริสต์ ทรงให้ โลกนี้
คืนดี กั นกับพระองค์ เอง มิได้ ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดี กันนั ้น
ไว้กับเรา 20 ฉะนั ้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราผูแ
้ ทน
ของพระคริสต์ จึง ขอร้องท่านให้ คืนดี กั นก ับ พระเจ้า 21 เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา พระองค์ ผู้ ทรงไม่ มี
บาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6
สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์

1 ฉะนั ้นเราผู้เป็ นคนทําการร่วมกับพระองค์ ขอวิงวอนท่านว่า

อย่าสักแต่รบ
ั พระคุณของพระเจ้าเป็นการ
หาประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะพระองค์ ตรัสว ่า ‘ในเวลาอัน ชอบ เราได้ ฟัง เจ้า ในวัน แห่ง ความรอด เราได้ ชว
่ ย
เจ้า� ดู เถิด บัดนี้ เป็น เวลาอัน ชอบ ดู เถิด บัดนี้ เป็ นว ัน แห่ง ความรอด� 3 เรามิ ได้ ให้ ผู้ ใดมี เหตุ สะดุด ในสิง่
หนึ่ ง สิง่ ใดเลย เพื่ อม ิ ให้ การที่ เรารับ ใช้ ปฏิบัติ นั ้น เป็ นที ่ เขาจะติ เตียนได้ 4 แต่ ว่า ในการทัง้ ปวงเราได้ กระทํา
ตัวให้เป็ นที่ชอบ เหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็ นอันมาก ในความทุกข์ ในความขัดสน
ในเหตุ วิบัติ 5 ในการถูก เฆี่ยน ในการที่ ถู กจํา คุก ในการวุน
่ วาย ในการงานต่างๆ ในการอดหลับ อดนอน ใน
การอดอาหาร 6 โดยความบริสุทธิ์ โดยความรู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้นาน โดยใจกรุ ณา โดยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ โดยความรักแท้ 7 โดยพระวจนะแห่งความจริง โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า โดยใช้เครือ
่ งอาวุธแห่งความ
ชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย 8 โดยมีเกียรติยศและไร้เกียรติยศ โดยเล่าลือกันว่าชัว่ และเล่าลือกันว่าดี
เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ล่อลวงเขาให้หลง แต่ยังเป็นคนสัตย์จริง 9 เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใคร
รู จั
้ ก แต่ยังเป็นคนที่เขาทัง้ หลายรู จ
้ ักดี เหมือนคนตาย แต่ดูเถิด เรายังเป็นอยู่ เหมือนคนถูกเฆี่ยน แต่ยังไม่
ตาย 10 เหมือนคนที่ มีความทุกข์ แต่ยังมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เหมือนคนยากจน แต่ยังทําให้คนเป็ นอ
ันมากมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไรเลย แต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
โอ ท่านชาวโคริน ธ์ เราพู ดก ั บท ่า นอย่างไม่ ปิดบัง เลย และใจของเราก็ เปิด รั บท ่าน 12 ใจของท่าน
ทัง้ หลายไม่ ได้ ปิด เพราะเรา แต่ ปิด เพราะความรู ส
้ ึก ของตนเอง 13 ดัง นั ้น ในการตอบสนองอย่างเดียวกัน
(ข้าพเจ้าขอพูดกบท
ั ่านเหมือนอย่างพูดกับบุตร� คือจงเปิดจิตใจของท่านด้วย 14 ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับ
คนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหน
ุ้ ส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิ ทกับความ
มืด ได้ อย่างไร 15 พระคริสต์ กับ เบลี อล
ั จะลงรอยกัน อย่างไรได้ หรือ คนที่ เชื่อ จะมี ส่วนอะไรกับ คนที่ ไม่ เชื่อ
16 วิหารของพระเจ้า จะตกลงอะไรกับ รู ป เคารพได้ เพราะว่า ท่านเป็ นว ิ หารของพระเจ้า ผู้ทรงดํารงพระชนม์
ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ‘เราจะอยูใ่ นเขาทัง้ หลาย และจะดําเนิ นในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา
และเขาจะเป็นประชาชนของเรา� 17 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เหตุฉะนั ้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่า
นั ้น และจงแยกตัว ออกจากเขาทัง้ หลาย อย่า แตะต้องสิง่ ซึ่ง ไม่ สะอาด แล ้ว เราจึง จะรับ พวกเจ้า ทัง้ หลาย
18 เราจะเป็ นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็ นบุตรชายบุตรสาวของเรา� องค์พระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงฤทธา
นุภาพทัง้ สิน
้ ได้ตรัสดังนั ้น
11
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ท่านที่ รัก เมื่อ เรามี พระสัญญาเช่น นี้ แล้ว ให้ เราชําระตัว เราให้ ปราศจากมลทิน ทุก อย่างของเนื้ อ หนั ง
และจิตวิญญาณ และจงทําให้มีความบริสุทธิครบถ้
วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า
์
1

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 อย่าง
เหลือ ล้น 5 เพราะแม้วา่ เมื่อ เรามาถึง แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว เนื้ อ หนั ง ของเราไม่ ได้ พัก ผ่อนเลย เรามี ความ
ลําบากอยู่รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความกลัว 6 แต่ ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระเจ้า ผู้ทรงหนุน นํ้าใจคน
ที่ท้อใจ ได้ทรงหนุนนํ้าใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเรา 7 และมิใช่เพียงการมาของทิตัสเท่านั ้น แต่โดยการที่
ท่านได้หนุนนํ้าใจทิตัสด้วย ตามที่ทิตัสได้มาบอกเราถึงความปรารถนาอย่างยิง่ และความโศกเศร้าของท่าน
และใจจดจ่อ ของท่านที่ มีต ่อ ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี มากยิง่ ขึ้น 8 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า
ได้ ทําให้ ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบั บน ัน
้ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ เสียใจ ถึง แม้ ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ข้าพเจ้า จะเสียใจบ้าง
เพราะข้าพเจ้า เห็ นว ่า จดหมายฉบั บน ั ้นทํา ให้ ท่านมี ความเสียใจเพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น 9 แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า มี
ความชื่นชมยินดี มิใช่เพราะท่านเสียใจ แต่ เพราะความเสียใจนั ้นทําให้ท่านกลับใจใหม่ เพราะว่าท่านได้ รบ
ั
ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ท่านจึง ไม่ ได้ ผลร้ายจากเราเลย 10 เพราะว่า ความเสียใจอย่างที่
ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทําให้กลับใจใหม่ ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่ เป็ นที ่น่าเสียใจ แต่ ความเสียใจ
อย่างโลกนั ้น ย่อมนํา ไปถึง ความตาย 11 จงพิจารณาดู วา่ ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า กระทํา ให้
เก ิด ความกระตือรือร้น มากที เดียว ทําให้เก ิด ความขวนขวายที่ จะแก้ ตัว ใหม่ และการโกรธแทน ความกลัว
ความปรารถนาอย่างยิง่ ความกระตือรือร้น การแก้แค้น ในทุกสิง่ เหล่านั ้นท่านได้พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่าท่านก็
หมดจดในการนี้ แล้ว 12 เหตุฉะนี้ ที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านก็มิใช่เพราะเห็นแก่คนทีได้
่ ทําผิด หรือเพราะเห็นแก่
คนที ่ต้องทนต่อการร้าย แต่ เพื่อให้ความห่วงใยของเราที่ มีต่อท่านปรากฏแก่ ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า
13 โดยเหตุ นี้ เราจึ งม ี ความชูใจเมื่อ เห็นว ่า พวกท่านได้ รบ
ั ความชู ใจ เรามีความชื่นชมยินดี มากยิง่ ขึ้นเพราะ
ความยินดี ของทิตั ส ในการที่ พวกท่านได้ กระทํา ให้จิ ตใจของทิตั ส ชื่นบาน 14 เพราะถ้า ข้าพเจ้า ได้ อวดเรือ
่ ง
พวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายใจเลย ทุกสิง่ ที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉั นใด สิ่งที่เราได้
อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ ทิตั ส เมื่ อก ่อนนั ้น ก็ ปรากฏเป็น จริง เหมือนกัน ฉั น นั ้น 15 และเมื่อ ทิตั สระลึก ถึง ความ
เชื่อฟังของพวกท่านทัง้ หลาย และการที่ พวกท่านต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน
่ เขาก็ เพิม
่ ความ
รักในพวกท่านมากยิง่ ขึ้น 16 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี เพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง
2
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ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
ยิง่ กว่า นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราใคร่ให้ ท่านทราบถึง พระคุณ ของพระเจ้า โดยที่ พระองค์ ได้ ทรงโปรดประ
ทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนี ย 2 เพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนั กได้รบ
ั ความ
ทุกข์ ยาก ความยินดี ล้นพ้น ของเขาและความยากจนแสนเข็ญ ของเขานั ้น ก็ ล้น ออกมาเป็นใจโอบอ้อมอารี
ของเขา 3 เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่า เขาถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่ จริงก็เกินความสามารถ
ของเขาเสี ยอ ีก 4 และเขายัง ได้ วงิ วอนเรามากมายขอให้ เรายอมรับ ของถวายนั ้น และให้ เขามี ส่วนในการ
ช่วยวิสุทธิชนด้วย 5 ไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้ แต่ได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วได้
มอบตัวให้เราตามพระประสงค์ของพระเจ้า 6 จนถึงกับเราได้เตือนทิตัสว่า เมื่อเขาได้เริม
่ แล้วฉั นใด ก็ให้เขา
ทําให้สําเร็จกับท่านทัง้ หลายในพระคุณนี้ ด้วยเช่นกัน
1

คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
คือความเชื่อ ถ้อยคํา ความรู ้ ความกระตือรือร้นทัง้ ปวง และ
ความรักต่อเรา ท่านทัง้ หลายก็ จงประกอบพระคุณนี้ อย่างบริบูรณ์ เหมือนกันเถิด 8 ข้าพเจ้าพู ดอย่างนี้ มิได้
หมายว่า ให้เป็น คํา บัญชา แต่ ได้ นํา เรือ
่ งของคนอื่ นที ่ มี ความกระตือรือร้น มาทดลองความรัก ของท่าน ดู ว่า
แท้ หรือ ไม่ 9 เพราะท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า แม้ พระองค์
มัง่ คัง่ พระองค์ ก็ ยัง ทรงยอมเป็น คนยากจน เพราะเห็น แก่ ท่านทัง้ หลายเพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เป็น คนมั ่
งม ี เนื่ องจากความยากจนของพระองค์ 10 และข้าพเจ้า จะออกความเห็น ในเรือ
่ งนี้ เพราะจะเป็น ประโยชน์
แก่ ท่าน เรือ
่ งที่ ท่านได้ ตัง้ ต้น เมื่อ ปีกลายนี้ และมิ ใช่ ตัง้ ต้น จะกระทํา เท่านั ้น แต่ ว่า มี น้ําใจจะกระทํา ด้วยนั ้น
11 ฉะนั ้นบัดนี้ ก็ควรแล้วที่ท่านจะกระทําเรือ
่ งนั ้นให้สําเร็จเสีย เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยูแล้
่ ว ท่านก็จะได้
ทําให้สําเร็จตามความสามารถของท่าน 12 เพราะว่าถ้ามีน้ําใจพร้อมอยูแล้
่ ว พระเจ้าก็พอพระทัยที่จะทรงรับ
ตามที่ทุกคนมีอยู่ มิใช่ตามที่เขาไม่มี 13 ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า ให้การงานของคนอื่นเบาลงและให้การ
7 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อท่านมีพร้อมบริบูรณ์ทุกสิง
่
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งานของพวกท่านหนั กขึ้น 14 แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์ เช่นเวลานี้ ท่านก็ควร
จะช่วยคนเหล่านั ้ นที ่ ขัดสน และในยามที่ เขามี บริบูรณ์ เขาก็ จะได้ ชว
่ ยพวกท่านเมื่อ ขัดสน เพื่อ เป็นการให้
กันไปให้กันมา 15 ตามที่มีเขียนไว้ว่า ‘คนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่�
การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
ผู้ ทรงโปรดให้ทิตั สม ี ใจกระตือรือร้นอย่างนั ้น เพื่อ ท่านทัง้ หลายเหมือนกัน
17 เพราะไม่เพียงแต่เขาได้รบ
ั คําเตือนเท่านั ้น แต่เขาได้ไปหาท่านเพราะเขาเองมีใจพร้อมอยูแล
่ ้วด้วย 18 เรา
ให้ พี่ น้ องคนหนึ่ ง ที่ มี ชื่อ เสียงในการประกาศข่าวประเสริฐ ตามคริสตจักรทัง้ หลายไปกั บท ิตั สด ้วย 19 และ
มิ ใช่แต่ เท่านั ้น คริสตจักรได้ ตัง้ คนนั ้น ไว้ให้เป็น เพื่อนเดิน ทางด้ว ยกั นก ับ เราในพระคุณ นี้ ซ่ึง เราได้ รับ ใช้อยู่
เพื่อ ให้เป็ นที ่ ถวายเกียรติยศแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเป็ นที ่ แสดงนํ้าใจพรักพร้อมของท่าน 20 เราเจตนา
จะไม่ ให้คนหนึ่ งคนใดติ เตียนเราได้ ในเรือ
่ งของถวายเป็ นอันมากซึ่งเรารับมาแจกนั ้น 21 เพราะเรามุ่งที่ จะ
กระทํา สิง่ ที่ ซื่อสัตย์ มิใช่ เฉพาะแต่ ในสายพระเนตรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เท่านั ้น แต่ ในสายตาของมนุษย์
ด้วย 22 เราได้ ส่ง พี่ น้องอีก คนหนึ่ ง ไปกับ เขาทัง้ สองด้วย ผู้ ซึ่ง เราได้ ทดสอบแล้ วว ่า มี ความกระตือรือร้น ใน
หลายสิง่ และเดีย
๋ วนี้ เขามีความกระตือรือร้นมากยิง่ ขึ้น เพราะเรามีความไว้ใจในท่านมาก 23 ถ้ามีคนใดถาม
ถึง ทิตั ส ทิตั สก็ เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า และเป็น ผู้ ชว
่ ยในการของท่านทัง้ หลาย หรือ ถ้า มี คนใดถาม
ถึงพีน
่ ้ องสองคนนั ้น เขาก็เป็นทูตรับใช้ของคริสตจักรทัง้ หลายและเป็นสง่าราศีของพระคริสต์ 24 เหตุฉะนั ้น
จงให้ความรักของท่านประจักษ์แก่คนเหล่านั ้น และแสดงให้แก่คริสตจักรทัง้ หลายด้วย ให้สมกับที่ข้าพเจ้า
ได้อวดเรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง
16 แต่ ขอขอบพระคุณ พระเจ้า
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ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็น ต้องเขียนถึง ท่านในเรือ
่ งการสงเคราะห์ วิ สุทธิ ชน 2 เพราะข้าพเจ้า รู ้ วา่ ใจของท่าน
พร้อมอยู่ แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวดเรือ
่ งพวกท่านกับ พวกมาซิ โดเนี ย ว่า พวกอาคายาได้ จัด เตรียมไว้พร ้ อม
แล้ว ตัง้ แต่ ปีกลาย และความกระตือรือร้น ของพวกท่านก็ เร้า ใจคนเป็ นอ ัน มาก 3 แต่ ข้าพเจ้า ได้ ให้ พี่ น้ อง
เหล่า นั ้น ไป เพื่ อม ิ ให้ การอวดของเราเรือ
่ งท่านในข้อ นั ้น เป็นการเปล่า ประโยชน์ และเพื่อ ให้ ท่านจัด เตรียม
ไว้ให้ พร ้ อมตามที่ ข้าพเจ้า ได้ กล ่าวแล้ วน น
ั ้ 4 มิ ฉะนั ้น แล้ว ถ้า ชาวมาซิ โดเนี ย บางคนมากับ ข้าพเจ้า และเห็
นว่าท่านมิได้เตรียมพร้อมตามที่เราได้อวดไว้นั ้น (อย่าว่าแต่ท่านจะขายหน้าเลย� เราเองก็จะขายหน้าด้วย
5 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า สมควรจะวิงวอนให้ พี่ น้ องเหล่า นั ้น ไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และให้ จัด เตรียม
ของถวายของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อของถวายนั ้นจะมีอยู่พร้อม และจะเป็นของถวายที่ให้
ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
1

พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี

6 นี่ แหละ คนทีห
่ ว่านเพียงเล็กน้ อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้ อย คนทีห
่ ว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มาก 7 ทุ

กคนจงให้ตามที่ เขาได้ คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึ กเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรง
รักคนนั ้นทีให้
่ ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้าทรงฤทธิส
ุ มทุกอย่างแก่ท่านทัง้ หลาย
์ ามารถประทานพระคุณอันอด
เพื่อ ให้ ท่านมี ทุ กสิ่ ง ทุก อย่างเพียงพอสําหรับ ตัว เสมอ ทัง้ จะมี สิ ่ง ของบริบู รณ ์ สําหรับ งานที่ ดี ทุ กอย่างด้วย
9 (ตามที่ เข ียนไว้ว่า ‘เขาแจกจ่าย เขาได้ ให้ แก่ คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็ น นิ ตย์� 10 ฝ่าย
พระองค์ ผู้ ประทานพืช แก่ คนที ่ หว่าน และประทานอาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้ พืช ของท่านที่ หว่าน
นั ้น ทวีข้น
ึ เป็ นอ ัน มาก และจะทรงให้ ผลแห่ง ความชอบธรรมของท่านเจริญ ยิง่ ขึ้น� 11 โดยทรงให้ ท่านทัง้
หลายมีสิ ่งสารพัดมง
ั ่ คัง่ บริบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งจะให้เกิดการขอบพระคุณ
พระเจ้า 12 เพราะว่าการรับ ใช้ ในการปรนนิ บั ติ นั ้ นม ิ ใช่ จะช่วยวิสุทธิ ชนซึ่ง ขัดสนเท่านั ้น แต่ ยัง เป็น เหตุ ให้
มี การขอบพระคุณ พระเจ้า เป็ นอ ัน มากด้วย 13 และเนื่ องจากผลแห่ง การรับ ใช้ นั ้น เขาจึง ถวายเกียรติยศ
แด่ พระเจ้า โดยเหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายยอมฟัง และตัง้ ใจอยู่ ในอํานาจข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ และเพราะ
เหตุ ท่านได้ แจกจ่ายแก่ เขาและแก่ คนทัง้ ปวงด้วยใจกว้างขวาง 14 เขาก็ จะวิงวอนขอพระพรให้ แก่ ท่านทัง้
หลายและปรารถนาท่านเป็ นอันมาก เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในท่านอย่างเหลือล้น 15 จง
ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั ้นที่เหลือจะพรรณนาได้

10
เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้

1 บัดนี้ ข้าพเจ้า

เปาโล ขอวิงวอนต่อ ท่านเป็น ส่วนตัว โดยเห็นแก่ ความอ่อนสุภาพและพระทัย กรุ ณาของ
พระคริสต์ ข้าพเจ้าผูซ
้ ่ึงท่านว่า เป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยูก
่ ับท่านทัง้ หลาย แต่เมื่ออยูต
่ ่างหากก็เป็นคนใจ
กล้าต่อท่านทัง้ หลาย 2 คือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่า เมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความ
กล้า หาญด้วยความแน่ ใจ อย่างที่ ข้าพเจ้า คิด สําแดงต่อ บางคนที่ นึก เห็ นว ่า เรายัง ดําเนิ น ตามเนื้ อ หนั ง นั ้น

2 โครินธ์ 10:3

929

2 โครินธ์ 11:18

ถึงแม้เรายังดําเนิ นอยูใ่ นเนื้ อหนั งกจริ
็ ง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้ อหนั ง 4 (เพราะว่าศาสตรา
วุธ แห่ง การสงครามของเราไม่ เป็น ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ มี อาน ุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ จากพระเจ้า ที่ จะทลายป้อมอัน
แข็งแกร่งลงได้� 5 คือทําลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตัง้ ตัวขึ้นขัดขวางความรูข
้ องพระเจ้า และ
น้ อมนํา ความคิด ทุก ประการให้เข ้า อยู่ใต้ บังคับ จนถึง เชื่อ ฟัง พระคริสต์ 6 และพร้อมที่ จะแก้ แค้น การไม่ เชื่อ
ฟัง ทุก อย่าง ในเมื่อ ความเชื่อ ฟัง ของท่านทัง้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่านแลดู สิ ่ง ที่ ปรากฏภายนอกหรือ ถ้า ผู้ ใด
มัน
่ ใจว่า ตนเป็น คนของพระคริสต์ ก็ ให้ผู้ นั ้น คํานึ ง ถึง ตนเองอี กว่า เมื่อ เขาเป็น คนของพระคริสต์ เราก็ เป็น
คนของพระคริสต์เหมือนกัน 8 ถึงแม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดมากไปสักหน่ อยในเรือ
่ งอํานาจ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงประทานให้ไว้เพื่อสร้างท่าน มิใช่เพื่อทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็ จะไม่ละอาย 9 เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่คิดเห็
นว่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัวเพราะจดหมายของข้าพเจ้า 10 เพราะมีบางคนพูดว่า “จดหมายของเปาโลนั ้
นมีน้ําหนั กและมีอาํ นาจมากก็จริง แต่ว่าตัวเขาดูอ่อนกําลัง และคําพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้� 11 จงให้คนเหล่า
นั ้นเข้าใจอย่างนี้ ว่า เมื่อเราไม่อยูเราพู
่
ดไว้ในจดหมายของเราว่าอย่างไร เมื่อเรามาแล้วเราก็จะกระทําอย่าง
นั ้นด้วย 12 เราไม่ต้องการที่จะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่เมื่อเขาเอา
ตัวของเขาเป็นเครือ
่ งวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขาก็เป็นคนขาดปัญญา 13 ฝ่ายเรา
จะไม่ โอ้ อวดในสิง่ ใดเกิน ขอบเขต แต่ ว่า จะอวดในขอบเขตที่ พระเจ้า ทรงจัด ไว้ให้ เรา และพวกท่านก็ อยู่ ใน
ขอบเขตนั ้น 14 การที่มาถึงท่านนั ้น มิใช่โดยการล่วงขอบเขตอันควร เรามาจนถึงท่านทัง้ หลายเพื่อประกาศ
ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ 15 เรามิ ได้ โอ้ อวดเกิน ขอบเขต ไม่ ได้ อวดในการงานที่ คนอื่น ได้ กระทํา แต่ เรา
หวังใจว่า เมื่อความเชื่อของท่านจําเริญมากขึ้นแล้ว ท่านจะช่วยเราให้ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีกเป็ นอ
ันมากตามขนาดของเรา 16 เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตที่อยู่นอกท้องถิน
่ ของพวกท่าน โดยไม่
โอ้อวดเรือ
่ งการงานที่ คนอื่น ได้ ทํา ไว้พร ้ อมแล้ วน น
ั ้ 17 ถ้า ผู้ ใดจะอวด ก็ จงอวดองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 18 เพราะ
คนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด คนที่น่านับถือนั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง
3 เพราะว่า

11

ข้าพเจ้า อยากจะขอให้ ท่านทนฟัง ความเขลาของข้าพเจ้า สัก หน่ อยหนึ่ ง และให้ ทนกับ ข้าพเจ้า จริงๆ
2 เพราะว่า ข้าพเจ้า หวงแหนท่านอย่างที่ พระเจ้า ทรงหวงแหน เพราะว่า ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ พวกท่านไว้สําหรับ
สามี ผู้ เดียว เพื่อ ถวายพวกท่านให้แก่ พระคริสต์ เป็น พรหมจารีบริสุทธิ์ 3 แต่ ข้าพเจ้า เกรงว่า งู นั้น ได้ ล่อลวง
นางเอวาด้วยอุบายของมัน ฉั นใด จิ ตใจของท่านก็ จะถู กล ่อ ลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิ์ ซึ่ งม ี อยู่ในพระ
คริสต์ โดยวิธีหน่งึ วิธีใดฉั นนั ้น 4 เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสัง่ สอนถึงพระเยซู อีกองค์ หนึ่ ง ซึ่งแตกต่าง
กับที่เราได้เทศนาสัง่ สอนนั ้น หรือถ้าท่านจะรับวิญญาณอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รบ
ั แต่ก่อน หรือรับข่าว
ประเสริฐอื่นซึ่งแตกต่างกั บที่ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆ 5 เพราะ
ข้าพเจ้า คิด ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ด้อยกว่า อัครสาวกชัน
้ ผู้ ใหญ่ เหล่ านั ้น แม้ แต่ น้ อยเลย 6 แม้ว ่า ข้าพเจ้า พูด ไม่ เก่ง
แต่ ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ความรู ้ ที่ จร ิง เราก็ ได้ แสดงข้อ นี้ ให้ ประจักษ์ แก่ พวกท่านในกิจการทุก สิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้า
ได้กระทําผิดหรือในการที่ข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของ
พระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิดค่าหรือ 8 ข้าพเจ้าได้ปล้นคริสตจักรอ่น
ื ด้วยการรับเงินบํารุ งจากเขา เพื่อจะ
ได้ปรนนิ บัติพวกท่าน 9 และเมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านและกําลังขาดแคลนนั ้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่
ผูใ้ ด เพราะว่า พีน้
่ องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนี ยได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระวัง
ตัวไม่ให้เป็นภาระแก่ พวกท่านในทางหนึ่ งทางใดทุกประการ และข้าพเจ้าจะระวังตัวเช่นนั ้นต่อไป 10 ความ
จริงของพระคริสต์มีอยูในข้
่
าพเจ้าแน่ ฉั นใด จึงไม่มีผู้ใดในเขตแคว้นอาคายาสามารถที่จะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้
อวดเรือ
่ งนี้ ได้ ฉั น นั ้น 11 เพราะเหตุ ใด เพราะข้าพเจ้า ไม่ รก
ั พวกท่านหรือ พระเจ้า ทรงทราบดี วา่ ข้าพเจ้า รัก
พวกท่าน 12 แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทํานั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําต่อไป เพื่อข้าพเจ้าจะตัดโอกาสคนเหล่านั ้นที่คอย
หาโอกาส เพื่อว่าเมื่อเขาโอ้อวดนั ้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับเรา
1

ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง�

13 เพราะคนอย่างนั ้นเป็ นอัครสาวกเทียม

เป็นคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเป็นอัครสาวกของพระคริสต์
ถึง ซาตานเองก็ ยงั ปลอมตัว เป็น ทูต สวรรค์ แห่งความสว่างได้
15 เหตุฉะนั ้นจึงไม่เป็ นการแปลกอะไรที่ ผู้รบ
ั ใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ของความชอบธรรม ท้าย
ที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทําของเขา
14 การกระทํา เช่น นั ้น ไม่ แปลกประหลาดเลย

การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล

ข้าพเจ้า ขอกล่าวซํ้า อี กว่า อย่า ให้ ใครเห็น ไปว่า ข้าพเจ้า เป็น คนเขลา แต่ ถ้า มี ก็ ให้ เขาต้อนรับ ข้าพเจ้า
อย่างต้อนรับคนเขลาเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ อวดตัวเองได้ บ้าง 17 การที่ ข้าพเจ้าพู ดอย่างนั ้น ข้าพเจ้ามิได้ พู
ดตามอย่างองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ พู ดอย ่างคนเขลา ด้วยไว้ใจตัว ในการอวดนั ้น 18 เพราะเมื่อ เห็นว ่า หลาย
16
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คนเคยอวดตามเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็ จะอวดบ้าง 19 เพราะว่าการที่ ท่านทนฟัง คนเขลาพูด ด้วยความยินดี
นั ้น น่า จะเป็น เพราะท่านช่างฉลาดเสีย นี่ กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้า มี ผู้ นํา ท่านไปเป็น ทาส ถ้า มี ผู้ ล้าง
ผลาญท่าน ถ้า มี ผู้ มาย ึด ของของท่านไป ถ้า มี ผู้ ยกตัว เองเป็น ใหญ่ ถ้า มี ผู้ ตบหน้า ท่าน 21 ข้าพเจ้า ต้องพูด
ด้วยความละอายว่า ดู เหมือนเราอ่อนแอเกิน ไปในเรือ
่ งนี้ ไม่ ว่า ใครกล้า อวดในเรือ
่ งใด (ข้าพเจ้า พู ดอย ่าง
คนเขลา� ข้าพเจ้าก็ กล้าอวดเรือ
่ งนั ้นเหมือนกัน 22 เขาเป็นชาติ ฮีบรู หรือ ข้าพเจ้าก็ เป็นเหมือนกัน เขาเป็น
ชนชาติ อส
ิ ราเอลหรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขาเป็น เชื้อ สายของอับ ราฮัม หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน
23 เขาเป็ นผู้รับใช้ของพระคริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็ นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่� ข้าพเจ้าทํางาน
มากยิง่ กว่า เขาอีก ข้าพเจ้า ถูก โบยตี เกิน ขนาด ข้าพเจ้า ติด คุก มากกว่า เขา ข้าพเจ้า หวิด ตายบ่อยๆ 24 พวก
ยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครัง้ ๆละสามสิบเก้าที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียวสามครัง้ เขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้า
ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครัง้ ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลคืนหนึ่ งกับวันหนึ่ ง 26 ข้าพเจ้าต้องเดิน
ทางบ่อยๆ เผชิญภั ยอ ัน น่า กลัว ในแม่ นํ้า เผชิญ โจรภัย เผชิญ ภัย จากชนชาติ ของข้าพเจ้า เอง เผชิญ ภัย จาก
คนต่างชาติ เผชิญ ภัย ในนคร เผชิญ ภัย ในป่า เผชิญ ภัย ในทะเล เผชิญ ภัย จากพี่ น้องเที ยม 27 ต้องทํางาน
เหน็ ดเหนื่ อยและยากลําบาก ต้องอดหลับ อดนอนบ่อยๆ ต้องหิว และกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทน
หนาวและเปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่ เหล่านั ้ นที ่ อยู่ ภายนอกแล้ว ยั งม ี การอื่ นที ่ บีบ ข้าพเจ้า อยู่ ทุ กวันๆ
คือ การดู แลคริสตจักรทัง้ ปวง 29 มี ใครบ้างเป็น คนอ่อนกําลัง และข้าพเจ้า ไม่ ออ
่ นกําลั งด ้วย มี ใครบ้างที่
ถู กทําให้ สะดุด และข้าพเจ้า ไม่ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อนด้วย 30 ถ้า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องอวด ข้าพเจ้า ก็ จะอวดสิง่ ที่
แสดงว่า ข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญเป็นนิ ตย์ พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา 32 ผู้ว่าราชการ
เมืองของกษั ตริย์อาเรทั สในนครดามัสกัส ให้ทหารเฝ้านครดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้า 33 แต่เขาเอา
ตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่หย่อนลงทางช่องที่กําแพงนคร ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่านผู้ว่าราชการ

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่
1 ข้าพเจ้าจําจะต้องอวด ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ อะไร แต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิ มิตและการสําแดงต่างๆ
ซึ่ง มาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 สิ บสี่ ปี มาแล้ว ข้าพเจ้า ได้ รู ้จัก ชายคนหนึ่ ง ในพระคริสต์ เขาถู กร ับ ขึ้น ไปยัง
สวรรค์ชนที
่
(แต่จะไปทัง้ กาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ หรือไปโดยไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ�
ั ้ สาม
3 ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ชายผู้ นั ้น (แต่ จะไปทัง้ กายหรือไม่ มี กาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ พระเจ้า ทรงทราบ� 4 คือ ว่าคนนั ้น
ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษม และได้ยน
ิ วาจาซึ่งจะพูดเป็นคําไม่ได้ และมนุษย์จะพูดออกมาก็ต้องห้าม
5 สําหรับ ชายนั ้น ข้าพเจ้า อวดได้ แต่ สําหรับ ตัว ข้าพเจ้า เอง ข้าพเจ้า จะไม่ อวดเลย นอกจากจะอวดถึง เรือ
่ ง
การอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า อยากจะอวด ข้าพเจ้า ก็ ไม่ใช่ คนเขลา เพราะข้าพเจ้า พูด
ตามความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ ก็เพราะเกรงว่า บางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยว
กับข้าพเจ้า
หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล
และเพื่อ ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ยกตัว จนเกิน ไป เนื่ องจากที่ ได้ เห ็ นการสํา แดงมากมายนั ้น ก็ ทรงให้ มี หนามใน
เนื้ อของข้าพเจ้า หนามนั ้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป 8 เรือ
่ งหนาม
นั ้น ข้าพเจ้า วิงวอนองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ถึง สามครัง้ เพื่อ ขอให้ มัน หลุด ไปจากข้าพเจ้า 9 แต่ พระองค์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า ว่า “พระคุณ ของเราก็ มี พอสําหรับ เจ้า แล้ว เพราะความอ่อนแอมี ทีไ่ หน เดชของเราก็ มี ฤทธิ์
ขึ้น เต็ม ขนาดที่ นั่ น � เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยินดี โอ้ อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อ ฤทธิ์เดช
ของพระคริสต์ จะได้ อยู่ ในข้าพเจ้า 10 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเห็น แก่ พระคริสต์ ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจในความอ่อนแอ
ของข้าพเจ้า ในการถูก ว่า กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูก ข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะว่า ข้าพเจ้า
อ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั ้น 11 ในการอวดนั ้นข้าพเจ้าก็เป็นคนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับ
ข้าพเจ้า ให้ เป็น เพราะว่า สมควรแล้ วท ี่ ท่านจะยกย่องข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ด้อยกว่า อัครสาวกชัน
้ ผู้
ใหญ่ เหล่ านั ้น แต่ ประการใดเลย ถึง แม้ ข้าพเจ้า จะไม่ วเิ ศษอะไรเลยก็ จริง 12 แท้ จร ิง หมายสําคัญ ต่างๆของ
อัครสาวกก็ได้สําแดงให้ประจักษ์ แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดยหมายสําคัญ โดยการ
มหัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ 13 เพราะว่าพวกท่านเสียเปรียบคริสตจักรอ่น
ื ๆในข้อใดเล่า เว้นไว้ในข้อนี้
คือที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่พวกท่าน การผิดนั ้นขอท่านให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเถิด 14 ดูเถิด ข้าพเจ้าเตรียม
พร้อมที่ จะมาเยีย
่ มพวกท่านเป็ นคร ัง้ ที่ สาม และข้าพเจ้า จะไม่ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่
ต้องการสิง่ ใดจากท่าน แต่ ต้อ งการตั วท ่าน เพราะว่าที่ ลูก จะสะสมไว้สําหรับ พ่อ แม่ ก็ ไม่ สมควร แต่ พ่อ แม่
ควรสะสมไว้ สํา หรั บลู ก 15 และข้าพเจ้า มี ความยินดี ที่ จะเสีย และสละแรงหมดเพื่อ ท่านทัง้ หลาย แม้ว ่า
ข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับรักข้าพเจ้าน้ อยลง 16 ถึงแม้เป็นเช่นนั ้น ข้าพเจ้าก็ มิได้ เป็นภาระแก่ พวก
7
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ท่าน แต่ เหมือนเป็นผู้ชาญฉลาด ข้าพเจ้าใช้อุบายดักจั บท่าน 17 ข้าพเจ้าได้ ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่าน
ในการที่ส่งคนเหล่านั ้นไปเยีย
่ มพวกท่านหรือ 18 ข้าพเจ้าขอให้ทิตัสไป และพี่น้องอีกคนหนึ่ งไปด้วย ทิตัสได้
ผลประโยชน์ จากพวกท่านบ้างหรือ เราทัง้ สองมิได้ดําเนิ นการด้วยนํ้าใจอย่างเดียวกันหรือ เรามิได้เดินตาม
รอยเดียวกันหรือ
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ
ท่านทัง้ หลายยัง คิด ว่า เรากําลัง กล่าวแก้ตัว ต่อ ท่านอีก หรือ ที่ จร ิง เราพูด ในพระคริสต์ ดัง เราอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระเจ้า และท่านที่รัก สิ่งสารพัดที่เราได้กระทํานั ้น เรากระทําเพื่อท่านจะจําเริญขึ้น 20 เพราะว่า
ข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึง ข้าพเจ้าอาจจะไม่เห็นพวกท่านเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็น และ
ท่านจะไม่เห็นข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็น คือเกรงว่าไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่ ง จะมีการวิวาทกัน ริษยา
กัน โกรธกัน มัก ใหญ่ ใฝ่สูง นิ นทากัน ซุบซิบ ส่อ เสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะวุน
่ วายกัน 21 ข้าพเจ้า
เกรงว่า เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มา พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรงให้ ข้าพเจ้า ตํ่าต้อยในหมู่ พวกท่าน และข้าพเจ้า จะ
ต้องเศร้าใจ เพราะเหตุหลายคนที่ได้ทําผิดมาก่อนแล้ว และมิได้กลับใจทิง้ การโสโครก การผิดประเวณี และ
การลามก ซึ่งเขาได้กระทําอยูนั
่ ้น
19

13
คําตักเตือนก่อนอําลา
1 ครัง
้ นี้ จะเป็ นครัง้ ที่ สามที่ ข้าพเจ้ามาเยีย
่ มพวกท่าน ‘คําพูดทุกๆคําต้องมีพยานสองหรือสามปาก จึงจะ
เป็ นที่เชื่อถือได้� 2 ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ก่อน และข้าพเจ้าจึงบอกท่านอีกเหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับท่า
นครัง้ ที่สองนั ้น เดีย
๋ วนี้ ถึงข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่าน ข้าพเจ้าก็ยงั เขียนฝากถึงเขาเหล่านั ้นซึ่งได้กระทําผิดแต่
ก่อน และถึงคนอื่นทัง้ ปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษใครเลย 3 เพราะว่าท่านทัง้ หลาย
ต้องการที่ จะเห็น หลัก ฐานว่า พระคริสต์ ตรัส ทางข้าพเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงอ่อนกําลัง ต่อ ท่าน แต่ ทรงฤทธิ์
มากในหมู่ พวกท่าน 4 เพราะถึง แม้วา่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง โดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์ ยัง ทรงพระชนม์ อยู่
โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพราะว่าเราก็ออ
่ นกําลังด้วยกันกับพระองค์ แต่เราจะยังมชี
ี วิตเป็นอยูก
่ ับพระองค์
โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้าที่มีต่อท่านทัง้ หลาย 5 ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่า ท่านตัง้ อยูใ่ นความเชื่อหรือ
ไม่ จงพิ สู จน ์ ตัว ของท่านเองเถิด ท่านไม่ รู เองหรื
้
อ ว่า พระเยซู คริสต์ ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้ หลาย นอกจาก
ท่านจะเป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ 6 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ว่า ท่านคงรู ว
้ า่ เรามิ ได้ เป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้า อธิษฐาน
ต่อ พระเจ้า เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่ กระทํา ชัว่ ใดๆ มิใช่ ว่า เราจะให้ ปรากฏว่า เราเป็ นที ่ ทรงชอบพระทัย แต่
เพื่อ ท่านจะประพฤติ เป็ นที ่ ชอบ ถึง แม้ จะดู เหมือนเราเองเป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ 8 เพราะว่า เราจะกระทํา สิง่ ใดขั
ดก ับ ความจริงไม่ ได้ ได้ แต่ ทํา เพื่อ ความจริงเท่านั ้น 9 เพราะว่าเมื่อ เราอ่อนแอ และท่านเข้ม แข็ง เราก็ ยินดี
เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือขอให้ท่านทัง้ หลายบรรลุ ถึงความบริบูรณ์ 10 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความ
นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่ อยู่ ด้วยเพื่อ เมื่อ ข้าพเจ้า มาแล้ว จะได้ ไม่ ต้องกวดขัน ท่านโดยใช้ อํานาจ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ทรงโปรดประทานให้แก่ ข้าพเจ้า เพื่อ การก่อขึ้ นม ิ ใช่เพื่อ การทําลายลง 11 ในที่สุด นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย ขอ
ลาก่อน ท่านจงปรับปรุ ง ตัว ให้ ดี จงมี กําลัง ใจอัน ดี จงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน จงอยู่ รว่ มกัน อย่างสันติ และ
พระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน 12 จงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริ
สุทธิ์ 13 วิสุทธิชนทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 14 ขอให้พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ เจ้า ความ
รักแห่งพระเจ้า และความสนิ ทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้คือเปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57 เปาโลได้ออกประกาศเที่ยวแรกที่เมืองอันทิโอกใน
แคว้นปิสิเดีย เมืองอิโคนิยูม เมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟีเลีย และเมืองอัททาลิยา มีหลายคนได้รบ
ั
ความรอดที่เมืองเหล่านั ้น และเปาโลได้รับใช้ที่นั ่นอีกในการประกาศเที่ยวที่สองและสามของท่าน แต่มีพวก
ยิวได้ให้พวกคริสเตียนชาวกาลาเทียถือพิธส
ี ุ หนัตและพิธต
ี ่างๆของโมเสสเข้าในความเชื่อของเขาด้วย (กจ
15:1) คํา สอนที่ ผิดนี้ ได้ ขยายออกไปทัว่ แคว้นนั ้น และทําให้พวกคริสเตียนต้องเข้าส่วนในศาสนายิว ทําให้
พวกคริสเตียนที่ เคยรับ เชื่ อก ับ เปาโลได้ ละทิง้ ท่าน และได้ ปฏิ เสธการเป็ นอ ัค รสาวกแท้ ของท่าน จดหมาย
ฉบั บน ี้ เป็น คํา ว่ากล่าวจากเปาโลถึง คริสตจักรทัง้ หลายที่ แคว ้ นกาลาเทีย (1:2) เปาโลขอให้เขากลับ ไปเชื่อ
ข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ จดหมายฉบับนี้ได้ อธิบายถึงข้อผิดพลาดในคําสอนของพวกยิว และได้ ยกย่องคํา
สอนว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
คําคํานั บ
เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสา วก (มิใช่ มนุษย์ แต่ง ตัง้ หรื อมนุษย์ เป็น ตัวแทน แต่ง ตัง้ แต่ พระ เยซู คริสต์ และ
พระเจ้าพระบิดา ผู้ได้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตัง้ � 2 และบรรดาพี่น้องที่อยู่
กับข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทัง้ หลายแห่งแคว้นกาลาเทีย 3 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กั บท่านทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซู ทรงสละพระองค์ เอง
เพราะบาปของเราทัง้ หลาย เพื่อ ช่วยเราให้ พ้น จากยุค ปัจ จุบั นอ ัน ชัว่ ร้ายตามนํ้า พระทัย พระเจ้า ผู้ เป็น พระ
บิดาของเรา 5 ขอให้พระองค์ทรงมีสง่าราศีตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
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สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

6 ข้าพเจ้า ประหลาดใจนั ก ที่ ท่านทัง
้ หลายได้ ผิน หน้า หนี โดยเร็ว จากพระองค์

ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านให้เข ้า ใน
พระคุณ ของพระคริสต์ และได้ ไปหาข่าวประเสริฐ อื่น 7 ซึ่ งม ิ ใช่อย่างอื่น ดอก แต่ ว่า มี บางคนที่ ทําให้ท่านยุง่
ยาก และปรารถนาที่ จะบิดเบือนข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ 8 แต่ แม้ว ่า เราเองหรือทูต สวรรค์ ถ้า ประกาศ
ข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วก็ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง 9 ตาม
ที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าพูดอีกว่า ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐ
ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว ผู้ นั ้น จะต้องถูก สาปแช่ง 10 บัดนี้ ข้าพเจ้า กําลัง พูด เอาใจมนุษย์ หรือ หรือ ให้ เป็ นที ่ ชอบ
พระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ เพราะถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบประแจงมนุษย์อยู่
ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้ของพระคริสต์
ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รบ
ั การสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า อยากให้ท่า นทราบว่า ข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศไปแล้ วน ัน
้ ไม่ ใช่ ของ
มนุษย์ 12 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ข่าวประเสริฐ นั ้น จากมนุษย์ ไม่มี มนุษย์ คนใดสอนข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า
ได้รบ
ั ข่าวประเสริฐนั ้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า 13 เพราะท่านก็ได้ยินถึงชีวต
ิ ในหนหลังของ
ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ายังอยูใ่ นลัทธิยว
ิ แล้วว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกิน
และพยายามที่ จะทําลายเสีย 14 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในลัทธิยิ วน ัน
้ ข้าพเจ้า ได้ ก้าวหน้า เกิน กว่า เพื่อนหลาย
คนที่ มีอายุรุ น
่ ราวคราวเดียวกัน และที่ เป็นชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ที่ ข้าพเจ้ามีใจร้อนรนมากกว่าเขาใน
เรือ
่ งขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า 15 แต่ เมื่อเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้ได้ ทรงสรรข้าพเจ้า
ไว้แต่ ครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า และได้ ทรงเรียกข้าพเจ้า โดยพระคุณ ของพระองค์ 16 ที่ จะทรงสําแดงพระ
บุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั ้น ในทันที นั ้นข้าพเจ้าก็ไม่
ได้ปรึกษากับเนื้ อหนั งและเลือดเลย
11

ชีวิตคริสเตียนเริม
่ แรกของเปาโล

17 และข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อพบกับผูที
้ ่เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าได้ออก

ไปยังประเทศอาระเบีย แล้วก็กลับมายังเมืองดามัสกัสอีก 18 แล้วสามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และพักอยู่กับท่านสิบห้าวัน 19 แต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครสาวกคนอื่นเลย นอกจากยากอบน้ อง
ชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า 20 แต่เรือ
่ งที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้ ดูเถิด ต่อพระพักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่มุ
สาเลย 21 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซีลีเซีย 22 และคริสตจักรทัง้ หลายในแคว้นยูเดีย
ซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็ยังไม่รู จั
้ กหน้าข้าพเจ้าเลย 23 เขาเพียงแต่ได้ยินว่า “ผู้ที่ แต่ก่อนเคยข่มเหงเรา บัดนี้ ได้
ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ
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เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรู ซาเล็ม
ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วย 2 ข้าพเจ้าขึ้นไป
ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ได้ เล่า ข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ประกาศแก่ ชนต่างชาติ
ให้เขาฟัง แต่ได้เล่าให้คนสําคัญฟังเป็นส่วนตัวเกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิง่ แข่งกัน หรือวิง่ แล้วโดยไร้ประโยชน์
3 แต่ ถึง แม้ ทิตั ส ซึ่ง อยู่ กับ ข้าพเจ้า จะเป็ น ชาวกรีก เขาก็ ไม่ ได้ ถู กบ ัง คับ ให้ เข้า สุ หนั ต 4 เพราะเหตุ ของพี่ น้อง
จอมปลอมที่ ได้ ลอบเข้า มา เพื่อ จะสอดแนมดู เสรีภาพซึ่ง เรามี ในพระเยซู คริสต์ เพราะพวกเขาหวัง จะเอา
เราไปเป็นทาส 5 แต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักชัว่ โมงเดียว เพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั ้น
ดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายต่อไป 6 แต่จากพวกเหล่านั ้นทีเ่ ขาถือว่าเป็นคนสําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อน
ก็ ตาม ก็ ไม่ สําคัญ อะไรสําหรับ ข้าพเจ้า เลย พระเจ้า มิ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด) คนเหล่า นั ้น ซึ่ง เขาถือว่า เป็น
คนสําคัญ ไม่ได้เพิม
ั มอบ
่ เติมสิ ่งหนึ่ งสิง่ ใดให้แก่ข้าพเจ้าเลย 7 แต่ตรงกันข้าม เมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รบ
ให้ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต เช่น เดีย วกับเปโตรได้ รบ
ั มอบให้ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่คนที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต 8 (เพราะว่า พระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นอัครสาวกไปหาพวกที่ถือ
พิธเข้
ี าสุหนั ต ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกัน) 9 เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น ผู้ที่เขา
นั บถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดง
ว่า เราเป็น เพื่อนร่วมงานกัน เพื่อ ให้เราไปหาคนต่างชาติ และท่านเหล่า นั ้น จะไปหาพวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต
10 ท่านเหล่านั ้นขอแต่เพียงไม่ให้เราลืมนึกถึงคนจน ซึ่งเป็ นสิง
่ ที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทํา
1 แล้วสิบสี่ปี ต่อมา

เปาโลคัดค้านเปโตร

11 แต่ เมื่อเปโตรมาถึ งอันทิ โอกแล้ว

ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่าท่านทําผิดแน่ 12 ด้วยว่า
ก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั ้น ท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนั ้นมาถึง ท่านก็ปลีกตัว
ออกไปอยู่ เสีย ต่างหาก เพราะกลัว พวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต 13 และพวกยิว คนอื่นๆก็ ได้ แสร้ง ทํา ตามท่านเช่
นก ัน แม้แต่ บารนาบัส ก็ หลงแสร้ง ทํา ตามคนเหล่า นั ้น ไปด้วย 14 แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า เขาไม่ ได้ ดําเนิ น ใน
ความเที่ยงธรรมตามความจริงของข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ เปโตรต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่าน
เองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติ ตามอย่างคนต่างชาติ มิใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติ
ให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า�
คนทัง้ ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์
เราผู้ มี สัญชาติ เป็น ยิว และไม่ ใช่ คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16 ก็ ยัง รู ว
้ า่ ไม่ มี ผู้ ใดเป็น คนชอบธรรมได้
โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ แต่ โดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เท่านั ้น ถึง เราเองก็ มี ความเชื่อ ใน
พระเยซู คริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ ไม่ใช่โดยการกระทําตามพระราช
บัญญั ติ เพราะว่า โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ นั ้น ‘ไม่มี ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดเป็น คนชอบธรรมได้ เลย � 17 แต่
ถ้าในขณะที่เรากําลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั ้น เราเองยังปรากฏเป็นคนบาปอยู่ พระ
คริสต์จึงทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 18 เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิง่ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
15

การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์
เหตุ ว่า โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ แล้ว เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ มี ชี วิ ตอยู่
เพื่อ พระเจ้า 20 ข้าพเจ้า ถูก ตรึง ไว้กับ พระคริสต์ แล้ว แต่ ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ชี วิตอยู่ ไม่ใช่ ข้าพเจ้า เองมี ชี วิตอยู่
ต่อ ไป แต่ พระคริสต์ ต่างหากที่ ทรงมี ชี วิ ตอยู่ ในข้าพเจ้า และชีวต
ิ ซึ่ง ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ ในร่างกายขณะนี้
ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ โดยความเชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ ทรงสละพระองค์ เอง
เพื่อข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจาก
พระราชบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์
19

3
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
1 โอ ชาวกาลาเทีย คนเขลา ใครสะกดดวงจิต ของท่านเพื่อ ท่านจะไม่ เชื่อ ฟัง ความจริง ทัง
้ ๆที่ ภาพการถูก
ตรึงของพระเยซู คริสต์ ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้าใคร่รู ข้
้ อเดียวจากท่านว่า ท่านได้ รบ
ั พระ
วิญญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ หรือ หรือได้ รบ
ั โดยการฟั งด้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึงเพียง
นั ้ นที เดียวหรือ เมื่อท่านเริม
่ ต้นด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ ท่านจะให้สําเร็จด้วยเนื้ อหนั งหรือ 4 ท่านได้ ทน
ทุกข์มากมายโดยไร้ประโยชน์ หรือ ถ้าเป็นการไร้ประโยชน์ จริงๆแล้ว 5 เหตุฉะนั ้นพระองค์ผูทรงประทานพระ
้
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วิญญาณแก่ ท่าน และทรงกระทํา การอัศจรรย์ ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทํา การเช่น นั ้น โดยการกระทํา
ตามพระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม

‘ได้เชื่อพระเจ้า� และ ‘และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน� 7 เหตุฉะนั ้น
ท่านจงรู เ้ ถิดว่า คนที ่เชื่อนั ่นแหละก็เป็นบุตรของอับราฮัม 8 และพระคัมภีรน
์ ั ้ นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรง
ให้คนต่างชาติ เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ ประกาศข่าวประเสริฐแก่ อบ
ั ราฮัมล่วงหน้าว่า ‘ชนชาติ
ทัง้ หลายจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า� 9 เหตุฉะนั ้นคนที่เชื่อจึงได้รบ
ั พระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซ่ึงเชื่อ
6 ดังที่ อับราฮัม

ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง

เพราะว่า คนทัง้ หลายซึ่ง พึ่ง การกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ ก็ ถู กสาปแช่ง เพราะมี คํา เขียนไว้ว่า ‘ทุ ก
คนที่มิได้ประพฤติตามทุกข้อความที่เขียนไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง� 11 แต่เป็นที่ประจักษ์
ชั ดอย ู่ แล ้ วว ่า ไม่มี มนุษย์ คนใดเป็น ผู้ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ด้วยพระราชบัญญั ติ ได้ เลย
เพราะว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ� 12 แต่พระราชบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อ เพราะ
‘ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ ก็จะได้ชีวิตดํารงอยูโ่ ดยพระราชบัญญัตินั ้น�
10

พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่ง
เพื่อเรา เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่ ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ ต้องถูกสาปแช่ง� 14 เพื่อพระพรของอับ
ราฮัม จะได้ มาถึง คนต่างชาติ ทัง้ หลายเพราะพระเยซู คริสต์ เพื่อ เราจะได้ รบ
ั พระสัญญาแห่ง พระวิญญาณ
โดยความเชื่อ 15 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอพูด ตามอย่างมนุษย์ ถึง แม้ เป็น คํา สัญญาของมนุษย์ เมื่อ ได้
รับรองกัน แล้ว ไม่ มี ผู้ ใดจะล้ม เลิก หรือ เพิม
่ เติม ขึ้ นอ ีก ได้ 16 แล ้ว บรรดาพระสัญญาที่ ได้ ประทานไว้แก่ อับ รา
ฮัมและเชื้อสายของท่านนั ้น พระองค์มิได้ตรัสว่า ‘และแก่เชื้อสายทัง้ หลาย� เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมาก
คน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว ‘และแก่เชื้อสายของท่าน� ซึ่งเป็นพระคริสต์ 17 แต่ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ ว่า
พระราชบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึงสี่รอ
้ ยสามสิบปี จะทําลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ในพระคริสต์
เมื่อก่อนนั ้น ให้พระสัญญานั ้นขาดจากประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะว่าถ้าได้รบ
ั มรดกโดยพระราชบัญญัติ ก็ไม่ใช่
ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั ้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์

19 ถ้า เช่น นั ้ นม ี พระราชบัญญัติ ไว้ทําไม

ที่ เพิม
่ พระราชบัญญั ติ ไว้ก็ เพราะเหตุ จากการละเมิด จนกว่า เชื้อ
สายที่ ได้ รับ พระสัญญานั ้น จะมาถึง และพวกทูต สวรรค์ ได้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ นั ้น ไว้ โดยมือ ของคนกลาง
20 เพราะฉะนั ้น คนที่ เป็ น คนกลางก็ ไม่ ได้ เป็ น คนกลางของฝ่ายเดียว แต่ พระเจ้า นั ้น ทรงเป็ น เอกพระเจ้า
21 ถ้า เช่น นั ้น พระราชบัญญั ติ ขัด แย้ งก ับ พระสัญญาของพระเจ้า หรือ พระเจ้า ไม่ ยอมให้ เป็ น เช่น นั ้น เลย
เพราะว่า ถ้า ทรงตัง้ พระราชบัญญั ติ อัน สามารถทําให้คนมี ชี วิตอยู่ได้ ความชอบธรรมก็ จะมี ได้ โดยพระราช
บัญญั ติ นั ้น จริง 22 แต่ พระคัมภีร ได้
์ บ่ง ว่า ทุ กคนอยู่ในความบาป เพื่อ จะประทานตามพระสัญญาแก่ คนทัง้
ปวงที่เชื่อ โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก 23 แต่ก่อนที่ความเชื่อมานั ้น เราถูกพระราชบัญญั
ติ กักตัว ไว้ ถู กก ัน
้ เขตไว้จนความเชื่อ จะปรากฏภายหลัง 24 เพราะฉะนั ้น พระราชบัญญัติ จึง เป็ นคร ู ของเรา
ซึ่งนําเรามาถึงพระคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า

25 แต่หลังจากความเชื่อนั ้นได้มาแล้ว เราจึงมได้
ิ อยูใต้
่ บังคับครูนั้นอีกต่อไปแล้ว 26 เพราะว่าท่านทัง้ หลาย

เป็น บุตรของพระเจ้า โดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ 27 เพราะเหตุ ว่า ทุ กคนในพวกท่านที่ รบ
ั บัพ ติศ มาเข้า
ร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวต
ิ พระคริสต์ 28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชาย
หรือหญิง เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 29 และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์
แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา

4

แล ้ว ข้าพเจ้า ขอพูด ว่า ตราบใดที่ ทายาทยัง เป็น เด็ก อยู่ เขาก็ ไม่ ต่างอะไรกับ ทาสเลย ถึง แม้ เขาจะเป็น
เจ้าของทรัพย์สมบัติทัง้ ปวง 2 แต่ เขาก็ อยู่ใต้ บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแล จนถึงเวลาที่ บิดาได้ กําหนดไว้
3 ฝ่ายเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็ นเด็กอยู่ เราก็เป็ นทาสอยูใต้
่ บังคับโลกธรรม
1

ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า
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4 แต่ เมื่อ ครบกําหนดแล้ว พระเจ้า ก็ ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ มาประสู ติ จากสตรี เพศ และทรงถือ
กําเนิ ดใต้พระราชบัญญัติ 5 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั ้นที่อยูใต้
่ พระราชบัญญัติ เพื่อให้เราได้รบ
ั ฐานะเป็นบุตร
6 และเพราะท่านเป็ น บุตรแล้ว พระเจ้า จึง ทรงใช้ พระวิญญาณแห่ง พระบุตรของพระองค์ เข ้า มาในใจของ
ท่าน ร้องว่า “อับบา� คือพระบิดา 7 เหตุฉะนั ้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้วท
่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์

การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก

8 แต่ ก่อนนี้ เมื่อท่านทัง
้ หลายยังไม่รู จั
้ กพระเจ้า

ท่านเป็นทาสของสิง่ ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่พระเลย 9 แต่
บัดนี้ เมื่อท่านรู จ
้ ักพระเจ้าแล้ว หรือที่ ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู จ
้ ักท่านแล้ว เหตุไฉนท่านจึงจะกลับไปหาโลกธร
รมซึ่งอ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็นทาสของสิง่ เหล่านั ้นอีก 10 ท่านถือวัน เดือน ฤดู และปี 11 ข้าพเจ้า
เกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทําเพื่อท่านนั ้นจะไร้ประโยชน์ 12 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือน
ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกัน ท่านไม่ได้ทําผิดต่อข้าพเจ้าเลย 13 ท่านรูว้ า่ ตอน
แรกที่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านนั ้น ก็ ทํา โดยความอ่อนกําลัง แห่ง เนื้ อ หนั ง 14 และการทดลอง
ของข้าพเจ้าซึ่งอยูใ่ นเนื้ อหนั งของข้าพเจ้า ท่านก็ไม่ได้ดูหมิน
่ หรือปฏิเสธ แต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่า
เป็นทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเจ้า หรือเหมือนกับพระเยซู คริสต์ 15 ความปลื้มใจที่ ท่านได้ กล่าวไว้ไปอยู่ที่
ไหนเสียแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่า ถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้า
16 ข้าพเจ้า จึง ได้ กลายเป็ น ศั ตรู ของท่านเพราะข้าพเจ้า บอกความจริง แก่ ท่านหรือ 17 คนเหล่า นั ้น เอาอก
เอาใจท่าน แต่ ไม่ใช่ ด้วยความหวั งด ี เลย เขาอยากจะกี ดก ัน พวกท่านเพื่อ ท่านจะได้ เอาอกเอาใจพวกเขา
18 การเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็ นการดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านเท่านั ้น
การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตั
วท่าน 20 ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยูก
่ ับพวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยนนํ้าเสียงของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อ
สงสัยในตัวท่าน 21 ท่านที่อยากอยูใต้
่ พระราชบัญญัติ ท่านไม่ได้ฟังพระราชบัญญัติหรือ จงบอกข้าพเจ้าเถิด
22 เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุ ตรชายสองคน คนหนึ่ งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่ งเกิดจากหญิงที่ เป็ น
ไทย 23 บุ ตรที่ เกิดจากหญิงทาสี นั้นก็เกิดตามเนื้ อหนั ง แต่ ส่วนบุตรที่ เกิดจากหญิงที่ เป็นไทยนั ้นเกิดตามพ
ระสัญญา 24 ข้อ ความนี้ เป็ นอ ุปไมย ผู้ หญิง สองคนนั ้น ได้ แก่ พันธสัญญาสองอย่าง 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 ‘จงชื่นชมยินดี เถิด หญิง หมัน ผู้ ไม่ คลอดบุตร จง
เปล่งเสียงโห่ร้อง เจ้ าผู้ไม่ได้ เจ็บครรภ์ ด้วยว่าหญิงที่ ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยังมีบุ ตรมากกว่าหญิงที่ ยังมี
สามีอยู่กับนางมากมายนั ก� 28 พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค 29 แต่
ในครัง้ นั ้นผู้ที่เกิดตามเนื้ อหนั งได้ข่มเหงผูที
้ ่เกิดตามพระวิญญาณฉั นใด ปัจจุบันนี้ ก็เหมือนกันฉั นนั ้น 30 แต่
พระคัมภีร ว
์ า่ อย่างไร ก็ ว่า ‘จงไล่ หญิง ทาสี กับ บุตรชายของนางไปเสีย เถิด เพราะว่า บุตรชายของหญิง ทาสี
จะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกับบุตรชายของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้� 31 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย เราไม่ใช่บุตรของ
หญิงทาสี แต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทย
19 ลูกน้ อยของข้าพเจ้าเอ๋ย

5
การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทําให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ

เพื่อ เสรีภาพนั ้น เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงโปรดให้ เราเป็น ไทย เหตุ ฉะนั ้น จงตั ้ งม น
ั ่ และอย่า เข้า เทียม
แอกเป็น ทาสอีก เลย 2 ดู เถิด ข้าพเจ้า เปาโลขอบอกท่านว่า ถ้า ท่า นรับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต พระคริสต์ จะทรงทํา
ประโยชน์ อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย 3 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัด
ให้ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ 4 ผู้ใดในหมู่ พวกท่านที่ เห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยพระราช
บัญญัติ ท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระคริสต์ยอ
่ มไม่ได้มีผลอันใดต่อท่านเลย 5 เพราะว่า โดยพระ
วิญญาณและความเชื่อ เราก็ รอคอยความชอบธรรมที่ เราหวัง ว่า จะได้ รับ 6 เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์ นั ้น
การที่ รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตหรือไม่รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต ก็หาเกิดประโยชน์ อน
ั ใดไม่ แต่ความเชื่อต่างหากซึ่งกระทํากิ
จด้วยความรัก 7 ท่านวิง่ แข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง 8 การเกลี้ยกล่อมอย่างนี้
ไม่ ได้ มาจากพระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อ ขนมเพียงนิ ด หน่ อยย่อมทําให้แป ้ งด ิบ ฟู ข้น
ึ ได้ ทั้งก ้อน
10 ข้าพเจ้า ไว้ใจท่านในองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ว่า ท่านจะไม่ เชื่อ ถือ อย่างอื่น เลย ฝ่ายผู้ ที่ มารบกวนท่านนั ้น จะ
เป็น ใครก็ตามจะต้องได้ รับ โทษ 11 พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ยัง เทศนาชัก ชวนให้ ร บพิ
ั ธ ี เข้า สุหนั ต เหตุ ใด
1
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ข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่า ถ้าเช่นนั ้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้ว 12 ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั ้
นที ่ รบกวนท่านถูก ตัด ออกเสีย เลย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ที่ ทรงเรียกท่านก็ เพื่อ ให้ มี เสรีภาพ อย่า เอาเสรีภาพ
ของท่านเป็นช่องทางที่ จะปล่อยตัวไปตามเนื้ อหนั ง แต่ จงรับใช้ซ่ึงกันและกันด้วยความรักเถิด 14 เพราะว่า
พระราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ นั ้น สรุ ป ได้ เป็น คํา เดียว คือ ว่า ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� 15 แต่ ถ้า ท่านกัด
และกินเนื้ อกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทําให้กันและกันย่อยยับไป
การดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อหนั งกับพระวิญญาณ
จงดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้ อหนั ง
17 เพราะว่า ความต้องการของเนื้ อ หนั ง ต่อสู้ พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ ต่อสู้ เนื้ อ หนั ง เพราะทัง
้ สอง
ฝ่ายเป็น ศั ตรู กัน ดัง นั ้น สิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายปรารถนาทํา จึง กระทํา ไม่ ได้ 18 แต่ ถ้า พระวิญญาณทรงนํา ท่าน
ท่านก็ ไม่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ 19 แล ้ วการงานของเนื้ อ หนั ง นั ้น เห็น ได้ ชัด คือ การเล่น ชู้ การล่วงประเวณี
การโสโครก การลามก 20 การนั บถือ รู ป เคารพ การนั บถือ พ่อ มดหมอผี การเป็น ศั ตรู กัน การวิวาทก ัน การ
ริษยากัน การโกรธกัน การทุ่ม เถียงกัน การใฝ่ สูง การแตกก๊ กก ัน 21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมา
เหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทํานองนี้ อีก เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้า
ขอเตือนท่านเหมือ นกั บท ี่ เคยเตือนมาแล้ วว ่า คนที ่ ประพฤติ เช่น นั ้น จะไม่ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า เป็น
มรดก
16 แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า

ผลของพระวิญญาณ
ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั ้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้ม ใจ สันติสุข ความอดกลัน
้ ใจ ความปรานี
ความดี ความเชื่อ 23 ความสุ ภาพอ่อนน้ อม การรู จ
้ ั กบ ัง คับ ตน เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มี พระราชบัญญัติ ห้ามไว้เลย
24 ผู้ ที่ เป็ น ของพระคริสต์ ได้ เอาเนื้ อ หนั งก ับ ความอยากและราคะตัณหาของเนื้ อ หนั ง ตรึง ไว้ ที่ กางเขนเสีย
แล้ว 25 ถ้า เรามี ชี วิตอยู่ โดยพระวิญญาณ ก็ จงดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่า ถือตัว อย่า ยัว่
โทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย
22

6

พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า ผู้ ใดถูก ครอบงํา อยู่ ในความผิด บาป ท่านซึ่ง อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้ นั้น ด้วย
ใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย
1

จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน

2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน

ท่านจึงจะทําให้พระราชบัญญัติของพระคริสต์สําเร็จ 3 เพราะว่าถ้าผู้ใด
ถือ ตั วว ่า เป็น คนสําคัญ ทัง้ ๆที่ เขาไม่ สําคัญ อะไรเลย ผู้ นั ้ นก ็ หลอกตัว เอง 4 แต่ ให้ ทุ กคนสํารวจกิจการของ
ตนเองจึง จะมี อะไรๆที่ จะอวดได้ ในตนเองผู้ เดียว ไม่ใช่เปรียบกับ ผู้ อื่น 5 เพราะว่า ทุก คนต้องแบกภาระของ
ตนเอง
ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน

6 ส่วนผู้ที่รับคําสอนในพระวจนะแล้ว

จงแบ่งสิง่ ที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิง่ นั ้น 8 ผู้ที่หว่าน
ในย่านเนื้ อ หนั ง ของตน ก็ จะเกี่ยวเก็บ ความเปื่ อยเน่า จากเนื้ อ หนั ง นั ้น แต่ ผู้ ที่ หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็
จะเกี่ยวเก็บชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์จากพระวิญญาณนั ้น 9 อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว
เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร 10 เหตุฉะนั ้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทัง้ ปวง และเฉพาะอย่าง
ยิง่ ต่อคนที่อยูในครอบครั
่
วของความเชื่อ
7 อย่าหลงเลย

คําสรุ ปของเปาโล

ท่านจงสังเกตดูตั วอ ักษรที่ ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านด้วยมือ ของข้าพเจ้า เองว่า ตัว โตเพียงใด 12 คนที ่
ปรารถนาได้ หน ้า ตามเนื้ อ หนั ง เขาบังคับ ให้ ท่า นรั บพิธ ี เข้า สุหนั ต เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ถู กข่มเหงเพราะเรือ
่ ง
กางเขนของพระคริสต์ เท่านั ้น 13 ถึงแม้คนที ่เข้าสุ หนัตแล้ วก็มิได้ รักษาพระราชบัญญัติ แต่ เขาปรารถนาที่
จะให้ท่านเข้าสุ หนัต เพื่อเขาจะได้เอาเนื้ อหนั งของท่านไปอวด 14 แต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าอวดตัว
นอกจากเรือ
่ งกางเขนของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ซึ่ง โดยกางเขนนั ้น โลกตรึง ไว้แล ้ว จาก
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก 15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ การที่ถือพิธเข
ี ้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธี
เข้าสุหนั ต ไม่เป็นของสําคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญ
11
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16 สันติ สุ ข และพระกรุ ณาจงมี แก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามกฎนี้ และแก่ ชนอิสราเอลของพระเจ้า 17 ตัง
้ แต่ นี้
ไป ขออย่า ให้ ผู้ ใดมารบกวนข้าพเจ้า เลย เพราะว่า ข้าพเจ้า มี รอยประทับ ตราของพระเยซู เจ้ าติ ดอย ู่ ที่ กาย
ของข้าพเจ้า 18 พี่น้ องทัง้ หลาย ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงสถิตอยู่กับจิต
วิญญาณของท่านทัง้ หลายด้วยเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม�

เอเฟซัส 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ท่านติดคุกอยู่ที่กรุ งโรม ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้
ไปถึง ชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆที่ เปาโลเขียนขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ คือ ฟี ลิ ป ปี โคโลสี และฟีเล
โมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในเมืองนั ้นมว
ี ห
ิ ารและรู ปของนางพระอารเทมิส (กจ
20:31) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประชาชน
จดหมายฉบับนี้ได้เน้ นถึงพระกายของพระคริสต์ คือ ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่จดหมายถึงชาวโค
โลสีเน้ นถึงศีรษะของพระกายนั ้น คือ พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักร
เนื้ อ เรือ
่ งที่ สําคัญ ในจดหมายฉบั บน ี้ ก็ คือ ค่า แห่ง การไถ่ บาป ความรอดโดยความเชื่อ ความเป็ นอ ัน หนึ่
งอันเดียวกันของพวกคริสเตียน การทําลายสิ่งกีดกัน
้ ระหว่างชาวยิวกับชาวต่างชาติ และการเตรียมพร้อม
สําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
คําคํานั บ
เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามนํ้า พระทัย ของพระเจ้า เรียน วิสุทธิ ชนซึ่ง อยู่ ที่ เมืองเอ
เฟซัส และผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์ 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระ
เยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายด้วยเถิด
1

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
จง ถวาย สรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระ บิดา แห่ง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ผู้ ทรง โปรด
ประทาน พระพร ฝ่าย วิญญาณ แก่ เรา ทุกๆ ประการ ใน สวรรค สถาน โดย พระ คริสต์ 4 ใน พระ เยซู คริสต์ นั ้น
พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตัง้ แต่ก่อนที่จะทรงเริม
่ สร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิ ต่อพระ
พักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก 5 พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดย
พระเยซู คริสต์ 6 เพื่อ จะให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ สง่า ราศี แห่ งพระคุณ ของพระองค์ ซึ่ง โดยพระคุณ นั ้น พระองค์
ทรงบันดาลให้เราเป็นทีช
่ อบพระทัย ในผู้ทรงเป็นทีร่ ก
ั ของพระองค์ 7 ในพระเยซูนั ้น เราได้รบ
ั การไถ่โดยพระ
โลหิตของพระองค์ คือได้รบ
ั การอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอด
ุ มของพระองค์ 8 ซึ่งได้ทรงประทาน
9 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เรารู ค
แก่ เราอย่างเหลือ ล้น ให้มี ปัญญาสุขุม และมี ความรู รอบคอบ
้
้ วามลึ กล ับ ใน
พระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงดําริไว้ในพระองค์เอง 10 ประสงค์ว่า
เมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิง่ ทัง้ ที่ อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ใน
พระคริสต์ 11 และในพระองค์นั้นเราได้รบ
ั มรดกที่ทรงดําริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทําทุก
สิง่ ตามที่ ได้ ทรงตริตรองไว้สมกับ พระทัย ของพระองค์ 12 เพื่อ เราทัง้ หลายผู้ ได้ วางใจในพระคริสต์ ก่อนจะ
ได้ รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็ นที ่สรรเสริญแก่ สง่าราศี ของพระองค์ 13 และในพระองค์ นั้นท่านทัง้ หลายก็ ได้ วางใจ
เช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านได้ ฟัง พระวจนะแห่ง ความจริง คือ ข่าวประเสริฐ เรือ
่ งความรอดของท่าน และได้ เชื่อ
ในพระองค์ แล ้ว ด้วย ท่านก็ ได้ รับ การผนึ ก ตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แห่งพระสัญญา 14 ผู้ ทรงเป็ นม
ัด จํา แห่ง มรดกของเรา จนกว่า เราจะได้ รบ
ั การที่ พระองค์ ทรงไถ่ ไว้แล ้ วน น
ั ้ มาเป็น กรรมสิ ทธิ์เป็ นที ่ ถวาย
สรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์
3

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
เหตุ ฉะนั ้น เช่ นก ั นคร ั ้นข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ ของท่านในพระเยซู เจ้า และความรัก ใคร่ต่อ วิสุทธิ
ชนทัง้ ปวง 16 ข้าพเจ้า จึง ได้ ขอบพระคุณ เพราะท่านทัง้ หลายไม่ หยุด เลย คือ เอ่ย ถึง ท่านในคํา อธิษฐานของ
ข้าพเจ้า 17 เพื่อ พระเจ้า แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา คือ พระบิดาผู้ทรงสง่า ราศี จะทรง
โปรดประทานให้ท่านทัง้ หลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรือ
่ งความรู ถ
้ ึง
พระองค์ 18 และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู ว่้ า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั ้น พระองค์
ได้ ประทานความหวัง อะไรแก่ ท่าน และรู ว
้ า่ มรดกของพระองค์ สําหรับ วิสุทธิชนมี สง่า ราศี อั นอ ุ ดมบริบู รณ ์
เพียงไร 19 และรู ว
้ า่ ฤทธานุภาพอัน ใหญ่ ของพระองค์ มี มากยิง่ เพียงไรสําหรับ เราทัง้ หลายที่ เชื่อ ตามการก
ระทําแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ 20 ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้
พระองค์ เป็น ขึ้น มาจากความตาย และให้สถิต เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ เองในสวรรคสถาน 21 สูง ยิง่
เหนื อ บรรดาเทพผู้ ครอง เหนื อ ศั กด ิ เทพ เหนื ออ ิทธิเทพ เหนื อ เทพอาณาจั กร และเหนื อ นามทัง้ ปวงที่ เขา
เอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั ้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
15

พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร
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22 พระเจ้า ได้ ทรงปราบสิง
่ สารพัด ลงไว้ ใต้ พระบาทของพระคริสต์ และได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ เป็น ประมุข
เหนื อสิง่ สารพัดแห่งคริสตจักร 23 ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยูเ่ ต็
มทุกอย่างทุกแห่งหน

2
รอดโดยความเชื่อ
1 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ท่านทัง
้ หลายมี ชี วิตอยู่ แม้ว ่า ท่านตายแล้ว โดยการละเมิด และการบาป 2 ครัง้
เมื่ อก ่อ นท่านเคยดําเนิ น ตามวิถี ของโลกนี้ ตามเจ้า แห่ง อํานาจในย่านอากาศ คือ วิญญาณที่ ครอบครองอยู่
ในบุตรแห่งการไม่ เชื่อ ฟัง 3 เมื่ อก ่อนเราทัง้ ปวงเคยประพฤติ เป็น พรรคพวกกับ คนเหล่านั ้ นที ่ ประพฤติ ตาม
ตัณหาของเนื้ อหนั งเช่นกัน คือกระทําตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งและความคิดในใจ ตามสันดานเรา
จึงเป็นบุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น 4 แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ ยมด้วยพระกรุ ณา เพราะเหตุความรั
กอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ ทรงรักเรานั ้น 5 ถึงแม้ ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ ยังทรงกระทํา
ให้ เรามี ชี วิตอยู่ กับ พระคริสต์ (ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดยพระคุ ณ) 6 และพระองค์ ทรงให้ เราเป็น
ขึ้น มากับ พระองค์ และทรงโปรดให้เรานั ่ง ในสวรรคสถานกับ พระองค์ ในพระเยซู คริสต์ 7 เพื่อ ว่า ในยุค ต่อๆ
ไป พระองค์ จะได้ ทรงสําแดงพระคุณ ของพระองค์ อันอ ุ ดมเหลือ ล้น ในการซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเมตตาเราใน
พระเยซู คริสต์ 8 ด้วยว่าซึ่งท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทัง้
หลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั ้นจะเนื่ องด้วยการกระทําก็หามิได้ เพื่อมให้
ิ คนหนึ่ งคนใด
อวดได้ 10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซ่ึง
พระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนิ นตามนั ้น
พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
เมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้ อหนั ง และพวกที่ รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัต
ซึ่งกระทําแก่เนื้ อหนั งด้วยมือเคยเรียกท่านว่า เป็นพวกที่มิได้เข้าสุหนั ต 12 จงระลึกว่า ครัง้ นั ้นท่านทัง้ หลาย
เป็น คนอยู่ นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็น พลเมืองอิสราเอลและไม่ มี ส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่ง ทรง
สัญญาไว้นั ้น ไม่มีที่หวัง และอยูใ่ นโลกปราศจากพระเจ้า 13 แต่บัดนี้ ในพระเยซูคริสต์ ท่านทัง้ หลายซึ่งเมื่อก
่อนอยูไ่ กลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
11 เหตุ ฉะนั ้นท่านจงระลึ กว่า

ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน
เป็นผู้ทรงกระทําให้ทัง้ สองฝ่ายเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน และ
ทรงรือ
้ กําแพงที่ กัน
้ ระหว่างสองฝ่ายลง 15 และได้ ทรงกําจัดการซึ่งเป็นปฏิ ปักษ์ กันในเนื้ อหนั งของพระองค์
คือ กฎของพระบัญญั ติ ซึ่ง ให้ ถือศีล ต่างๆนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้ ทัง้ สองฝ่ายเป็น คนใหม่ คนเดียวในพระองค์
เช่นนั ้นแหละจึงทรงกระทําให้เกิดสันติสุข 16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ทัง้ สองพวกคืนดีกับพระเจ้า
เป็น กายเดียวโดยกางเขนซึ่ง เป็นการทําให้ การเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่ อก ัน หมดสิน
้ ไป 17 และพระองค์ ได้ เสด็จ มา
18 เพราะว่าพระองค์ทรงทําให้เราทัง
ประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยูไกล
่
และแก่คนทีอยู
่ ใกล้
่
้ สองพวกมีโอกาส
เข้า เฝ้า พระบิดา โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 19 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านจึง ไม่ ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีก ต่อ
ไป แต่ ว่าเป็นพลเมืองเดียวกั นกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า 20 ท่านได้ ถู กประดิษฐานขึ้นบน
รากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระเยซู คริสต์เองทรงเป็นศิ ลามุมเอก 21 ในพระองค์นั ้น
ทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิ ท และเจริญขึ้นเป็ นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 22 และในพระองค์
นั ้น ท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย
14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นสันติสุขของเรา

3
ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน
ผู้ที่ ถู กจองจําเพราะเห็นแก่ พระเยซู คริสต์ เพื่อท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติ 2 ถ้า
แม้ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้าเพื่อท่านทัง้
หลายแล้ว 3 และรู ว้ า่ พระองค์ ได้ ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้ารู ข
้ ้อลึ กลับ (ตามที่ ข้าพเจ้าได้ เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆ
4 และโดยคํา เหล่า นั ้น เมื่อ ท่านอ่านแล้ว ท่านก็ รู ้ถึง ความเข้าใจของข้าพเจ้า ในเรือ
่ งความลึ กล ับ ของพระ
คริสต์� 5 ซึ่งในสมัยก่อน ไม่ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้ ซ่ึงทรงโปรด
เผยแก่ พวกอัครสาวกผู้ บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ โดยพระวิญญาณ 6 คือ ว่า คนต่าง
ชาติจะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รบ
ั พระสัญญาของพระองค์
ในพระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั ้น 7 ข้าพเจ้าได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณ
ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระทําแห่งฤทธิเ์ ดชของพระองค์
1 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า เปาโล

เอเฟซัส 3:8

940

เอเฟซัส 4:18

8 ทรงโปรดประทานพระคุณ นี้ แก่ ข้าพเจ้า

ผู้ เป็น คนเล็ก น้ อยกว่า คนเล็ก น้ อยที่สุด ในพวกวิสุทธิชนทัง้ หมด
ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ อันหาที่สุดมได้
ิ 9 และทําให้คนทัง้ ปวง
เห็นว่า อะไรคือความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันแห่งความลึกลับ ซึ่งตัง้ แต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า
ผู้ทรงสร้างสารพัดทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ 10 ประสงค์ จะให้เทพผู้ปกครองและศั กดิเทพในสวรรคสถาน
รู จ
้ ัก ปัญญาอัน ซับ ซ้อนของพระเจ้า ทางคริสตจั กร ณ บัดนี้ 11 ทัง้ นี้ ก็ เป็น ไปตามพระประสงค์ นิ รัน ดร์ ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 12 ในพระองค์ นั ้น เราจึ งม ี ใจกล้า และมี
โอกาสที่ จะเข้ าไปถึง พระองค์ ด้วยความมัน
่ ใจเพราะความเชื่อ ในพระองค์ 13 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอร้อง
ท่านว่า อย่าท้อถอย เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นสง่าราศีของท่านเอง
การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15 ครอบครัวท
ัง้ หมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ 16 ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรีย
่ วแรง
มาก ฝ่าย จิตใจ แก่ ท่าน โดย เดช พระ วิญญาณ ของ พระองค์ ตาม ความ ไพบูลย์ แห่ ง สง่า ราศี ของ พระองค์
17 เพื่อ พระคริสต์ จะทรงสถิต ในใจของท่านโดยความเชื่อ เพื่อ ว่า เมื่อ ทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมัน
่ คงใน
ความรักแล้ว 18 ท่านก็ จะหยัง่ รู ได้
้ ว่าอะไรคือความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูงพร้อมกับบรรดา
วิสุทธิ ชนทัง้ ปวง 19 และให้ เข ้า ใจถึง ความรัก ของพระคริสต์ ซ่ึง เกิน ความรู ้ เพื่อ ท่านจะได้ รบ
ั ความไพบูลย์
ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผูทรงฤทธิ
้
ส
์ ามารถกระทําสารพัดมาก
ยิง่ กว่า ที่ เราจะทูล ขอหรือ คิด ได้ ตามฤทธิ์ เดชที่ ประกอบกิจ อยู่ ภายในตัว เรา 21 ขอให้ พระเกียรติ จงมี แด่
พระองค์ในคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชัว่ อายุคนเป็นนิ ตย์ เอเมน
14 เพราะเหตุนี้

4
ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ผู้ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอวิงวอนท่านให้ ดําเนิ น ชี วต
ิ สมกั บท ี่
ท่านทัง้ หลายถูกเรียกแล้วนัน
้ 2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพ อดกลัน
้ ไว้นาน และอดทนต่อก
ันและกันด้วยความรัก 3 จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวของพระวิญญาณ 4 มี
กายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่ องในการที่ทรงเรียกท่าน 5 มีองค์
พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6 พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทัง้ ปวง ผู้
ทรงอยูเ่ หนื อคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และในท่านทัง้ ปวง
1

ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร

7 แต่ ว่า พระคุณ นั ้น ทรงโปรดประทานแก่ เราทุกๆคนตามขนาดที่ พระคริสต์ ทรงประทานให้ 8 เหตุ ฉะนั ้น

พระองค์ ตรัส ไว้ แล ้ วว ่า ‘ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ขึ้น สู่ เบื้องสูง พระองค์ ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลยอีก และ
ประทานของประทานแก่ มนุษย์ � 9 (ที่ กล ่าวว่า พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น จะหมายความอย่างอื่น ประการใด
เล่า นอกจาก ว่า พระองค์ ได้ เสด็จ ลง ไป สู่ เบื้อง ตํ่า ของ แผ่น ดิน โลก ก่อน ด้วย 10 พระองค์ ผู้ เสด็จ ลง ไป นั ้น
ก็ คือ พระองค์ ผู้ ที่ เสด็จ ขึ้น ไปสู่ เบื้องสูง เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ปวงนั ่นเอง เพื่อ จะได้ ทําให้ สิ ่ง สารพัด สําเร็จ�
11 พระองค์ จึง ให้ บางคนเป็ นอ ัค รสาวก บางคนเป็ น ศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็ น ผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ
บางคนเป็น ศิษ ยาภิ บาล และอาจารย์ 12 เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดี รอบคอบ เพื่อ ช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริม
สร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

จนกว่า เราทุก คนจะบรรลุ ถึง ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในความเชื่อ และในความรู ถ
้ ึง พระบุตรของ
พระเจ้า จนกว่า เราจะโตเป็น ผู้ ใหญ่ เต็ม ที่ คือ เต็ม ถึง ขนาดความไพบูลย์ ของพระคริสต์ 14 เพื่อ เราจะไม่ เป็น
เด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคําสัง่ สอนทุกอย่าง และด้วยเล่หก
์ ลของมนุษย์
ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง 15 แต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์
ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ 16 คือเนื่ องจากพระองค์นั ้น ร่างกายทัง้ สิ้นที ่ติดต่อสนิ ทและผูกพันกันโดยที่ ทุกๆ
ข้อต่อได้ชว
่ ยชูกําลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่วน ร่างกายนั ้นจึงได้จําเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความรัก
13

จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน

17 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอยืนยันและเป็ น พยานในองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ว่า

ตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้นไป ท่านอย่า
ดําเนิ นตามอย่างคนต่างชาติที่เขาดําเนิ นกันนั ้น คือมีใจจดจ่ออยูก
่ ับสิง่ ที่ไม่มีสาระ 18 โดยที่ความเข้าใจของ
เขามืดมนไปและเขาอยู่หา่ งจากชีวต
ิ ซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซ่ึงอยู่ในตัวเขา อันเนื่ องจากใจที่

เอเฟซัส 4:19

941

เอเฟซัส 5:28

แขง็ กระด้างของเขา 19 เขามีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทําการลามก ทําการโสโครกทุกอย่าง
ด้วยความละโมบ 20 แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนรู จั
้ กพระคริสต์อย่างนั ้น 21 ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรือ
่ งพระองค์ และได้
รับ การสอนโดยพระองค์ ตามความจริง ซึ่ งม ี อยู่ในพระเยซู แล้ว 22 ท่านจงทิง้ มนุษย์เก ่า ของท่านซึ่ง คู่ กับ วิถี
ชี วิตเดิ มน น
ั ้ เสีย อัน จะเสื่อมเสีย ไปตามตัณหาอัน เป็ นที ่ หลอกลวง 23 และจงให้ จิ ตใจของท่านเปลี่ยนใหม่
24 และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ ซึ่ง ทรงสร้างขึ้น ใหม่ ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความ
บริสุทธิ ์ ที่แท้ จริง 25 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงเลิก พู ดม ุ สาเสีย และ ‘จงต่างคนต่างพูด ความจริงก ับ เพื่อนบ้าน�
เพราะว่าเราต่างก็ เป็นอวัยวะของกันและกัน 26 ‘โกรธก็ โกรธเถิด แต่ อย่าทําบาป� อย่าให้ถึงตะวันตกท่าน
ยังโกรธอยู่ 27 และอย่าให้โอกาสแก่ พญามาร 28 คนที ่เคยขโมยก็ อย่าขโมยอีก แต่ จงใช้มือทํางานที่ ดี ๆกว่า
เพื่อจะได้ มีอะไรๆแจกให้แก่ คนที ่ขัดสน 29 อย่าให้คําหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่ จงกล่าวคําที่ ดี
และเป็นประโยชน์ ให้เกิดความจําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง
อย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัย
และอย่า ทําให้ พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ของพระเจ้า เสีย พระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั ้น ท่านได้ ถู ก
ประทับ ตราหมายท่านไว้จนถึง วันที ่ ทรงไถ่ ให้ รอด 31 จงให้ ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการ
ทะเลาะเถียงกัน และการพูด เสียดสี กับ การคิด ปองร้ายทุก อย่าง อยู่ ห่างไกลจากท่านเถิด 32 และท่านจง
เมตตาต่ อก ัน มี ใจเอ็นดู ต่อ กัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดัง ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่าน เพราะ
เห็นแก่พระคริสต์
30

5

จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก

1 เหตุฉะนั ้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า

ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2 และจงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรักเหมือน
ดัง ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงรัก เรา และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อ เราให้ เป็น เครือ
่ งถวาย และเครือ
่ งบูชาแด่
พระเจ้าเพื่อเป็นกลิน
่ สุคนธรสอันหอมหวาน 3 แต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณี การลามกต่างๆและความโลภ
อย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็ นวิสุทธิชน 4 ทัง้ อย่าพูดหยาบคาย พูดเล่นไม่เป็นเรือ
่ ง และ
พูดตลกหยาบโลนเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า 5 เพราะท่านรู แน่
้ ว่า คนล่วงประเวณี
คนโสโครก คนโลภ ที่ เป็น คนไหว้ รู ปเคารพ จะได้ อาณาจักรของพระคริสต์ และของพระเจ้า เป็น มรดกก็
หามิได้ 6 อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคํา ที่ ไม่มี สาระ เพราะการกระทํา เหล่า นั ้น เอง พระเจ้า จึง ทรงลงพระ
อาชญาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง 7 เหตุฉะนั ้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั ้นเลย 8 เพราะว่าเมื่อก่อ
นท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงดําเนิ นชีวต
ิ อย่างลูกของความ
สว่าง 9 (ด้วยว่าผลของพระวิญญาณคือ ความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทัง้ มวลและความจริงทัง้ สิน
้ �
10 ท่านจงพิสูจน์ดูว่า ทําประการใดจึงจะเป็ นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็ นเจ้า 11 และอย่าเข้าส่วนกับกิจการ
ของความมืดอันไร้ผล แต่จงติเตียนกิจการเหล่านั ้นดีกว่า 12 เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั ้น ซึ่งพวก
เขากระทํา ในที่ ลั บก ็ ยงั เป็ นที ่ น่า ละอาย 13 แต่ สิ ่ง สารพัด ที่ ถู กติ เตียนแล้ว ก็ จะปรากฏแจ้ง โดยความสว่าง
เพราะว่าทุกๆสิง่ ที่ ให้ปรากฏแจ้ งก็คือความสว่าง 14 เหตุ ฉะนั ้นพระองค์ ตรัสแล้ วว่า ‘คนที ่หลั บอยู่จงตื่นขึ้น
และจงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน� 15 เหตุฉะนั ้นท่านจงระมัดระวังใน
การดําเนิ นชีวต
ิ ให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา 16 จงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวัน
นี้ เป็นกาลที่ชัว่ 17 เหตุฉะนั ้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจนํ้าพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ

18 และอย่าเมาเหล้าองุน
่ ซึ่งจะทําให้เสียคน

แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19 จงปราศรัยกันด้วยเพลง
สดุ ดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิต วิญญาณ คือ ร้องเพลงสรรเสริญ และสดุ ดี จากใจของท่านถวายองค์
พระผู้เป็นเจ้า 20 จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรับสิง่ สารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา

21 จงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 22 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟัง
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 23 เพราะว่า สามี เป็น ศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็น ศีรษะของคริสตจั กร

และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของกายนั ้น 24 เหตุฉะนั ้ นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉั นใด ภรรยา
ก็ ควรยอมฟังสามีทุกประการฉั นนั ้น 25 ฝ่ายสามีก็ จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่ พระคริสต์ ทรงรักคริ
สตจั กร และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อคริสตจั กร 26 เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงแยกตัง้ ไว้ และชําระคริสตจั
กรนัน
้ ให้บริสุทธิโดยการล้
างด้วยนํ้าโดยพระวจนะ 27 เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงมอบคริสตจักรที่ มีสง่าราศี แด่
์
พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ริว้ รอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิปราศจากตํ
าหนิ 28 เช่นนั ้นแหละ สามี
์
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จึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่ รักภรรยาของตนก็รก
ั ตนเอง 29 เพราะว่าไม่มีผู้ใด
เกลียดชัง เนื้ อ หนั ง ของตนเอง มี แต่ เลี้ยงดู และทะนุ ถนอม เหมือนองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกระทํา แก่ คริสต
จักร 30 เพราะว่า เราเป็น อวัยวะแห่ง พระกายของพระองค์ แห่ งเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ และแห่ง กระดูก ของ
พระองค์ 31 ‘เพราะเหตุ นี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็น
เนื้ ออ ัน เดียวกัน� 32 ข้อน ี้ เป็น ข้อ ลึ กล ั บท ี่ สําคัญ มาก แต่ ว่า ข้าพเจ้า พูด ถึง พระคริสต์ กับ คริสตจั กร 33 ถึง
อย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รก
ั ภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงยําเกรงสามีของตน

6
หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย
1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อ ฟั งบ ิ ดามารดาของตนในองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า เพราะกระทํา อย่างนั ้น เป็ นการถูก
2 ‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า� (นี่ เป็ นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย) 3 ‘เพื่อเจ้าจะอยูเ่ ย็น
เป็นสุข และมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก� 4 ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรม
บุตรด้วยการสัง่ สอนและการตัก เตือนตามหลัก ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อ ฟัง ผู้ ที่ เป็น
นายฝ่ายเนื้ อ หนั งด้วยใจเกรงกลัว จนตัวสัน
่ ด้วยนํ้าใสใจจริงเหมือนกระทําแก่ พระคริสต์ 6 ไม่ เหมือนอย่าง
คนที่ทําแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทําให้ชอบใจคน แต่จงทําเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทําตามชอบ
พระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิ บติ
ั นายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิ บติ
ั องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ไม่ใช่ปรนนิ บัติมนุษย์ 8 เพราะท่านรูอยู
้ แล
่ วว
้ ่าผูใ้ ดกระทําความดีประการใด ผูนั
้ ้นกจ
็ ะได้รบ
ั บําเหน็ จอย่างนั ้น
จากองค์ พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทย 9 ฝ่ายนายจงกระทําต่อทาสในทํานองเดียวกัน
คืออย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็รู แล
้ ้วว่านายของท่านทรงประทับอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้า
ผู้ใดเลย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า สุดท้าย นี้ ขอ ท่าน จง มี กําลัง ขึ้น ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ ใน ฤทธิ์ เดช
อัน มหันต์ ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า เพื่อ จะต่อ ต้านยุทธอุบายของพญามารได้
12 เพราะว่า เราไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้ อ หนั ง และเลือดแต่ ต่อสู้ กับ เทพผู้ ครอง ศักดิ เทพ เทพผู้ ครองพิภพในโมหะ
ความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้ กับเหล่าวิญญาณที่ ชว
ั ่ ในสถานฟ้าอากาศ 13 เหตุ ฉะนั ้นจงรับยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุดของ
พระเจ้า ไว้ เพื่อ ท่านจะได้ ต่อ ต้านในวันอ ัน ชัว่ ร้ายนั ้น และเมื่อ เสร็จ แล้ วจะยื นม ัน
่ ได้ 14 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงยื
นมัน
่ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครือ
่ งป้องกันอก 15 และเอาข่าวประเสริฐแห่ง
สันติ สุข ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เก ิด ความพรัง่ พร้อมมาสวมเป็น รองเท้า 16 และพร้อมกับ สิง่ ทัง้ หมดนี้ จงเอาความ
เชื่อ เป็น โล่ ด้วยโล่ นั้น ท่านจะได้ ดั บลู กศรเพลิง ของผู้ ชว
ั ่ ร้ายนั ้น เสีย 17 จงเอาความรอดเป็น หมวกเหล็ก
ป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า
10

จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา
จงอธิษฐานวิงวอนทุก อย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุก เวลา ทัง้ นี้ จงระวัง ตัว ด้วยความเพียรทุก
อย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน 19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคํา
พูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึ กลับแห่งข่าวประเสริฐได้ 20 เพราะข่าวประเสริฐนี้ เองทําให้ข้าพเจ้าเป็น
ทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว 21 แต่เพื่อให้ท่าน
ได้รู เหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นอยูอย่
่ างไร ทีคิกัส ซึ่งเป็นน้ องที่รก
ั และเป็นผู้รับใช้อันสัตย์
ซื่อในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จะได้บอกท่านให้ทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้าให้ผูนี
้ ้ ไปหาท่าน ก็เพราะเหตุ
นี้ เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนุนนํ้าใจของท่าน 23 ขอให้พวกพี่น้อง
ได้ รบ
ั สันติสุข และความรัก โดยความเชื่อ มาจากพระเจ้า พระบิดาและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า 24 ขอพระคุณ
ดํารงอยู่กับบรรดาคนที่รก
ั พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความจริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาวเอ
เฟซัสจากกรุ งโรม และส่งโดยทีคิกัส�
18
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรม (1:13; 4:22) เปาโลมี ความ
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 เพราะพวกเขาเคยส่ง
ความช่วยเหลือ ให้ แก่ เปาโลขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ พวกเขาเคยส่ง เงิน และของใช้ ไปให้ เปาโลโดยเอปาโฟ
รดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกตความรักของเปาโลต่อพวกคริสเตียนที่นี่ (1:3, 7-8; 2:12; 4:1) เปาโลได้
รับประสบการณ์ แห่งชัยชนะขณะที่ ท่านติดคุกคือ มีความยินดีในการขัดสนและความหิวกระหาย และมีใจ
ชื่นชมยินดี เสมอ เปาโลได้ ขอให้พวกคริสเตียนที่ เมืองฟี ลิ ป ปี มีน ิสัย เช่น เดีย วกั บท ่านในทุก สถานการณ์ ใน
จดหมายฉบับนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เราเห็นว่าเรา “กระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริสต์� (ฟป
4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี
เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์ ซึ่งอยูใ่ นเมืองฟีลิปปี
ทัง้ บรรดาศิษยาภิบาลและผู้ช่วย 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู
คริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า
ทุกครัง้ 4 และทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดี 5 เพราะเหตุที่ท่าน
ทัง้ หลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกัน ตัง้ แต่วันแรกมาจนกระทังบ
่ ัดนี้ 6 ข้าพเจ้าแน่ ใจในสิง่ นี้ ว่า พระองค์
ผู้ทรงตัง้ ต้นการดี ไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซู คริสต์ 7 การที่ ข้าพเจ้าคิ
ดอย ่างนั ้น เนื่ องด้วยท่านทัง้ หลายก็ สมควรแล้ว เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ท่านในใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้
รับส่วนในพระคุณด้วยกั นกับข้าพเจ้า ในการที่ ข้าพเจ้าถูกจองจํา และในการกล่าวแก้ และหนุนให้ข่าวประ
เสริฐนั ้นตังม
้ ัน
่ คงอยู่ 8 เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทัง้ หลายเพียงไร
ตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์ 9 และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจําเริญยิง่ ๆขึ้นในความ
รู แ
้ ละในวิจารณญาณทุก อย่าง 10 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะสังเกตได้ วา่ สิง่ ใดประเสริฐ ที่ สุด และเพื่อ ท่านจะได้
เป็น คนซื่ อสัตย์ และไม่ เป็ นที ่ ติ ได้ จนถึง วัน ของพระคริสต์ 11 จะได้ เป็น ผู้ ที่ บริบูรณ์ ด้วยผลของความชอบ
ธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า
1 เปาโลและทิโมธี ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์

การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทัง้ ปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั ้น ได้กลับเป็นเหตุ
ให้ ข่าวประเสริฐ แผ่ แพร่กว้างออกไป 13 จนการที่ ข้าพเจ้า ถูก พันธนาการเพราะพระคริสต์ นั ้น ก็ ปรากฏทัว่
ตลอดกองผู้ คุ มและทัว่ สถานที่ แห่ งอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ 14 และพี่ น้องมากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ ได้ เก ิด ความ
เชื่ อม ัน
่ เนื่ องด้วยเครือ
่ งพันธนาการทัง้ หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็ มี ใจกล้า ขึ้ นที ่ จะกล่าวพระวจนะ
นั ้น โดยปราศจากความกลัว 15 ความจริงม ี บางคนประกาศพระคริสต์ ด้วยจิตใจริษยาและทุ่ม เถียงกัน แต่
ก็ มี คนอื่ นที ่ ประกาศด้วยใจหวังด ี 16 ฝ่ายหนึ่ ง ประกาศพระคริสต์ ด้วยการชิ งด ี ชิ งเด่ นก ัน ไม่ใช่ ด้วยความ
จริงใจ จงใจจะเพิม
่ งพันธนาการของข้าพเจ้า 17 แต่ ฝ่ายหนึ่ ง ประกาศด้วยใจรัก
่ ความทุกข์ ยากให้ แก่ เครือ
โดยรู แล
้ ้วว่าทรงตัง้ ข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั ้นไว้ 18 ถ้าเช่นนั ้นจะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศด้วย
ประการใดก็ ตาม จะเป็น ด้วยการแกล้ง ทํา ก็ ดี หรือด ้วยใจจริงก ็ ดี แต่ เขาก็ ได้ ประกาศพระคริสต์ ในการนี้
ทําให้ข้าพเจ้า มี ความยินดี และจะมี ความชื่นชมยินดี ต่อ ไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้า รู ว่
้ า โดยคํา อธิษฐานของ
ท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซู คริสต์ นี้ จะเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น
20 เพราะว่า เป็ น ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ รับ ความละอายใดๆ
เลย แต่ เมื่ อก ่อ นทุกครังม
้ ี ใจกล้า เสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ ขอให้ เป็น เช่น เดียวกัน ฉั น นั ้น พระคริสต์ จะได้ ทรงรับ
เกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวต
ิ หรือโดยความตาย
12 พี่น้ องทัง
้ หลาย

เปาโลลังเลใจ
เพราะว่า สําหรับ ข้าพเจ้า นั ้น การมี ชี วิ ตอยู่ ก็ เพื่อ พระคริสต์ และการตายก็ ได้ กําไร 22 แต่ ถ้า ข้าพเจ้า
ยัง จะ มี ชี วิ ตอ ยู่ ใน ร่างกาย ข้าพเจ้า ก็ จะ ทํางาน ให้ เกิด ผล แต่ ข้าพเจ้า บอก ไม่ ได้ ว่า จะ เลือก ฝ่าย ไหน ดี
23 ข้าพเจ้า ลังเล ใจ อยู่ ใน ระหว่าง สอง ฝ่าย นี้ คือ ว่า ข้าพเจ้า มี ความ ปรารถนา ที่ จะ จาก ไป เพื่อ อยู่ กับ พระ
คริสต์ ซึ่ง ประเสริฐ กว่า มากนั ก 24 แต่ การที่ ข้าพเจ้า ยั งม ี ชี วิตอยู่ ในร่างกายนี้ ก็ มี ความจําเป็น สําหรับ พวก
ท่านมากกว่า 25 เมื่อ ข้าพเจ้า แน่ ใจอย่างนี้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทราบว่า ข้าพเจ้า จะยัง อยู่ และคงอยู่ กั บท ่า นทัง้
หลายเพื่อ ให้ ท่านจําเริญ ขึ้น และชื่นชมยินดี ในความเชื่อ 26 เพื่อ ความปลาบปลื้ม ของท่านจะมากยิง่ ขึ้น ใน
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พระเยซู คริสต์เนื่ องด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีก 27 ขอแต่เพียงให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ ให้สมกับ
ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ เพื่อ ว่า แม้ ข้าพเจ้า จะมาหาท่านหรือ ไม่ ก็ตาม ข้าพเจ้า ก็ จะได้ รู ข่
้ าวของท่านว่า
ท่านตังม
้ ัน
่ คงอยู่ เป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน ต่อสู้ เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐนั ้น
28 และไม่เกรงกลัวผูที
้ ่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นทีประจั
่
กษ์แก่เขาว่า พวกเขาจะ
ถึงซึ่งความพินาศ แต่พวกท่านก็จะถึงซึ่งความรอด และการนั ้นมาจากพระเจ้า 29 เพราะว่าได้ทรงโปรดแก่
ท่านเพราะเห็นแก่ พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์ เท่านั ้น แต่ ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็น
แก่พระองค์ด้วย 30 คือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้า
กําลังสู้อยูในขณะนี
่
้

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ได้ รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์ ถ้า มี การหนุน ใจประการใดในความรัก ถ้า มี ส่วน
ประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใด 2 ก็ขอให้ท่านทําให้ความยินดี
ของข้าพเจ้า เต็ม เปี่ ยม ด้วยการมี ความคิ ดอย ่างเดียวกัน มี ความรัก อย่างเดียวกัน มี ใจรู ส
้ ึก และคิด พร้อม
เพรียงกัน 3 อย่าทําสิง่ ใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว 4 อย่าให้ต่างคน
ต่างเห็นแก่ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย
1

พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
เหมือนอย่างที่พระเยซู คริสต์ทรงมีด้วย 6 พระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้
ทรงเห็นว่าการเท่าเที ยมกับพระเจ้านั ้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย 7 แต่ ได้ ทรงกระทําพระองค์ เองให้ไม่มีชื่อ
เสียงใดๆ และทรงรับสภาพอย่างผูรั
้ บใช้ ทรงถือกําเนิ ดในลักษณะของมนุษย์ 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์
ในสภาพมนุษย์ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงถ่อมพระองค์ ลง ยอมเชื่อ ฟัง จนถึง ความมรณา กระทัง่ ความมรณาที่
กางเขน
5 ท่านจงมีน้ําใจอย่างนี้

พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง

9 เหตุฉะนั ้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ข้น
ึ อย่างสูงที่สุดด้วย

และได้ทรงประทานพระนามเหนื อนามทัง้
ปวงให้แก่พระองค์ 10 เพื่อ ‘หัวเข่าทุกหัวเข่า� ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี ‘จะต้อง
คุกกราบลง� นมัสการในพระนามแห่งพระเยซูนั ้น 11 และเพื่อ ‘ลิน
ิ้ จะยอมรับ� ว่าพระเยซูคริสต์ทรง
้ ทุกลน
เป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
เหตุ ฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้ หลายได้ ยอมเชื่อ ฟัง ทุก เวลา และไม่ ใช่ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่
ด้วยเท่านั ้น แต่ เดีย
๋ วนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่ อยู่ ด้วย ท่านทัง้ หลายจงให้ ความรอดของตนเกิด ผลด้วยความเกรง
กลัวตัวสัน
่ 13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่าน ทัง้ ให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติ
ตามชอบพระทัยของพระองค์ 14 จงกระทําสิง่ สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน 15 เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะปราศจากตําหนิ และไม่ มี ความผิด เป็น ‘บุ ตรที่ ปราศจากตําหนิ ของพระเจ้า� ในท่ามกลาง ‘ยุ ค
ที่ คดโกงและวิปลาส� ท่านปรากฏในหมู่ พวกเขาดุจ ดวงสว่างต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศยกพระ
วจนะอันมีชีวิตไว้อยู่เสมอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดีในวันของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้วิง่ เปล่าๆ และ
ไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์
12
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17 แท้ จร ิง ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ต้องถวายตัว เป็ น เครือ
่ งบู ชา

และเป็นการปรนนิ บัติ เพราะความเชื่อของท่านทัง้
หลาย ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดีด้วยกันกับท่านทัง้ หลาย 18 ซึ่งท่านก็ควรจะยินดีและชื่นชมด้วยกันก
ับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน 19 แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่า ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความชู ใจเช่ นก ัน เมื่อ ได้ รบ
ั ข่าวของท่าน 20 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ มี ผู้ ใดที่ มีน ้าํ ใจเหมือ
นทิ โมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ ในทุกข์สุขของท่านอย่างแท้ จริง 21 เพราะว่าคนทัง้ หลายย่อมแสวงหาประโยชน์ ของ
ตนเอง ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ ของพระเยซูคริสต์ 22 แต่ท่านก็รู ถึ
้ งคุณค่าของทิโมธีแล้วว่า เขาได้รับใช้ร่วม
กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 23 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะเห็นได้
ว่าจะเกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว 24 แต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
ในไม่ ชา้ ข้าพเจ้า เองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้า คิด แล้ วว ่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทั สน ้ องชายของข้าพเจ้า
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นําข่าวของพวกท่าน และได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้า
ในยามขัดสน มาหาท่านทัง้ หลาย 26 เพราะว่า เขาคิดถึง ท่านทุก คน และเป็น ทุกข์ มากเพราะท่านได้ ข่าวว่า
เขาป่วย 27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่ พระเจ้า ทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และไม่ ใช่ ทรงโปรดเขา
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คนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์ 28 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงรีบร้อน
ใช้เขาไป หวังว่าเมื่อท่านทัง้ หลายได้เห็นเขาอีก ท่านจะได้ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบาง
ไปสัก หน่ อย 29 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต้อนรับ เขาไว้ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความยินดี ทุก อย่าง และจงนั บถือ
คนอย่างนี้ 30 ด้วยว่าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวต
ิ ของตน เพื่อ
การปรนนิ บัติของท่านทัง้ หลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็มบริบูรณ์

3
ิ ในอดีตของตน
จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
พวกพี่น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า การที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่า
นี้ ถึงท่านซํ้าอีก ก็หาเป็นการลําบากแก่ข้าพเจ้าไม่ แต่เป็นการปลอดภัยสําหรับท่านทัง้ หลาย 2 จงระวังพวก
สุนัข จงระวัง บรรดาคนที่ ทํา ชัว่ จงระวัง พวกถือ การเชือดเนื้ อ เถือ หนั ง 3 เพราะว่า เราทัง้ หลายเป็น พวกถือ
พิธีเข้า สุหนั ต คือ เป็น ผู้ นม ัส การพระเจ้า ด้วยจิต วิญญาณ และชื่นชมยินดี ในพระเยซู คริสต์ และไม่ ได้ ไว้ใจ
ในเนื้ อ หนั ง 4 ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า เองมี เหตุ ที่ จะไว้ใจในเนื้ อ หนั ง ถ้า ผู้ อ่น
ื คิด ว่า เขามี เหตุ ผลที่ จะไว้ใจในเนื้ อ
หนั ง ข้าพเจ้า ก็ มี มากกว่า เขาเสี ยอ ีก 5 คือ เมื่อ ข้าพเจ้า เกิด มาได้ แปดวันก ็ ได้ เข้า สุหนั ต ข้าพเจ้า เป็น ชนชาติ
อิสราเอล ตระกูล เบนยามิน เป็น ชาติ ฮีบรู เก ิด จากชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญั ติ ก็ อยู่ในคณะฟาริสี 6 ใน
ด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยพระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็
ไม่มีที่ติได้
1 สุ ดท้ายนี้

เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์
แต่ ว่า สิง่ ใดที่ เคยเป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ นั ้น ไร้ประโยชน์ แล ้ว เพื่อ เห็น แก่ พระ
คริสต์ 8 ที่ จร ิง ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ สารพัด ไร้ ประโยชน์ เพราะ เห็น แก่ ความ ประเสริฐ แห่ง ความ รู ้ ถึง พระ เยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุ พระองค์ ข้าพเจ้า จึง ได้ ยอมสละสิง่ สารพัด และถือว่า สิง่
เหล่า นั ้น เป็น เหมือ นหยากเหยื่อ เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ พระคริสต์ 9 และจะได้ ปรากฏอยู่ ในพระองค์ ไม่มี ความ
ชอบธรรมของข้าพเจ้า เองซึ่ง ได้ มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความเชื่อ ในพระคริสต์ เป็น ความชอบ
ธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ
7

จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู ้จัก พระองค์ และฤทธิ์เดชแห่ง การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์ และร่วมทุกข์ กับ
พระองค์ คือยอมตัง้ อารมณ์ ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าโดยวิธหน
ี ่ง
ึ วิธใี ดข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความ
ตายด้วย 12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอา
ตามอย่างที่ พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงฉวยข้าพเจ้า ไว้เป็น ของพระองค์ แล้ว 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ถือว่า
ข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้ มตัวออกไปหาสิง่ ที่
อยู่ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไปสู่ หลักชัย เพื่อจะได้ รบ
ั รางวัลซึ่งพระเจ้าได้ ทรงเรียกจากเบื้องบน
ให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์ 15 เหตุฉะนั ้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิดอย่างนั ้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น
พระเจ้าก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่ นี้ ให้แก่ท่านด้วย 16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดําเนิ นตรงตามนั ้นต่อไป
คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
10

แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร 11:1)
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านจงดําเนิ น ตามอย่างข้าพเจ้า และคอยดู คนทัง้ หลายเหล่านั ้ นที ่ ดําเนิ น ตามอย่าง
เดียวกัน เหมือนท่านทัง้ หลายได้พวกเราเป็นตัวอย่าง 18 (เพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศั ตรู ต่อ
กางเขนของพระคริสต์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ บอกท่านถึงเรือ
่ งของเขาหลายครัง้ แล้ว และบัดนี้ ยงั บอกท่านอีกด้วย
นํ้าตาไหล 19 ปลายทางของคนเหล่า นั ้น คือ ความพินาศ พระของเขาคือ กระเพาะ เขายกความที่ น่า อับอาย
ของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก)
17

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
ฝ่ายเราเป็น ชาวสวรรค์ เรารอคอยพระผู้ ชว
่ ยให้ รอดซึ่ง จะเสด็จ มาจากสวรรค์ คือ พระเยซู คริสต์ เจ้า
21 พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์ ด้วย
ฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ทรงสามารถปราบสิง่ สารพัดลงใต้อาํ นาจของพระองค์
20

4
การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
1 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ อง ทัง
้ หลาย ของ ข้าพเจ้า ผู้ เป็ นที ่ รัก เป็ นที ่ ปรารถนา เป็ นที ่ ยินดี และ เป็น มงกุฎ ของ
ข้าพเจ้า พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยืนมัน
่ ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 2 ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือน
นางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผูเป็
้ นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆ
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ของข้าพเจ้า ให้ ท่านช่วยผู้ หญิง เหล่า นั ้น ผู้ ซึ่ง ได้ ทํางานในข่าวประเสริฐ ด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า และกับ เคลเม
ด้วย รวมทัง้ คนอื่นทีเ่ ป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั ้นมอยู
ี ในหนั
่
งสือแห่งชีวต
ิ แล้ว 4 จง
ชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย

5 จงให้ จิ ตใจที่ ออ
่ นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ ปวง

องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่ ใกล้ แล้ว 6 อย่า ทุกข์
ร้อนในสิง่ ใดๆเลย แต่จงทูลเรือ
่ งความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน
กับการขอบพระคุณ 7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิด
ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร
ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านั บถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่ง
ใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ลํ้าเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ 9 จงกระทําทุก
สิง่ ที่ ท่านได้ เรียนรู ้ และได้ รบ
ั ไว้ ได้ ยินและได้ เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิ ตกับท
่าน
8 พี่น้ องทัง
้ หลาย

ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล
แต่ ข้าพเจ้า มี ใจชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างยิง่ เพราะว่า ในที่สุด ท่านก็ ได้ ฟื้ นการระลึก ถึง
ข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ 11 ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรือ
่ งความขัดสน เพราะ
ข้าพเจ้า จะมี ฐานะอย่างไรก็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ เรียนรู แล
้ ้ วท ี่ จะพอใจอยู่ อย่างนั ้น 12 ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญ กับ
ความตกตํ่า และรู จ
้ ักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าได้รบ
ั การสัง่ สอน
ให้เผชิญกับความอิมท
้ งและความอดอยาก ทัง้ ความสมบูรณพู
์ นสุขและความขัดสน 13 ข้าพเจ้ากระทําทุก
่ อ
สิง่ ได้ โดยพระคริสต์ ผู้ ทรงเสริม กําลัง ข้าพเจ้า 14 ถึง กระนั ้น ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ดี อยู่ แล้ว ที่ ท่านได้ ร่วม
ทุกข์กับข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟีลิปปีก็ทราบอยูแล
่ ้วว่า การประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริม
่ แรกนั ้น
เมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนี ย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในการให้ทานและรับทาน
นั ้นเลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั ้น 16 เพราะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝาก
ของมาช่วยหลายครัง้ หลายหน สําหรับความขัดสนของข้าพเจ้า 17 มิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้ รบ
ั ของให้
แต่ ว่า ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านได้ ผลกําไรในบัญชี ของท่านมากขึ้น 18 แต่ ข้าพเจ้า มี ของสารพัด และมี บริบูรณ์
อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อม
ิ่ อยู่ เพราะได้ รบ
ั ของซึ่ง เอปาโฟรดิทัส ได้ นํา มาจากพวกท่าน เป็นกลิน
่ ง
่ หอม เป็น เครือ
บูชาที่ ทรงโปรดและพอพระทัย ของพระเจ้า 19 และพระเจ้า ของข้าพเจ้า จะประทานสิง่ สารพัด ตามที่ ท่าน
ต้องการนั ้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์โดยพระเยซู คริสต์ 20 บัดนี้ ขอให้สง่าราศี จงมีแด่พระเจ้าพระ
บิดาของเราสืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง วิสุทธิชนทุก คนในพระเยซู คริสต์
พี่น้ องทัง้ หลายที่ อยู่กับข้าพเจ้าก็ ฝากความคิดถึงมายังท่าน 22 พวกวิสุทธิชนทัง้ ปวงฝากความคิดถึงมายัง
ท่านทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกข้าราชการของซี ซาร์ 23 ขอให้พระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กั บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฟี ลิปปี จากกรุ งโรม และส่งโดยเอปาโฟ
รดิทัส�
10

โคโลสี 1:1

947

โคโลสี 1:22

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนใี้ นปีค�ศ� 62 ขณะที่ท่านติดคุกอยูที
่ ่กรุงโรม (1:24; 4:18) ทีคิกัสเป็นผูส
้ ่งจด
หมายฉบับนี้ไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8) เป็นไปได้ ว่าที คิกัสได้ ส่งจดหมายฉบับนี้และจดหมายถึงชาวเอเฟซัส
ในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างในคริสตจักรที่เมืองโคโลสี เช่น การไหว้ทูตสวรรค์
การตามพิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียอ่านจดหมายฉบับน
ี้ ด้วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึง ปัญหาในคริสตจั กรน ี้ โดยเอปาฟรัส ซึ่ง อยู่ ในกรุ ง โรมในเวลานั ้น (1:7-8)
ไม่มี การบันทึก ว่า เปาโลเคยไปที่ เมืองโคโลสี แต่ ถึง กระนั ้น ท่านก็ รู ้จัก คริสเตียนบางคนที่ นั ่น ในจดหมาย
ฉบั บน ี้ เปาโลเน้ น ถึง ความเป็น พระเจ้า และความยิง่ ใหญ่ ของพระคริสต์ ความครบบริบู รณ ์ ของผู้ ที่ เชื่อ ใน
พระองค์ และหน้าที่ต่างๆของครอบครัว รวมทัง้ นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า และทิ โมธีน้องชายของเรา 2 เรียน วิ
สุทธิชนและพี่ น้องที่ สัตย์ ซื่อ ในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา
ของเรา และพระเยซู คริสต์ เจ้ าดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด 3 เราขอบพระคุณ พระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เราอธิษฐานเพื่อ ท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่ เราได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ ของท่านใน
พระเยซูคริสต์และเรือ
่ งความรักซึ่งท่านมีต่อวิสุทธิชนทัง้ ปวง 5 โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สําหรับท
่านในสวรรค์ซ่ึงเมื่อก่อนท่านเคยได้ยน
ิ มาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐ 6 ซึ่งแผ่แพร่มา
ถึงท่านดัง ที่ กําลังเกิด ผลและทวีข้น
ึ ทัว่ โลก เช่นเดียวกั บที่กําลัง เป็นอยู่ในตั วท่านทัง้ หลายด้วย ตัง้ แต่ วันที่
ท่านได้ยน
ิ และได้รู จั
้ กพระคุณของพระเจ้าตามความจริง 7 ดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟรัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วม
งานที่รก
ั ของเรา เขาเป็นผูรั
้ บใช้อันสัตย์ซ่ ือของพระคริสต์เพื่อพวกท่าน 8 ผูได้
้ เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่าน
มีอยูในพระวิ
่
ญญาณด้วย
1 เปาโล

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

เพราะเหตุ นี้ พวกเราเหมือนกัน นั บ ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ ยิน ก็ ไม่ ได้ หยุด ในการที่ จะอธิษฐานขอเพื่อ ท่าน
และปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรูถ
้ ึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่าย
จิต วิญญาณ 10 เพื่อ ท่านจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้เกิด
ผลในการดี ทุก อย่าง และจําเริญ ขึ้น ในความรู ถ
้ ึง พระเจ้า 11 มี กําลัง มากขึ้น ทุก อย่างโดยฤทธิ์เดชแห่ง สง่า
ราศีของพระองค์ ให้มีบรรดาความเพียร และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี 12 ให้ขอบพระคุณพระบิดา
ผู้ ทรงทําให้ เราทัง้ หลายสมกั บท ี่ จะเข้ าส่วนได้ รบ
ั มรดกด้วยกั นก ับวิ สุทธิ ชนในความสว่าง 13 พระองค์ ได้
ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจของความมืด และได้ ทรงย้ายเรามาตัง้ ไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รก
ั ของ
พระองค์ 14 ในพระบุตรนั ้น เราจึง ได้ รบ
ั การไถ่ โดยพระโลหิต ของพระองค์ คือ เป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้
หลายของเรา
9

พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร

15 พระองค์ ทรงเป็ น พระฉายของพระเจ้า

ผู้ ซึ่ง ไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ทรงเป็น บุตรหัวปี เหนื อ สรรพสิง่ ทัง้ ปวง
ทัง้ ในท้องฟ้าและที่ แผ่นดินโลก สิ ่งซึ่งประจั กษ์แก่ ตาและ
ซึ่ง ไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ไม่ ว่า จะเป็น เทวบัล ลั งก ์ หรือ เป็น เทพอาณาจั กร หรือ เป็น เทพผู้ ครอง หรือ ศั กด ิ เทพ
สรรพสิง่ ทัง้ สิน
่ ่อนสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และ
้ ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 17 พระองค์ทรงดํารงอยูก
สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ 18 พระองค์ ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจั กร พระองค์ ทรง
เป็นที่เริม
่ ต้น เป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิง่ ทัง้ ปวง
19 ด้วยว่าเป็ นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทัง
้ สินม
่
้ ีอยูในพระองค์
16 เพราะว่า โดยพระองค์ สรรพสิง
่ ได้ ถู กสร้างขึ้น

พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
และโดยพระองค์ นั้น ให้ สิ ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ พระองค์ เอง โดยพระองค์ นั้น ข้าพเจ้า พูด ได้ ว่า ไม่ ว่า
สิง่ นั ้น จะอยู่ ในแผ่น ดิน โลกหรือ ในท้องฟ้า พระองค์ ทรงทําให้ มี สันติ ภาพโดยพระโลหิต แห่ง กางเขนของ
พระองค์ 21 และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ ไม่ถูกกันและเป็นศัตรูในใจด้วยการชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ทรงโปรด
ให้คืนดีกับพระองค์ 22 โดยความตายแห่งพระกายเนื้ อหนั งของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์
20
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ไร้ตําหนิ และไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือถ้าท่านดํารงและตังม
้ ัน
่ อยู่ในความเชื่อ และ
ไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยน
ิ แล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยูใต้
่
ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั ้น
พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่
บัดนี้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ในการที่ ได้ รับ ความทุกข์ ยากเพื่อ ท่าน ส่วนการทนทุกข์ ของพระคริสต์ ที่ ยัง
ขาดอยู่นั ้น ข้าพเจ้าก็รบ
ั ทนจนสําเร็จในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจั
กร 25 ข้าพเจ้าได้ถูกตัง้ ให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่าน เพื่อจะให้พระ
วจนะของพระเจ้าสําเร็จ 26 คือข้อความลึ กลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชัว่ อายุ นั ้น แต่ บัดนี้ ได้ ทรง
โปรดให้เป็ นที ่ประจักษ์ แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว 27 พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่ จะสําแดงให้คนต่างชาติ
รู ว่
้ า อะไรเป็นความมัง่ คัง่ ของสง่าราศี แห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็ นที่หวังแห่งสง่า
ราศี 28 พระองค์ นั ้น แหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุ กคนและสัง่ สอนทุก คนโดยใช้ สติ ปัญญาทุก อย่าง
เพื่อเราจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์ 29 เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทําการงานด้วย
โดยความอุตสาหะตามการกระทําของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิก
์ ระทําอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า
24

2
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง
1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู ว่
้ า ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมืองเลาดีเซียและเพื่อคน
ทัง้ ปวงที่ยงั ไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าในฝ่ายเนื้ อหนั ง 2 เพื่อเขาจะได้รบ
ั ความชูใจ และเข้าติดสนิ ทกันในความ
รัก และมัน
่ ใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความเข้าใจ และเข้าในความรู ค
้ วามลึกลับของพระเจ้าและของพระ
บิดาและของพระคริสต์ 3 ซึ่งคลังสติ ปัญญาและความรู ทุ
้ กอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ 4 ข้าพเจ้ากล่าว
เช่น นี้ เพื่ อม ิ ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคํา ชักชวนอัน น่า ฟัง 5 เพราะถึง แม้วา่ ตัว ของข้าพเจ้า ไม่ อยู่ กั บท ่าน แต่
ใจของข้าพเจ้า ยัง อยู่ กั บท ่าน และมี ความชื่นชมยินดี ที่ ได้ เห ็ นท่า นอยู่ กัน อย่างเรียบร้อย และเห็น ความเชื่
อม ัน
่ คงของท่านในพระคริสต์ 6 เหตุ ฉะนั ้น ตามที่ ท่านได้ ต้อนรับ เอาพระเยซู คริสต์ เจ้ ามาแล้ว อย่างไร ก็ ให้
ดําเนิ นชีวต
ิ ในพระองค์อย่างนั ้นต่อไป 7 โดยท่านได้ถูกวางรากลงไว้แล้ว และถูกก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์
ให้ สมบูรณ์ และถูก ตัง้ ให้ มัน
่ คงอยู่ ในความเชื่อ ตามที่ ท่านได้ รบ
ั การสอนมาแล้ วน ัน
้ จึง เต็ มล ้น ด้วยการ
ขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์
จงระวัง ให้ ดี เกรงว่า จะมี ผู้ ใดทําให้ ท่านตกเป็น เหยื่ อด ้วยหลัก ปรัชญาและด้วยคํา ล่อลวงอัน ไม่ มี สาระ
ตามธรรมเนี ยมของมนุษย์ ตามหลักการต่างๆที่เป็นของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์ 9 เพราะว่าในพระองค์นั้น
สภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบูรณ์ 10 และท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวง
เทพผู้ครองและศักดิเทพ
8

บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น
ท่านได้รบ
ั เข้าสุหนัต ซึ่งเป็นการเข้าสุหนัตที่มือมนุษย์มิได้กระทํา โดยที่ท่านได้สละกาย
แห่ง ความบาปของเนื้ อ หนั ง เสีย โดยการเข้า สุ หน ัต แห่ง พระคริสต์ 12 ได้ ถู กฝัง ไว้กับ พระองค์ ในบัพ ติศ มา
ซึ่ง ท่านได้ เป็น ขึ้น มากับ พระองค์ ด้วย โดยความเชื่อ ในการกระทํา ของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงบันดาลให้ พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย 13 และท่านที่ตายแล้วด้วยความบาปทัง้ หลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้ อหนั งของ
ท่านมิ ได้ เข้า สุหนั ต พระองค์ ได้ ทรงให้ ท่านมี ชี วิ ตด ้ว ยกั นก ับ พระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิด ทัง้
หลายของท่าน
11 ในพระองค์นั ้น

พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น

14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์ในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้านเราอยู่

ซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสีย
ให้พ้น โดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนของพระองค์ 15 พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศั กดิเทพเสีย พระองค์ได้
ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั ้น 16 เหตุฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรําท่านในเรือ
่ งการกิน
การดื่ม ในเรือ
่ งการถือเทศกาล วันต้นเดือน หรือวันสะบาโต 17 สิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ ที่จะมี
มาในภายหลัง แต่กายนั ้นเป็นของพระคริสต์
จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก
อย่า ให้ ผู้ ใดโกงบําเหน็ จ ของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัว ลงและกราบไหว้ทูต สวรรค์ ใฝ่ ฝัน ในสิง่ เหล่านั ้
นที ่เขาไม่ได้ เห็น ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้ อหนั ง 19 และไม่ได้ ยึดมัน
่ ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะ
18
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ศีรษะนั ้นเป็นเหตุให้กายทัง้ หมดได้รบ
ั การบํารุ งเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ จึงได้เจริญขึ้นตาม
ที่ พระเจ้า ทรงโปรดให้ เจริญ ขึ้น นั ้น 20 ถ้า ท่านตายกับ พระคริสต์ พ้น จากหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลกแล้ว
เหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยูเ่ หมือนกับว่าท่านยังอยูฝ
่ ่ายโลก ยอมอยูใต้
่ กฎต่างๆ 21 (เช่น “อย่าแตะต้อง� “อย่า
ชิม� “อย่า เอามือ หยิบ� 22 ซึ่ง ทัง้ หมดจะพินาศเมื่อ ทํา ดัง นั ้น� อัน เป็น หลัก ธรรมและคํา สอนของมนุษย์
23 จริง อยู่ สิ ่ง เหล่า นี้ ดู ท่าที มี ปั ญญา คือ การเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัว ลง และการทรมานกาย แต่ ไม่มี
ประโยชน์ อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้ อหนั ง

3
จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน
1 ถ้า ท่านรับ การทรงชุบ ให้ เป็ น ขึ้น มาด้วยกั นก ับ พระคริสต์ แล้ว ก็ จงแสวงหาสิง
่ ซึ่ง อยู่ เบื้องบนในที่ ซ่ึง
พระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 2 จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิง่ ทัง้ หลายที่อยูเบื
่ ้องบน
ไม่ใช่กับ สิง่ ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ที่ แผ่ นดิน โลก 3 เพราะว่า ท่านได้ ตายแล้ว และชีวต
ิ ของท่านซ่อนไว้กับ พระคริสต์
ในพระเจ้า 4 เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวต
ิ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์
ในสง่าราศีด้วย
จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
เหตุ ฉะนั ้น จงประหารอวัยวะของท่านซึ่ง อยู่ ฝ่ายโลกนี้ คือ การล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา
ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่ง เป็นการนั บถือ รู ป เคารพ 6 เพราะสิง่ เหล่า นี้ พระอาชญาของพระเจ้า
ก็ ลงมาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 ครัง้ หนึ่ ง ท่านเคยดําเนิ น ตามสิง่ เหล่า นี้ ด้วย ครัง้ เมื่อ ท่านยัง ดํารงชีวต
ิ
อยู่ กับ สิง่ เหล่า นี้ 8 แต่ บัดนี้ สารพัด สิง่ เหล่า นี้ ท่านจงเปลื้องทิง้ เสีย ด้วย คือ ความโกรธ ความขัดเคือง การ
คิดปองร้าย การหมิน
่ ประมาท คําพูดหยาบโลนจากปากของท่าน 9 อย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ถอด
ทิง้ มนุษย์ เก ่า กับ การปฏิ บั ติ ของมนุษย์ นั้น เสีย แล้ว 10 และได้ สวมมนุษย์ ใหม่ ที่ กําลัง ทรงสร้างขึ้น ใหม่ ใน
ความรู ต
้ ามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้ได้ ทรงสร้างขึ้นนั ้น 11 อย่างนี้ ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้
ที่ เข้าสุ หนัตหรือไม่ ได้ เข้าสุหนั ต พวกคนต่างชาติ หรือชาวสิ เธีย ทาสหรือไทยก็ ไม่ เป็น แต่ ว่าพระคริสต์ ทรง
เป็น สารพัด และทรงดํารงอยู่ในสารพัด 12 เหตุ ฉะนั ้น ในฐานะที่ เป็น พวกซึ่ง พระเจ้า ทรงเลือกไว้ เป็น พวกที่
บริสุทธิและเป็
น พวกที่ ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน 13 จงผ่อน
์
หนั กผ่อนเบาซึ่ งกันและกัน และถ้า แม้วา่ ผู้ ใดมี เรือ
่ งราวต่ อกันก็จงยกโทษให้กันและกัน พระคริสต์ ได้ ทรง
โปรดยกโทษให้ท่านฉั นใด ท่านจงกระทํา อย่างนั ้น เหมือนกัน 14 แล ้ว จงสวมความรัก ทับ สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ หมด
เพราะความรัก ย่อมผูกพัน ทุก สิง่ ไว้ให้ถึง ซึ่ง ความสมบู รณ ์ 15 และจงให้สันติ สุข แห่ง พระเจ้า ครอบครองอยู่
ในใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติสุขนน
ั ้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวด้วย และท่านทัง้ หลายจง
ขอบพระคุณ 16 จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดํารงอยูในตั
่
วท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จงสัง่ สอน
และเตือนสติ กัน ด้วยเพลงสดุ ดี เพลงสรรเสริญ และเพลงฝ่ายจิต วิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณ
จากใจของท่านถวายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 17 และเมื่อ ท่านจะกระทํา สิง่ ใดด้วยวาจาหรือด ้ว ยการประพฤติ
ก็ตาม จงกระทําทุกสิง่ ในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั ้น
5

หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย
ซึ่ง เป็นการสมควรในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 19 ฝ่ายสามี ก็ จงรัก ภรรยา
ของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง 20 ฝ่ายบุตรทัง้ หลายจงเชื่อฟังบด
ิ ามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้ เป็
นที ่ ชอบพระทัย ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 21 ฝ่ายบิ ดาก ็ อย่า ยัว่ บุตรของตนให้ ขัดเคืองใจ เกรงว่า เขาจะท้อใจ
22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผูที
้ ่เป็นนายของตนตามเนื้ อหนั งทุกอย่าง ไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทําแต่ต่อหน้า อย่าง
คนประจบสอพลอ แต่ ทํา ด้วยนํ้า ใสใจจริงด ้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 23 ไม่ ว่า ท่านจะทํา สิง่ ใดก็ จงทํา ด้วย
ความเต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์ 24 ด้วยรู แล
้ ้วว่าท่านจะได้
รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเหน็ จเพราะท่านปรนนิ บัติพระคริสต์เจ้าอยู่ 25 ส่วนผู้ที่ทําความผิดก็
จะได้รบ
ั ผลตามความผิดที่เขาได้ทํานั ้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย
18 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟัง สามี ของตน

4

1 ฝ่ายนายก็ จงทํา แก่ เหล่ าทาสของตนตามความยุ ติ ธรรมและสมํ่าเสมอกัน

องค์หน่งึ ในสวรรค์ด้วย

เพราะท่านรู ว้ า่ ท่านก็ มี นาย

หน้าที่ของคริสเตียน
จงขะมักเขม้น ในการอธิษฐาน จงเฝ้า ระวัง อยู่ ในการนั ้น ด้วยขอบพระคุ ณ 3 และอธิษฐานเผื่อ เราด้วย
เพื่อ พระเจ้า จะได้ ทรงโปรดเปิด ประตู ไว้ให้ เราสําหรับ พระวาทะนั ้น ให้ เรากล่าวความลึ กล ับ ของพระคริสต์
2
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ที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่ก็ เพราะเหตุ นี้ 4 เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ่าวชีแ
้ จงข้อความตามสมควรที่ ข้าพเจ้า ควรจะ
กล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ น ชี วิตก ับ คนภายนอกด้วยใช้ สติ ปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้ วาจาของท่านประกอบ
ด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุ งด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู ว่้ าควรตอบทุกคนอย่างไร
ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม

7 ทีคิกัส ผูเป็
้ นน้ องชายที่รัก และเป็นผูรั
้ บใช้ที่สัตย์ซ่ ือ และเป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้าในองค์พระผูเ้ ป็น

เจ้า จะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้
เขาทราบถึงความเป็นอยูข
่ องท่าน และเพื่อให้เขาหนุนนํ้าใจของท่าน 9 ให้โอเนสิมัส ผู้เป็นน้ องชายที่รก
ั และ
สัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งในพวกท่านไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่ นี่ 10 อาริส
ทารคัส เพื่อนร่วมในการถูกจองจํากับข้าพเจ้าและมาระโก ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส ฝากความคิดถึง
มายังท่านทัง้ หลาย (ท่านก็ได้รับคําสัง่ ถึงเรือ
่ งมาระโกแล้วว่า ถ้าเขามาหาท่าน ก็จงรับรองเขา� 11 และเยซู
ซึ่ งม ีช่ื ออ ี กว่า ยุ สทัส ก็ เช่น กัน ซึ่ง อยู่ ในคณะที่ เข้า สุหนั ต จําเพาะคนเหล่า นี้ เท่ านั ้น เป็น เพื่อนร่วมการกับ
ข้าพเจ้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่ง เป็ นที ่ หน ุน ใจของข้าพเจ้า 12 เอปาฟรัส คนหนึ่ ง ในพวกท่านและเป็น
ผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่าน ด้วยเขาสู้ อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอ หวังจะให้ท่านเจริญ
เป็นผูใหญ่
้
และบริบูรณใ์ นการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิง่ 13 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขาตรากตรํา
ทํางานมากเพื่อท่านและเพื่อคนที่ อยู่ในเมืองเลาดี เซียและเพื่อคนที่ อยู่ในเมืองฮิเอราบุ รี 14 ลูกาแพทย์ที่ รั
กกับเดมาสฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึงมายังพวกพี่น้องที่ อยู่ในเมืองเลาดีเซียกั
บนิมฟัสและคริสตจักรที่อยูในเรื
่
อนของเขาด้วย 16 และเมื่อพวกท่านได้อา่ นจดหมายฉบับนแล้
ี้ ว จงส่งไปให้
อ่านในคริสตจักรที่ อยู่เมืองเลาดี เซียด้วย และจดหมายที่มาจากเมืองเลาดี เซียฉบับนัน
้ ท่านก็ จงอ่านด้วย
17 และจงบอกอารคิปปัสว่า “การรับใช้ซึ่งท่านได้รบ
ั ในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้านั ้น จงระวังกระทําให้สําเร็จ� 18 คํา
แสดงความคิดถึง นี้ เป็น ลายมือ ของข้าพเจ้า เปาโล ขอท่านจงระลึก ถึง โซ่ ตรวนของข้าพเจ้า ขอให้ พระคุณ
ดํารงอยูก
่ ับท่านด้วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงชาวโคโลสี และส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล สิลาสและทิโมธี เขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 52 และพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาก็รู จั
้ ก
ท่านทัง้ สามนี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็น ผู้ ก่อ ตัง้ คริสตจักรที่ เมืองเธสะโลนิ กา (กจ 17:1-10) เรารู ไม่
้ มากเกี่ยว
กับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา แต่ เราทราบจากกิจการ 17:2 ว่าเปาโลได้ ประกาศอยู่ที่ นั ่น
เป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือ 3 วันสะบาโต จดหมายสองฉบับนี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา) ดูเหมือนว่า
เป็นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราเชื่อว่าจดหมายสองฉบับนี้เขียนขึ้นในเวลา
ไม่หา่ งกันเท่าไร และเขียนขึ้นขณะที่เปาโล สิลาสและทิโมธี ยังอยู่ที่เมืองโครินธ์ (กจ 18:5) และเป็นเวลาที่
เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กานน
ั ่ เอง
ในขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กาไม่ นานเท่าไร ก็ มี ฝูง ชนชุ มนุมกัน ข่มขู่ ท่าน และท่านได้ หนี ไป (กจ
17:1-9) แต่ หลังจากนั ้นเปาโลได้ ส่งสิ ลาสและทิ โมธี ให้กลับไปที่ นั่นอีก (3:1-2) และคริสตจักรที่ ดี ก็ได้ เกิด
ขึ้น
เป้าหมายของจดหมายฉบับนก็
ี้ คือ เพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ ได้เข้าใจถึงความจริงของการเสด็จกลับมาครัง้
ที่สองของพระเยซูและเพื่อหนุนใจเขาให้มีการดําเนิ นชีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้ พู ดถึง การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู (1:9-10; 2:19-20;
3:13; 4:14-18; 5:23)

แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้า พระบิดาและพระ
เยซู คริสต์เจ้า ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์เจ้า ดํารงอยู่กั
บท ่า นทัง้ หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายเสมอ และเมื่อ อธิษฐานเราก็ เอ ่ย ถึง ท่าน
3 ในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระบิดาของเรา เราระลึก ถึง อย่างไม่ หยุด หย่อนในกิจการที่ เก ิด จาก
ความเชื่อ ของท่าน และการงานที่ เนื่ องมาจากความรัก และความพากเพียรซึ่ง เกิด จากความหวัง ในพระ
เยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 4 พี่น้ องทัง้ หลาย ผู้เป็ นที่รัก เราทราบแน่ วา่ พระเจ้าได้ทรงสรรท่านทัง้
หลายไว้แล้ว 5 เพราะข่าวประเสริฐของเรามิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคําเท่านั ้น แต่ด้วยฤทธิเดช
และด้วยพระ
์
วิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ ยม ตามที่ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรในหมู่
พวกท่านเพราะเห็น แก่ ท่าน 6 และท่านก็ ทําตามอย่างของเรา และขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า โดยที่ ท่านได้ รบ
ั
ถ้อยคํานั ้นด้วยความยากลําบากเป็ นอันมาก พร้อมด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7 เพราะเหตุนั้น
ท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนี ยและแคว้นอาคายา 8 เพราะว่าพระวจนะของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ เลื่องลือ ออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่ แต่ ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายาเท่านั ้น
แต่ ความเชื่อ ของท่านในพระเจ้า ได้ เลื่องลือ ไปทุก แห่ง หน จนเราไม่ จําเป็น ต้องพูด อะไรอีก 9 เพราะคนเห
ล่านั ้ นก็ได้ รายงานเกี่ยวกับเราว่า ที่ เราได้ เข้ามาหาท่านทัง้ หลายนั ้นเป็นอย่างไร และกล่าวถึงการที่ ท่านได้
ละทิง้ รู ป เคารพและหัน มาหาพระเจ้า เพื่อ รับ ใช้พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่และเที่ยงแท้ 10 และรอคอยพระ
บุตรของพระองค์ จากสวรรค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย คือ พระเยซู ผู้ ทรงช่วยให้ เราพ้น
จากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั ้น
1

2
ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

ท่านเองก็ทราบว่า การที่เรามาหาท่านนั ้นไม่ได้ไร้ประโยชน์ เลย 2 แต่ถึงแม้ว่าเราต้องทน
การยากลําบากและได้รบ
ั การอัปยศต่างๆมาแล้วทเี่ มืองฟีลิปปี ซึ่งท่านก็ทราบอยู่ เราก็ยงม
ั ใี จกล้าในพระเจ้า
ของเราที่ ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย โดยเผชิญ กับ อุปสรรคมากมาย 3 เพราะว่า
คําเตือนสติ ของเรามิ ได้ เกิดมาจากการหลอกลวง หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ 4 แต่ ว่าพระเจ้าทรงเห็น
ชอบที่ จะมอบข่าวประเสริฐ ไว้กับ เรา เราจึง ประกาศไป ไม่ใช่ เพื่อ ให้ เป็ นที ่ พอใจของมนุษย์ แต่ ให้ เป็ นที ่ พอ
พระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา 5 เพราะว่าเราไม่ ได้ ใช้คํายกยอในเวลาใดเลย ซึ่งท่านก็ รู อ
้ ยู่ หรือม
ิ ได้ ใช้ คํา พูด เคลือบคลุม เพื่อ ความโลภเลย พระเจ้า ทรงเป็น พยานฝ่ายเรา 6 และแม้ ในฐานะเป็ นอ ัค รสาวก
ของพระคริสต์ เราจะเรียกร้องให้ เป็น ภาระก็ ได้ แต่ เราก็ ไม่ แสวงหาสง่า ราศี จากมนุษย์ ไม่ ว่า จะเป็น จาก
ท่านหรือจากคนอื่น 7 แต่ ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนพี่เลี้ยงที่ เลี้ยงดู ลูกของ
ตน 8 เมื่อเรารักท่านอย่างนี้ แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้า
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เท่านั ้น แต่อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็นทีร่ ก
ั ยิง่ ของเรา 9 พีน้
่ องทัง้ หลาย ท่านคงจําได้ถึงการ
ทํางานอัน เหน็ ดเหนื่ อย และความยากลําบากของเราเมื่อ เราประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า ให้ แก่ ท่าน
เราทํางานทัง้ กลางคืน และกลางวัน เพื่อ เราจะไม่ เป็น ภาระแก่ ผู้ ใดในพวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายเป็น พยาน
ฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ ประพฤติ ตัวบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อตําหนิ
ในหมู่พวกท่านที่เชื่อ 11 ดังที่ท่านรู แล
้ ้วว่า เราได้เตือนสติ หนุนใจและกําชับท่านทุกคน ดังบิดากระทําต่อบ
ุตร 12 เพื่อ ให้ ท่านดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ พระเจ้า ผู้ ทรงเรียกท่านให้ เข ้า มาในอาณาจักรและสง่า ราศี
ของพระองค์
จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา
เพราะเหตุ นี้ เราจึง ขอบพระคุณ พระเจ้า ไม่ หยุด หย่อน เพราะว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั พระวจนะของ
พระเจ้าซึ่งท่านได้ยน
ิ จากเรา ท่านไม่ได้ รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์ แต่ ได้ รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็น
พระวจนะของพระเจ้า ซึ่ง กําลัง ทํางานอยู่ ภายในท่านทัง้ หลายที่ เชื่ อด ้วย 14 ด้วยว่า พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่าน
ได้ ปฏิบัติ ตามอย่างคริสตจักรของพระเจ้า ในแคว้น ยู เดีย ที่ อยู่ฝ่ายพระเยซู คริสต์ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความ
ลําบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่ เขาเหล่า นั ้น ได้ รบ
ั จากพวกยิว 15 พวกยิว ได้ ปลงพระชนม์ พระ
เยซูเจ้า และได้ประหารชีวต
ิ พวกศาสดาพยากรณ์ ของเขาเอง และได้ข่มเหงพวกเรา และขัดพระทัยพระเจ้า
และเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ คนทัง้ ปวง 16 โดยที่ ขัด ขวางไม่ ให้ เราประกาศแก่ คนต่างชาติ เพื่อ จะให้ พวกนั ้น รอดได้
เพื่อ ‘ให้การบาปของเขาเต็มเปี่ ยมเสมอ� แต่ในที่สุดพระพิโรธได้ตกลงบนเขา 17 พีน้
่ องทัง้ หลาย แต่เมื่อเรา
ถูก พรากไปจากท่านชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง พรากไปแต่ กายเท่านั ้น ไม่ใช่ จิตใจ เราจึง ขวนขวายปรารถนาอย่าง
ยิง่ ที่ จะเห็น หน้า ท่านอีก 18 เพราะเหตุ นั้น เราอยากมาหาท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า คือ เปาโลอยากมาหนแล้ว
หนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้ 19 เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวัง หรือความยินดี หรือมงกุฎแห่งความ
ชื่นชมยินดี ของเรา จําเพาะพระพักตร์พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มา ก็
มิใช่ท่านทัง้ หลายดอกหรือ 20 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นสง่าราศีและความยินดีของเรา
13

3

คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล

1 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราทนอยู่ ต่อ ไปอีก ไม่ ได้ แล้ว เราจึง เห็น ชอบที่ จะถูก ปล่อยไว้ ที่ กรุ งเอเธนส์ ตามลําพัง
และได้ ให้ ทิ โมธี น้องชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเป็น เพื่อนร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าว
ประเสริฐ ของพระคริสต์ ไปหาพวกท่าน เพื่อ จะได้ ตัง้ พวกท่านไว้ ให้ มัน
่ คง และเพื่อ จะได้ ปลอบประโลมใจ
พวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อของท่าน 3 เพื่อจะได้ ไม่มีใครหวัน
่ ไหวด้วยการยากลําบากเหล่านี้ ท่านเองก็ รู แล
้ ้
วว่า เราถูกทรงกําหนดไว้แล้วสําหรับการนั ้น 4 ด้วยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทัง้ หลาย เราได้บอกท่านไว้ก่อน
แล้ วว ่า เราจะต้องทนการยากลําบาก แล้ว ก็ เป็น จริง อย่างนั ้น ตามที่ ท่านก็ รู ้อยู่ แล้ว 5 เพราะเหตุ นี้ เมื่อ
ข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รู ถึ
้ งความเชื่อของท่าน เกรงว่าผู้ทดลองนั ้นได้
ทดลองท่านด้วยประการหนึ่ งประการใด แล้วงานของเราก็ จะเป็นการเสียเปล่า 6 แต่ บัดนี้ เมื่อทิ โมธีได้ จาก
พวกท่านมาถึง พวกเราแล้ว และได้ นํา ข่าวดี มาบอกเราเรือ
่ งความเชื่อ และความรัก ของท่านทัง้ หลาย และ
ว่า ท่านได้ ระลึก ถึง เราอยู่ เสมอด้วยความหวังด ี และใฝ่ฝัน จะเห็น เราเหมือนอย่างเราใฝ่ฝัน จะเห็น ท่านดุจ
กัน 7 พี่น้ องทัง้ หลาย โดยเหตุ นี้ ความเชื่อของท่านได้ ทําให้เราบรรเทาจากความทุกข์ยากและความลําบาก
ของเรา 8 เพราะว่าถ้าท่านมัน
่ คงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็ สดชื่น 9 เราจะขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซ่ึงเรามีอยูเพราะท่
่
าน จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้าของเรา 10 เราอธิษฐานมากมายทัง้ กลางวันกลางคืน เพื่อจะได้ เห็นหน้าท่านอีก และจะได้ เพิม
่ เติม
ความเชื่อ ของท่านส่วนที่ ยงั บกพร่องอยู่ ให้ บริบูรณ์ 11 บัดนี้ ขอพระเจ้า เองและพระบิดาของเรา และพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ทรงนําทางเราไปถึง ท่าน 12 และขอองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงให้ ท่านทัง้
หลายจําเริญและบริบูรณไ์ ปด้วยความรักซึ่งกันและกัน และแก่คนทัง้ ปวง เหมือนเรารักท่านทัง้ หลายดุจกัน
13 เพื่อ ในที่สุด พระองค์ จะทรงให้ใจของท่านตั งม
้ ัน
่ คงอยู่ในความบริสุทธิ์ ปราศจากข้อตําหนิ ต่อพระพักตร์
พระเจ้าคือพระบิดาของเรา ในเมื่อพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทัง้ ปวง
ของพระองค์
2

4

จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์

1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซู เจ้าว่า ท่านได้เรียนจากเราแล้ วว่า
ควรจะดําเนิ นชีวต
ิ อย่างไร จึงจะเป็นทีช
่ อบพระทัยพระเจ้า ขอให้ท่านดําเนิ นตามอย่างนั ้นยิง่ ๆขึ้นไป 2 เพราะ
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ท่านทัง้ หลายทราบคํา บัญชาซึ่ง เราได้ ให้ ไว้กั บท ่านโดยพระเยซู เจ้ าแล้ว 3 เพราะนี่ แหละเป็น พระประสงค์
ของพระเจ้า คือ ให้ ท่านเป็น คนบริสุทธิ์ เว้น เสีย จากการล่วงประเวณี 4 เพื่อ ให้ ทุ กคนในพวกท่านรู จ
้ ัก ที่ จะ
รักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่ มี เกียรติ 5 มิใช่ ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติ
ที่ ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า 6 เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใดทํา ล่วงเกิน และลักลอบต่อ พี่ น้องในเรือ
่ งใดๆเลย เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ทรงเป็น ผู้ทรงสนองโทษต่อ บรรดาคนที่ กระทํา อย่างนั ้น เหมือนอย่างที่ เราได้ บอกไว้ ก่อนแล้ว และได้
เป็น พยานแล้ว ด้วย 7 เพราะพระเจ้า มิ ได้ ทรงเรียกเราให้ เป็น คนลามก แต่ ทรงเรียกเราให้ เป็น คนบริสุทธิ ์
8 เหตุฉะนั ้นคนที่ปัดทิง
้
ญญาณบริสุทธิข
์ อง
้ มิได้ปัดทิง้ มนุษย์ แต่ได้ปัดทิง้ พระเจ้า ผูทรงโปรดประทานพระวิ
พระองค์ให้แก่เราทัง้ หลายด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการรักพี่น้องทัง้ หลายนั ้น ไม่จําเป็ นที่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน
เพราะว่า ตั วท ่านเองก็ รบ
ั คํา สอนจากพระเจ้า แล้ วว ่า ให้ รก
ั ซึ่ งก ัน และกัน 10 ความจริง ท่านได้ ประพฤติ ต่อ
บรรดาพี่ น้องทัว่ แคว้น มาซิ โดเนี ย เช่น นั ้น อยู่ แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้ มี ความรัก ทวีข้ึ นอ ีก
11 และจงตัง
้ เป้า ว่า จะอยู่ อย่างสงบ และทํา กิจ ธุระส่วนของตน และทําการงานด้วยมือ ของตนเอง เหมือน
อย่างที่เรากําชับท่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ดําเนิ นชีวต
ิ ตามอย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรือ
่ งคนเหล่านั ้ นที ่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะ
ไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง 14 เพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์ และทรง
คืน พระชนม์ แล้ว เช่น เดียวกัน บรรดาคนที่ ล่วงหลับ ไปในพระเยซู นั ้น พระเจ้า จะทรงนํา คนเหล่า นั ้น มากับ
พระองค์ด้วย 15 ในข้อนี้ เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงั เป็นอยูแ
่ ละ
เหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั ้ นที ่ล่วงหลับไปแล้ วก็หามิได้ 16 ด้วย
ว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสําเนี ยงของเทพบดี และด้วยเสียงแตร
ของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 17 หลังจากนั ้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็น
อยู่ และเหลือ อยู่ จะถู กร ับ ขึ้น ไปในเมฆพร้อมกับ คนเหล่า นั ้น เพื่อ จะได้ พบองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในฟ้า อากาศ
อย่างนั ้น แหละเราก็ จะอยู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เป็น นิ ตย์ 18 เหตุ ฉะนั ้น จงปลอบใจกัน และกัน ด้วยถ้อยคํา
เหล่านี้ เถิด
13 แต่ พี่ น้ องทัง
้ หลาย

5

คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ

1 แต่ พี่ น้ องทัง
้ หลาย เรือ
่ งวัน และเวลาที่ ทรงกําหนดไว้นั ้น ไม่ จําเป็น จะต้องเขียนบอกให้ ท่านรู ้ 2 เพราะ
ท่านเองก็รู ด
้ ีแล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน 3 เมื่อเขาพูดว่า
“สงบสุข และปลอดภัย แล้ว� เมื่อ นั ้น แหละความพินาศก็ จะมาถึง เขาทั นที เหมือนกับ ความเจ็บ ปวดมาถึง
หญิง ที่ มี ครรภ์ เขาจะหนี ก็ ไม่ พ้น 4 แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านไม่ ได้ อยู่ ในความมืด แล้ว เพื่อ วัน นั ้น จะไม่ มาถึง
ท่านอย่างขโมยมา 5 ท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทัง้ หลายไม่ได้เป็น
ของกลางคืน หรือ ของความมืด 6 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ เราหลับ เหมือนอย่างคนอื่น แต่ ให้ เราเฝ้า ระวัง และไม่
เมามาย 7 เพราะว่าคนนอนหลับกย
็ อ
่ มหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ยอ
่ มเมาในเวลากลางคืน 8 แต่เมื่อ
เราเป็นของกลางวันแล้ว ก็ อย่าให้เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกั นอก และสวม
ความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก 9 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกําหนดเราไว้สําหรับพระอาชญา แต่
สําหรับให้ได้รับความรอดโดยพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10 ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่า
ถึงเราจะตื่นอยูห
่ รือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์

การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ

11 เหตุฉะนั ้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกําลังทําอยูนั
่ ้น 12 พีน้
่ องทัง้ หลาย

เราขอวิงวอนท่านให้รู จั
้ ก คนที่ ทํางานอยู่ ในพวกท่าน และปกครองท่านในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และตัก เตือน
ท่าน 13 จงเคารพเขาให้มากในความรัก 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 กําลัง คนที่ อ่อนกําลัง
และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทัง้ ปวง 15 ระวังให้ดีอย่าให้คนใดทําชัว่ ตอบแทนการชัว่ ต่อคนอื่น แต่จงหาทางทํา
ดี เสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยู่เสมอ 17 จงอธิษฐานอย่างสมํ่าเสมอ 18 จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่ แหละเป็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทัง้ หลาย 19 อย่า
ดับพระวิญญาณ 20 อย่าประมาทคําพยากรณ์ 21 จงพิสูจน์ทุกสิง่ สิ ่งที่ ดีนน
ั ้ จงยึดถือไว้ให้มัน
่ 22 จงเว้นเสีย
23
จากสิง่ ที่ดูเหมือนชัวท
่ ุกอย่าง และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตัง้ ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และ
ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทัง้ วิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน
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จนถึง วั นที ่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราเสด็จ มา 24 พระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านนั ้น สัตย์ ซื่อ และ
พระองค์ จะทรงทําให้ สําเร็จ 25 พี่ น้ องทัง้ หลาย จงอธิษฐานเพื่อ เราด้วย 26 จงทักทายปราศรัย พวกพี่ น้อง
ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 27 ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลายโดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ ท่านอ่านจดหมาย
ฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องอันบริสุทธิ์ฟัง 28 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่
กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บท ี่ 2 นี้ ในปี ค�ศ� 53 ภายหลัง ที่ ท่านเขียนจดหมายฉบับ แรกไม่ นาน ท่าน
ได้ยน
ิ ข่าวว่าพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาได้เข้าใจว่า “วันของพระคริสต์� (2:2) หรือ “วันขององค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า � คือ การเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ 2 ของพระเยซู นั้น ใกล้ จะถึง แล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไขคํา สอ
นอื่นๆที่ ผิด ไป และต้องการจะอธิบายคํา สอนอื่น เพิม
่ เติม เปาโลบอกเขาว่า เริม
่ แรกพระเยซู จะเสด็จ มาใน
เมฆเพื่อรับพวกคริสเตียนให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์ก่อน และหลังจากนั ้น “ลูกแห่งความพินาศ� (2:3) จะปรากฏ
ขึ้น และต่อไป “คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏในยุค 7 ปี แห่งความทุกข์ยิง่ ใหญ่แล้ว เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า บาง
คนที่ชอบยุงก
่ ับธุระของคนอื่นได้กินอาหารที่โต๊ะของคริสตจักร โดยไม่ยอมทํางานหรือเขาประพฤติอย่างไม่
ถูกต้อง เปาโลบอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กาในพระเจ้า พระบิดาของเราและ
พระเยซูคริสต์เจ้า 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยู่
กับท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา
พี่ น้ องทัง้ หลาย เราต้องขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายอยู่ เสมอ และเป็นการสมควร เพราะ
ความเชื่อของท่านก็ จําเริญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่ มีต่อกันทวีข้น
ึ มากด้วย 4 ฉะนั ้นเราเองจึง
อวดท่านทัง้ หลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรือ
่ งความเพียรและความเชื่อของท่าน ในการที่ ท่าน
ถูกข่มเหงทุกอย่างและการยากลําบากที่ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
3

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง

5 ซึ่งเป็ นที่แสดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า

ซึ่งจะพิสูจน์วา่ ท่านเป็นผู้สมควรกับ
อาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุ นั้น ท่านทัง้ หลายจึง กําลัง ทนทุกข์ อยู่ด้วย 6 เพราะว่าเป็นการยุ ติ ธรรมแล้ว
ซึ่ง พระเจ้า จะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้ กับ คนเหล่านั ้ นที ่ ก่อ ความยากลํา บากให้ กั บท ่า นทัง้
หลาย 7 และที่ จะทรงให้ท่านทัง้ หลายที่ รบ
ั ความยากลําบากนั ้น ได้ รับความบรรเทาด้วยกั นกับเรา เมื่อพระ
เยซู เจ้ าจะปรากฏองค์ จากสวรรค์ พร ้ อมกับ หมู่ ทูต สวรรค์ ผู้ มี ฤทธิ์ของพระองค์ 8 ในเปลวเพลิง จะลงโทษ
สนองคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และแก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา 9 คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษอัน เป็น ความพินาศนิ รน
ั ดร์ พ้น ไปจากพระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
และจากสง่าราศี แห่งพระอานุภาพของพระองค์ 10 ในวันนั ้น เมื่อพระองค์ จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติ ในพวก
วิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อ ให้ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ (เพราะท่านก็ ได้ เชื่อ คํา พยานของ
เรา� 11 เหตุฉะนั ้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผูที
้ ่สมควร
แก่ การที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกนั ้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ ให้ความประสงค์ ดี ทุกประการ
และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสําเร็จ 12 เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้
เกียรติ เพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระองค์ ตามพระคุณ แห่ง พระเจ้า ของเราและ
แห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

2
ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์
1 บัดนี้ พี่น้ องทัง
้ หลาย เรือ
่ งการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์จะ
ทรงรวบรวมเราทัง้ หลายไปเป็นของพระองค์นั ้น เราขอวิงวอนท่านว่า 2 อย่าให้ใจของท่านหวัน
่ ไหวง่าย หรือ
เป็นทุกข์รอ
้ นไป ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคําพูด หรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจาก
เรา อ้างว่าวันของพระคริสต์มาถึงแล้ว 3 อย่าให้ผู้หน่งึ ผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะว่าวัน
นั ้น จะไม่ มาถึง เว้น แต่ จะมี การล้ม ลงเสี ยก ่อน และคนแห่ง การบาปนั ้น จะประจั กษ ์ แจ้ง คือ ลูก แห่ง ความ
พินาศ 4 ผู้ กี ดก ั ้นขัด ขวางและยกตัว ขึ้น ต่อ สู้ อะไรๆที่ ได้ ชื่อ ว่า เป็น พระเจ้า หรือ อะไรๆที่ เขาไหว้นม ัส การนั ้น
แล้วมั นก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตั วว่าเป็นพระเจ้า 5 ท่านทัง้ หลายจําไม่
ได้ หรือ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ กั บท ่าน ข้าพเจ้า ได้ บอกเรือ
่ งนี้ ให้ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็ รู จั
้ ก ผู้ นั้ นที ่ กําลัง
หน่วงเหนี่ ยวมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมัน 7 เพราะว่าอํานาจลึกลับนอก
กฎหมายนั ้ นก ็ เริม
๋ วนี้ นั ้น จะยัง หน่วงเหนี่ ยวอยู่ จนกว่า ผู้
่ ทํางานอยู่ แล้ว เพียงแต่ ผู้ ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวเดีย
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ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวนั ้น จะถูก พาออกไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมายนั ้น จะปรากฏตัว ขึ้น และองค์ พระผู้
เป็น เจ้า จะทรงประหารมัน ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้ สูญ ไปด้วยการปรากฏแห่ง
การเสด็จมาของพระองค์ 9 คือผู้นั้นที ่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิและ
์
หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ 10 และอุบายอธรรมทัง้ หลายสําหรับคนเหล่านั ้ นที่พินาศอยู่
เพราะเขาทัง้ หลายไม่ ได้ รับ ความรัก แห่ง ความจริง ไว้เพื่อ จะรอดได้ 11 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงให้ ความ
ลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้เขาเชื่อสิง่ ที่เท็จ 12 เพื่อคนทัง้ หลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม
จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
ผู้ เป็ นที ่ รก
ั ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เราจํา ต้องขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านอยู่เสมอ
เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรงเลือกท่านไว้ ตัง้ แต่ เริม
่ แรกให้ ถึงที่ รอด โดยพระวิญญาณทรงชําระตัง้ ท่านไว้ ให้
บริสุทธิ์ และโดยท่านได้ เชื่อ ความจริง 14 พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายโดยทางข่าวประเสริฐ ของเรา
เพื่อจะได้รบ
ั สง่าราศี ของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย จงมัน
่ คงไว้
และยึดถือ โอวาทที่ ท่านได้ เรียนแล้ว ไม่ ว่า จะด้วยคํา พูด หรือด ้วยจดหมายของเรา 16 บัดนี้ ขอให้ พระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และพระเจ้า คือ พระบิดาของเรา ผู้ ทรงรัก เรา และประทานให้ เรามี ความ
ชูใจนิ รน
ั ดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุ ณ 17 ทรงชูใจและตัง้ ใจของท่านไว้ให้มัน
่ คง ในวาจาและในการก
ระทําอันดีทุกอย่าง
13 พี่ น้ องทัง
้ หลาย

3
คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย ในที่สุดนี้ จงอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไป และจะ
ได้รบ
ั เกียรติยศเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมูพ
่ วกท่านแล้ว 2 และเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชัว่ ร้าย เพราะ
3
ว่า ไม่ ใช่ทุ กคนเชื่อ แต่ ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริม กําลัง ท่านทัง้ หลาย และทรงป้องกัน
ท่านไว้ให้พ้นจากการชัว่ ร้าย 4 เรามีความมัน
่ ใจในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเกี่ยวกับท่านว่า ท่านกําลังประพฤติและ
จะประพฤติ ต่อไปตามที่ เรากําชับท่าน 5 ขอองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงนําใจของท่านทัง้ หลายให้เข้าในความรัก
ของพระเจ้า และอดทนในการรอคอยพระคริสต์
จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
บัดนี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอกําชั บท ่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า จง
ปลีก ตัว ของท่านออกไปจากพี่ น้องทุก คนที่ อยู่ อย่างเกะกะ และไม่ ดําเนิ น ตามโอวาทซึ่ง เขาได้ รบ
ั จากเรา
7 เพราะว่า ตั วท ่านเองก็ รู อ
้ ยู่ว่า ท่านควรจะทํา ตามเราอย่างไร เพราะเรามิ ได้ ประพฤติ เกะกะเลยเมื่อ เราอยู่
ในหมู่พวกท่าน 8 และเรามิได้ ทานอาหารผู้ใดเปล่าๆ แต่ เราได้ ทําการหนั กด้วยความพากเพียรทัง้ กลางคืน
และกลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่ งคนใดในพวกท่าน 9 มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ แต่ว่าเพื่อทําตัว
เป็น แบบอย่างให้ท่านทัง้ หลายทํา ตามเรา 10 แม้ เมื่อ เราอยู่ กับ พวกท่าน เราก็ ได้ กําชั บท ่า นอย่างนี้ ว่า ถ้า ผู้
ใดไม่ยอมทํางาน ก็อย่าให้เขากิน 11 เพราะเราได้ยินว่า มีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกะกะ ไม่ทํางานอะไร
เลย แต่ ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่น 12 เราจึงกําชับและเตือนสติ คนเช่นนั ้นโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราว่า ให้ เขาทํางานด้วยใจสงบ และกิน อาหารของตนเอง 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะ
กระทํา การดี เลย 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราในจดหมายฉบั บน ี้ จงจดจํา คนนั ้น ไว้ อย่า สมาคมกับ
เขาเลย เพื่อเขาจะได้อาย 15 อย่าถือว่าเขาเป็นศั ตรู แต่จงเตือนสติเขาฉั นพี่น้องคนหนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทัง้ หลายทุกเวลาและทุกทาง ขอให้องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทุก คนเถิด 17 นี่ แหละเป็น คํา คํานั บ ของข้าพเจ้า คือ เปาโล ที่ เข ียนด้วยมือ ของ
ข้าพเจ้า เอง ซึ่ง เป็น เครือ
่ งหมายในจดหมายทุก ฉบับ ข้าพเจ้า จึง เขียนเช่น นี้ 18 ขอให้ พระคุณ ของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิ
กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
6
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนใี้ นปีค�ศ� 65 ยูนิ เกมารดาของทิโมธีเป็นชาวยิว บิดาของท่านเป็นชาวกรีก
และโลอิส ยายของท่านก็เป็นคริสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิโมธีได้รับเชื่อที่เมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล แล้วทิโมธีได้รับพิธีสุหนัตจากเปาโล (กจ 16:3)
หลังจากนั ้นเปาโลได้พาทิโมธีรว่ มทางไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับ ของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิ โมธี และทิตั ส ถูก เรียกโดยทัว่ ไปว่า “จดหมายสําหรับ ศิษ ยา
ภิ บาล� จดหมายสามฉบั บน ี้ ได้ ชื่อ นั ้น เพราะว่า ได้ เข ียนถึง ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์ ซ่ึง เป็น ผู้ เลี้ยงดู คนของ
พระเจ้า ในสถานที่ ต่างๆ จดหมายฉบับ แรกจากเปาโลถึง ทิ โมธี นี้ อาจจะเขียนขึ้น หลัง จากเปาโลออกจาก
เมืองเอเฟซัส ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย (1:3; กจ 20:1) หรือ อาจจะเขียนขึ้น หลัง จากที่ เปาโลได้ รบ
ั การปลด
ปล่อยจากคุกที่กรุ งโรม ทิโมธีอาจจะเป็นศิษย์ที่สนิทที่สุดกับเปาโล เพราะเปาโลได้เรียกท่านว่า “ผู้เป็นบุตร
แท้ของข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้สอนทิโมธีเกี่ยวกับหน้าที่ของศิษยาภิบาลของคริสตจักร
ท้องถิน
ื ๆและเกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
่ คือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคริสตจักรอ่น
คําคํานั บ

1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์

ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา และ
พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา 2 ถึง ทิโมธี ผูเป็
้ นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณ
และพระกรุ ณาและสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
คําเตือนเรือ
่ งคําสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอร้องให้ ท่านคอยอยู่ ในเมืองเอเฟซัส เพื่อ
ท่านจะได้ กําชับบางคนไม่ให้เขาสอนคําสอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ให้เขาใส่ใจในเรือ
่ งนิ ยายต่างๆและเรือ
่ งลําดับวงศ์
ตระกูลอันไม่รู จบ
้ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจําเริญในทางของพระเจ้า อันดําเนิ นไปด้วย
ความเชื่อ ก็จงกระทําดังนั ้น 5 แต่จุดประสงค์แห่งพระบัญญัตินั ้นกคื
็ อ ความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และ
จากจิต สํานึ กอ ันดี และจากความเชื่ ออ ัน จริงใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิด จุด ประสงค์ เลี่ยงไปจากสิง่ เหล่า นี้ หลงไป
ในทางพูดเหลวไหล 7 และแม้วา่ เขาไม่เข้าใจคําที่เขากล่าวทัง้ สิง่ ที่เขายืนยัน เขาก็ยงั ปรารถนาเป็นอาจารย์
ฝ่ายพระราชบัญญัติ 8 แต่เราทัง้ หลายรูอยู
้ ว่
่ าพระราชบัญญัตินั ้นดี ถ้าผูใ้ ดใช้ให้ถูกต้อง 9 คือโดยรูว้ า่ พระราช
บัญญัตินั ้นมิได้ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรม แต่ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนอยูน
่ อกพระราชบัญญัติและ
คนดื้ อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่ บริสุทธิและคนหมิ
น
์
่ ประมาท คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่
คนฆ่าคน 10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆที่ขัดกับคําสอนอัน
ถูกต้อง 11 ตามที่ มี อยู่ในข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศี ของพระเจ้าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ ได้ ทรงมอบไว้
กับข้าพเจ้านั ้น
3

คําพยานของเปาโล
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ทรงชู กําลัง ข้าพเจ้า ด้วยว่า พระองค์
ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตัง้ ข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ 13 ถึงแม้ว่าเมื่อก่อน
นั ้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิน
ั พระกรุ ณา เพราะ
่ ประมาท ข่มเหง และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รบ
ว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทําอย่างนั ้นกได้
็ กระทําไปโดยความเขลาเพราะความไม่เชื่อ 14 และพระคุณแห่งองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรานั ้ นมีมากเหลือล้น พร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซู คริสต์ 15 คํานี้ เป็น
คําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง้ ปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาป
ให้รอด และในพวกคนบาปนั ้น ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 16 แต่ ว่าเพราะเหตุ นี้ เองข้าพเจ้าจึงได้ รบ
ั พระกรุ ณา คือ
ว่าเพื่อพระเยซู คริสต์ จะได้ ทรงสําแดงความอดกลัน
้ พระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั ้น
ให้เป็น แบบอย่างแก่ คนทัง้ ปวงที่ ภายหลัง จะเชื่อ วางใจในพระองค์ แล ้ว รับ ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์ 17 บัดนี้ พระเกียรติ
และสง่าราศี จงมีแด่พระมหากษั ตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิ รน
ั ดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ซึ่งมิได้ปรากฏแก่ตา
พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่ พระองค์ เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 18 ทิ โมธีบุ ตรเอ๋ย คํากําชับนี้ข้าพเจ้าได้
ให้ไว้กั บท่านตามคําพยากรณ์ ซ่ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่านั ้นท่านจะได้ เข้าสู้ รบได้ ดี 19 จง
ยึดความเชื่อไว้และมีจิ ตสํานึ กอันดี ซึ่งข้อนี้ บางคนได้ ละทิง้ เสีย ความเชื่อของเขาจึ งอับปางลง 20 ในคนเห
ล่านั ้ นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ มอบไว้แก่ ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้ เรียนรู ที
้ ่ จะไม่หมิน
่
ประมาท
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คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษั ตริย์ ผู้นําประเทศ และคนทัง้ ปวง
เหตุ ฉะนั ้ นก ่อนสิ่ งอ่น
ื ใด ข้าพเจ้า ขอเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ วงิ วอนอธิษฐานทูล ขอ และขอบพระคุณ
เพื่อ คนทัง้ ปวง 2 เพื่อ กษั ตริย์ทัง้ หลายและคนทัง้ ปวงที่ มี ตําแหน่ ง สูง เพื่อ เราจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างเงียบๆ
และ สงบ สุข ใน ทาง ที่ เป็น อย่าง พระเจ้า และ อย่าง ซื่ อสัตย์ 3 การ เช่น นี้ เป็นการ ดี และ เป็ นที ่ ชอบ ใน สาย
พระเนตรของพระเจ้า พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา 4 ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทัง้ ปวงรอด และให้มาถึงความ
5
รู ใ้ นความจริง นั ้น ด้วยเหตุ ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียวและมี คนกลางแต่ ผู้ เดียวระหว่างพระเจ้า กับ มนุษย์ คือ
พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงสภาพเป็น มนุษย์ 6 ผู้ ทรงประทานพระองค์ เองเป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คนทัง้ ปวง เหตุการณ์
นี้ เป็น พยานในเวลาอัน เหมาะ 7 และสําหรับ การนี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ถู กตัง้ ไว้เป็น นั ก เทศน์ และเป็ นอ ัค รสาวก
(ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย� และเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติ
8 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ผู้ ชายทัง
้ หลายอธิษฐานในที่ ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโส
และการเถียงกัน
1

คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร
ฝ่าย พวก ผู้ หญิ งก ็ เหมือน กัน ให้ แต่ ง ตัว สุภาพ เรียบร้อย พร้อม ด้วย ความ รู จ
้ ัก ละอาย และ ความ มี
สติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ ถัก ผมหรือ ประดับ กายด้วยเครือ
่ งทองและไข่ มุ กหรือ เสื้อผ้า ราคาแพง 10 แต่ ให้ ประ
ดับด้วยการกระทําดี (ซึ่งสมกับหญิงที่ ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า� 11 ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจ
นอบน้ อมทุกอย่าง 12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผูหญิ
้ งสัง่ สอนหรือใช้อาํ นาจเหนื อผูชาย
้
แต่ให้เขานิ่ งๆอยู่ 13 ด้วย
ว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงทรงสร้างเอวา 14 และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิงนั ้น
ได้ถูกหลอกลวงจึงได้ละเมิด 15 แต่ถึงกระนั ้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทัง้ หลายยังดํารงอยู่
ในความเชื่อ ในความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ
9

3
คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
1 คํานี้ เป็ นคําจริง คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ศิษยาภิบาล คนนั ้นกป
็ รารถนากิจการงานที่ประเสริฐ
2 ศิษ ยาภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็ น คนที่ ไม่มี ใครติ ได้ เป็ น สามี ของหญิง คนเดียว เป็ น คนรอบคอบ เป็ น คนรู จ
้ ัก
ประมาณตน เป็น คนมี ความประพฤติ ดี มี อัชฌาสัย รับแขกดี เหมาะที่ จะเป็ นคร ู 3 ไม่ ดื่ม เหล้า องุน
่ ไม่ เป็น
นั กเลง ไม่เป็นคนโลภมักได้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน 4 ต้องเป็นคนครอบ
ครองบ้านเรือนของตนได้ดี บังคับบัญชาบุตรทัง้ หลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง 5 (เพราะว่าถ้า
ชายคนใดไม่รู จั
้ กครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั ้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้� 6 อย่าให้ผูที
้ ่
กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิง่ และก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญามาร 7 นอก
นั ้นเขาจะต้องมีช่อ
ื เสียงดีในคนภายนอก เกรงว่าเขาจะเป็นที่ติเตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญามาร
คุณสมบัติของผู้ช่วย

8 ฝ่ายผูช
้ ว
็ นเดียวกัน
่ ยนั ้นกเช่

คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิน
่ มาก ไม่เป็น
้ ไม่สนใจเหล้าองุน
คนโลภมักได้ 9 และเป็นคนยึดมัน
่ ในข้อลึกลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสํานึ กผิดและชอบอันบริสุทธิ์ 10 จงลอง
ดูคนเหล่านี้ เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตําหนิ แล้ว จึงตัง้ เขาไว้ในตําแหน่ งผูช่
้ วย 11 ฝ่ายพวกภรรยา
ของเขาก็ เหมือนกัน ต้องเป็น คนสง่า ผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้ อื่น เป็น คนรู จ
้ ัก ประมาณตน และเป็น คนสัตย์ ซ่ ือ
ในสิง่ ทัง้ ปวง 12 จงให้ผู้ ช่วยนั ้น เป็น สามี ของหญิง คนเดียว และบังคับ บัญชาบุตรของตน และปกครองบ้าน
เรือนของตนได้ ดี 13 เพราะว่าคนที่ กระทําการในหน้าที่ ผู้ช่วยได้ ดี ก็ได้ ตําแหน่ งอันมีหน้ามีตา และมีใจกล้า
เป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์
ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่

14 ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนฝากมายังท่าน

หวังใจว่าไม่ชา้ ไม่นานข้าพเจ้าจะมาหาท่าน 15 แต่หากว่า
ข้าพเจ้า มาช้า ท่านก็ จะได้ รู ้ว่า ควรประพฤติ อย่างไรในครอบครัว ของพระเจ้า คือ คริสตจักรของพระเจ้า ผู้
ดํารงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง 16 ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่และลึ กลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้ อหนั ง พระวิญญาณได้ทรงพิสูจนแล้
์ ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผูประกาศ
้
พระองค์แก่ชนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี
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พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ
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1 บัดนี้ พระวิญญาณได้ ตรัส ไว้ อย่างชัด แจ้ง ว่า ในกาลภายหลัง จะมี บางคนละทิง
้ ความเชื่อ โดยหัน ไป
เชื่อ ฟัง วิญญาณที่ ล่อลวง และฟัง คํา สอนของพวกผี ปิศาจ 2 การหน้า ซื่อ ใจคดของคนที่ พูด โกหก คือ ทํา ไป
ทัง้ รู ๆ้ เหมือนอย่างกับ เอาเหล็ก แดงนาบลงไปบนจิตสํานึ ก ผิด ชอบของเขา 3 เขาห้ามทําการสมรส ไม่ ให้รับ
ประทานอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผูที
้ ่เชื่อและรู จ
้ ักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณ 4 ด้วยว่าสิง่
สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิง่ เดียว
5 เพราะว่าสิง
่ เหล่านั ้นเป็นของที่ชาํ ระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐาน

ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์

ถ้า ท่านจะให้ พวกพี่ น้องระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ท่านก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ ดี ของพระเยซู คริสต์ เจริญ ด้วยพระ
วจนะแห่ง ความเชื่อ และด้วยหลัก คํา สัง่ สอนอัน ดี ที่ ท่านได้ ประพฤติ ตามนั ้น 7 แต่ จงหลีก เลี่ยงจากนิ ยาย
อันหยาบคาย และนิ ยายซึ่งยายเคยเล่าให้ฟังนั ้น จงฝึกตนในทางที่ เป็นอย่างพระเจ้า 8 เพราะว่าการฝึกทา
ิ ปัจจุบัน
งกายนั ้นมประโยชน์
ี
อยูบ้
่ าง แต่ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ ในทุกทาง คือมพ
ี ระสัญญาสําหรับชีวต
และชีวต
ิ อนาคตด้วย 9 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริงและสมควรที่ คนทัง้ ปวงจะรับไว้ 10 ด้วยเหตุ นี้ เราจึงตรากตรํา
ทํางานและทนสู้ ก็ เพราะเรามี ความหวัง ใจในพระเจ้า ผู้ ดํารงพระชนม์ ผู้ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของคน
ทัง้ ปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ 11 จงบัญชาและสัง่ สอนสิง่ เหล่านี้
6

จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
แต่จงเป็นแบบอย่างของคนทัง้ หลายที่เชื่อ ทัง้ ในทางวาจา
ในการประพฤติ ในความรัก ในนํ้าใจ ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์ 13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการเทศนา
และในการสัง่ สอน จนกว่าเราจะมา 14 อย่าละเลยของประทานที่ มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่าน
ตามคําพยากรณ์ เมื่อคณะเพรสไบเตรีได้เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ในข้อความเหล่านี้ ฝังตัวท่านไว้
ในการนี้ ทีเดียว เพื่อความจําเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทัง้ ปวง 16 จงระวังตัวท่านและคําสอนของ
ท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ ให้มัน
่ เพราะเมื่อกระทําดังนั ้น ท่านจะช่วยทัง้ ตัวท่านเองและคนทัง้ ปวงที่ฟังท่านให้
รอดได้
12 อย่าให้ผู้ใดดู หมิน
่ ความหนุ่มแน่ นของท่าน

1 อย่าพูดสบประมาทคนมีอาวุโส
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แต่จงตักเตือนเขาเสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่มๆทัง้ หลายเป็นเสมือนพี่
หรือน้ อง 2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาวๆก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้ องสาว ด้วย
ความบริสุทธิ์ทัง้ หมด
คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน
แต่ ถ้า แม่ ม่ายคนใดมี ลูก หลานก็ ให้ลูก หลานนั ้น เรียนเพื่อ ให้รู จั
้ ก ที่ จะ
ปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตน เพราะว่าการกระทําเช่นนี้ เป็นการ
ดีและเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า 5 ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายอย่างแท้จริง และอยูต
่ ามลําพังแต่ผู้เดียว
นั ้น จงวางใจในพระเจ้า และดํารงอยู่ในการวิงวอนและการอธิษฐานทัง้ กลางคืนและกลางวัน 6 ส่วนผู้หญิง
ที่ ปล่อยตัว ในการสนุกสนานนั ้น ก็ ตายแล้ วท ง
ั ้ เป็นๆอยู่ 7 จงกําชับ ข้อความเหล่า นี้ เพื่อ เขาจะไม่ ถู กตําหนิ
8 แต่ ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง
่ คนในบ้านเรือนของตน ผู้นั ้ นก็ได้ปฏิเสธ
ความเชื่อ เสีย แล้ว และชัว่ ยิง่ กว่า คนที่ ไม่ ได้ เชื่อ เสี ยอ ีก 9 อย่า ให้ แม่ ม่ายคนใดที่ อายุ ตํ่า กว่า หกสิบ ปี ลงชื่อ
ในทะเบียนแม่ ม่าย จะต้องเป็น ภรรยาของชายคนเดียว 10 และจะต้องเป็น ผู้ ที่ ได้ ชื่อ ว่า ได้ กระทํา ดี เช่น ได้
เอาใจใส่ เลี้ยงดู ลูก ได้ มีน ้าํ ใจรับรองแขก ได้ ล้างเท้า วิ สุทธิ ชน ได้ สงเคราะห์ คนที ่ มี ความทุกข์ ยาก และได้
บําเพ็ญคุณความดีทุกอย่าง 11 แต่ แม่ม่ายสาวๆนั ้นอย่ารับขึ้นทะเบียน เพราะว่าเมื่อเขาหลงระเริงห่างจาก
พระคริสต์ ไปแล้ว ก็ ใคร่จะสมรสอีก 12 เขาจะต้องได้ รบ
ั พระอาชญา เพราะเขาได้ ทิง้ ความเชื่อ เดิม ของเขา
13 นอกจากนั ้น เขาก็ จะกลายเป็ น คนเกียจคร้าน เท ี่ยวไปบ้านนี้ บ้านนั ้น และมิ ใช่ แต่ เก ียจคร้านเท่านั ้น แต่
ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่งกับเรือ
่ งของผู้อื่น พู ดสิง่ ซึ่งไม่ควรจะพูด 14 เหตุ ฉะนั ้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวก
แม่ ม่ายสาวๆนั ้ นม ี สามี มี บุตร และดู แลบ ้านเรือน เพื่ อม ิ ให้ ศัตรู มี ช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วยว่า มี บางคนได้
หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้าชายหรือหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีแม่ม่าย ก็ ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็นภา
ระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ
3 จงให้ เกียรติ แก่ แม่ ม่ายไร้ที่ พ่ง
ึ 4

จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี

17 จงถือว่าผู้ปกครองที่ ปกครองดีนั้นสมควรได้รบ
ั เกียรติสองเท่า

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ปกครองที่ทํางาน
หนั กในการเทศนาและสัง่ สอน 18 เพราะพระคัมภีรกล่
์ าวว่า ‘อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวด
ข้าวอยู�
่ และ ‘ผู้ทํางานสมควรจะได้ รบ
ั ค่าจ้างของตน� 19 อย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครองคนใด เว้น
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เสียแต่จะมีพยานสองสามคน 20 สําหรับผูป
้ กครองที่ยงั คงกระทําบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทัง้ ปวง เพื่อ
ผู้อ่น
ื จะได้เกรงกลัวด้วย 21 ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อพระเยซูคริสต์เจ้า และต่อเหล่า
ทูต สวรรค์ ที่ ทรงเลือกสรรไว้แล ้ วน น
ั ้ ให้ท่านรักษาข้อความเหล่า นี้ ไว้โดยไม่ เห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด และไม่ กระทํา
การใดๆด้วยใจลําเอียง 22 อย่า ด่วนวางมือ เจิม ผู้ ใด และอย่า มี ส่วนร่วมในการกระทําบาปของผู้ อ่น
ื เลย จง
รักษาตัวให้บริสุทธิ์ 23 อย่าดื่มแต่น้ําอีกต่อไป แต่จงใช้น้ําองุน
่ บ้างเล็กน้ อย เพื่อประโยชน์ แก่กระเพาะอาหาร
ของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนื องๆ 24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่นขึ้นก่อน แล้วก็นําเขาไปถึงที่
พิพากษา แต่ การผิด ของบางคนนั ้น จะตามหลัง เขาไป 25 ฝ่ายการดี ของบางคนก็ ปรากฏเด่ นขึ้ นก ่อนด้วย
เหมือนกัน และการนอกนั ้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้

6

คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส
1 จงให้คนทัง
้ หลายที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาส ถือว่านายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รบ
ั เกียรติยศ
ทุกสถาน เพื่อพระนามของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์ จะมิได้ ถู กหมิน
่ ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่านั ้นผู้มี
นายเป็น ผู้ มี ความเชื่ อก ็ อย่า ให้ เขาประมาทนาย เพราะว่า เหตุ ที่ ได้ มาเป็น พี่ น้องกัน แล้ว แต่ ยิง่ กว่า นั ้น เขา
ต้องรับใช้นายให้ดีข้น
ึ เพราะเหตุวา่ นายผู้ที่จะได้รับประโยชน์ เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็ นที่รัก ข้อความเหล่านี้ จง
สัง่ สอนและตักเตือนกัน
ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมหลั
ี ก คือพระวจนะของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็นเจ้าของเรา และคํา สอนที่ สมกับทางของพระเจ้า 4 ผู้ นั ้ นก็เป็นคนทะนงตัว และไม่ รู อะไร
้
แต่ ชอบ
ทุ่มเถียงและโต้ แย้งในเรือ
่ งคํา ซึ่งเป็นเหตุ ให้เกิดการอิจฉากั น การทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การ
ไม่ไว้วางใจกัน 5 และการวิวาทที่ด้ ือดึงของผูมี
้ ใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กําไรนั ้นเป็นทางของ
พระเจ้า จงถอนตัวไปเสียจากคนเช่นนี้ 6 แต่ว่าทางของพระเจ้าพร้อมทัง้ ความสุขใจก็เป็นกําไรมาก 7 เพราะ
ว่า เราไม่ ได้ เอาอะไรเข้า มาในโลกฉั นใด เราก็ เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ ได้ ฉั น นั ้น 8 แต่ ถ้า เรามี อาหารและ
เสื้อผ้า ก็ ให้ เราพอใจด้วยของเหล่า นั ้น เถิด 9 ส่วนคนเหล่านั ้ นที ่ อยากรํา่ รวยก็ ตกอยู่ ในการทดลองและติด
บ่วงแร้ว และในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขลาและเป็นภัยแก่ ตัว ซึ่งทําให้คนเราต้องจมลงถึงความพินาศ
เสื่อมสูญไป 10 ด้วยว่าการรักเงินนั ้นเป็นรากเหง้าแห่งความชัวท
ั ้ สิน
่ ง
้ ขณะที่บางคนโลภสิง่ เหล่านี้ จึงได้หลง
ไปจากความเชื่อนั ้น และทิม
่ แทงตัวของเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก
3 ถ้าผูใ้ ดสอนผิดไปจากนี้

คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
โอ ผู้ เป็น คนของพระเจ้า แต่ ท่านจงหลีก หนี เสีย จากสิง่ เหล่า นี้ จงมุ่ งม น
ั ่ ในความชอบธรรม ในทาง
ของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุ ภาพ 12 จงต่อสู้อย่างเต็มกําลังเพื่อความเชื่อ
จงยึด ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงเรียกให้ ท่านรับ ในเมื่อ ท่านได้ รบ
ั เชื่อ อย่างดี ต่อ หน้า พยานหลายคน
13 ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระเนตรพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวต
ิ แก่สิ่งทัง้ ปวง และต่อพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรง
เป็น พยานอัน ดี ต่อ หน้า ปอนทิ อส
ั ปี ลาต 14 ให้ ท่านรักษาคํา บัญชานี้ ไว้อย่า ให้ ด่างพร้อย และอย่า ให้ มี ที่ ติ ได้
จนถึง เวลาที่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะเสด็จ มา 15 ซึ่ง พระองค์ จะทรงสําแดงให้ปรากฏใน
เวลาของพระองค์ คือพระองค์ ผู้เสวยสุขและทรงฤทธิส
์ ูงสุดแต่ พระองค์ เดียว พระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริ
ย์ ทัง้ ปวง และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า นายทัง้ ปวง 16 พระองค์ ผู้ เดียวทรงอมตะ และทรงสถิต ในความ
สว่างที่ซ่ึงไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผูซึ
้ ่งมนุษย์ไม่เคยเห็น และจะเห็นไม่ได้ พระเกียรติและฤทธานุภาพจงมีแด่
พระองค์ นั ้น สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 17 จงกําชับ คนเหล่านั ้ นที ่ มัง่ มี ฝ่ายโลก อย่า ให้มี ใจถือ มานะทิฐิ อย่า ให้
ความหวัง ของเขาอิง อยู่ กับ ทรัพย์ อนิ จจัง แต่ ให้หวัง ในพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ผู้ ทรงประทานสิง่ สารพัด
ให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปี ติยินดี 18 จงกําชับเขาให้กระทําการดี ให้รํา่ รวยในการดี
นั ้น ให้มีใจพร้อมที่ จะให้ทาน ให้มีใจกว้างขวาง 19 และสํ่าสมไว้เป็นรากอันดีสําหรับตัวของตนเผื่อเวลาข้าง
หน้า เพื่อ ว่า เขาจะยึด ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิ โมธีเอ๋ย จงรักษาสิง่ ที่ ได้ ฝากไว้กับ ความไว้วางใจของท่าน จง
หลีก เลี่ยงคํา พูด ที่ ลบหลู่ และไร้ประโยชน์ และการคัดค้านของสิง่ ที่ เรียกกัน อย่างผิดๆว่า เป็น ศาสตร์ความ
รู ้ 21 ซึ่ง บางคนสําคัญ ผิ ดอย ่างนั ้น จึง ได้ พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธี ได้เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่งเป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย ปาคาทีอานา�
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2 ทิโมธี 1:1

961

2 ทิโมธี 2:6

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลติดคุกที่ กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาที่ ท่านใกล้ จะ ถู กประหารชีวต
ิ ท่านได้
เข ียนจดหมายอําลาไปถึง ทิ โมธี และขอให้ทิ โมธีม าหาท่าน เพราะฉะนั ้น จดหมายฉบั บท ี่ 2 ถึง ทิ โมธีนี้ เป็น
จดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่อยูในพระคั
่
มภีร ์
ในจดหมายฉบั บน ี้ เราได้ เห ็น ความหวังอ ัน ชื่นชมยินดี ของเปาโล ซึ่ง เป็น จดหมายแห่ง ชัยชนะและเป็น
เสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดี ของผู้ที่ มีชัยชนะแห่งความตาย ได้ เน้ นถึงความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า
ท่านได้ อธิบายถึงสิง่ ต่างๆที่ จะเกิดขึ้นในยุคนี้ (บทที่ 3) และพูดถึงการเตรียมพร้อมที่ จะไปสวรรค์ ของท่าน
ด้วย ซึ่งเปาโลเชื่อว่าจะสําเร็จอีกไม่นาน เปาโลได้สอนทิโมธีว่า ทิโมธีควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่
ท่านไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ตามพระสัญญาแห่ง ชีวต
ิ ซึ่ งม ี ใน
พระเยซู คริสต์ 2 ถึง ทิ โมธี บุ ตรที่รก
ั ของข้าพเจ้า ขอพระคุณ และพระเมตตาและสันติสุข จากพระเจ้า พระ
บิดา และพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้
ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ด้วยจิต สํานึ กอ ัน บริสุทธิ์ สืบ มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง
ท่านในคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า มิ ได้ หยุด หย่อนทัง้ กลางวัน กลางคืน 4 ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอ ัน มากที่ จะเห็น
ท่าน ระลึกถึงนํ้าตาของท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มไปด้วยความยินดี 5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันแท้นั้น
ซึ่ งม ี อยู่ ในท่าน และซึ่ง เมื่ อก ่อนได้ มี อยู่ ในโลอิส ยายของท่าน และซึ่ง ได้ มี อยู่ ในยู นี สมารดาของท่าน และ
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมน
ั ่ คงว่ามีอยู่ในท่านด้วย 6 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้า
ที่ มี อยู่ ในท่าน โดยการวางมือ ของข้าพเจ้า นั ้น ให้รุง่ เรืองขึ้น 7 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงประทานจิต ที่ ขลาด
กลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา 8 เหตุฉะนั ้นอย่า
ละอายคํา พยานแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา หรือ ของตัว ข้าพเจ้า ที่ ถู กจองจํา อยู่ เพราะเห็น แก่ พระองค์
แต่จงมีส่วนในการยากลําบาก เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิเ์ ดชแห่งพระเจ้า 9 ผู้ทรงช่วยเราให้
รอด และได้ทรงเรียกเราด้วยคําทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การกระทําของเรา แต่เพราะเห็นแก่
พระประสงค์ ของพระองค์ เองและพระคุณ ซึ่ง ทรงประทานแก่ เราในพระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลกมา
นั ้น 10 แต่บัดนี้ ได้ทรงสําแดงให้ประจักษ์ โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรง
กําจัด ความตายให้ สูญ สิน
ิ และสภาพอมตะให้ กระจ่างแจ้ง โดยข่าวประเสริฐ 11 สําหรับ
้ และได้ ทรงนํา ชีวต
ข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้เป็นนั กเทศน์ และเป็นอัครสาวก และเป็นครูของพวกต่างชาติ
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เปาโลเชื่อมน
ั ่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
เพราะเหตุ นั้น เองข้าพเจ้า จึง ได้ ทนทุกข์ ลําบากเช่น นี้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละอาย เพราะว่า ข้าพเจ้า
รู จ
้ ัก พระองค์ ที่ ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ และข้าพเจ้า เชื่ อม ั ่นว ่า พระองค์ ทรงฤทธิ์สามารถรักษาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้
กับ พระองค์ จนถึง วัน นั ้น 13 จงถือ ไว้เป็น แบบแห่ง คํา สอนอัน ถูก ต้องที่ ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ในความเชื่อ
และความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซู คริสต์ 14 ข้อความอันดี นั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่าน ท่านจงรักษาโดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่ สถิตอยู่ในเรา 15 ท่านก็ทราบแล้ วว่า คนทัง้ ปวงที่ อยู่ในแคว้นเอเชียนั ้นต่างก็ผละไปจาก
ข้าพเจ้า ในพวกนั ้ นม ี ฟี เจล ัส และเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ ด้วย 16 ขอองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเมตตาแก่
ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสด้วยเถิด เพราะเขาได้กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ และเขาไม่ละอายต่อโซ่ตรวน
ของข้าพเจ้าเลย 17 แต่ ขณะเมื่อเขาอยู่ในกรุ งโรม เขาได้ อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้า 18 และเขาได้
ปรนนิ บัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู ด
้ ีอยูแล้
่ ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระ
เมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั ้นด้วยเถิด
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2
ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า

1 เหตุฉะนั ้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมอยู
ี ในพระเยซู
่
คริสต์ 2 จงมอบคําสอนเหล่า

นั ้นซึ่งท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตย์ซ่ ือ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย 3 ฉะนั ้น
ท่านจงทนการยากลําบากดุจ ทหารที่ ดี ของพระเยซู คริสต์ 4 ไม่มี ทหารคนใด เมื่อ เข้า ประจํา การแล้ว จะไป
ห่วงใยกับ การทํา มาหากิน ของเขาในชี ว ิตน ี้ เพื่อ ผู้ ที่ ได้ เลือกเขาให้ เป็น ทหารนั ้น จะได้ ชอบใจ 5 และถ้า ผู้ ใด
จะเข้าแข่งขันกัน เขาก็ คงมิได้ สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่ เขาได้ ปฏิบัติตามกฎ 6 กสิกรผู้ตรากตรําทํางานก็ ต้อง
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เป็นคนแรกที่ได้รับผล 7 จงใคร่ครวญถึงสิง่ ที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิด ด้วยองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงประทานความ
เข้าใจให้ แก่ ท่านในทุก สิง่ 8 จงระลึก ถึง พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงสืบ เชื้อ สายจากดาวิด ได้ ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น
มาจากความตาย ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั ้น 9 และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงทน
ทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านั ้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้ 10 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงยอม
ทนทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ ผู้ที่ ทรงเลือกสรรไว้นั ้น เพื่อเขาจะได้ รบ
ั ความรอดด้วย ซึ่งมีอยู่ในพระเยซู คริสต์
พร ้ อมทัง้ สง่า ราศี นิ รน
ั ดร์ 11 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง คือ ถ้า เราตายกับ พระองค์ เราก็ จะมี ชี วิตอยู่ กับ พระองค์
เช่นกัน 12 ถ้าเราทนความทุกข์ทรมาน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์
ก็ จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน 13 ถ้าเราไม่ เชื่อ พระองค์ ก็ ยังทรงไว้ซ่ึงความสัตย์ซื่อ เพราะพระองค์ จะปฏิเสธ
พระองค์เองไม่ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้ หลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้ และกําชับเขาต่อพระพักตร์องค์พระผู้
เป็นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรือ
่ งถ้อยคํา ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ เลย แต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไป 15 จง
หมัน
่ ศึกษาค้นคว้า เพื่อ สําแดงตนเองให้ เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า เป็น คนงานที่ ไม่ ต้องละอาย แยกแยะ
พระวจนะแห่ง ความจริงนั ้น ได้ อย่างถูก ต้อง 16 แต่ จงหลีก ไปเสีย จากถ้อยคํา หมิน
่ ประมาทและไร้ประโยชน์
เพราะคําอย่างนั ้นย่อมก่อให้เกิดอธรรมมากยิง่ ขึ้น 17 และคําพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้ อร้าย
ในพวกนั ้นมีฮีเมเนอัสกับฟิเลทัสเป็นต้น 18 คนทัง้ สองนั ้นได้หลงจากความจริง โดยพูดว่าการฟื้ นจากความ
ตายนั ้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทําลายความเชื่อของบางคนเสีย 19 แต่ว่ารากฐานแห่งพระเจ้านั ้นอยูอย่
่ าง
มัน
่ คง โดยมีตราประทับไว้ว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงรู จ
้ ักคนเหล่านั ้นทีเ่ ป็นของพระองค์� และ ‘ให้ทุกคนซึ่ง
ออกพระนามของพระคริสต์ละทิง้ ความชัว่ ช้าเสีย�
ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ
แต่ ว่า ในบ้านใหญ่ หลัง หนึ่ งๆมิ ได้ มี แต่ ภาชนะทองและเงิน เท่านั ้น แต่ มี ภาชนะไม้ และภาชนะดิน ด้วย
บ้างก็มีเกียรติ และบ้างก็ไร้เกียรติ 21 เหตุฉะนั ้นถ้าผู้ใดชําระตัวให้พ้นจากสิง่ เหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะที่มี
เกียรติ ซึ่งคัดไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง 22 จง
หลีก หนี เสีย จากราคะตัณหาของคนหนุ่ม แต่ จงใฝ่ ในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติ สุข
ร่วมกับผู้ที่ ออกพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่
เป็นสาระ ด้วยรู แล
้ ้วว่าปัญหาเหล่านั ้ นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 24 ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทัง้ ปวง เหมาะที่จะเป็นครแ
ู ละมีความอดทน
25 ด้วยความอ่อนสุ ภาพจงสอนคนเหล่านั ้ นที ่ ต่อสู้ กับ ตัว เอง ถ้า พระเจ้า อาจจะทรงโปรดให้ เขากลับ ใจเสีย
ใหม่มารับความจริง 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผูซึ
้ ่งดักจับเขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของ
มัน
20

3

ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย
1 แต่ จงเข้าใจข้อ นี้ ด้วย คือ ว่า ในวัน สุ ดท้ายนั ้น จะเกิด เหตุ การณ์ กลียุค 2 เหตุ ว่า คนจะเป็ น คนรัก ตัว เอง
เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิน
่ ประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคําบิดามารดา
เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรม 3 เป็นคนไม่รก
ั ซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทําตามสัญญา เป็นคนหาความ
ใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรัง้ ใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี 4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคน
รักความสนุกสนานยิง่ กว่ารักพระเจ้า 5 เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิของทางนั
้นเขาปฏิเสธ
์
เสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผิน หน้า หนี จากเขาเสีย ด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่า นั ้น มี คนที ่ แอบไปตามบ้าน
แล้วนําหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็นเชลย แล้วพากันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรียนกัน
อยู่เสมอ แต่ ก็ ไม่ อาจเรียนรู ถ
้ ึง ความจริง เลย 8 แล ้ว ยัน เนสกับยัมเบรส์ ได้ ต่อ ต้านโมเสสฉั นใด คนเหล่า นี้ ก็
ต่อ ต้านความจริง ฉั น นั ้น เขาเป็น คนใจทราม และในเรือ
่ งความเชื่อ นั ้น เขาใช้ไม่ ได้ เลย 9 แต่ เขาจะก้าวหน้า
ไปอีก ไม่ ได้ เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่ คนทัง้ ปวง เช่น เดียวกับ ความโง่ของชายสองคนนั ้น 10 แต่
ท่านก็ประจักษ์ ชัดแล้วซึ่งคําสอน การประพฤติ ความมุ่งหมาย ความเชื่อ ความอดทน ความรัก ความเพียร
11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้า ซึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ณ เมืองอันทิโอก เมืองอิโคนี
ยู ม และเมืองลิ ส ตรา การกดขี่ ข่มเหงที่ ข้าพเจ้า ได้ ทนเอา ถึง กระนั ้ นก ็ ดี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดให้
ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิง่ เหล่านั ้นทัง้ หมด 12 แท้ จริงทุกคนที่ ปรารถนาจะดําเนิ นชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้าใน
พระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง 13 แต่คนชัว่ และคนเจ้าเล่ห์จะชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ถูก
คนอื่นล่อลวงด้วย 14 แต่ฝ่ายท่านจงดําเนิ นต่อไปในสิง่ ที่ ท่านเรียนรู แล้
้ ว และได้เชื่ออย่างมัน
่ คง ท่านก็รู ว่
้ า
ท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ
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15 และตัง
้ แต่ เด็ก มาแล้ว ที่ ท่านได้ รู พระคั
้
มภีร อ
์ น
ั บริสุทธิ์ ซึ่ งม ี ฤทธิ์สอนท่านให้ ได้ ปัญญาถึง ความรอด
โดยความเชื่อในพระเยซู คริสต์ 16 พระคัมภีรทุ
์ กตอนได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ ในการ
สอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรือ
่ งความชอบธรรม 17 เพื่อคนของ
พระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง

4
คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี
1 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และพระเยซู คริสต์ เจ้า ผู้ จะทรงพิพากษาคนเป็ น
และคนตาย เมื่อ พระองค์ เสด็จ มาปรากฏและตัง้ อาณาจักรของพระองค์ ว่า 2 จงประกาศพระวจนะ ให้ ขะ
มัก เขม้ นที ่ จะทําการทัง้ ในขณะที่ มี โอกาสและไม่ มี โอกาส จงว่า กล่าว ห้ามปราม และตัก เตือนด้วยความ
อดทนทุกอย่างและการสัง่ สอน 3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวม
ครู ไว้ให้สอนในสิง่ ที่ เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหูจากความจริง หันไปฟัง
เรือ
่ งนิ ยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวัง ระไวอยู่ ในการทัง้ ปวง จงอดทนต่อ ความทุกข์ ยากลําบาก จงทํา หน้าที่
ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทําการรับใช้ของท่านให้สําเร็จ
ชัยชนะของเปาโลในการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อพระคริสต์
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 สุ ด ข้าพเจ้า ได้ รก
ั ษาความเชื่อไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้
ไป มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูพิ
้ พากษาอันชอบธรรม
จะทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า ในวัน นั ้น และมิ ใช่ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ เดียวเท่านั ้น แต่ จะทรงประทานแก่ คนทัง้ ปวง
ที่รก
ั การเสด็จมาของพระองค์
6

ความต้องการของเปาโล

9 จงพยายามมาหาข้าพเจ้าโดยเร็ว 10 เพราะว่าเดมาสได้หลงรักโลกปั จจุบันนี้ เสียแล้ว

และได้ทิง้ ข้าพเจ้า
ไปยัง เมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ ได้ ไปยัง แคว้น กาลาเทีย ทิตั ส ได้ ไปยัง เมืองดาลมาเทีย 11 ลูก าคนเดียว
เท่านั ้นทีอยู
่ กั
่ บข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าสําหรับการ
รับ ใช้ นี้ 12 ข้าพเจ้า ได้ ส่ง ที คิก ัส ไปยัง เมืองเอเฟซัส แล้ว 13 เมื่อ ท่านมาจงเอาเสื้อ คลุม ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ฝากไว้
กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนั งสือต่างๆ และสิง่ ที่สําคัญที่สุดคือหนั งสือที่เขียนบนแผ่นหนั ง
14 อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้นได้ประทุษร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงตอบแทนเขา
ให้สมกับการกระทําของเขา� 15 ท่านจงระวังเขาให้ดีด้วย เพราะเขาได้ คัดค้านถ้อยคําของเราอย่างรุ นแรง
16 ในการแก้ คดี ครัง
้ แรกของข้าพเจ้า นั ้น ไม่มี ใครเข้า ข้างข้าพเจ้า สัก คนเดียว เขาได้ ละทิง้ ข้าพเจ้า ไปหมด
ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รบ
ั โทษเลย 17 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประ
ทั บอย ู่ กับ ข้าพเจ้า และได้ ทรงประทานกําลัง ให้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ประกาศพระวจนะได้ อย่างเต็ม ที่ เพื่อ
ให้ คนต่างชาติ ทัง้ ปวงได้ ยิน ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รอดพ้น จากปากสิงโตนั ้น 18 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโปรด
ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้าไว้จนถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์
สง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 19 ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาควิลลา และคนใน
ครัว เรือนของโอเนสิ โฟรัสด ้วย 20 เอรัส ทัส ยัง ค้างอยู่ ที่ เมืองโคริน ธ์ แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า จากโตรฟีมัส ที่ เมืองมิ
เลทัสนน
ั ้ เขายังป่วยอยู่ 21 ท่านจงพยายามมาให้ถึงก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพีน
่ ้ อง
ทัง้ หลายฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย 22 ขอพระเยซู คริสต์ เจ้ าทรงสถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณของท่าน ขอ
พระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงทิโมธี ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นศิษยาภิบาลคน
แรกแห่งคริสตจักรชาวเอเฟซัส ได้เขียนจากกรุ งโรม เมื่อเปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็ นครง
ั้
ที่สอง]
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนใี้ นปีค�ศ� 67 ทิตัสเป็นชาวกรีกซึ่งรับเชื่อโดยเปาโล ทิตัสไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
พร้อมกับเปาโลในครัง้ ที่พวกคริสเตียนได้ปรึกษากันถึงเรือ
่ งพระราชบัญญัติของโมเสสกับชาวต่างชาติ เรา
รู ไม่
้ มากเกี่ยวกับทิตัส นอกจากว่าเปาโลให้ท่านอยูที
่ ่เกาะครีตเพื่อจะช่วยในการตัง้ คริสตจักรที่นั ่น
จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็เหมือนอย่างจดหมายสองฉบับที่เปาโลเขียนถึงทิโมธี เปาโลไว้ใจในทิตัสอย่างมาก และ
เรียกท่านว่า “เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลาที่เปาโลไม่สบายและท้อใจ ทิตัสได้เดิน
ทางจากเมืองโครินธ์มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่งเป็นการหนุนใจท่านอย่างมาก (2 คร 2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนี้มีคําสอนสําหรับผู้รับใช้ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป

คําคํานั บ
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เนื่ องด้วยความเชื่อของผู้ที่ พระเจ้าได้ทรง
เลือกสรรไว้ และให้รู จั
้ กความจริงตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่สามา
รถตรัสมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ก่อนสร้างโลก 3 แต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระ
วจนะของพระองค์ ปรากฏด้วยการเทศนา ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั มอบไว้ ตามพระบัญญั ติ ของพระเจ้า ผู้ทรงช่วย
เราทัง้ หลายให้รอด 4 ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณ พระเมตตา และ
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชว
่ ับท่านเถิด
่ ยให้รอดของเรา จงดํารงอยูก
1 เปาโล

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต

5 เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีต

ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิง่ ที่ยงั บกพร่องให้เรียบร้อย และ
ตัง้ ผู้ ปกครองไว้ทุ กเมืองตามที่ ข้าพเจ้า ได้ กําชั บท ่านแล้ว 6 คือ ถ้า มี ใครไม่ มี ข้อ ตําหนิ เป็น สามี ของหญิง คน
เดียว มี บุ ตรสัตย์ซื่อ และไม่ มี ใครกล่าวหาว่าบุตรนั ้นเป็นนั กเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง 7 เพราะว่าศิษยาภิ
บาลนั ้น ในฐานะที่เป็นผู้รบ
ั มอบฉั นทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตําหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิง่ ไม่เป็นคน
เลือดร้อน ไม่เป็นนั กเลงสุ รา ไม่เป็นนั กเลงหัวไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ 8 แต่เป็นคนมีอช
ั ฌาสัยรับแขกดี
เป็น ผู้ รก
ั คนดี เป็น คนมี สติสัมปชัญญะ เป็น คนชอบธรรม เป็น คนบริสุทธิ์ รู จั
้ กบ ัง คับใจตนเอง 9 และเป็น
คนยึ ดม ัน
่ ในหลัก คํา สอนอัน สัตย์ ซ่ ือ ตามที่ ได้ เรียนมาแล้ว เพื่อ เขาจะสามารถเตือนสติ ด้วยคํา สอนอัน ถูก
ต้อง และชีแ
้ จงแก่ ผู้ ที่ คัดค้านคํา สอนนั ้น 10 เพราะว่า มี คนเป็ นอ ัน มากที่ ด้ ือ กระด้าง พู ดมากไม่ เป็น สาระ
และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ เข้าสุหนั ต 11 จําเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิ กบ้านควํา่ ทัง้
ครัว เรือนให้ เสีย ไป โดยสอนสิง่ ที่ ไม่ ควรจะสอนเลย เพราะเห็น แก่ เล็ก แก่ น้ อย 12 ในพวกเขาเองมี คนหนึ่ ง
เป็น ผู้ พยากรณ์ ได้ กล่าวว่า “ชาวครีต เป็น คนพูด ปดเสมอ เป็น เหมือนอย่างสัตว์ร้าย เป็น คนเกียจคร้านกิน
เติบ� 13 คํา ที่ เขาอ้างนี้ เป็น ความจริง เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต่อว่า เขาให้ แรงๆเพื่อ เขาจะได้ มี ความเชื่ ออ ัน ถูก
ต้อง 14 และจะมิ ได้ สนใจในนิ ยายของพวกยิว และในบทบัญญั ติ ของมนุษย์ ซ่ึง ให้ หน
ั ไปเสีย จากความจริง
15 สําหรับคนบริสุ ทธิ์นั ้น ทุกสิงก
่ ็บริสุทธิ์ แต่สําหรับคนชัว่ ช้า และคนที่ไม่เชื่อนั ้น ก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่
จิ ตใจและจิตสํานึ ก ผิด ชอบของเขาก็ ชว
้ ัก พระเจ้า แต่ ว่า ในการก
ั ่ มลทิน ไป 16 เขาออกปากยอมรับ ว่า เขารู จ
ระทําของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะที่จะกระทํา
การดีใดๆเลย

2
คําสอนที่จําเป็นสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ในทางของพระเจ้า

1 ฝ่ายท่านจงสัง
่ สอนให้สอดคล้องกับคําสอนอันถูกต้อง 2 พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู จั
้ กประมาณตนในการ

กิน ดื่ม ให้ เอาจริง เอาจัง ให้ มี สติ สัมปชัญญะ ให้ มี ความเชื่อ ความรัก และความอดทนอัน ถูก ต้อง 3 ส่วนผู้
หญิงที่ สูงอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีการประพฤติอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้เป็นคนใส่ ความเท็จ ไม่เป็นคนที่ สนใจ
เหล้า องุน
่ มาก แต่ ให้ เป็น ผู้ สอนสิง่ ที่ ดี งาม 4 เพื่อ เขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้ หญิง สาวๆให้ รู จั
้ ก ประมาณตนใน
การกิน ดื่ม ให้ รัก สามี และรักบ ุตรของตน 5 ให้ มี สติ สัมปชัญญะ เป็น คนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ ในบ้านเรือน เป็น
คนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้ จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือน
กัน จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ 7 ท่านจงสําแดงตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิง่ ในคําสอนจงแสดง
ความสุ จริต ให้เอาจริงเอาจัง ให้จริงใจ 8 และใช้คําพูดอันถูกต้อง ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อฝ่ายปฏิ ปักษ์
จะได้ อาย ไม่มี สิ ่ง ใดจะติ ท่านได้ 9 จงตัก เตือนพวกทาสให้เชื่อ ฟัง นายของตน และให้กระทํา สิง่ ที่ ถู กใจนาย
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ทุกประการ อย่าให้เถียงเลย 10 อย่าให้ยักยอก แต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่าง เพื่อว่าในการทัง้ ปวงนั ้น เขาจะได้
เทิดเกียรติพระดํารัสสอนของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา 11 เพราะว่าพระคุณของพระเจ้า
ที่ นํา ไปถึง ความรอดได้ ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงแล้ว 12 สอนให้ เราละทิง้ ความอธรรมและโลกีย ตัณหา และ
ดําเนิ น ชีวต
ิ ในโลกปัจจุบัน นี้ อย่างมี สติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และตามทางพระเจ้า 13 คอยความหวั
งอันมีสุข และการปรากฏอันทรงสง่าราศี ของพระเจ้า ใหญ่ยิง่ และพระเยซู คริสต์ พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา
14 ผู้ ได้ ทรงโปรดประทานพระองค์ เองให้ เรา เพื่อ ไถ่ เราให้ พ้น จากความชัว
่ ช้า ทุก อย่าง และทรงชําระเราให้
บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระทําการดี 15 ข้อความเหล่านี้
ท่านจงใช้พูด ตักเตือน และว่ากล่าวเขาด้วยสิทธิอาํ นาจทุกอย่าง อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้

3
คริสเตียนเป็นพลเมืองดี

1 จงเตือนเขาให้นอบน้ อมต่อผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้มีอา
ํ นาจ

ให้เชื่อฟังบรรดาพนั กงานฝ่ายปกครอง
และพร้อมที่ จะปฏิ บั ติ การดี ทุก อย่าง 2 อย่า ว่า ร้ายผู้ ใด อย่า ให้ เป็น คนมัก ทะเลาะวิวาทก ัน แต่ ให้ เป็น คนสุ
ภาพ แสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทัง้ ปวง 3 เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นบางครัง้ เราเองก็โง่เช่นกัน ไม่เชื่อฟัง หลง
ผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเริงสําราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง และเกลียดชังกัน
และกัน 4 แต่ ว่า เมื่อ พระเจ้า ผู้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และประทานความรัก แก่
มนุษย์ปรากฏแล้ว 5 พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์
ทรงพระกรุ ณาชําระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6 พระองค์
นั ้น ได้ ทรงประทานแก่ เราทัง้ หลายอย่า งบริบู รณ ์ โดยพระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา 7 เพื่อ ว่า เมื่อ
เราได้ เป็น คนชอบธรรมแล้ว โดยพระคุณ ของพระองค์ เราจะได้ เป็น ผู้ ได้ รับ มรดกที่ มุ ่ง หวัง คือ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์
8 คํานี้ เป็ นคําสัตย์จริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้ นเรือ
่ งเหล่านี้ เพื่อคนทัง้ หลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้
อุตส่าห์กระทําการดี การเหล่านี้ ดีและเป็นประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา
จากการลําดับวงศ์ ตระกูลและการเถียง และการทะเลาะ
กัน เรือ
่ งพระราชบัญญั ติ เพราะว่าการอย่างนั ้น ไร้ประโยชน์ และไม่ เป็น เรือ
่ งเป็น ราว 10 คนใดๆที่ ยุ ให้ แตก
11
นิ กายกัน เมื่อได้ตักเตือนเขาหนหนึ่ งและสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธ ด้วยรู แล
้ ้วว่าคนเช่นนั ้นเป็นคนนอกลู่
นอกทางและบาปหนา เขาปรับโทษตัวเขาเอง 12 เมื่อข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรือทีคิกัสมาหาท่าน ท่านจง
รีบไปหาข้าพเจ้าที่เมืองนิ โคบุรี เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจแล้วว่าจะค้างอยู่ที่นั ่นจนสิน
้ ฤดูหนาว 13 ท่านจงอุตส่าห์
ส่ง เศนาสผู้ เป็น ทนายความกับ อปอลโลไปตามทางของเขา อย่า ให้ เขาขาดสิง่ ใด 14 ให้ พวกเราเรียนรู ที
้ ่ จะ
กระทําการดีด้วยสําหรับความจําเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล 15 คนทัง้ หลายที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า
ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ขอฝากความคิดถึง มายัง คนทัง้ ปวงที่รก
ั เราในความเชื่อ ขอพระคุณ ดํา รงอยู่ กั
บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวครีต
จากเมืองนิ โคบุรี แคว้นมาซิโดเนี ย�
9 แต่ จงหลีกเสียจากปั ญหาโฉดเขลาที่ เถียงกัน
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ฟีเลโมน

ในขณะที่ เปาโลเป็น นั กโทษที่ กรุ งโรม ท่านได้ นํา โอเนสิ มัส ให้ รบ
ั เชื่อ ในพระเยซู โอเนสิ มัส เป็น ทาสที่ หนี
จากนายของเขาคือ ฟีเลโมนไปยังกรุ งโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนนายของโอเนสิมัส ขอให้เขายกโทษให้โอ
เนสิมัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพี่น้องในพระคริสต์ และเปาโลบอกว่าท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของโอเน
สิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโลมีความหวังว่า ท่านจะได้รบ
ั การปลดปล่อยจากการติดคุกครัง้ แรกของท่านในกรุ งโรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
ผู้ถูกจองจําเพื่อพระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา
2 และถึง นางอัปเฟีย ผู้ เป็ นที ่ รัก และอารคิปปั สผ ู้ เป็ น เพื่อนทหารด้วยกั นก ับ เรา และถึง คริสตจักรที่ อยู่ ใน
บ้านของท่าน 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยู่
กับท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า

โดยได้เอ่ยถึงท่านเสมอเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน 5 เพราะข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ ถึงความรักและความเชื่อของท่านที่ มีต่อพระเยซู เจ้าและต่อบรรดาวิสุทธิชน 6 เพื่อการเป็นพยานถึง
ความเชื่อของท่านจะได้ เกิดผลโดยการรู ถ
้ ึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่ งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซู คริสต์ 7 น้ องเอ๋ย
ความรักของท่านทําให้เรามีความยินดีและความชูใจเป็นอย่างยิง่ เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิชนแช่มชื่นขึ้น
เพราะท่าน
เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
แม้ว่าโดยพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที่จะสัง่ ให้ท่านทําสิง่ ที่ควรกระทําได้ 9 แต่เพราะเห็น
แก่ความรัก ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านดีกว่า คืออ้อนวอนอย่างเปาโล ผูชราแล้
้
ว และบัดนี้ เป็นผูถู
้ กจองจําอยู่
เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ 10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรือ
่ งโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ให้
กําเนิ ดเมื่อข้าพเจ้าถูกจองจําอยู่ 11 เมื่อก่อนนั ้นเขาไม่เป็นประโยชน์ แก่ท่าน แต่เดีย
๋ วนี้ เขาเป็นประโยชน์ ทัง้
แก่ ท่านและแก่ ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขาผู้ เป็น ดวงจิต ของข้าพเจ้า ที เดียวกลับ ไปหาท่านอีก เหตุ ฉะนั ้น
ท่านจงรับเขาไว้ 13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่าง
ที่ข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสริฐนั ้น 14 แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบ
ด้วย เพื่อว่าคุณความดีที่ท่านกระทํานั ้นจะไม่เป็นการฝืนใจ แต่จะเป็นความประสงค์ของท่านเอง 15 อาจจะ
เป็นเพราะเหตุนี้ ที่ทําให้เขาต้องจากท่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไป 16 บัดนี้
เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ดียิง่ กว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่ รัก เขาเป็ นที ่รก
ั มากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็ นที
่ รก
ั ของท่านมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ทัง้ ในเนื้ อ หนั ง และในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านถือว่า ข้าพเจ้า
เป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง 18 ถ้าเขาได้กระทําผิดต่อท่านประการใด
หรือเป็นหนี้ อะไรท่าน ท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิด 19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า
ข้าพเจ้าจะใช้ให้ ข้าพเจ้าจะไม่ อา้ งถึงเรือ
่ งที่ ท่านเป็นหนี้ ข้าพเจ้า และแม้ แต่ ตัวของท่านเองด้วย 20 แท้จริง
น้ องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้ามีความยินดีในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า 21 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจท่านจะเชื่อฟัง จึงได้เขียนมาถึงท่าน เพราะรู อยู
้ ว่
่ าท่านจะกระทํายิง่ กว่าที่ข้าพเจ้าขอเสี
ยอีก
8 เหตุฉะนั ้น

ความหวังในอิสรภาพของเปาโล
ขอท่านได้จัดเตรียมที่พักไว้สําหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านอีก
ตามคําอธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟรัส ผูซึ
้ ่งถูกจองจําอยูด
่ ้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ ได้ฝากความ
คิดถึง มายัง ท่าน 24 มาระโก อาริส ทารคัส เดมาส และลู กา ผู้ เป็น เพื่อนร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ก็ ฝากความ
คิดถึงมายังท่านด้วย 25 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับจิตวิญญาณ
ของท่านเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส ผู้เป็นทาสรับใช้�
22 อีกประการหนึ่ ง
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ฮีบรู

เรา ไม่ ทราบ ว่า ใคร เขียน หนั งสือ ฮีบรู นี้ แต่ คน ส่วน มาก คิด ว่า เปาโล เป็น ผู้ เขียน เรา สามารถ ทราบ ได้
ว่า หนั งสือ เล่ มน ี้ เป็น จดหมาย ถึง ชาว ฮีบรู เพราะ ว่า ตัง้ แต่ ต้น ถึง ปลาย มี การ เปรียบ เทียบ ความ เชื่อ ของ
คริสเตียนกับพระคัมภีรเดิ
์ ม กับเครือ
่ งบูชาและพิธีต่างๆ ของชาวฮีบรู ซ่ึงเล็งไปถึงพระคริสต์ ข้อแรกพูดถึง
บรรพบุรุษ ซึ่งหมายถึงพวกบรรพบุรุษของชาวฮีบรู (ชาวยิว�
จดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรใดๆ (เช่น โรม 1 และ 2 โครินธ์ เอเฟซัส ฟีลิ ปปี โคโลสี 1 และ 2
เธสะโลนิ กา) หรือถึงพวกคริสตจักร (เช่นกาลาเทีย� หรือถึงคนส่วนตัว (เช่น 1 และ 2 ทิโมธี ทิตัส ฟีเลโมน
2 และ 3 ยอห์น� แต่หนังสือฮีบรูนี้ เป็นทีเรี
่ ยกกันว่า “จดหมายทัว่ ไป� ซึ่งเขียนถึงชาวยิวทก
ี่ ระจัดกระจายไป
(เช่นหนั งสือยากอบ (ยก 1:1) ซึ่งเขียนถึงชาวยิวด้วย� แต่จดหมายฉบับนี้ก็เหมาะสําหรับคริสเตียนทุกคน
เพราะว่าเราได้เชื่อและใช้พระคัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาวยิ วท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ เกล ียดเปาโล ชาวยิ วท ี่ เชื่อ แล้ว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ มัก จะเชื่อ ว่า จะต้องตามธรรมเนี ยม
ต่างๆของศาสนายิว (กท 2:11-13) พวกคริสเตียนยิวบางคนได้ไปสอนคําสอนผิดให้แก่ผูเชื
้ ่อแล้วในเมืองกา
ลาเทีย ดังนั ้นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เป็นการดีที่ท่านจะไม่ให้ชื่อของท่านปรากฏในจดหมายฉบับนี้
เรารู ว้ า่ จดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นที ่กรุ งโรมเพราะได้ เขียนว่า “พวกพี่น้องที่ เป็นชาวอิตาลีก็ ฝากความคิดถึง
มายังท่านทัง้ หลาย� (13:24) ทิ โมธีซ่ึงได้ ติดคุกพร้อมกับเปาโล พึ่งได้รบ
ั การปล่อยตัว (13:23) และเปาโล
หวังว่าอีกไม่นานท่านจะได้รบ
ั การปลดปล่อยด้วย (13:19) ดูเหมือนว่าหนั งสือ 2 เปโตร 3:15-16 ชีให้
็ ่า
้ เหนว
เปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรือ
่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวยิวซึ่งท่านว่า “มีบางข้อที่เข้าใจยาก� ซึ่งเล็งถึงคําเขียนของเปาโล
หนังสือฮีบรู เขียนก่อนการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหาร ซึ่งเกิดขึ้นในปีค�ศ� 70 (10:2-3; 13:1011)
หนังสือเล่มนี้เน้ นว่า พระเยซู ซึ่งเป็นมหาปุโรหิต เครือ
่ งบูชาและพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดก็ประเสริฐกว่าสิง่ ต่างๆ
ในสมัยของโมเสส
สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์

1 ในโบราณกาลพระเจ้า ได้ ตรัสด้วยวิธต
ี ่างๆมากมายแก่ บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์ 2 แต่ ในวัน

สุดท้ายเหล่า นี้ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เราทัง้ หลายทางพระบุตร ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ให้เป็น ผู้รบ
ั สรรพสิง่ ทัง้
ปวงเป็นมรดก พระองค์ ได้ ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร 3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศี ของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ ไว้โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์
ของพระองค์ เมื่อ พระบุตรได้ ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์ เองแล้ว ก็ได้ ทรงประทั บน ัง่ ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์
4 พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ยีย
่ มกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนั ก ด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านาม

ของทูตสวรรค์นั้นเป็นมรดก 5 เพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า
‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ดแก่ท่านแล้ว� และยังตรัสอีกว่า ‘เราจะเป็นบิดาของเขา และเขา
จะเป็นบุตรของเรา� 6 และอีกครัง้ หนึ่ งเมื่อพระองค์ ทรงนําพระบุตรหัวปี องค์ ที่ ได้ บังเกิดนั ้นให้เสด็จเข้ามา
ในโลก พระองค์ ก็ ตรัสว่า ‘ให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ ทัง้ สิน
้ ของพระเจ้านมัสการท่าน� 7 ส่วนพวกทูตสวรรค์
นั ้น พระองค์ตรัสว่า ‘พระองค์ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณ และทรงบันดาลผู้
รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง� 8 แต่ส่วนพระบุตรนั ้น พระองค์ตรัสว่า ‘โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น ธารพระกรเที่ยงธรรม
9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชัว
่ ช้า ฉะนั ้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ ได้
ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยนํ้ามันแห่งความยินดียงิ่ กว่าพระสหายทัง้ ปวงของพระองค์� 10 และ ‘องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า เจ้าข้า เมื่อ เดิม พระองค์ ทรงวางรากฐานของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระหัตถกิจ ของพระองค์
11 สิ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดํารงอยู่ สิ่งเหล่านี้ จะเก่าไปเหมือนเครือ
่ งนุ่งห่ม 12 พระองค์จะทรง
ม้วนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุ จเสื้อ คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก ็ จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ พระองค์ ยัง ทรงเป็น อย่างเดิม และ
ปี เดือนของพระองค์ จะไม่ สิน
้ สุด � 13 แต่ แก่ ทูต สวรรค์ องค์ ใดเล่า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ในเวลาใดว่า ‘จงนั ่ง ที่
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ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 14 ทูตสวรรค์ทัง้ ปวงเป็นแต่
เพียงวิญญาณผู้ปรนนิ บัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รบ
ั ความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ

2
จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่

1 เหตุฉะนั ้นเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั ้นที่เราได้ยน
ิ ได้ฟังให้มากขึ้นอีก

เพราะมิฉะนั ้นในเวลาหนึ่ ง
เวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่า นั ้น 2 ด้วยว่า ถ้า ถ้อยคํา ซึ่ง ทูต สวรรค์ ได้ กล ่าวไว้นั้ นม น
ั ่ คง และ
การละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รบ
ั ผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้ว 3 ดังนั ้นถ้าเราละเลยความ
รอดอันยิง่ ใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนั ้นได้เริม
่ ขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเอง และบรรดาผูที
้ ่ได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง 4 ทัง้ นี้ พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย
โดยทรงแสดงหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ และโดยการอัศจรรย์ ต่างๆ และโดยของประทานจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์
พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด

5 เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซ่ึงเรากล่าวถึงนั ้นให้อยู่ใต้ บังคับของเหล่าทูตสวรรค์ 6 แต่มีอยู่

แห่งหน่งึ ที่คนเป็นพยานถึงเรือ
่ งนี้ ว่า ‘มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้
ใดซึ่งพระองค์ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 7 พระองค์ทรงทําให้เขาตํ่ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และพระองค์
ทรงประทานสง่าราศี กับเกียรติ เป็นมงกุฎให้แก่ เขา และได้ ทรงตัง้ เขาไว้ให้อยู่เหนื อบรรดาพระหัตถกิจของ
พระองค์ 8 พระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูภายใต้
่
เท้าของเขา� ในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยู่
ใต้ อํานาจของเขานั ้น ไม่มี สิ ่ง ใดเลยที่ ไม่ อยู่ใต้ อํานาจของเขา แต่ ขณะนี้ เรายังไม่ เห ็ นว ่า ทุก สิง่ อยู่ใต้ อํานาจ
ของเขา
ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์

แต่ เราก็ เห ็ นพระเยซู ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงทําให้ ต่ํา กว่า ทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียวนั ้น ทรงได้ รบ
ั สง่า ราศี
และพระเกียรติ เป็น มงกุฎ เพราะที่ พระองค์ ทรงสิน
้ พระชนม์ ด้วยความทุกข์ ทรมาน ทัง้ นี้ โดยพระคุณ ของ
พระเจ้า พระองค์ จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน 10 ด้วยว่าในการที่ พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็ นอัน
มากถึง สง่า ราศี นั ้น ก็ สมอยู่ แล ้ วท ี่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้สิ ่ง สารพัด บังเกิด
ขึ้น จะให้ผูที
้ ่เป็นนายแห่งความรอดของเขานั ้นได้ถึงที่สําเร็จโดยการทนทุกข์ทรมาน 11 เพื่อว่าทัง้ พระองค์ผู้
ชําระคนทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และคนเหล่านั ้นทีได้
่ รับการชําระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้นพระองค์
จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั ้นว่า เป็นพีน
่ ้ องกัน 12 ดังที่พระองค์ตรัสว่า ‘เราจะประกาศพระนาม
ของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ในท่ามกลางที่ ชุมนุม ชน � 13 และตรัส อี
กว่า ‘เราจะไว้วางใจในพระองค์� ทัง้ ตรัสอีกว่า ‘ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา�
9

พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์

14 เหตุ ฉะนั ้ นคร ั น
้ บุตรทัง้ หลายมีส่วนในเนื้ อและเลือดอยู่แล้ว

พระองค์ ก็ได้ ทรงรับเนื้ อและเลือดเหมือน
กัน เพื่อ โดยความตายพระองค์ จะได้ ทรงทํา ลายผู้ นั้ นที ่ มี อํานาจแห่ง ความตาย คือ พญามาร 15 และจะได้
ทรงช่วยเขาเหล่า นั ้น ให้ พ้น จากการเป็น ทาสชัว่ ชีวต
ิ เพราะเหตุ กล ัว ความตาย 16 ความจริง พระองค์ มิได้
ทรงรับ สภาพของทูต สวรรค์ แต่ ทรงรับ สภาพของเชื้อ สายของอับ ราฮัม 17 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงต้อง
เป็น เหมือนกับ พี่ น้องทุก อย่าง เพื่อ ว่า พระองค์ จะได้ ทรงเป็น มหาปุโรหิต ผู้ กอปรด้วยพระเมตตาและความ
สัตย์ซ่ ือในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทัง้ หลายของประชาชน 18 เพราะเหตุที่ พระองค์
ได้ทรงทนทุกข์ทรมานโดยถูกทดลองนั ้น พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั ้นได้

3
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส

1 เหตุ ฉะนั ้น ท่านพี่ น้องอัน บริสุ ทธิ ์ ผู้ เข ้า ส่วนด้วยกัน ในการทรงเรียกซึ่ง มาจากสวรรค์ นั ้น จงพิจารณา
อัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่นั ้น คือพระเยซู คริสต์ 2 ผู้ทรงสัตย์ซ่ ือต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตัง้
พระองค์ ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้ สัตย์ ซื่อ ในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 3 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรง
สมควรได้ รบ
ั พระเกียรติ มากกว่า โมเสสมากนั ก เช่น เดียวกับ ผู้ สร้างบ้านย่อมมี เกียรติ ยศมากกว่า บ้านนั ้น
4 ด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้าง แต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิง
่ ทัง้ ปวงก็คือพระเจ้า 5 ฝ่ายโมเสสนั ้นสัตย์ซ่ ือใน
พรรคพวกของพระองค์ทัง้ สิ้นก็อย่างคนรับใช้ เพื่อจะได้เป็นพยานถึงเหตุการณ์ เหล่านั ้นซึ่งจะกล่าวต่อภาย
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หลัง 6 แต่ พระคริสต์ นั้น ในฐานะพระบุตรที่ ทรงอํานาจเหนื อ ครอบครัว ของพระองค์ และเราทัง้ หลายเป็น
ครอบครัวนน
ั ้ แหละ หากเราจะยึดความมัน
่ ใจและความชื่นชมยินดีในความหวังนั ้นไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่สุด
คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้
เหตุ ฉะนั ้น (ตามที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว ่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่านทัง้ หลายจะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์
8 อย่าให้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครัง
้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวันที ่ถู กทดลองในถิน
่ ทุรกันดาร
9 เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ และได้เห็นกิจการของเราถึงสี่สิบปี 10 เพราะเหตุ
นั ้น เราจึง เคืองคนชัว่ อายุ นั ้น และว่า “ใจของเขาหลงผิ ดอย ู่ เสมอ เขาไม่ รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 ดัง
นั ้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา� ’) 12 ท่านพี่น้องทัง้ หลาย
จงระวัง ให้ดี เพื่อ จะไม่ มี ผู้ หน่งึ ผู้ ใดในพวกท่านมี ใจชัว่ และไม่ เชื่อ แล้ว ก็ หลงไปจากพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
13 ท่านจงเตือนสติ กัน และกัน ทุก วัน ตลอดเวลาที่ เรียกว่า “วัน นี้ � เพื่อ ว่า จะไม่ มี ผู้ ใดในพวกท่านมี ใจแข็ง
กระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป 14 เพราะว่าถ้าเรายึดความไว้วางใจที่ เรามี อยู่ตอนต้นไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่
สุด เราก็กลายมาเป็นผู้มีส่วนกับพระคริสต์ 15 เมื่อมีคํากล่าวไว้ว่า ‘วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น� 16 เพราะบางคน เมื่อเขาได้ยน
ิ แล้ว
ก็ยังได้กบฏอยู่ แต่มิใช่ทุกคนที่โมเสสได้นําออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 17 และใครหนอที่พระองค์ได้ทรงโทมนั ส
ตลอดสี่ สิ บปี นั ้น ก็ คนเหล่านั ้ นที ่กระทําบาป และซากศพของเขาทิง้ อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ 18 และแก่
ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์ ก็คนเหล่านั ้นที่ไม่เชื่อมิใช่หรือ
19 ฉะนั ้นเราจึงรู ว่
้ า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนน
ั ้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ
7

4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ

1 เหตุ ฉะนั ้น

เมื่อมีพระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่า จะให้เข้าในที่ สงบสุขของพระองค์ ให้เราทัง้ หลายมี
ความยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผู้หน่ง
ึ ผู้ใดเหมือนไปไม่ถึง 2 เพราะว่าเราได้ มี ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ให้แก่เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่านั ้นด้วย แต่ว่าถ้อยคําซึ่งเขาได้ยน
ิ นั ้นไม่ได้เป็นประโยชน์ แก่เขา เพราะว่า
เขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผู้ที่ได้ยน
ิ 3 เพราะว่าเราทัง้ หลายที่เชื่อแล้วก็เข้าในที่สงบสุขนน
ั ้ เหมือนพระองค์ได้
ตรัสไว้แล้วว่า ‘ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา� ’ แม้ว่า
งานนั ้นสําเร็จแล้วตัง้ แต่วางรากสร้างโลก 4 และมีข้อหนึ่ งที่พระองค์ได้ตรัสถึงวันที่เจ็ดดังนี้ ว่า ‘ในวันที่เจ็ด
พระเจ้าทรงพักการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์� 5 และแห่งเดียวกันนั ้นได้ตรัสอีกว่า ‘เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุข
6
ของเรา� ครัน
้ เห็นแล้วว่ายังมช
ี อ
้ และคนเหล่านั ้นทีได้
่ ยินข่าวประเสริฐคราว
่ งให้บางคนเข้าในที่สงบสุขนัน
ก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อ 7 พระองค์จึงได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้อีก คือกล่าวในคัมภีรข
์ องดาวิดครัน
้ ล่วง
ไปช้า นานแล้ วว ่า “วัน นี้ � เหมือนตรัส เมื่อ คราวก่อนแล้ วว ่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่านทัง้ หลายจะฟัง พระสุรเสียงของ
พระองค์ อย่าให้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไป� 8 เพราะว่าถ้าเยซู ได้ พาเขาเข้าสู่ ที่ สงบสุ ขนัน
้ แล้ว พระองค์
ก็ คงมิได้ ตรัสในภายหลังถึงวันอ่ ืนอีก 9 ฉะนั ้นจึงยังมีสะบาโตสําหรับชนชาติ ของพระเจ้า 10 ด้วยว่าคนใดที่
ได้ เข ้า ไปในที่ สงบสุข ของตนแล้ว ก็ได้ หยุด การงานของตน เหมือนพระเจ้า ได้ ทรงหยุด จากพระราชกิจ ของ
พระองค์ 11 เหตุฉะนั ้นให้เราทัง้ หลายอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุ ขนน
ั ้ เพื่อมิให้ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อ
เช่น เขาเหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ตัวอย่าง 12 เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้า นั ้ นม ี ชีวต
ิ และทรงพลานุ ภาพอยู่ เสมอ
คมยิง่ กว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่ จิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถ
วินิจฉั ยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย 13 ไม่มสิ
ี ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของ
พระองค์ แต่สิ่งสารพัดก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรามี มหาปุโรหิต ผู้ เป็น ใหญ่ ที่ ผ่านฟ้า สวรรค์ ไปแล้ว คือ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า
ขอให้เราทัง้ หลายมัน
่ คงในการยอมรับของเราไว้ 15 เพราะว่าเรามิได้ มีมหาปุโรหิตที่ ไม่สามารถจะเห็นใจใน
ความอ่อนแอของเรา แต่ ได้ ทรงถูก ทดลองเหมือนอย่างเราทุก ประการ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ยัง ปราศจาก
บาป 16 ฉะนั ้นขอให้เราทัง้ หลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รบ
ั พระเมตตา และ
จะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ
14
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มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์

ฮีบรู 5:1
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1 ฝ่าย มหาปุโรหิต ทุก คนที่ เลือก มาจากมนุษย์ ได้ แต่ งตัง
้ ไว้ ให้ สําหรับ มนุษย์ ในบรรดาการซึ่ง เกี่ยวกับ
พระเจ้า เพื่อท่านจะได้ นําเครือ
่ งบรรณาการและเครือ
่ งบูชามาถวายเพราะความบาป 2 ท่านนั ้ นมีใจเมตตา
กรุ ณาคนโง่และคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกําลังอยู่รอบตัวด้วย 3 เหตุฉะนั ้นท่านต้องถวาย
เครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทัง้ ปวงฉั นใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉั นนั ้น 4 และไม่มีผู้ใดตัง้
ตนเองสําหรับเกียรตินี้ ได้ เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน

เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงยกย่องพระองค์ เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่ เป็นโดยพระเจ้า ผู้
ได้ตรัสกับพระองค์ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ดแก่ท่านแล้ว� 6 เหมือนพระองค์ได้ตรัสอีก
แห่งหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค� 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ดํารงอยู่
ในเนื้ อหนั งนั ้น พระองค์ ได้ ถวายคําอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและนํ้าพระเนตรไหล
ต่อ พระเจ้า ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้ พ้น จากความตายได้ และพระเจ้า ได้ ทรงสดับ เพราะพระองค์ นั้น
ได้ ยําเกรง 8 ถึง แม้ ว่า พระองค์ ทรงเป็น พระบุตร พระองค์ ก็ ทรงเรียนรู ที
้ ่ จะนอบน้ อมยอมเชื่อ ฟัง โดยความ
ทุกข์ลําบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอา 9 และเมื่อทรงถูกทําให้เพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระองค์ก็เลยทรง
เป็นผู้จัดความรอดนิ รน
ั ดร์สําหรับคนทัง้ ปวงที่เชื่อฟังพระองค์ 10 โดยพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ให้เป็นมหา
ปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
5 ในทํานองเดียวกัน

ทารกคริสเตียน

11 เรือ
่ งเกี่ยวกับ พระองค์ นั้ นม ี มากและยากที่ จะอธิบายให้เข ้า ใจได้

เพราะว่า ท่านทัง้ หลายกลายเป็น คน
หู ตึ งเสีย แล้ว 12 ถึง แม้ ว่า ขณะนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็ นคร ู ได้ แล้ว แต่ ท่านก็ ต้องให้คนอื่น สอนท่านอีก ใน
เรือ
่ งหลักเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้ หลายกลายเป็นคนที่ยงั ต้องกินนํ้านม ไม่ใช่อาหาร
แข็ง 13 เพราะว่าทุกคนที่ยังกินนํ้านมนั ้ นก็ยงั ไม่ชาํ นาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรม เพราะเขายังเป็น
ทารกอยู่ 14 แต่ อาหารแข็ง นั ้น เป็น อาหารสําหรับ ผู้ ใหญ่ คือ ผู้ ที่ เคยฝึ กห ัด ความคิด ของเขาจนสังเกตได้ วา่
ไหนดีไหนชัว่

6

คําสอนให้ละประถมโอวาทของพระคริสต์และก้าวไปถึงความบริบูรณ์
1 เหตุ ฉะนั ้น ให้ เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ ไว้ และให้ เราก้าวหน้า ไปถึง ความบริบู รณ ์ อย่า เอาสิง
่
เหล่า นี้ มาวางเป็น รากอีก เลย คือ การกลับ ใจเสีย ใหม่ จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว และความเชื่อ ในพระเจ้า
2 และคํา สอนว่า ด้วยพิธ ี บัพ ติศ มา และการวางมือ และการเป็ น ขึ้น มาจากตาย และการพิพากษาลงโทษ
เป็นนิ ตย์นั ้น 3 ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาต เราก็จะกระทําอย่างนี้ ได้ 4 เพราะว่าคนเหล่านั ้นที่ได้รับความ
สว่างมาครัง้ หนึ่ ง แล้ว และได้ รู ้รสของประทานจากสวรรค์ ได้ มี ส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 5 และได้ ชิ ม
ความดี งามแห่ง พระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเ์ ดชแห่ง ยุค ที่ จะมานั ้น 6 ถ้า เขาเหล่า นั ้น จะหลงอยู่อย่างนี้
ก็ เหลือ วิสัย ที่ จะให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่ อี กได้ เพราะตัว เขาเองได้ ตรึง พระบุตรของพระเจ้า เสี ยอ ีก แล้ว และ
ได้ ทําให้พระองค์ ขายหน้าต่อธารกํานั ล 7 ด้วยว่าพื้นแผ่นดิ นที ่ได้ ดู ดดื่ มน้าํ ฝนที่ ตกลงมาเนื องๆและงอกขึ้น
มาเป็นต้น ผัก ให้ประโยชน์ แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ พรวนดิน ด้วยนั ้น ก็ รับ พระพรมาจากพระเจ้า 8 แต่ ดิ นที ่ งอก
หนามใหญ่ และหนามย่อยก็ ถู กทอดทิง้ และเกือบจะถึงที่ สาปแช่ง แล้ว ซึ่ง ในที่ สุ ดก ็ จะถูก เผาไฟเสีย 9 แต่
ดู ก่อนพวกที่ รัก แม้ เราพู ดอย่างนั ้น เราก็ เชื่อแน่ วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้ สิ ่งที่ ดี กว่านัน
้ และสิง่ ซึ่งเกี่ยวกับ
ความรอด 10 เพราะว่าพระเจ้าไม่ ทรงอธรรมที่ จะทรงลืมการงานและการทํางานหนั กด้วยความรักซึ่งท่าน
ได้ แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วสุ
ิ ทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่ 11 และเราปรารถนาให้ท่านทัง้
หลายทุก คนแสดงความตัง้ ใจจริง ให้ ถึง ความมัน
่ ใจอย่างเต็ มท ี่ แห่ งความหวัง นั ้น จนถึง ที่สุด ปลาย 12 เพื่อ
ท่านจะไม่เป็นคนเฉื่ อยช้า แต่ ให้ตามเยีย
่ งอย่างแห่งคนเหล่านั ้ นที ่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้ รบ
ั
ตามพระสัญญาเป็นมรดก
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้า

13 เพราะว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรงทํา พระสัญญาไว้กับ อับ ราฮั มน น
ั้

โดยเหตุ ที่ ไม่มี ใครเป็น ใหญ่ กว่า พระองค์
ที่ พระองค์ จะทรงให้ คํา ปฏิญาณได้ นั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณแก่ พระองค์ เอง 14 คือ ตรัสว ่า ‘เรา
จะอวยพรท่านแน่ เราจะทวี เชื้อ สายของท่านให้ มากขึ้น � 15 เช่น นั ้น แหละ เมื่ ออ ับ ราฮัม ได้ ทนคอยด้วย
ความเพียรแล้ว ท่านก็ได้รับตามพระสัญญานั ้น 16 ส่วนมนุษย์นั้นต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตน
และเมื่อ เกิด ข้อ ทุ่ม เถียงอะไรกัน ขึ้น ก็ ต้องถือ คํา ปฏิญาณนั ้น เป็น คํา ยืนยัน ขัน
้ เด็ด ขาด 17 ฝ่ายพระเจ้า เมื่อ
พระองค์ ทรงหมายพระทัย จะสําแดงให้ ผู้ ที่ รับคํา ทรงสัญญานั ้น เป็น มรดกรู ให้
้ แน่ ใจยิง่ ขึ้ นว ่า พระดําริของ
พระองค์ จะแปรปรวนไม่ ได้ พระองค์ จึง ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณไว้ด้วย 18 เพื่ อด ้วยสองประการนั ้ นที ่ เปล ี่ยน
แปลงไม่ได้ ในที่ซ่ึงพระองค์จะตรัสมุสาไม่ได้นั ้น เราซึ่งได้หนี มาหาที่ลี้ภัยนั ้นจึงจะได้รบ
ั การหนุนนํ้าใจอย่าง
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จริงจัง ที่ จะฉวยเอาความหวังซึ่ งมีอยู่ตรงหน้าเรา 19 ความหวังนั ้นเรายึดไว้ต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็น
ความหวังทัง้ แน่ และมัน
่ คง และได้ทอดไว้ภายในม่าน 20 ที่ผู้นําหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผู้
ทรงได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างเมลคีเซเดค

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์
1 เพราะเมลคี เซเดคผู้ นี้ คือ กษั ตริย์ เมืองซาเลม เป็ น ปุโรหิต ของพระเจ้า ผู้ สู งสุ ด ผู้ ได้ พบอับ ราฮัม ขณะที่
กําลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษั ตริย์ทัง้ หลาย และได้อวยพรแก่อับราฮัม 2 อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่ งในสิบ
จากของทัง้ ปวงแก่ท่านผู้นี้ ตอนแรกท่านผู้นี้ แปลว่ากษั ตริย์แห่งความชอบธรรม แล้วหลังจากนั ้นก็แปลว่า
กษั ตริย์เมืองซาเลมด้วย ซึ่งหมายถึงกษั ตริย์แห่งสันติสุข 3 บิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มี วันเริม
่ ต้น
และวันสิน
้ สุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกัน แต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งดํารงตําแหน่ งปุโรหิตอยู่ตลอด
เวลา
ปุโรหิตตระกูลเลวีได้ถวายสิบชักหนึ่ งแก่เมลคีเซเดคโดยทางอับราฮัม
ท่านผู้นี้ ยิง่ ใหญ่เพียงไร ซึ่งแม้แต่อับราฮัมผู้เป็นต้นตระกูลของเรานั ้นยังได้ชก
ั หนึ่ ง
ในสิบจากของริบนัน
้ มาถวายแก่ ท่าน 5 และแท้ จริงบรรดาบุตรของเลวี ซึ่งได้ รบ
ั ตําแหน่ งปุ โรหิตนัน
้ ถึงแม้
ว่าท่านเหล่านั ้นได้บังเกิดจากเอวของอับราฮัม ก็ยังมีพระบัญชาสัง่ ให้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากประชาชนตามพระ
ราชบัญญัติ คือจากพวกพีน
่ ้ องของตน 6 แต่ท่านผูนี
้ ้ ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ก็ยังได้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากอับรา
ฮัม และได้อวยพรให้อบ
ั ราฮัมผู้ที่ได้รับพระสัญญาทัง้ หลาย 7 สิ่งที่ค้านไม่ได้ คือผู้น้อยต้องรับพรจากผู้ใหญ่
8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ที่ต้องตายยังได้รบ
ั สิบชักหนึ่ ง แต่ฝ่ายข้างโน้ นท่านผูเ้ ดียวได้รับ และมีพยานกล่าวถึงท่าน
ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่ งก็ว่า เลวีนั้นที่รบ
ั สิบชักหนึ่ งก็ยงั ได้ถวายสิบชักหนึ่ งทางอับรา
ฮัม 10 เพราะว่าขณะนั ้นเขายังอยูใ่ นเอวของบรรพบุรุษ ขณะที่เมลคีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
4 แล้วจงคิดดูเถิดว่า

ตําแหน่ งปุโรหิตของพระคริสต์เหนื อกว่าตําแหน่ งของอาโรน

(ด้วยว่าประชาชน
ได้ รบ
ั พระราชบัญญัติ โดยทางตําแหน่ งนี้ � ที่ ไหนจะต้องการให้มี ปุ โรหิตอีกตามอย่างเมลคี เซเดคเล่า ซึ่ งมิ
ได้เรียกตามอย่างอาโรน 12 เพราะเมื่อตําแหน่ งปุโรหิตเปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระราชบัญญัติก็จําเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 13 เพราะว่า ท่านที่ เรากล่าวถึง นั ้น มาจากตระกูล อื่น ซึ่ง เป็น ตระกูล ที่ ยงั ไม่ มี ผู้ ใดเคย
ทํา หน้าที่ ปรนนิ บัติ ที่ แท่น บูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชัด แล้ วว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรานั ้น ได้ ทรง
สืบ เชื้อ สายมาจากตระกูล ยู ดาห์ โมเสสไม่ ได้ ว่า จะมี ปุ โรหิต มาจากตระกู ลน ัน
้ เลย 15 และข้อ นี้ ประจักษ์ ชัด
ยิง่ ขึ้นอีก เมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หน่งึ เกิดขึ้นตามอย่างของเมลคีเซเดค 16 ซึ่งไม่ได้ทรงตัง้ ขึ้นตามพระ
ราชบัญญัติซึ่งเป็นบทบัญญัติสําหรับเนื้ อหนั ง แต่ตามฤทธิเ์ ดชแห่งชีวตอ
ิ ันไม่รู สิ
้ ้นสุดเลย 17 เพราะมีพยาน
กล่าวถึงท่านว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 18 ด้วยว่าจริงๆแล้วพระบัญญัติ ที่ มี
อยู่ เดิ มน น
ั ้ ก็ได้ ยกเลิก ไป เพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์ 19 เพราะว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่ ได้ ทํา อะไรให้
ถึงความสําเร็จ แต่ได้นําความหวังอันดีกว่าเข้ามา และโดยความหวังนั ้นเราทัง้ หลายจึงเข้ามาใกล้ พระเจ้า
20 ที่ ว่า ดี กว่า น ั นก
้ ็ เพราะว่า ปุ โรหิต คนนั ้น ได้ ทรงตัง้ ขึ้น โดยทรงปฏิญาณไว้ 21 (บรรดาปุโรหิต เหล่า นั ้น ไม่ มี
การกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตําแหน่ ง แต่ ส่วนปุ โรหิตนี้มีคํากล่าวปฏิญาณจากพระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ว่า “ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค� ’) 22 พระเยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รบ
ั ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด
11 เหตุฉะนั ้นถ้าเมื่อจะถึงความสําเร็จได้ในทางตําแหน่ งปุโรหิตที่สืบมาจากตระกูลเลวี

ปุโรหิตตระกูลเลวีจะต้องตาย แต่พระเยซูทรงดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
เพราะว่าความตายได้ ขัดขวางไม่ให้ดํารงอยู่ใน
ตําแหน่ งเรือ
่ ยไป 24 แต่ฝ่ายพระองค์นี้ โดยเหตุที่พระองค์ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ ตําแหน่ งปุโรหิตของพระองค์จึง
ไม่ แปรปรวน 25 ด้วยเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงสามารถเป็น นิ ตย์ที่ จะช่วยคนทัง้ ปวงที่ ได้ เข ้า มาถึง พระเจ้า โดย
ทางพระองค์ นั้น ให้ ได้ รับ ความรอด เพราะว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ เพื่อ เสนอความให้ คนเหล่า
นั ้น 26 มหาปุโรหิต เช่น นี้ แหละที่ เหมาะสําหรับ เรา คือ เป็น ผู้ บริสุทธิ์ ปราศจากอุ บาย ไร้มลทิน แยกจากคน
บาปทัง้ ปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ 27 พระองค์ไม่ต้องทรงนําเครือ
่ งบูชามาทุกวันๆดังเช่นมหาปุโรหิตอ
่ืนๆ ผู้ซึ่งถวายสําหรับความผิดของตัวเองก่อน แล้วจึงถวายสําหรับความผิดของประชาชน ส่วนพระองค์ได้
ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพียงครัง้ เดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เอง 28 ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั ้น
ได้ แต่ งตัง้ มนุษย์ ที่ อ่อนกําลัง ขึ้น เป็น มหาปุโรหิต แต่ คํา ทรงปฏิญาณนั ้น ซึ่ง มาภายหลัง พระราชบัญญั ติ ได้
ทรงแต่งตัง้ พระบุตรขึ้น ผู้ถึงความสําเร็จเป็นนิ ตย์
23 แท้ จร ิง ส่วนปุโรหิต เหล่านั ้ นก ็ ได้ ทรงตัง
้ ขึ้นไว้หลายคน
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พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า
บัดนี้ ในเรือ
่ งที่ เราพูด มาแล้ วน น
ั ้ ข้อ สรุ ปน น
ั ้ คือ ว่า เรามี มหาปุโรหิต อย่างนี้ เอง ผู้ ได้ ประทับ เบื้องขวา
พระที่นั่ง แห่ง ผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้า สวรรค์ 2 เป็น ผู้ ปฏิบัติ กิจ ในสถานบริสุทธิ์ และในพลับพลาแท้ ซ่ึง องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่มนุษย์ตัง้ 3 เพราะว่าทรงตัง้ มหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกํานั ลและ
เครือ
่ งบู ชา ด้วยเหตุ นี้ จึง จํา เป็ นที ่ มหาปุโรหิต ผู้ นี้ ต้องมี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดถวายด้วย 4 เพราะถ้า พระองค์ ทรงอยู่
ในโลก พระองค์ ก็ จะไม่ ได้ ทรงเป็น ปุโรหิต เพราะว่า มี ปุ โรหิต ที่ ถวายของกํานั ล ตามพระราชบัญญั ติ อยู่ แล้ว
5 ปุโรหิตเหล่านั ้นปฏิบัติตามแบบและเงาแห่งสิง
่ เหล่านั ้นที่อยู่ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้าได้ทรงสัง่ แก่โมเสส
ครัน
้ เมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั ้นว่า ‘ดูเถิด จงทําทุกสิง่ ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขา�
1

พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า
แต่ ว่า พระองค์ ได้ ทรงเป็น คนกลางแห่ง พันธสัญญาอัน ประเสริฐ กว่า เก่า เพราะได้ ทรงตัง้ ขึ้น โดยพระ
สัญญาอัน ดี กว่า เก่า เท่าใด บัดนี้ พระองค์ ก็ได้ ตํา แหน่ งอ ัน เลิศ กว่า เก่า เท่านั ้น 7 เพราะว่า ถ้า พันธสัญญาเดิ
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
วานยูดาห์ 9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย เมื่อเราจู งมือเขาเพื่อ
นําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพราะว่าเขาเหล่านั ้นไม่ได้ มัน
่ อยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึง
ได้ ละเขาไว้� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 10 “นี่ คือ พันธสัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ วงศ์ วานอิสราเอล
ภายหลังสมัยนั ้น� องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และ
จะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็น พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็น 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 สุด 12 เพราะเราจะกรุ ณาต่อ การ
อธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง “พันธสัญญา
ใหม่� พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนัน
้ พ้นสมัยไปแล้ว และสิง่ ที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนัน
้ ก็พร้อมที่
จะเสื่อมสูญไป
6

9
พิธต่
ี างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่
1 แท้ จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนันก
้ ็ยงั ได้มีกฎสําหรับการปรนนิ บัติในพิธนมั
ี สการ และได้มีสถานอันบริ
สุทธิ์ สําหรับ โลกนี้ 2 เพราะว่า ได้ มี พล ับ พลาสร้างขึ้น ตกแต่ง เสร็จ แล้ว คือ ห้องชัน
้ นอก ซึ่ งม ี คัน ประทีป โต๊ะ
และขนมปัง หน้า พระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่ บริสุทธิ์ 3 และภายในม่านชั ้นที ่ สองมี หอ
้ งพลับพลาซึ่ง เรียกว่า
ที่บริสุทธิที
ี ท่นทองคําสําหรับถวายเครือ
่ งหอม และมีหีบพันธสัญญาหุมด
้ ้วยทองคําทุกด้าน
์ ่สุด 4 ห้องนั ้นมแ
ในหีบนนม
ั ้ โี ถทองคําใส่มานา และมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อ และมีแผ่นศิลาพันธสัญญา 5 และเหนื อหีบนั ้
นมีรู ปเครู บแห่งสง่าราศี คลุมพระที่นั่งพระกรุ ณานั ้น สิ ่งเหล่านี้ เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่ นี้ ไม่ได้ 6 แล
้วเมื่อจัดตัง้ สิง่ เหล่านี้ ไว้อย่างนั ้นแล้ว พวกปุโรหิตก็เข้าไปในพลับพลาห้องที่หน่งึ ทุกครัง้ ที่ปรนนิ บัติพระเจ้า
7 แต่ ในห้องที่ สองนั ้ นม ี มหาปุโรหิต ผู้ เดียวเท่า นั ้ นที ่ เข ้า ไปได้ ปี ละคร ง
ั ้ และต้องนํา เลือดเข้าไปถวายเพื่อ ตัว
เอง และเพื่อ ความผิด ของประชาชนด้วย 8 อย่างนั ้น แหละ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ ทรงสําแดงว่า ทางซึ่ง
จะเข้าไปในที่ บริสุทธิที
่ ง
์ ่ สุด นั ้น ไม่ ได้ ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อ พลับพลาเดิม ยัง ตัง้ อยู่ 9 พล ับ พลาเดิม เป็น เครือ
เปรียบสําหรับในเวลานั ้น คือมีการถวายของให้และเครือ
่ งบูชา ซึ่งจะกระทําให้ใจวินิจฉั ยผิดและชอบของผู้
ถวายนั ้นถึงที่ สําเร็จไม่ได้ 10 ซึ่งเป็นแต่เพียงของกินของดื่ม และพิธช
ี าํ ระล้างต่างๆ และเป็นพิธส
ี ําหรับเนื้ อ
หนั งที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์

11 แต่ เมื่อพระคริสต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมหาปุโรหิตแห่งสิง
่ ประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยงิ่

กว่า และสมบู รณ ์ ยงิ่ กว่า แต่ ก่อน ที่ ไม่ ได้ สร้างขึ้น ด้วยมือ และพูด ได้ วา่ มิ ได้ เป็น อย่างของโลกนี้ 12 พระองค์
เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิเพี
์ ยงครัง้ เดียวเท่านั ้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนําเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่
ทรงนํา พระโลหิต ของพระองค์ เองเข้าไป และทรงสําเร็จ การไถ่ บาปชั ่วน ิ รน
ั ดร์แก่ เรา 13 เพราะถ้า เลือดวัว
ตัวผู้และเลือดแพะ และเถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ ประพรมลงบนคนบาป สามารถชําระเนื้ อหนั งให้บริสุทธิได้
์
14 มากยิง
ั ดร์ได้ ทรงถวายพระองค์ เองแด่
่ กว่า นั ้น สัก เท่าไรพระโลหิต ของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ รน
พระเจ้า เป็น เครือ
่ งบูชาอัน ปราศจากตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจวินิจฉั ย ผิด และชอบของท่านทัง้ หลายให้ พ้น
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จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ 15 เพราะเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงเป็น
คนกลางแห่ง พันธสัญญาใหม่ เพื่อ เมื่ อม ี ผู้ หน ่ง
ึ ตายสํา หรับท ี่ จะไถ่ การละเมิด ของคนที่ ได้ ละเมิด ต่อ พันธ
สัญญาเดิมนน
ั ้ แล้ว คนทัง้ หลายที่ถูกเรียกแล้วนัน
้ จะได้รบ
ั มรดกอันนิ รน
ั ดร์ตามพระสัญญา
การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์ทําให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
ผู้ทําหนั งสือนั ้ นก็ต้องถึงแก่ ความตายแล้ว 17 เพราะว่า
เมื่อคนตายแล้วหนั งสือพินัยกรรมนั ้นจึงใช้ได้ มิฉะนั ้นเมื่อผู้ทํายังมีชีวิตอยู่ หนังสือพินัยกรรมนั ้ นก็ใช้ไม่ได้
18 เหตุฉะนั ้นพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตัง
้ ขึ้นไว้โดยปราศจากเลือด 19 เพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคั
บท ุก ข้อ แก่ บรรดาพลไพร่ตามพระราชบัญญั ติ แล้ว ท่านจึง ได้ เอาเลือดลูกวัว และเลือดลูก แพะกั บน้าํ และ
เอาขนแกะสี แดงและต้นหุสบมาประพรมหนั งสื อม้วนนั ้ นกับทัง้ บรรดาคนทัง้ ปวง 20 กล่าวว่า ‘นี่ เป็นเลือด
แห่ง พันธสัญญา ซึ่ง พระเจ้า ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ ท่านทัง้ หลาย� 21 แล ้ วท ่า นก็ เอาเลือดประพรมพลับพลากับ
เครือ
่ งใช้ทุกชนิ ดในการปฏิบติ
ั นั ้นเช่นเดียวกัน 22 และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกอ
ื บทุกสิง่ จะถูกชําระด้วย
โลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย
16 เพราะว่าในกรณี ที่ เก ี่ยวกับ หนั งสือพินัยกรรม

การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์

23 เหตุฉะนั ้นจึงจําเป็ นต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์

โดยใช้เครือ
่ งบูชาอย่างนี้ แต่ว่าของจริงในสวรรค์
นั ้น ต้องชําระด้วยเครือ
่ งบูชาอัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งบูชาเหล่า นั ้น 24 เพราะว่า พระคริสต์ ไม่ ได้ เสด็จ เข้า ใน
สถานที่ บริสุทธิ์ ซึ่ง สร้างขึ้น ด้วยมื อมนุษย์ อัน เป็น แบบจําลองจากของจริง แต่ พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปใน
สวรรค์นั้นเอง และบัดนี้ ทรงปรากฏจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทัง้ หลาย 25 พระองค์ไม่ต้องทรงถวาย
พระองค์เองซํ้าอีก เหมือนอย่างมหาปุโรหิตที่ เข้าไปในที่ บริสุทธิทุ
์ กปี ๆ นําเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเอง
เข้าไปด้วย 26 มิฉะนั ้นพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆตัง้ แต่สร้างโลกมา แต่ว่าเดีย
๋ วนี้ พระองค์ได้ทรง
ปรากฏในเวลาที่สุด นี้ ครัง้ เดียว เพื่อ จะได้ กําจัด ความบาปได้ โดยถวายพระองค์ เองเป็น เครือ
่ งบู ชา 27 มี ข้อ
กําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ ง และหลังจากนั ้นก็จะมีการพิพากษาฉั นใด 28 ดังนั ้นพระ
คริสต์ ได้ ทรงถวายพระองค์ เองหนหนึ่ ง เพื่อจะได้ ทรงรับเอาความบาปของคนเป็ นอันมาก แล้วพระองค์ จะ
ทรงปรากฏครัง้ ที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น

10
พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด

1 โดยเหตุ ที่พระราชบัญญัตินั ้นได้ เป็ นแต่ เงาของสิ่งดีที่ จะมาภายหน้า

มิใช่ตัวจริงของสิง่ นั ้ นที เดียว พระ
ราชบัญญัติ นั ้น จะใช้ เครือ
่ งบูชาที่ เขาถวายทุก ปีๆ เสมอมากระทําให้ ผู้ ถวายสัก การบู ชาน น
ั ้ ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้
2 เพราะถ้า เป็ น เช่น นั ้น ได้ เขาคงได้ หยุด การถวายเครือ
่ งบูชาแล้ว มิ ใช่ หรือ เพราะถ้า ผู้ นม ัส การนั ้น ได้ รบ
ั
การชําระให้บริสุทธิครั
้ ก ว่า มี บาปอีก ต่อ ไป 3 แต่ การถวายเครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ เป็น เหตุ
์ ง้ หนึ่ ง แล้ว เขาคงจะไม่ รู สึ
ให้ ระลึก ถึง ความบาปทุก ปี ๆ 4 เพราะเลือดวัว ผู้ และเลือดแพะไม่ สามารถชําระความบาปได้ 5 ดัง นั ้น เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า ‘เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์
แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์ 6 เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาป พระองค์ไม่ทรง
พอพระทัย 7 แล้วข้าพระองค์ ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทําตามนํ้าพระทัย
พระองค์� (ในหนั งสือม้วนก็มีเขียนเรือ
่ งข้าพระองค์�’ 8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ แล้วว่า “เครือ
่ งสัตวบูชาและ
เครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ และไม่ ทรงพอพระทัย� ซึ่ง
เขาได้บูชาตามพระราชบัญญัตินั ้น 9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้าข้า เพื่อ
จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� พระองค์ ทรงยกเลิก ระบบเดิ มน ัน
้ เสีย เพื่อ จะทรงตัง้ ระบบใหม่ 10 โดย
นํ้า พระทัย นั ้น เองที่ เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การทรงชําระให้ บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซู คริสต์
เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น 11 ฝ่ายปุโรหิต ทุก คนก็ ยน
ื ปฏิ บั ติ อยู่ ทุ กวันๆและนํา เอาเครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกัน มา
ถวายเนื องๆ เครือ
่ งบูชานน
ั ้ จะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลย 12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครัน
้ ทรงถวายเครือ
่ งบูชา
เพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่ง ใช้ ได้ เป็น นิ ตย์ ก็ เสด็จ ประทับ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่ นี้
ไปพระองค์ คอยอยู่ จนถึง บรรดาศั ตรู ของพระองค์ จะถูก ปราบลงเป็ นที ่ รองพระบาทของพระองค์ 14 เพราะ
ว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ ได้ ทรงกระทําให้คนทัง้ หลายที่ ถู กชําระแล้วถึงที่ สําเร็จเป็นนิ ตย์
15 และพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ก็ทรงเป็ นพยานให้แก่เราด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
“นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับเขาทัง้ หลายภายหลังสมัยนั ้น� องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัส “เราจะ
บรรจุ ราชบัญญัติ ของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย 17 และ
16 ‘
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จะไม่ จดจํา บาปและความชัว่ ช้า ของเขาอีก ต่อ ไป� ’
บูชาไถ่บาปอีกต่อไป
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ดัง นั ้น เมื่ อม ี การลบบาปแล้ วก ็ ไม่มี การถวายเครือ
่ ง

พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย เมื่อ เรามี ใจกล้า ที่ จะเข้ าไปในที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด โดยพระโลหิต ของพระเยซู
20 ตามทางใหม่และเป็ นทางที่มีชว
ิ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกสําหรับเราทัง้ หลายโดยม่านนั ้น คือเนื้ อหนั ง
ี ต
ของพระองค์ 21 และครัน
้ เรามี มหาปุโรหิต สําหรับ ครอบครัว ของพระเจ้า แล้ว 22 ก็ ให้ เราเข้า มาใกล้ ด้วยใจ
จริง ด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ ยม มีใจที่ถูกประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉั ยผิดและชอบที่ชัว่ ร้าย และมีกาย
ล้างชําระด้วยนํ้า อัน ใสบริสุทธิ์ 23 ให้ เรายึ ดม ัน
่ ในความเชื่อ ที่ เราทัง้ หลายรับ ไว้นั ้น โดยไม่ หวัน
่ ไหว (เพราะ
ว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั ้นทรงสัตย์ซื่อ) 24 และให้เราพิจารณาดูกันและกัน เพื่อเป็นเหตุให้มี
ความรักและกระทําการดี 25 ซึ่งเราเคยประชุมกันนั ้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบางคนเคยกระทํานั ้น แต่จง
เตือนสติกันและกัน และให้มากยิง่ ขึ้นเมื่อท่านทัง้ หลายเห็นวันเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
19

การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ

26 เมื่อเราได้ รบ
ั ความรู เ้ รือ
่ งความจริงแล้ว

แต่เรายังขืนทําผิดอีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย

27 แต่ จะมี ความหวาดกลัว ในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอั นร ้ายแรง ซึ่ง จะกิน เอาบรรดาคนที่ ขัด
ขวางนั ้นเสีย 28 คนที ่ได้ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ของโมเสสนั ้น ถ้ามีพยานสักสองสามปาก ก็ จะต้องตายโดย

ปราศจากความเมตตา 29 ท่านทัง้ หลายคิดดูซิว่าคนที่เหยียบยํ่าพระบุตรของพระเจ้า และดูหมิน
่ พระโลหิต
แห่งพันธสัญญาซึ่งชําระเขาให้บริสุทธิว่
์ าเป็นสิง่ ชัว่ ช้า และประมาทต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะ
ถูก ลงโทษมากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 30 เพราะเรารู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘การแก้ แค้น เป็น ของเรา เราจะ
ตอบสนอง องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัส� และได้ ตรัสอีกว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของ
พระองค์� 31 การตกอยูใ่ นอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้นเป็นทีน่
่ าหวาดกลัว 32 แต่ท่านทัง้ หลาย
จงระลึกถึงคราวก่อนนั ้น หลังจากที่ท่านได้รบ
ั ความสว่างแล้ว ท่านได้อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่
หลวง 33 บางที ท่านก็ ถู กประจานให้อบ
ั อายขายหน้า และถูก ข่มเหง บางที ท่านก็ ร่วมทุกข์ กับ คนที่ ถู กข่มเหง
นั ้น 34 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายมี ใจเมตตาต่อ ข้าพเจ้า ในเมื่อ ข้าพเจ้า ต้องถูก ขัง ไว้ และเมื่ อม ี คนปล้น ชิง เอา
ทรัพย์สิ ่งของของท่านไป ท่านก็ ยอมให้ด้วยใจยินดี เพราะท่านรู แล
้ ้วว่า ท่านมี ทรัพย์สมบัติที่ ประเสริฐกว่า
และถาวรกว่านั ้นอีกในสวรรค์ 35 เหตุฉะนั ้นขออย่าได้ละทิง้ ความไว้วางใจของท่าน ซึ่งมีบําเหน็ จอันยิง่ ใหญ่
36 ด้วยว่า ท่านทัง
้ หลายต้องการความเพียร เพื่อว่าครัน
้ ท่านกระทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเร็จได้ ท่าน
จะได้รบ
ั ตามคําทรงสัญญา 37 ‘เพราะอีกไม่นานพระองค์ผูจะเสด็
้
จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า 38 แต่
คนชอบธรรมจะมี ชี วิตดํา รงอยู่ โดยความเชื่อ แต่ ถ้า ผู้ ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่ มี ความพอใจในคนนั ้น
เลย� 39 แต่ เราทัง้ หลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั ้ นที ่กลับถอยหลังถึงความพินาศ แต่ อยู่ฝ่ายคนเหล่านั ้ นที ่เชื่อ
จนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ

1 บัดนี้ ความเชื่อ คือ ความแน่ ใจในสิง
่ ที่ เราหวังไว้

เป็นหลักฐานมัน
่ ใจว่า สิ ่งที่ ยงั ไม่ ได้ เห็นนั ้ นมีจริง 2 โดย
ความเชื่อนี้ เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง 3 โดยความเชื่อนี้ เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้าง
กัลปจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ ดังนั ้นสิง่ ที่มองเห็นจึงเป็นสิง่ ที่เกิดจากสิง่ ที่ไม่ปรากฏให้เห็น
อาแบล

4 โดยความเชื่อ

อาแบลนั ้นจึงได้ นําเครือ
่ งบูชาอันประเสริฐกว่าเครือ
่ งบูชาของคาอินมาถวายแด่ พระเจ้า
เพราะเหตุ เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ จึ งม ี พยานว่า ท่านเป็น คนชอบธรรม คือ พระเจ้า ทรงเป็น พยานแก่ ของถวายของ
ท่าน โดยความเชื่อนั ้น แม้ว่าอาแบลตายแล้วท่านก็ยงั พูดอยู่
เอโนค
โดยความเชื่อ เอโนคจึง ถู กร ับ ขึ้น ไป เพื่อ ไม่ ให้ ท่านประสบกับ ความตาย ไม่มี ผู้ ใดพบท่าน เพราะพระ
เจ้า ทรงรับท ่านไปแล้ว ก่อนที่ ทรงรับท ่า นขึ้น ไปนั ้ นม ี พยานว่า ท่านเป็ นที ่ พอพระทัย ของพระเจ้า 6 แต่ ถ้า
ไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที ่พอพระทัยของพระองค์ ก็ ไม่ได้ เลย เพราะว่าผู้ที่ จะมาหาพระเจ้าได้ นั้นต้องเชื่อ
ว่า พระองค์ ทรงดํารงพระชนม์ อยู่ และพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานบําเหน็ จ ให้ แก่ ทุ กคนที่ ปลงใจแสวงหา
พระองค์
5

โนอาห์
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7 โดยความเชื่อ เมื่อ พระเจ้า ทรงเตือนโนอาห์ ถึง เหตุ การณ์ ที่ ยัง ไม่ ปรากฏ ท่านมี ใจเกรงกลัว จัดแจงต่อ
นาวา เพื่อ ช่วยครอบครัว ของท่านให้รอด และด้วยเหตุ นี้ เอง ท่านจึง ได้ ปรับ โทษแก่ โลก และได้ เป็น ทายาท
แห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ

อับราฮัมและนางซาราห์
เมื่อทรงเรียกให้อบ
ั ราฮัมออกเดินทางไปยังที่ ซ่ึงท่านจะรับเป็นมรดก ท่านได้ เชื่อฟังและ
ได้ เดินทางออกไปโดยหารู ไม่
้ ว่าจะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่านได้ พํานั กในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั ้น
เหมือนอยู่ในดิน แดนแปลกถิน
่ คือ อาศัย อยู่ในเต็นท์ กับ อิส อัคและยาโคบซึ่ง เป็น ทายาทด้ว ยกั นก ั บท ่านใน
พระสัญญาอัน เดียวกัน นั ้น 10 เพราะว่า ท่านได้ คอยอยู่ เพื่อ จะได้ เมืองที่ มี ราก ซึ่ง พระเจ้า เป็น นายช่างและ
เป็นผู้ทรงสร้างขึ้น 11 โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้ รบ
ั พลังตัง้ ครรภ์ และได้ คลอดบุตรเมื่อชรา
มากแล้ว เพราะนางถือว่า พระองค์ ผู้ ได้ ทรงประทานพระสัญญานั ้น ทรงเป็น ผู้ สัตย์ ซ่ ือ 12 เหตุ ฉะนั ้น คนเป็
นอันมากดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งนั บไม่ได้ได้บังเกิดแต่ชายคนเดียว และชายคนนั ้ นก็
เท่ ากับคนที่ ตายแล้ว ด้วย 13 บรรดาคนเหล่า นี้ ได้ ตายไปในระหว่างที่ เชื่ออยู่ ยังไม่ ได้ รับผลตามพระสัญญา
ทัง้ หลายนั ้น แต่ ได้ แลเห็น พระสัญญาแต่ ไกล ก็ เชื่อม น
ั ่ และต้อนรับ พระสัญญาเหล่า นั ้น ไว้ และได้ ยอมรับ
ว่าเขาทัง้ หลายเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลก 14 เพราะคนที่ พู ดอย่างนี้ ก็ แสดงให้เห็น
ชัดแล้ วว่า เขากําลังแสวงหาเมืองที่ จะได้เป็นของเขา 15 และแท้ จริงถ้าเขาคิดถึ งบ้านเมืองที่เขาจากมานั ้น
เขาก็ คงจะมี โอกาสกลับ ไปได้ 16 แต่ บัดนี้ เขาปรารถนาที่ จะอยู่ ในเมืองที่ ประเสริฐ กว่า นั ้น คือ เมืองสวรรค์
เหตุฉะนั ้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์วา่ เป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัด
เตรียมเมืองหนึ่ งไว้สําหรับเขาแล้ว 17 โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมถูกลองใจก็ ได้ ถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบู ชา
นี่ แหละท่านผู้ได้ รับพระสัญญาเหล่านั ้ นก็ได้ ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ ได้ ให้กําเนิ ดมา 18 คื อบุตรที่ มี
พระดํารัส ไว้ว่า ‘เขาจะเรียกเชื้อ สายของเจ้า ทางสายอิ สอัค� 19 ท่านเชื่อ ว่า พระเจ้า ทรงฤทธิส
ิ
์ ามารถให้อส
อัคเป็นขึ้นมาจากความตายได้ และท่านได้รบ
ั บุตรนั ้นกลับคืนมาอีก ประหนึ่ งว่าบุตรนั ้นเป็นขึ้นมาจากตาย
8 โดยความเชื่อ

อิสอัคและยาโคบ
โดยความเชื่อ อิส อัค ได้ อวยพรแก่ ยาโคบและเอซาว คือ เกี่ยวกับ เหตุ การณ์ ซึ่ง จะบังเกิด ภายหน้า นั ้น
21 โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่อ จะตายได้ อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง
้ สองของโยเซฟ และได้ นม ัส การขณะที่ ค้ํา อยู่
บนหัวไม้เท้าของท่าน
20

โยเซฟ
โดยความเชื่อ โยเซฟเมื่อ กําลัง จะตายได้ กล ่าวถึง การที่ ชนชาติ อิสราเอลจะออกไป และได้ มี คํา สัง่ ไว้
เรือ
่ งกระดูกของท่าน
22

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
เมื่อโมเสสบังเกิดมาแล้ว บิดามารดาได้ซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือน เพราะเห็นว่าเป็นเด็กรู
ปงาม และไม่ ได้ กลัวคําสัง่ ของกษั ตริย์นั ้น 24 โดยความเชื่อ ครัน
้ โมเสสวัฒนาโตขึ้นแล้ว ไม่ ยอมให้เรียกว่า
เป็นบุตรชายของธิดากษั ตริย์ฟาโรห์ 25 ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติ ของพระเจ้า แทนการเริงสําราญ
ในความบาปสักเวลาหนึ่ ง 26 ท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียป
ิ ต์
เพราะท่านหวัง บําเหน็ จ ที่ จะได้ ร ับน ัน
้ 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ โดยมิ ได้ เกรงกลัว
ความกริว้ ของกษั ตริย์ เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่ งได้ เห็นพระองค์ ผู้ไม่ ทรงปรากฏแก่ ตา 28 โดย
ความเชื่อ ท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธป
ี ระพรมเลือด เพื่อมิให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปี มาถูก
ต้องพวกอิสราเอลได้ 29 โดยความเชื่อ พวกอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้ง แต่เมื่อ
พวกอียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
23 โดยความเชื่อ

ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา
เมื่อพวกอิสราเอลล้อมกําแพงเมืองเยรีโคไว้ถึงเจ็ดวันแล้ว กําแพงเมืองก็พังลง 31 โดย
ความเชื่อ ราหับหญิงแพศยาจึงมได้
ิ พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั ้นทีมิ
่ ได้เชื่อ เมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนม
นั ้นไว้อย่างสันติ
30 โดยความเชื่อ

ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ

และ ข้าพเจ้า จะ กล่าว อะไร ต่อ ไป อีก เล่า เพราะ ไม่ มี เวลา พอที่ จะ กล่าว ถึ งก ิเด โอน บา ราค แซม สัน
เยฟธาห์ ดาวิด และซามู เอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดยความเชื่อ ท่านเหล่านั ้นจึงได้มีชัยเหนื อ
อาณาจักรต่างๆ ได้ กระทํา การชอบธรรม ได้ รับ พระสัญญา ได้ ปิดปากสิงโต 34 ได้ ดับ ไฟที่ ไหม้ อย่างรุ นแรง
ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง มีกําลังความสามารถในการทําสงคราม
ได้ ตี กองทัพ ประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้ หญิ งก ็ ได้ รับ คนพวกของนางที่ ตายแล้วกลับ ฟื้ นคืน ชีวต
ิ ขึ้น
มาอีก บางคนก็ ถู กทรมาน แต่ ก็ ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้ รบ
ั การเป็นขึ้นมาจากความตายอัน
32
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ประเสริฐ กว่า 36 บางคนถูก ทดลองโดยคํา เยาะเย้ย และการถูก โบยตี และยัง ถู กล ่ามโซ่ และถูก ขัง คุ กด ้วย
37 บางคนถูกหินขว้าง บางคนก็ถูกเลื่อยเป็ นท่อนๆ บางคนถูกทดลอง บางคนก็ถูกฆ่าด้วยดาบ บางคนเที่ยว
สัญจรไปนุ่ง ห่ม หนั ง แกะและหนั ง แพะ อดอยาก ทนทุกข์ เวทนาและทนการเคี่ยวเข็ญ 38 (โลกไม่ สมกับ คน
เช่นนั ้นเลย� เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ รกันดารและตามภู เขา และอยู่ตามถํ้าและตามโพรง 39 คนเหล่านั ้นทุก
คนมีช่อ
ื เสียงดีโดยความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยงั ไม่ได้รับสิง่ ที่ทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียม
การอย่างดีกว่าไว้สําหรับเราทัง้ หลาย เพื่อไม่ให้เขาทัง้ หลายถึงที่สําเร็จนอกจากเรา

12

จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
1 เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรามี พยานหมู่ ใหญ่ อย่างนั ้น อยู่รอบข้าง ให้เราทิง้ ของหนั ก ทุก สิง่ ที่ ขัดข้องอยู่ และการ
ผิดที่ เรามั กง่ายกระทํานั ้น และการวิง่ แข่งกันที ่กําหนดไว้สําหรับเรานั ้น ให้เราวิงด
่ ้วยความเพียรพยายาม
2 หมายเอาพระเยซูเป็ นผู้รเิ ริม
่ ความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสําเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่
มี อยู่ตรงหน้า นั ้น พระองค์ ได้ ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่า ความละอายไม่ เป็น สิง่ สําคัญ อะไร และได้ เสด็จ
ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
การตีสอนของพระเจ้า
ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายจงพินิจ คิดถึง พระองค์ ผู้ ได้ ทรงทนเอาการติ เตียนนิ นทาแห่ง คนบาปต่อ พระองค์
มากเท่าใด เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่ออ
่ นระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้ รบสู้ กับความบาปจนถึงโลหิตตก
5 และท่านได้ ลืม คํา เตือนนั ้น เสีย ซึ่ง ได้ เตือนท่านเหมือนกับ เตือนบุตรว่า ‘บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่า ดู หมิน
่
การตี สอนขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และอย่าระอาใจเมื่อ พระองค์ ทรงติ เตียนท่านนั ้น 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงตี สอนผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก และเมื่อ พระองค์ ทรงรับผู้ ใดเป็นบุตร พระองค์ ก็ ทรงเฆี่ยนตี ผู้ นั ้น � 7 ถ้า
ท่านทัง้ หลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่า
ที่ บิดาไม่ได้ ตี สอนเขาบ้าง 8 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ได้ ถู กตี สอนเช่นเดียวกับคนทัง้ ปวง ท่านก็ ไม่ได้ เป็นบุตร
แต่ เป็นลูกที่ ไม่มีพ่อ 9 อีกประการหนึ่ ง เราทัง้ หลายได้ มี บิดาตามเนื้ อหนั งที่ ได้ ตี สอนเรา และเราจึงได้ นับถื
อบิดานน
ั ้ ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราควรจะได้ยาํ เกรงนบนอบต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและจําเริญชีวตม
ิ ิใช่หรือ
10 เพราะแท้ จริงบิดาเหล่านั ้นตี สอนเราเพียงชัว
่ เวลาเล็กน้ อย ตามความเห็นดี เห็นชอบของเขาเท่านั ้น แต่
พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ 11 ดังนั ้น
การตีสอนทุกอย่างเมื่อกําลังถูกอยู่นั้นไม่เป็นการชื่นใจเลย แต่เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลั งก็กระทําให้เกิด
ผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั ้น คือความชอบธรรมนั ้นเอง 12 เพราะเหตุนั ้น จงยกมือ
ที่ ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้หว
ั เข่าที่ ออ
่ นล้ามีกําลังขึ้น 13 และจงกระทําทางที่ เท้าของท่านจะเดินไปนั ้นให้ตรง
ไป เพื่ออาการที่ทําให้ง่อยจะมิได้กําเริบขึ้น แต่จะได้หายเป็นปกติ 14 จงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทัง้ ปวง
และที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 15 และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะ
มี บางคนกําลัง เสื่อมจากพระกรุ ณาคุณ ของพระเจ้า และเกรงว่า จะมี รากขมขื่น แซมขึ้น มาทําให้เก ิด ความ
ยุง่ ยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป
3

คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์
และ เกรง ว่า จะ มี คน กระทํา ผิด ประเวณี หรือ คน ประมาท เหมือน อย่าง เอ ซาว ผู้ ได้ เอา สิทธิ ของ บุตร
หัวปี นั้น ขายเสีย เพราะเห็น แก่ อาหารคํา เดียว 17 เพราะท่านทัง้ หลายก็ รู ้อยู่ แล ้ วว ่า ต่อ มาภายหลัง เมื่อ เอ
ซาวอยากได้ รบ
ั พรนั ้น เป็น มรดก เขาก็ ได้ รับคํา ปฏิเสธ เพราะเขาไม่ มี หนทางแก้ไขเลย ถึง แม้ ว่า ได้ กล ับ ใจ
แสวงหาจนนํ้าตาไหล
16

การชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทัง้ หมด
ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ มาถึง ภูเขาที่ จะถูก ต้องได้ และที่ ได้ ไหม้ ไฟแล้ว และถึงที่ ดํา ถึงที่ มืด มิด และถึงที่
ลมพายุ 19 และถึง เสียงแตร และถึง พระสุรเสียงตรัส ซึ่ง คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน แล้ว ได้ ออ
้ นวอนขอไม่ ให้ ตรัส
แก่เขาอีก 20 (เพราะว่าข้อความที่ ทรงบัญญัติไว้นั ้นเขาทนไม่ได้ คือที่ ว่า “แม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั ้ นก็
จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตาย หรือแทงทะลุ ด้วยแหลนให้ตาย� 21 สิ่งที่ เห็นนั ้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสส
เองก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน
่ �) 22 แต่ท่านทัง้ หลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงดํารงพระชนม์อยู่ คือกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนั บได้
23 และมาถึงที่ ชุ มนุ มอ ัน ใหญ่ และมาถึง คริสตจักรของบุตรหัวปี ซึ่ งม ี ช่ อ
ื จารึก ไว้ในสวรรค์ แล้ว และมาถึง
พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ ปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว 24 และ
มาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียง
โลหิตของอาแบล
18
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จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก
จงระวัง ให้ดี อย่า ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง พระองค์ ผู้ ตรัสน ัน
้ เพราะว่า ถ้า เขาเหล่านั ้ นที ่ ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง คํา
เตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ผูทรงเตื
้
อนจากสวรรค์ เราทัง้
หลายก็จะไม่ได้พ้นโทษมากยิง่ กว่านั ้นอีก 26 พระสุรเสียงของพระองค์คราวนั ้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวัน
่ ไหว
แต่บัดนี้ พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่า “อีกครัง้ หนึ่ งเราจะกระทําให้หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียว
แต่ ทัง้ สวรรค์ ด้วย � 27 และพระดํารัส ที่ ตรัส ไว้ว่า ‘อี กครัง้ หนึ่ ง� นั ้น แสดงว่า สิง่ ที่ หวัน
่ ไหวนั ้น จะถูก กําจัด
เสีย เหมือนกับสิง่ ที่ทรงสร้างให้มีขึ้น เพื่อให้สิ่งที่ไม่หวัน
่ ไหวคงเหลืออยู่ 28 เหตุฉะนั ้น ครัน
้ เราได้อาณาจักรที่
ไม่หวัน
่ ไหวมาแล้ว ก็ให้เรารับพระคุณ เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ ด้วยความ
เคารพและยําเกรง 29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั ้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ
25

13
คําสัง่ ฉั นพี่น้ อง
1 จงให้ความรักฉั นพี่น้องมีอยูต่
่ อกันเสมอไป 2 อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการก
ระทําเช่นนั ้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รูต
้ ัว 3 จงระลึกถึงคนเหล่านั ้นที่ถูกจองจําอยู่ เหมือนหนึ่ ง
ว่าท่านทัง้ หลายก็ถูกจองจําอยูก
่ ับเขา จงระลึกถึงคนทัง้ หลายที่ถูกเคี่ยวเข็ญ เหมือนหนึ่ งว่าเป็นตัวของท่าน
เองซึ่ งม ี รา่ งกายเหมือนอย่างเขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่ นับถือ แก่ คนทัง้ ปวง และที่นอนก็ ปราศจากมลทิน
แต่คนทีล่
่ วงประเวณี และคนเล่นชูนั
้ ้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจ
ในสิง่ ที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิง้ ท่านเลย� 6 เพื่อว่าเราทัง้
หลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะ
ทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า� 7 ท่านทัง้ หลายจงระลึกถึงคนเหล่านั ้นที่ปกครองท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้าแก่ ท่าน และจงพิจารณาดู ผลปลายทางของเขา แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา 8 พระเยซู
คริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิ จกาล 9 อย่าหลงไปตามคําสอนต่างๆ
ที่ แปลกๆ เพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ ไม่ใช่ด้วยอาหารการกิน ซึ่งไม่
เคยเป็นประโยชน์ แก่คนที่หลงติดอยู่เลย
การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์
และคนที่ ปรนนิ บัติในพลับพลานั ้นไม่มีสิทธิที
์ ่ จะรับประทานของจากแท่นนั ้น
ได้ 11 เพราะร่างของสัตว์เหล่านั ้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานบริสุทธิ์เพื่อเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
นั ้น ก็ ต้องเอาไปเผาเสีย นอกค่าย 12 เหตุ ฉะนั ้น พระเยซู ก็ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานภายนอกประตู เมืองเช่น
เดียวกัน เพื่อ ทรงชําระประชาชนให้บริสุทธิด้
์ วยพระโลหิต ของพระองค์ เอง 13 เพราะฉะนั ้น ให้เราทัง้ หลาย
ออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั ้น และยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระองค์ 14 เพราะว่าที่นี่ เราไม่มี
เมืองที่ถาวร แต่ว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้า
10 เรามี แท่นบูชาแท่นหนึ่ ง

คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผูปกครอง
้
ให้เราถวายคําสรรเสริญเป็นเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั ้น คือผลแห่ง
ริม ฝีปากที่ ขอบพระคุณ พระนามของพระองค์ 16 แต่ อย่า ลื มท ี่ จะกระทํา การดี และที่ จะแบ่ง ปัน ข้าวของซึ่
งก ัน และกัน เพราะเครือ
่ งบูชาอย่างนั ้น เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า 17 ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง และยอมอยู่ ใน
โอวาทของคนเหล่านั ้ นที ่ปกครองท่าน ด้วยว่าท่านเหล่านั ้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่าน เหมือนกับผู้ที่
จะต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ทําการนี้ ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะที่ ทําดังนั ้ นก็จะไม่เป็น
ประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
15 เหตุฉะนั ้น

คําอําลา
จงอธิษฐานเพื่อ เรา เพราะเราแน่ ใจว่า เรามี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบดี อยู่ แล้ว และปรารถนาที่ จะปฏิ 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 มาจาก
ความตาย คือ ผู้ทรงเป็น ผู้ เลี้ยงแกะที่ ยิง่ ใหญ่ โดยพระโลหิต แห่ง พันธสัญญานิ รัน ดร์นั ้น 21 ทรงกระทํา ให้
ท่านทัง้ หลายสมบูรณ์ในการดีทุกอย่าง เพื่อจะได้ปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระองค์ และทรงทํางานในท่าน
ทัง้ หลายให้เป็ นที ่ ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี จงมี แด่ พระองค์ สืบๆไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน 22 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้เพียรฟังคําเตือนสติ นี้ เพราะข้าพเจ้าได้ เขียน
จดหมายมาถึง ท่านทัง้ หลายเพียงไม่ กี่ คํา เท่านั ้น 23 ท่านทัง้ หลายจงรู ด้
้ วยว่า ทิ โมธีน้องชายของเรา ได้ รับ
การปล่อยเป็ นอ ิ สระแล้ว ถ้า เขามาถึง เร็ว ข้าพเจ้า ก็ จะมาพบท่านทัง้ หลายพร้อมกับ เขา 24 ขอฝากความ
คิดถึงมายังท่านเหล่านั ้นที่ปกครองท่าน และวิสุทธิชนทัง้ ปวง พวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึง
18
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มายังท่านทัง้ หลาย 25 ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฮีบรู จากประเทศอิ
ตาลี และส่งโดยทิโมธี�

ยากอบ 1:1
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ยากอบ 1:27

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หนังสื อยากอบนี้ ได้ เขียนขึ้นในปี ค�ศ� 45 ถึงคริสเตียนชาวยิวที่กระจัดกระจายไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ผู้
ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นน้ องชายของยอห์น (กจ 12:1-2) แต่อาจจะเป็น “ยากอบน้ องชายขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า� (กท 1:19) ซึ่งได้พูดถึงยากอบในมัทธิว 13:55 พรอ
้ มกับโยเสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ่ง
เป็น ผู้ ที่ เข ียนหนั งสือ ยู ดาส ยากอบเป็น ผู้นํา ในการประชุม ปรึกษาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ 15:2, 13-21) ท่าน
ได้รบ
ั เชื่อหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน (ยน 7:5)
หนังสือเล่มนี้สอนถึงเรือ
่ งความเชื่อกับการประพฤติ ความบาปของลิน
้ และการรักษาให้หายจากโรคโดย
การอธิษฐาน
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าและของพระเยซู คริสต์เจ้า คํานั บพงศ์ พันธุ สิ
์ บสองตระกูลที่ กระจัดกระจาย
อยู่ นั ้น 2 พี่ น้ องของข้าพเจ้า เมื่อ ท่านทัง้ หลายตกอยู่ ในการทดลองต่างๆก็ จงถือว่า เป็น เรือ
่ งน่า ยินดี ทัง้ สิน
้
3 เพราะท่านทัง
้ หลายรู ว่
้ า การทดลองความเชื่อ ของท่านนั ้น ทําให้ เก ิด ความเพียร 4 และจงให้ ความเพียร
นั ้นกระทําการจนสําเร็จ เพื่อท่านทัง้ หลายจะสมบูรณค
์ รบถ้วนไม่ขาดสิง่ ใดเลย 5 ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านขาดสติ
ปัญญา ก็ ให้ผู้นั ้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่ คนทัง้ ปวงอย่างเหลือล้นและมิได้ ทรงตําหนิ
และจะทรงประทานให้แก่ ผู้นั ้น 6 แต่ จงให้ผู้นั ้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าหวัน
่ ไหวเลย เพราะว่าผู้ที่ หวัน
่ ไหว
ก็ เป็น เหมือนคลื่น ในทะเลซึ่ง ถูก ลมพัด ซัด ไปมา 7 ผู้ นั ้น จงอย่า คิด ว่า จะได้ รบ
ั สิง่ ใดจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
เลย 8 คนสองใจเป็นคนไม่มัน
่ คงในบรรดาทางทัง้ หลายที่ตนประพฤตินั ้น 9 ให้พี่น้ องที่ต่ําต้อยชื่นชมยินดีใน
การที่ทรงเชิดชูเขา 10 และคนมังม
่ ีก็จงชื่นชมยินดีเมื่อถูกทําให้ต่ําลง เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอก
หญ้า 11 เพราะทั นที ที่ ตะวันขึ้นพร้อมด้วยความร้อนอันแรงกล้า มั นก็กระทําให้หญ้าเหีย
่ วแห้งไป และดอก
หญ้าก็รว่ งลง และความงามของมันสูญสิน
้ ไป คนมัง่ มีจะเสื่อมสูญไปตามทางทัง้ หลายของเขาเช่นนั ้นด้วย
12 ความสุ ข ย่อมมี แก่ คนนั ้ นที ่ สู้ ทนการทดลอง เพราะเมื่อ ปรากฏว่า ผู้ นั้น ทนได้ แล้ว เขาจะได้ รบ
ั มงกุฎแห่ง
ชีวต
ิ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
1 ยากอบ

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา
อย่าให้ผูนั
้ ้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลง� เพราะว่าความชัว่ จะ
มาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์ เองก็ ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลย 14 แต่ ว่าทุกคนก็ ถู กล่อลวง
เมื่อ ตัณหาของตนเองชักนํา ให้ กระทํา ผิด แล ้วตั วก ็ กระทํา ตาม 15 ครัน
้ ตัณหาเกิด ขึ้น แล้ว ก็ ทําให้ เก ิด บาป
และเมื่อบาปโตเต็มทแล้
ี่ ว ก็นําไปสู่ความตาย 16 พีน้
่ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่าหลงผิดเลย 17 ของประทานอัน
ดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวง
สว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง 18 พระองค์ได้ทรงให้เราทัง้
หลายบังเกิด โดยพระวจนะแห่ง ความจริง ตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ เป็น อย่างผล
แรกแห่งสรรพสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั ้น 19 ดังนั ้น พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าใน
การพูด ช้า ในการโกรธ 20 เพราะว่า ความโกรธของมนุษย์ไม่ ได้ กระทํา ให้เก ิด ความชอบธรรมอย่างพระเจ้า
21 เหตุ ฉะนั ้น จงถอดทิง
้ การโสโครกทุกอย่าง และการชัว่ ร้ายอันดาษดื่น และจงน้ อมใจรับพระวจนะที่ ทรง
ปลูกฝังไว้แล้วนัน
้ ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอดได้
13 เมื่อผูใ้ ดถูกล่อลวงให้หลง

จงเป็นทัง้ ผูฟ
้ ังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ
แต่ ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนที่ ประพฤติ ตามพระวจนะนั ้น ไม่ใช่ เป็น แต่ เพียงผู้ ฟัง เท่านั ้น ซึ่ง เป็นการ
ล่อลวงตนเอง 23 เพราะว่าถ้าผูใ้ ดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตาม ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัว
ในกระจกเงา 24 ด้วยว่าคนนั ้นแลดู ตัวเองแล้วไปเสีย แล้วในทันใดนั ้ นก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไร 25 ฝ่ายผู้ใดที่
พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดํารงอยู่ในพระราชบัญญัตินั ้น ผู้นั ้นไม่ได้เป็นผู้ฟัง
แล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั ้น คนนั ้นจะได้ความสุขในการของตน
22

ความเชื่อแท้

26 ถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือนว่าเคร่งครัดในความเชื่อ

และมิได้เหนี่ ยวรัง้ ลิน
้ ของตนไว้ แต่ล่อลวงใจของ
ตนเอง การเคร่งครัดในความเชื่อของผูน
้ ั ้นกไร้
็ ประโยชน์ 27 การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิไร้
์ มลทิน
ต่อ พระพักตร์พระเจ้า และพระบิ ดาน ัน
้ คือ การเยีย
่ มเยียนเด็ก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่ายที่ มี ความทุกข์ รอ
้ น
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก
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ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง
การเชื่อในพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงสง่าราศี นั ้น อย่า
ให้เป็นด้วยการเลือกหน้าคน 2 เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่ งสวมแหวนทองคําและแต่งตัวด้วยเครือ
่ งแต่งกายอย่าง
ดี เข ้า มาในที่ ประชุม ของท่าน และมี คนจนคนหนึ่ ง แต่ง ตัว ด้วยเสื้อผ้า ซอมซ่อ เข้า มาด้วย 3 และท่านสนใจ
คนที่ สวมใส่ เครือ
่ งแต่ง กายอย่างดี และกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญ ท่านนั ่ง ที่ นี่ ในที่ อน
ั ดี เถิด � และท่านก็ พู ดก ับ
คนจนนั ้ นว่า “แกจงยืนอยู่ที่ นั่น� หรือ “จงนั ่งแทบที่ รองเท้าของเราเถิด� 4 พวกท่านเองมิได้ ลําเอียง และ
กลายเป็นผู้วินิจฉั ยด้วยใจชัว่ หรือ 5 พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้
ให้เป็น คนมั งม
่ ี ในความเชื่อ และให้เป็น ทายาทแห่งอาณาจั กร ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ผู้ ที่ รัก พระองค์
มิใช่หรือ 6 แต่ท่านทัง้ หลายได้ดูถูกคนจน ไม่ใช่คนมัง่ มีหรือที่กดขี่ท่านและลากตัวท่านไปขึ้นศาล 7 ไม่ใช่เขา
เหล่านั ้นหรือที่ สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่าน 8 ถ้าท่านทัง้ หลายกระทําให้สําเร็จตามพระ
ราชบัญญัติแห่งพระมหากษั ตริย์ตามพระคัมภีรที
์ ่วา่ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� แล้ว ท่านทัง้ หลาย
ก็ ประพฤติ ดี อยู่ 9 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายเลือกหน้า คน ท่านก็ กระทํา บาป และตามพระราชบัญญั ติ ท่านก็ เป็น
ผู้ละเมิดแล้ว 10 เพราะว่าผู้ใดรักษาพระราชบัญญัติ ได้ ทัง้ หมด แต่ ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั ้ นก็เป็นผู้ผิดพระราช
บัญญัติทัง้ หมด 11 ด้วยว่าพระองค์ผูได้
้ ตรัสว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา� ก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่า ‘อย่าฆ่าคน�
แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณี ผัวเมียเขาแต่ได้ฆ่าคน ท่านก็เป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญัติ 12 ท่านทัง้ หลายจงพูด
และจงกระทําเช่นผู้ที่จะได้รบ
ั การพิพากษาด้วยพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพ 13 เพราะว่าผู้ที่ไม่แสดงความ
เมตตาย่อมจะได้ รบ
ั การพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา แต่ ความเมตตาย่อมก่อ ให้ เก ิด ความชื่นชม
ยินดีมากกว่าการพิพากษา
1 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
พี่ น้ องของข้าพเจ้า แม้ ผู้ ใดจะว่า ตนมี ความเชื่อ แต่ ไม่มี การกระทํา จะได้ ประโยชน์ อะไร ความเชื่อ จะ
ช่วยผู้ นั้น ให้ รอดได้ หรือ 15 ถ้า พี่ น้องชายหญิง คนใดเปลือยเปล่า และขาดแคลนอาหารประจํา วัน 16 และมี
คนใดในพวกท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญ ไปเป็นสุข เถิด ขอให้ อบอุน
่ และอิม
่ เถิด� และไม่ ได้ ให้ สิ ่ง ซึ่ง จําเป็น
ต่อร่างกายแก่เขา จะเป็นประโยชน์ อะไรเล่า 17 ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา ก็ตายโดย
ลําพังแล้ว 18 แต่ คงมี ผู้ ค้านว่า “ท่านมี ความเชื่อ และข้าพเจ้า มี การกระทํา� จงแสดงความเชื่อของท่านที่
ปราศจากการกระทําให้ข้าพเจ้าเห็น และข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการกระทํา
ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว นั ่นก็ดีอยูแล้
่ ว แม้พวกปิศาจก็เชื่อเช่นกัน และกลัวจนตัวสัน
่
20 โอ คนไร้ค่า ท่านอยากจะรู หรื
้ อว่า ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
14

ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ

21 เมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้ ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านบนแท่ นบูชา

จึงได้ความชอบธรรมโดยการก
ระทําไม่ใช่หรือ 22 ท่านทัง้ หลายคงเห็นแล้วว่า ความเชื่อได้กระทํากิจร่วมกับการกระทําของท่าน และความ
เชื่อกสมบู
็
รณ์ ได้โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีรก็
์ สําเร็จที่ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนั บ
ว่าเป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน � และท่านได้ ชื่อ ว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้ หลายก็ เห ็น แล้ วว ่า
ผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็ เนื่ องด้วยการกระทํา และมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว 25 เช่นเดียวกัน
ราหับ หญิง แพศยาก็ ได้ ความชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระทํา ด้วยมิ ใช่ หรือ เมื่อ นางได้ รบ
ั รองผู้ ส่ง ข่าวเหล่า
นั ้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั ้นตายแล้วฉั นใด ความเชื่อที่ปราศจาก
การกระทําก็ตายแล้วฉั นนั ้นเช่นเดียวกัน

3

ความชัว่ ร้ายของลิน
้

1 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

อย่าเป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนนั กเลย เพราะท่านก็รู ว่้ าเราทัง้ หลาย
จะได้ รบ
ั การพิพากษาที่ เข ้ม งวดกว่า ผู้ อื่น 2 เพราะเราทุก คนทํา ผิด พลาดกัน ไปหลายๆอย่าง ถ้า ผู้ ใดมิ ได้ ทํา
ผิดทางวาจา ผู้นั ้นกเ็ ป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทง
ั ้ ตัวไว้ได้ด้วย 3 ดูเถิด เราเอาเหล็กบังเหียน
ใส่ ปากม้า เพื่อ ให้ มัน เชื่อ ฟัง เรา เราก็ บังคับ มัน ให้ ไปไหนๆได้ ทัง้ ตัว 4 จงดู เรือด ้วยเช่ นก ัน ถึง แม้ ว่า เป็น เรือ
ใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป เรือก็ยงั หันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหน 5 เช่น
นั ้นแหละลินก
้ เ็ ป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิ ดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใด
6 และลิน
้ นั ้ นก็เป็นไฟ เป็นโลกแห่งการชัว่ ช้าซึ่งตัง้ อยู่ในบรรดาอวัยวะของเรา เป็นเหตุให้ทัง้ กายเป็นมลทิน
ไป ทําให้ วิถี แห่ งธรรมชาติ เผาไหม้ และมัน เองก็ ติ ดไฟจากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุก ชนิ ด ทัง้ นก งู
และสัตว์ในทะเลก็ เลี้ยงให้ เชื่องได้ และมนุษย์ ก็ได้ เลี้ยงให้ เชื่องแล้ว 8 แต่ ลิน
้ นั ้น ไม่ มี มนุษย์ คนใดสามารถ
ทําให้ เชื่องได้ ลิน
้ เป็น สิง่ ชัว่ ซึ่ง ยับยัง้ ไม่ ได้ และเต็ม ไปด้วยพิษ ร้ายถึง ตาย 9 เราทัง้ หลายสรรเสริญ พระเจ้า

ยากอบ 3:10
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ยากอบ 5:5

คือพระบิดาด้วยลิน
้ นั ้น และด้วยลิน
้ นั ้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า 10 คํา
สรรเสริญ และคํา แช่ งด ่า ก็ ออกมาจากปากอัน เดียวกัน พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ไม่ ควรให้ เป็น เช่น นั ้น
เลย 11 บ่อนํ้าพุจะมีน้ําจืดและนํ้ากร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือ 12 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ต้น
มะเดื่อ จะออกผลเป็น มะกอกเทศได้ หรือ หรือ เถาองุน
่ จะออกผลเป็น มะเดื่อ ได้ หรือ เช่น เดียวกัน ไม่ มี บ่อนํ้า
พุ ใดจะให้ทัง้ นํ้าเค็มและนํ้าจืดได้ 13 ในพวกท่าน ผู้ใดมี สติ ปัญญาและประกอบด้วยความรู ้ ก็ ให้ผู้นั ้นแสดง
การประพฤติ ของตนด้วยกริยาอัน ดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมี ใจอิจฉา
อันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่าน อย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริง 15 ปัญญาเช่นนี้
ไม่ได้มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาอย่างโลก และเป็นเดียรัจฉานตัณหา และเป็นเช่นปิศาจ 16 เพราะว่าที่
ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน ที่ นั ่ นก็วน
ุ่ วายและมีการกระทําชัว่ ช้าเลวทรามทุกอย่าง 17 แต่ปัญญา
จากเบื้องบนนั ้นบริสุทธิเ์ ป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ ยมด้วยความเมตตา
และผลอันดี ไม่มีความลําเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด 18 และผลแห่งความชอบธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคน
เหล่านั ้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก

1 อะไรเป็ นสาเหตุ ของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน

มิใช่ราคะตัณหาของท่านหรือที่ต่อสู้
กัน ในอวัยวะของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอยากได้ แต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ฆ่า กัน ท่านโลภแต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ทะเลาะและ
ทํา สงครามกัน ที่ ท่านไม่ มี เพราะท่านไม่ ได้ ขอ 3 ท่านขอและไม่ ได้ รบ
ั เพราะท่านขอผิด หวังได้ ไปเพื่อ สนอง
ราคะตัณหาของท่าน 4 ท่านทัง้ หลายผู้ ล่วงประเวณี ชายหญิง เอ๋ย ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า การเป็ นม ิต รกับ โลกนั ้น
คือ การเป็น ศั ตรู กับ พระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดใคร่เป็ นม ิต รกับ โลก ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู ของพระเจ้า 5 ท่านคิด ว่า
พระคัมภีรกล
์ ่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์ หรือที่ว่า ‘พระวิญญาณที่สถิตอยูใ่ นเราทัง้ หลายมีความรูสึ
้ กหึงหวง�
6 แต่ พระองค์ ได้ ทรงประทานพระคุณ เพิม
่ ขึ้ นอ ีก เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า ‘พระเจ้า ทรงต่อสู้ ผู้ ที่ หยิง่
จองหอง แต่ ทรงประทานพระคุณ แก่ คนที ่ ใจถ่ อม � 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงยอมน้ อมกายต่อ พระเจ้า
จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนี ไปจากท่าน 8 จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยูใกล้
่
ท่าน คนบาป
ทัง้ หลายเอ๋ย จงชําระมือ ให้ สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระใจของตนให้ บริสุทธิ์ 9 จงเป็น ทุกข์ โศกเศร้า
และครํา่ ครวญ จงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการครํา่ ครวญ และความปี ติยินดีของตนกลับกลาย
เป็นความเศร้าสลด 10 ท่านทัง้ หลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรง
ยกชูท่านขึ้น
อย่าตัดสินพี่น้องของตน
พี่ น้ องทัง้ หลาย อย่า ใส่ รา้ ยซึ่ งก ัน และกัน ผู้ ใดที่ พู ดใส่ รา้ ยพี่ น้องและตัดสิน พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ กล
่าวร้ายต่อ พระราชบัญญั ติ และตัดสิน พระราชบัญญั ติ แต่ ถ้า ท่านตัดสิน พระราชบัญญั ติ ท่านก็ ไม่ใช่ ผู้ ที่
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสิน 12 มีผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติแต่เพียงองค์เดียว คือพระองค์
ผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดได้ และทรงสามารถทําลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น
11

อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้

13 ดูเถิด ท่านที่พูดว่า “วันนี้ หรือพรุ ง
่ นี้ เราจะเข้าไปในเมืองนั ้นเมืองนี้

และจะอยูที
่ ่นั ่นปีหนึ่ ง และจะค้าขาย
ได้ กําไร � 14 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลายไม่ รู ้ว่า จะมี เหตุ อะไรเกิด ขึ้น ในวัน พรุ ง่ นี้ ชี วิต ของท่านเป็น อะไรเล่า ก็ เป็น
เหมือนหมอกที่ ปรากฏอยู่ แต่ ประเด ย
ี ๋ วหนึ่ ง แล้ วก ็ หายไป 15 ท่านทัง้ หลายควรจะพูด ว่า “ถ้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทําสิง่ นี้ หรือสิง่ นั ้น� 16 แต่เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายยินดีในการโอ้อวด
ของตน ความยินดีอย่างนี้ เป็นความชัวท
้ กกระทําการดี และไม่ได้กระทํา บาป
่ ัง้ สิน
้ 17 เหตุฉะนั ้น คนใดที่รู จั
จึงมีแก่คนนั ้น

5
ตักเตือนคนมังม
่ ี
ท่านผู้มัง่ มี จงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นกับท่าน 2 ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุ
พัง ไป และมอดก็กั ดก ิน เสื้อผ้า ของท่าน 3 ทองและเงิน ของท่านก็ เก ิด สนิ ม และสนิ มน ัน
้ จะเป็น พยานหลัก
ฐานต่อท่าน และจะกินเนื้ อท่านดุจไฟ ท่านได้ ส่ําสมสมบัติ ไว้แล้วสําหรับวันสุดท้าย 4 ดู เถิด ค่าจ้างของคน
งานที่ ได้ เก ี่ยวข้าวในนาของท่าน ซึ่ง ท่านได้ ฉ้อโกงไว้นั ้น ก็ รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้องของคนที่ เก ี่ยวข้าวนั ้น
ได้ ทราบถึง พระกรรณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธาแล้ว 5 ท่านมี ชี วิตอยู่ ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและ
1 ดู เถิด

ยากอบ 5:6
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ยากอบ 5:20

สนุกสนาน ท่านได้บํารุ งเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร 6 ท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคน
ชอบธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงอดทนจนกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา ดู เถิด ชาวนารอคอยผลอัน
ลํ้าค่าที่ จะได้ จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทั ่งมีฝนต้นฤดู และฝนปลายฤดู 8 ท่านทัง้ หลายก็ จงอดทน
เช่นนั ้นเหมือนกัน จงตัง้ อกตัง้ ใจให้ดี ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้ว 9 พี่น้ อง
ทัง้ หลาย จงอย่า ขุ่น เคืองใจต่ อก ัน เกรงว่า ท่านจะถูก พิพากษา ดู เถิด องค์ พระผู้ พิพากษาทรงประทับ ยืน
อยู่ หน ้า ประตู แล้ว 10 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์ และการอดทนของพวก
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ ได้ กล ่าวในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 11 ดู เถิด เราถือว่า ผู้ ที่ อดทนก็ เป็นสุข ท่าน
ได้ยน
ิ เกี่ยวกับความอดทนของโยบ และได้เห็นที ่สุดปลายแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า
นั ้นทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและความกรุ ณาปรานี สักเท่าใด
7

การอธิษฐานเพื่อคนป่วย

12 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

ที่ สําคัญ เหนื อ สิ่งอ่น
ื ใดทัง้ หมดก็ คือ จงอย่า ปฏิ ญาณ ไม่ ว่า จะโดยอ้างฟ้า
สวรรค์ หรือ แผ่น ดิน โลก และไม่ วา่ จะโดยคํา ปฏิญาณอื่น ใดก็ ตาม แต่ ที่ ควรว่า ใช่ ก็ จงว่า ใช่ ที่ ควรว่า ไม่ ก็ จง
ว่าไม่ เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษ 13 มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั ้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดี
หรือ จงให้ผูนั
้ ้นรอ
้ งเพลงสรรเสริญ 14 มีผูใดในพวกท่
้
านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผูนั
้ ้นเชิญบรรดาผูป
้ กครองของค
ริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั ้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยนํ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
15 และการอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะช่วยให้ ผู้ ป่ วยรอดชีวต
ิ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโปรดให้เขาหาย
โรค และถ้าเขาได้กระทําบาป ก็จะทรงโปรดอภัยให้แก่เขา 16 ท่านทัง้ หลายจงสารภาพความผิดต่อกันและ
กัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้หายโรค คําอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริง
เอาจัง ของผู้ ชอบธรรมนั ้ นม ี พล ัง มากทําให้เกิด ผล 17 ท่านเอลี ยาห์ก็ เป็น มนุษย์ที่ มี สภาพอารมณ์ เช่น เดียว
กับ เราทัง้ หลาย และท่านได้ อธิษฐานอย่างจริงจัง เพื่อ ไม่ ให้ฝนตก และฝนก็ ไม่ ตกต้องแผ่น ดิน เป็น เวลาถึง
สามปี กับ หกเดือน 18 และท่านได้ อธิษฐานอีก ครัง้ หนึ่ ง และฟ้า สวรรค์ ได้ ประทานฝนให้ และแผ่น ดิน จึง ได้
งอกพืช ผลต่างๆ 19 พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า คนใดในพวกท่านหลงผิด ไปจากความจริง และผู้ ใดชักจูง เขาให้เขา
กลับใจเสียใหม่ได้ 20 จงให้ผู้นั ้ นรู้เถิดว่า ผู้ที่ ช่วยคนบาปคนนั ้นให้พ้นจากทางผิดของเขา ก็ได้ ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง
ให้รอดพ้นจากความตาย และได้ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้

1 เปโตร 1:1
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1 เปโตร 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในระหว่างปี ค�ศ� 60 และ 70 จากกรุ ง บาบิ โลน เปโตรเป็น “อัครสาวก
ไปหาพวกที่ ถือพิธีเข้าสุหนั ต� (กท 2:7-8) เหมือนอย่างเปาโลเป็ นอัครสาวกสําหรับพวกต่างชาติ เปาโลไป
ประกาศต่อ พวกต่างชาติ ซ่ึง อยู่ ในประเทศกรีซ และกรุ ง โรม แต่ เปโตรไปประกาศที่ กรุ งบาบิ โลน แล ้ว ได้ เข
ียนจดหมายสองฉบั บน ี้ จากที่ นั ่น (5:13) กรุ งบาบิ โลนในที่ นี้ ไม่ ได้ หมายถึง กรุ ง โรม ชื่อ ของกรุ ง บาบิ โลนนี้
ได้อยู่ในทัง้ พระคัมภีรเ์ ดิมและพระคัมภีรใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ได้หมายถึงกรุ งโรมจนกระทัง่ ยอห์น
ได้ใช้เป็นคําเปรียบเทียบในหนั งสือวิวรณ์ ซ่ึงได้เขียนขึ้นอีก 30 ปี ต่อมา ไม่มีข้อพระคัมภีรบ
์ อกว่าเปโตรเคย
ไปที่กรุ งโรมแต่มีหลายข้อที่แสดงว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นั่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่ได้พูดถึงเปโตร แต่ได้พูดถึ
งอ ีก หลายๆคนซึ่ง อยู่ ที่ กรุ งโรม และเปโตรไม่ ได้ อยู่ ที่ กรุ งโรมในตอนที่ เปาโลถึงที่ นั ่น (กจ 28:16-24) ไม่มี
จดหมายฉบับใดของเปาโลที่เขียนขึ้นขณะที่ท่านติดคุกอยู่ที่กรุ งโรมที่พูดหรือแสดงว่าเปโตรเคยอยู่ในกรุ ง
โรม ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโลเขียนว่า “ลูกาคนเดียวเท่านั ้นที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า�
อันดรู ว์ ซึ่งเป็นน้ องชายของเปโตร ได้นําเปโตรไปถึงพระเยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็นชาวประมงซึ่งอยู่
ที่ แคว ้ นกาลิ ลี ในตอนที่ ท่านรับ เชื่อ และท่านกลายเป็น คนแรกในพวกอัครสาวก 12 คน พระเยซู ทรงตัง้ ค
ริสตจักรไว้บนความเชื่อของเปโตร ซึ่งความเชื่อนี้ เป็น “ศิลา� ที่ มัน
่ คง และไม่ ได้ ตัง้ คริสตจักรไว้บนเปโตร
ซึ่งชื่อเปโตรหมายความว่า “หินเล็กๆ� ที่ไม่มัน
่ คง (1 คร 3:11)
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้คือ แสดงว่าความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังอันมีชีวิตแห่งมรดกซึ่ง
ไม่ รู ้เปื่ อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ ร่วงโรย จดหมายฉบั บน ี้ มี คํา สัง่ และคํา แนะนํา หลายอย่างที่ จะช่วย
คริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ น
ั ่ คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน พวกที่กระจัดกระจายไปอยูใ่ นแคว้นปอนทัส แควน
้ กาลาเทีย
แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธเี นี ย 2 ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู ้
ไว้ก่อน โดยพระวิญญาณได้ทรงชําระ ให้บังเกิดความนบนอบเชื่อฟัง และให้รบ
ั การประพรมด้วยพระโลหิต
ของพระเยซู คริสต์ ขอให้ พระคุณ และสันติ สุ ขบ ัง เกิด ทวีคู ณแก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงถวายสรรเสริญ แด่
พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ได้ ทรงพระมหากรุ ณาแก่ เรา ทรงโปรดให้
เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จากความตายของพระเยซู คริสต์ 4 และ
เพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย ซึ่งได้รก
ั ษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทัง้ หลาย
5 ซึ่งเป็ นผู้ที่ ฤทธิเดชของพระเจ้
าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอด ซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏ
์
ในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดนั ้นท่านทัง้ หลายชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่ ถึงแม้ว่าเดีย
๋ วนี้ จําเป็นทีท
่ ่านจะต้อง
เป็น ทุกข์ ใจชัว่ ขณะหนึ่ ง ด้วยการถูก ทดลองต่างๆ 7 เพื่อ การลองดู ความเชื่อ ของท่าน อัน ประเสริฐ ยิง่ กว่า
ทองคําซึ่งพินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั ้นถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดเกียรติ
และสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ 8 พระองค์ผู้ที่ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยัง
รัก พระองค์ อยู่ แม้ว ่า ขณะนี้ ท่านไม่ เห ็ นพระองค์ แต่ ท่านยัง เชื่อ และชื่นชม ด้วยความปี ติ ยินดี เป็น ล้นพ้น
เหลือ ที่ จะกล่าวได้ และเต็ม เปี่ ยมด้วยสง่า ราศี 9 แล ้ว จิต วิญญาณของท่านทัง้ หลายจึง ได้ รบ
ั ความรอดเป็น
ผลสุดท้ายแห่งความเชื่อ
1 เปโตร

ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระคริสต์ในอดีต
พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ได้ อุตส่าห์ สืบค้น หาในความรอดนั ้น และได้ พยากรณ์ ถึง พระคุณ ซึ่ง จะบังเกิด
แก่ ท่านทัง้ หลาย 11 เขาได้ สืบค้นหาสิง่ ใดหรือลักษณะแห่งเวลาซึ่ง พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ทรงสถิต
อยูใ่ นตัวเขา ได้ทรงบ่งไว้ เมื่อพระวิญญาณนั ้นได้พยากรณ์ ล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และ
ถึง สง่า ราศี ที่ จะมาภายหลัง 12 ก็ ทรงโปรดเผยให้ พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่ านั ้น ทราบว่า ที่ เขาเหล่า นั ้น ได้
ปรนนิ บัติ ในเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น ไม่ใช่ สําหรับ เขาเอง แต่ สําหรับ เราทัง้ หลาย บัดนี้ คนเหล่านั ้ นที ่ ประกาศ
ข่าวประเสริฐ แก่ ท่านทัง้ หลาย ก็ได้ กล ่าวสิง่ เหล่า นั ้น แก่ ท่านแล้ว โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ที่ ทรงโปรด
ประทานจากสวรรค์ เป็นสิง่ ซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู
10

คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์
ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดี และจงข่มใจ ตัง้ ความหวังให้เต็มเปี่ ยม
ในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสําแดงพระองค์ 14 ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อ
13 เหตุ ฉะนั ้น
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ฟัง ขออย่าได้ ประพฤติ ตามราคะตัณหาอย่างที่ เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน 15 แต่ พระองค์ ผู้
ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายนั ้นบริสุทธิ์ฉั นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติ ทุกอย่าง
ด้วยฉั นนั ้น 16 ดังที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ�
์ 17 และถ้า
ท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย จง
ประพฤติตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยูใ่ นโลกนี้ 18 ท่านรูว่้ า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทัง้ หลายออก
จากการประพฤติ อน
ั หาสาระมิ ได้ ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั เป็น ประเพณี ต่อ จากบรรพบุรุษ ของท่าน มิได้ ไถ่ ไว้ด้วยสิง่ ที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง 19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่
ปราศจากตําหนิ หรือจุดด่างพร้อย 20 แท้ จริงพระเจ้าได้ ทรงดําริพระคริสต์ นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ ทรง
ให้พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่านทัง้ หลาย 21 เพราะพระคริสต์ ท่านจึงเชื่อในพระเจ้า
ผู้ ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ ฟื้ นจากความตาย และทรงประทานสง่า ราศี แก่ พระองค์ เพื่อ ให้ ความเชื่อ และ
ความหวัง ใจของท่านดํารงอยู่ ในพระเจ้า 22 ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ชาํ ระจิตใจของท่านให้ บริสุทธิ์แล้ว ด้วยการ
เชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จนมี ใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทัง้ หลายจงรักกันให้มากด้วยนํ้า
ใสใจจริง 23 ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายได้ บังเกิด ใหม่ ไม่ใช่ จากพืช ที่ จะเปื่ อยเน่า เสีย แต่ จากพืช อัน ไม่ รู เปื่
้ อยเน่า
คื อด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวต
ิ และดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 24 เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อหนั งก็เป็นเสมือน
ต้น หญ้า และบรรดาสง่า ราศี ของมนุษย์ ก็ เป็น เสมือนดอกหญ้า ต้น หญ้า เหีย
่ วแห้ง ไป และดอกก็ รว่ งโรยไป
25 แต่ พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ยัง
่ ยืน อยู่ เป็น นิ ตย์ � พระวจนะนั ้น คือ ข่าวประเสริฐ ที่ ได้ ประกาศให้
ท่านทัง้ หลายทราบแล้ว
1 เหตุฉะนั ้น

2

ท่านทัง้ หลายจงละการปองร้ายทัง้ ปวง บรรดาการอุบาย การหน้าซื่อใจคด ความริษยา และ
คํา พูด ส่อ เสียดทัง้ หลาย 2 เช่น เดียวกับ ทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านมอัน บริสุทธิ์ แห่งพระวจนะ เพื่อ จะ
ทําให้ท่านทัง้ หลายเติบโตขึ้น 3 หากว่าท่านได้ ชิมดูรู แล
้ ้วว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุ ณา 4 จง
มาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ ซึ่งมนุษย์ได้ ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้
และทรงค่าอันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ
และท่านทัง้ หลายก็ เสมือนศิลาที่ มี ชว
ิ ที่ กําลั งก ่อ ขึ้น เป็น พระนิ เวศฝ่ายวิญญาณ เป็น ปุ โรหิต บริสุทธิ์
ี ต
เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซู คริสต์ 6 เพราะมีคําเขียน
ไว้ในพระคัมภีร ด้
์ วยว่า ‘ดู เถิด เราวางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ลงในศิ โยน เป็น ศิ ลาม ุม เอกที่ ทรงเลือกแล้ว และเป็น
ศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอาย� 7 เหตุฉะนั ้นพระองค์ทรงมี
ค่า อัน ประเสริฐ สํา หรับท ่า นทัง้ หลายที่ เชื่อ แต่ สําหรับ คนทัง้ หลายที่ ไม่ เชื่อ ฟัง นั ้น ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธ
เสีย ได้กลับกลายเป็นศิ ลามุมเอกแล้ว� 8 และ ‘เป็นศิลาที่ ทําให้สะดุด และเป็ นก้อนหินที ่ทําให้ขัดเคืองใจ�
ที่ เขาสะดุด นั ้น เพราะเขาไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ ตามที่ เขาถูก กําหนดไว้ เช่น นั ้น ด้วย 9 แต่ ท่านทัง้ หลายเป็น
ชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดย
เฉพาะ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ สําแดงพระบารมี ของพระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายให้ ออกมาจาก
ความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ 10 เมื่อก่อนท่านทัง้ หลายหาเป็นชนชาติไม่ แต่บัดนี้
ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทัง้ หลายหาได้รบ
ั พระกรุ ณาไม่ แต่บัดนี้ ท่านได้รบ
ั พระกรุ ณา
แล้ว 11 พวกที่ รัก ข้าพเจ้า วิงวอนท่านทัง้ หลายเหมือนท่านเป็น คนต่างด้าวและเป็น ผู้ สัญจร ให้ท่านละเว้น
จากตัณหาของเนื้ อ หนั ง ซึ่ง ทําศึ กก ับ จิต วิญญาณ 12 จงให้การประพฤติ ของท่านทัง้ หลายเป็ นที ่ น่าน ับ ถือ
ท่ามกลางคนต่างชาตินั ้น เพื่อว่าในข้อที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทําชัวน
้ เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้ว
่ ัน
เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยีย
่ มเยียนเขา
5

จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ

13 ท่านทัง
้ หลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตัง้ ไว้ทุกอย่าง

เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่า
ผู้นั้นเป็นกษั ตริย์ผู้มี อํานาจยิง่ 14 หรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ ได้ รับคําสัง่ จากกษั ตริย์นั ้น ให้ลงโทษผู้กระทําชัว่
และยกย่องคนที่ ประพฤติ ดี 15 เพราะเป็น พระประสงค์ ของพระเจ้า ที่ จะให้ท่านทัง้ หลายระงับ ความโง่ของ
คนโฉดเขลาให้ สงบด้วยการประพฤติ ดี 16 จงเป็น เหมือนคนที่ มี เสรีภาพ แต่ ท่านอย่า ใช้ เสรีภาพนั ้น ให้ เป็
นที ่ปกปิดความชัว่ ไว้ แต่ จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให้เกียรติ แก่ ทุกคน จงรักบรรดาพี่น้ อง จง
ยําเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติ แด่ กษั ตริย์ 18 ท่านทัง้ หลายที่ เป็นผู้รับใช้ จงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความ
ยําเกรงทุก อย่าง ไม่ใช่ เฉพาะนายที่ เป็น คนใจดี และสุภาพเท่านั ้น แต่ ทัง้ นายที่ รา้ ยด้วย 19 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใด
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เพราะเห็นแก่ใจวินิจฉั ยผิดชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อความทุกข์โศกเศร้าอย่างอยุติธรรม นี่ แหละ
เป็นความชอบ 20 ด้วยว่าถ้าท่านทําการชัว่ แล้วถูกเฆี่ยนเพราะการชัวน
้ แม้ท่านทนถูกเฆี่ยนด้วยอดกลัน
้
่ ัน
ใจ จะเป็นทีส
่ รรเสริญอะไรแก่ท่าน แต่ว่าถ้าท่านทัง้ หลายกระทําการดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลัน
้ ใจ
เพราะการดีนั ้น เช่นนี้ แหละเป็นการชอบพระทัยพระเจ้า 21 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายถูกทรงเรียกไว้สําหรับเหตุ
การณ์ นั ้น เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทัง้ หลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่เรา เพื่อท่านจะ
ได้ ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22 พระองค์ ไม่ได้ ทรงกระทําบาปเลย และไม่ได้ พบอุบายในพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ เลย 23 เมื่อ เขากล่าวคํา หยาบคายต่อ พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา หยาบคาย
เลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรือ
่ งของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอย่างชอบธรรม 24 พระองค์ เองได้ ทรงรับ แบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ ต้นไม้ นั ้น
เพื่อว่าเราทัง้ หลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ ดําเนิ นชีวต
ิ ตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์
ท่านทัง้ หลายจึงได้รบ
ั การรักษาให้หาย 25 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต่บัดนี้ ได้กล
ับมาหาพระผู้เลี้ยง และศิษยาภิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายแล้ว

3
การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา
จงเชื่อฟังสามีของท่าน เพื่อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระ
วจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั ้น 2 คือเมื่อเขาเห็นการ
ประพฤติอน
ั บริสุทธิ์ของท่านทัง้ หลาย ผู้เป็นภรรยาประกอบกับความยําเกรง 3 การประดับกายของท่านนั ้น
อย่าให้เป็นการประดับภายนอก คือการถักผม ประดับด้วยเครือ
่ งทองคํา และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม 4 แต่จง
ให้เป็นอย่างคนที่ ซ่อนไว้ในจิตใจ ด้วยสิง่ ที่ ไม่รูเสื
้ ่ อมสลาย คือเครือ
่ งประดับแห่งจิตใจที่ออ
่ นสุภาพและสงบ
เสงี่ยม ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ มี ค่า มากในสายพระเนตรพระเจ้า 5 บรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครัง้ โบราณนั ้น เช่ นก ัน ผู้ ซึ่ง
วางใจในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตน 6 เช่นนางซาราห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรียก
ท่านว่า นาย ถ้า ท่านทัง้ หลายประพฤติ ดี และไม่ มี ความหวาดกลัว ด้วยตกตะลึง สิง่ ใด ท่านก็ เป็น ลูก หลาน
ของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่เป็นสามีก็เหมือนกัน จงอยูก
่ ินกับภรรยาโดยใช้ความรู ้ จงให้เกียรติแก่ภรรยา
เหมือนหนึ่ งเป็นภาชนะที่ออ
่ นแอกว่า และเหมือนเป็นคู่รบ
ั มรดกพระคุณแห่งชีวตด
ิ ้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่ง
หนึ่ งสิง่ ใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน
1 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน

จงใฝ่ใจประพฤติการดี
ท่านทัง้ หลายจงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉั นพี่น้ อง มีจิ ตใจอ่อนโยน มี
ใจสุภาพ 9 อย่าทําการร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา โดยรูอยู
้ ว่
่ า
พระองค์ได้ทรงเรียกท่านกระทําเช่นนั ้น เพื่อท่านจะได้รบ
ั พระพรเป็นมรดก 10 เพราะว่า ‘ผู้ที่ จะรักชีวต
ิ และ
ปรารถนาที่ จะเห็ นว ันดี ก็ ให้ ผู้ นั ้น บังคับ ลิน
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริม ฝีปากไม่ พู ดเป็ นอ ุ บายล่อลวง
11 ให้ เขาละความชัว
่ และกระทํา ความดี แสวงหาความสงบสุข และดําเนิ น ตามนั ้น 12 เพราะว่า พระเนตร
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคําอธิษฐานของเขา
แต่ พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ � 13 ถ้า ท่านทัง้ หลายใฝ่ใจ
ประพฤติ ความดี ใครผู้ ใดจะทําร้ายท่านได้ 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุ การชอบธรรม
ท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวคําขู่ของเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย 15 แต่ในใจของท่าน จงเคารพนั บถือพระเจ้าซึ่ง
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่าน
มี ความหวัง ใจเช่น นี้ ด้วยเหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยําเกรง 16 มี ใจวินิจฉั ย
ผิดและชอบอันดี เพื่อในข้อความที่เขาทัง้ หลายได้พูดใส่รา้ ยท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชัว่ เขาที่ใส่ร้ายการ
ประพฤติ ดี ของท่านในพระคริสต์ จะได้ มีความละอาย 17 เพราะว่า การได้ รบ
ั ความทุกข์เพราะทําความดี ถ้า
เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ก็ดีกว่าจะต้องทนอยูเ่ พราะการประพฤติชัว่
8 ในที่สุดนี้

พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วญ
ิ ญาณในที่คุมขัง

18 ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกนก
ั ได้
็ ทนทุกข์ครัง้ เดียวเท่านั ้น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ผูชอบธรรมเพื
้
่อ

ผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนําเราทัง้ หลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้ อหนั งพระองค์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์
แต่ ทรง มี ชี วิต ขึ้น โดย พระ วิญญาณ 19 และ โดย พระ วิญญาณ เช่ นก ัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไป ประกาศ แก่
วิญญาณที่ ติ ดคุก อยู่ 20 ซึ่ง แต่ ก่อนไม่ ได้ เชื่อ ฟัง คราวเมื่อ พระเจ้า ทรงโปรดงดโทษไว้นาน คือ ครัง้ โนอาห์
เมื่อกําลังจัดแจงต่อนาวา ในนาวานั ้นได้รอดจากนํ้าน้ อยคน คือแปดคน 21 เช่นเดียวกัน บัดนี้ พิธบั
ี พติศมา
ก็ เป็น ภาพที่ รอดแก่ เราทัง้ หลาย (ไม่ใช่ ด้วยชําระราคี แห่งเนื้ อ หนั ง แต่ โดยให้มี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบอัน ดี
จําเพาะพระเจ้า� โดยซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย 22 พระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และ
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สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์ และผู้มีอํานาจและผู้มีฤทธิเดชทั
ง้ หลาย ทรงมอบไว้
์
ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว

4
หน้าที่ของคริสเตียน
1 ฉะนั ้น โดยเหตุ ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานในเนื้ อ หนั ง เพื่อ เราทัง
้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายก็ จง
มีความคิ ดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครือ
่ งอาวุธด้วย เพราะว่าผู้ที่ ได้ ทนทุกข์ทรมานในเนื้ อหนั งก็ไม่สัมพันธ์กับ
บาปแล้ว 2 เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ที่ ยงั เหลือ อยู่ ในเนื้ อ หนั ง ตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ ตามพระ
ประสงค์ ของพระเจ้า 3 ด้วยว่า เวลาที่ ผ่านไปในชีวต
ิ ของเราแล้ วน ัน
้ น่า จะเพียงพอสําหรับ การกระทํา สิง่ ที่
คนต่างชาติชอบกระทํา คราวเมื่อเราได้ดําเนิ นตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอันชัว่ เมาเหล้าองุน
่ เฮฮา
เอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกันอย่างหรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้รู ปเคารพอันเป็นที่น่าเกลียด 4 เขาประหลาด
ใจที่ บัดนี้ ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ประพฤติ เหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา เขาก็ กล ่าวร้ายท่าน 5 คนเหล่า นั ้น จะ
ต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้ วที่จะทรงพิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 6 ด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐ
จึง ได้ ประกาศแม้ แก่ คนที ่ ตายไปแล้ว เพื่อ เขาจะได้ ถู กพิพากษาตามอย่างมนุษย์ ในเนื้ อ หนั ง แต่ มี ชี วิ ตอ
ยู่ ตามอย่างพระเจ้า ฝ่ายจิต วิญญาณ 7 แต่ สิ ่ง ทัง้ ปวงใกล้ จะถึง วาระที่สุด แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจง
สําแดงกิรย
ิ าเสงีย
่ มเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน 8 ยิง่ กว่าอะไรทัง้ หมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้
มาก ด้วยว่า ความรักก ็ ปกปิด ความผิด ไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับ เลี้ยงดู ซ่ึ งก ัน และกัน โดยไม่
บ่น 10 ตามซึ่ง ทุก คนได้ รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ ให้ เจ ือ จานของประทานนั ้น แก่ กัน และกัน เหมือนอย่างเจ้า
หน้าที่อน
ั ดีสําหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดจะกล่าวสัง่ สอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของ
พระเจ้า ถ้าคนใดรับการปรนนิ บัติ ก็ ให้ปรนนิ บัติตามกําลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั ้น เพื่อว่าพระเจ้า
จะทรงได้ รบ
ั เกียรติ ในการทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ การสรรเสริญ และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด่ พระองค์
ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ
อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รบ
ั ความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่ ง
ว่าเหตุการณ์ อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน 13 แต่ว่าท่านทัง้ หลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วม
ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏขึ้น ท่านทัง้ หลายก็จะได้ชื่นชมยินดี
เป็ นอันมากด้วย 14 ถ้าท่านถู กด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่ง
สง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์ แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่
พระองค์ 15 แต่ว่าอย่าให้มีผูใดในพวกท่
้
านได้รบ
ั โทษฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทําร้าย หรือ
เป็น คนที่ เท ี่ยวยุ่ งก ับ ธุระของคนอื่น 16 แต่ ถ้า ผู้ ใดถูก การร้ายเพราะเป็ นคร ิส เตียน ก็ อย่า ให้ ผู้ นั ้ นม ี ความ
ละอายเลย แต่ ให้ เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า เพราะเหตุ นั ้น 17 ด้วยว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ การพิพากษาจะ
ต้องเริม
่ ตัง้ ต้ นที ่ ครอบครัว ของพระเจ้า และถ้า การพิพากษานั ้น เริม
่ ต้ นที ่ พวกเราก่อน ปลายทางของคน
เหล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า จะเป็น อย่างไร 18 และถ้า คนชอบธรรมจะรอดพ้น ไปได้ อย่าง
ยากเย็นแล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน 19 เหตุ ฉะนั ้น ให้คนทัง้ หลายที่ ทนความทุกข์ยากตามพ
ระประสงค์ ของพระเจ้า ฝากจิต วิญญาณของตนไว้ กับ พระองค์ ด้วยการประพฤติ ดี เหมือนหนึ่ ง ฝากไว้ กับ
พระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อ
12 ท่านที่ รัก

5
จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์

1 ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ปกครองในพวกท่านทัง
้ หลาย

ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่ งเช่
นกัน และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอน
ั จะมาปรากฏภายหลั
งด้วย 2 จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยูกั
่ บท่าน จงเอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ
ไม่ใช่ ด้วยการเห็น แก่ ทรัพย์ สิ ่ง ของอัน เป็น มลทิน แต่ ด้วยใจพร้อม 3 และไม่ ใช่ เหมือนเป็น เจ้า นายที่ ข่มขี่ ผู้
สืบทอดของพระเจ้า แต่ เป็นแบบอย่างแก่ ฝูงแกะนั ้น 4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้
หลายจะรับ มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี ที่ ร่วงโรยไม่ ได้ เลย 5 ในทํานองเดียวกัน ท่านที่ ออ
่ นอาวุ โส ก็ จงยอมตามผู้
อาวุโส อันที ่ จร ิง ให้ท่านทุก คนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิ บั ติ ต่ อก ัน และกัน ด้วยว่า พระเจ้า ทรง
ต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทัง้ หลายที่ ถ่อมใจลง 6 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึง
เวลาอันควร 7 จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้
หลาย 8 ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนใจหนั กแน่ น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่
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รอบๆดุจสิงโตคําราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 9 จงต่อสู้กับศัตรู นั ้นด้วยตัง้ ใจมัน
่ คงในความเชื่อ
โดยรู อยู
้ ่ ว่า ความยากลํา บากอย่างนั ้ นก ็ มี แก่ พวกพี่ น้องทัง้ หลายของท่านที่ อยู่ ในโลกเช่น เดียวกัน 10 และ
พระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทัง้ ปวง ผูได้
้ ทรงเรียกให้เราทัง้ หลายเข้าในสง่าราศีนิ รน
ั ดร์ของพระองค์โดยพระ
เยซูคริสต์ ครัน
้ ท่านทัง้ หลายทนทุกข์อยูหน
่ ่อยหนึ่ งแล้ว พระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายถึงที่สําเร็จ
ให้ตั งม
้ น
ั ่ คง ให้ท่านมีกําลังมากขึ้น และทรงให้ท่านมีพ้น
ื ฐานมัน
่ คง 11 ขอสง่าราศี และไอศวรรยานุภาพจง
มี แด่ พระองค์ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 12 ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นอย่างย่อๆมาถึง ท่านทัง้ หลายผ่านทางสิ ล วานั ส
ซึ่ง ข้าพเจ้า ถือว่า เป็น พี่ น้องที่ สัตย์ ซื่อ คนหนึ่ ง เมื่อ เตือนสติ และเป็น พยานแก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณ นั ้น
เป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า ซึ่งท่านทัง้ หลายก็ยน
ื หยัดอยู่ในพระคุณนั ้น 13 คริสตจักรที่เมืองบาบิโลน
ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกับท่านทัง้ หลาย ฝากความคิดถึงมายังท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็
ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันแสดงความรักต่ อกัน ขอสันติสุขดํา
รงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์ เอเมน

2 เปโตร 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซีโมนเปโตรได้ ลงนามว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่าน และขอ
ให้ ผู้ อ่านทัง้ หลายระลึก ว่า เปโตรได้ อยู่ กับ พระเยซู ในตอนที่ พระองค์ ได้ ทรงจําแลงพระกาย (1:16-18) จด
หมายฉบับนเข
ี้ ียนถึงพวกคริสเตียนที่อยูในแคว้
่
นเอเชียน้ อย ในช่วงที่เปโตรคิดว่าอีกไม่นานท่านจะต้องตาย
(1:14) จดหมายฉบั บน ี้ เป็น ฉบับ สุด ท้ายของเปโตร และมี คํา แนะนํา และคํา สัง่ สอนสุดท้ายสําหรับ เพื่อน
คริสเตียนที่รก
ั ของท่าน เปโตรขอให้เขามีความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความหวังและขอให้เขาเจริญขึ้นในพระคุ
ณ เราเชื่อ ว่า จดหมายทัง้ 2 ฉบั บน ี้ ได้ เข ียนจากกรุ ง บาบิ โลน ที่ ซึ่ง เปโตรได้ ประกาศพระคริสต์ กับ พวกยิวท ี่
ยัง อยู่ที่ นั ่น คือ พวกที่ ยงั ไม่ ได้ กล ับ มาจากการเป็น เชลยในกรุ ง บาบิ โลน หลัง จากกิจการ 15:7 พระคัมภีร ไม่
์
ได้ บอกว่าเปโตรได้ กลับมากรุ งเยรู ซาเล็ มอีกเลย ไม่มีบันทึกที่ น่าเชื่อถือได้ ว่า เปโตรตายที่ไหนหรืออย่างไร
จดหมายฉบับนี้พูดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทําลายในยุคสุดท้าย
จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่
1 ซีโมนเปโตร

ผู้รบ
ั ใช้และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เรียน ท่านทัง้ หลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐ
อย่างเดียวกันกับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซู คริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเราทัง้ หลาย
2 ขอพระคุณ และสันติสุข จงเพิม
้ ัก พระเจ้า และพระเยซู องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
่ พูน แก่ ท่านทัง้ หลาย โดยรู จ
เรา 3 ด้วยเห็นแล้ วว่าฤทธิเ์ ดชอันศั กดิสิ
ได้ให้สิ ่งสารพัดแก่เราที่ จะให้มีชีวิตและทางที่ เป็น
์ ทธิของพระองค์
์
อย่างพระเจ้า โดยรู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกเราให้ถึง สง่า ราศี และคุณธรรม 4 ด้วยเหตุ เหล่า นี้ พระองค์ จึง
ได้ ทรงประทานพระสัญญาอัน ประเสริฐ และใหญ่ ยงิ่ แก่ เรา เพื่อ ว่า ด้วยพระสัญญาเหล่า นี้ ท่านทัง้ หลายจะ
พ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะตัณหา และจะได้รบ
ั ส่วนในสภาพของพระองค์ 5 เพราะเหตุนี้
เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกําลังที่ จะเอาคุณธรรมเพิม
่ ความเชื่อ เอาความรู เ้ พิม
่ คุณธรรม 6 เอาความเหนี่ ยว
รัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความเหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิม
่ ความอดทน 7 เอา
ความรักฉั นพี่น้องเพิม
่ การที่เป็นอย่างพระเจ้า และเอาความรักคนทัว่ ไปเพิม
่ ความรักฉั นพี่น้ อง 8 เพราะถ้า
มีใจอย่างนั ้นอยู่ในท่านทัง้ หลายพร้อมบริบูรณ์แล้ว ก็จะกระทําให้ท่านไม่เกียจคร้านหรือไร้ผลในความรู แห่
้
งพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 เพราะว่าผู้ใดที่ขาดสิง่ เหล่านี้ ก็เป็นคนตาบอดตาสัน
้ และลืมไป
ว่า ตนได้ รบ
ั การชําระจากความผิด บาปเมื่ อก ่อนนั ้น เสีย แล้ว 10 เพราะฉะนั ้น พี่ น้ องทัง้ หลาย จงยิ่งอ ุต ส่า ห์
กระทําตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียก และทรงเลือกท่านไว้แล้วนน
ั ้ เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั ้น
ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย 11 ด้วยว่าอย่างนั ้นท่านทัง้ หลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรน
ั ดร์ของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และพระผูช
้ ว
้ ละตังม
้ น
ั ่ คง
่ ยให้รอดของเรา 12 เหตุฉะนั ้น ถึงแม้ว่าท่านจะรูแ
อยู่ในความจริงที่ท่านรับแล้วนันก
้ ็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทัง้ หลายเสมอให้ระลึกถึงสิง่ เหล่า
นี้ 13 ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพลับพลานี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทัง้ หลายให้ระลึกถึง
ข้อความเหล่า นี้ 14 เพราะข้าพเจ้า รู ว่
้ า อี กไม่ ชา้ ข้าพเจ้า ก็ จะต้องสละทิง้ พลับพลาของข้าพเจ้า ไป ดัง ที่ พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร
ยิง่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า จะ อุตส่าห์ กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ เสมอ เมื่อ ข้าพเจ้า ตาย แล้ว
16 เพราะว่าเมื่อเราได้สําแดงให้ท่านทัง
้ หลายทราบถึงฤทธิเ์ ดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
และการที่ พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น เราไม่ ได้ คล้อยตามนิ ยายที่ เขาคิด แต่ง ไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่ เรา
ได้เห็นอานุภาพของพระองค์ด้วยตาของเราเอง 17 เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศี
จากพระเจ้า พระบิดา เมื่อ พระสุรเสียงจากสง่า ราศี อน
ั ยิง่ ใหญ่ ได้ มาถึง พระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า “ท่าน
ผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้ นี้ มาก � 18 และเราก็ ได้ ยิน พระสุรเสียงนี้ มาจากสวรรค์ ในครัง้ ที่
เราได้ อยู่ กับ พระองค์ ที่ ภู เขาอัน บริสุทธิ์ นั ้น 19 และเรามี คํา พยากรณ์ ที่ แน่ นอนยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก จะเป็นการดี
ถ้า ท่านทัง้ หลายจะถือ ตามคํา นั ้น เสมือนแสงประทีป ที่ ส่องสว่างในที่ มืด จนกว่า แสงอรุ ณ จะขึ้น และดาว
ประจํารุ ง่ จะผุดขึ้นในใจของท่านทัง้ หลาย 20 จงรู ข้
้ อนี้ก่อน คือว่าคําพยากรณ์ ทุกคําที่ จารึกไว้ในพระคัมภีร ์
แล้ว ไม่มีใครตีความได้ตามลําพังใจของตนเอง 21 ด้วยว่าคําพยากรณ์ ในอดีตนัน
้ ไม่ได้มาจากความประสงค์
ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิของพระเจ้
าได้กล่าวคําตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา
์
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ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง
แต่ ว่า ได้ มี ผู้ พยากรณ์ เท ็จ ท่ามกลางประชาชนทัง้ หลายด้วย เช่น เดีย วกั บท ี่ จะมี อาจารย์ เท ็จ ท่ามกลาง
ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง จะ แอบ เอา ลัทธิ ที่ ออก นอก ลู่ นอก ทาง อัน จะ นํา ไป สู่ ความ หายนะ เข้า มา ด้วย และ จะ
ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ และจะนําความพินาศอย่างฉั บพลันมาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคน
ประพฤติ ตามทางแห่งการสาปแช่งของเขา และเพราะคนเหล่านั ้นเป็นเหตุ ทางแห่งความจริงจะถูกกล่าว
ร้าย 3 และด้วยความโลภเขาจะกล่าวคําตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้ หลาย การลงโทษคนเหล่านั ้นที่
ได้ถู กพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ นช้า และความหายนะของเขาก็จะไม่หลับไหลไป 4 เพราะว่า ถ้าพระเจ้า
ไม่ ได้ ทรงยกเว้น พวกทูต สวรรค์ ที่ ได้ ทําบาปนั ้น แต่ ได้ ทรงผลัก เขาลงไปสู่ นรก และได้ มัด เขาไว้ด้วยเครือ
่ ง
จองจําแห่งความมืด คุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครัง้ โบราณ แต่
ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีกเจ็ดคนให้รอด เมื่อคราวที่ พระองค์ได้ทรงบันดาล
ให้น้ําท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อ
ให้ เป็น ตัวอย่างแก่ คนต่อ ไปที่ จะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ ทรงช่วยโลทผู้ ชอบธรรมให้ รอด ผู้ มี ความทุกข์ ใหญ่
หลวงเพราะการประพฤติ ลามกของคนชัว่ เหล่า นั ้น 8 (ด้วยว่า คนชอบธรรมนั ้น ซึ่ง ได้ อาศัย อยู่ ในท่ามกลาง
เขาเหล่า นั ้น เมื่อ ท่านได้ เห ็น และได้ ยิน จิ ตใจที่ ชอบธรรมของท่านก็ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อ นทุก วันๆเพราะการ
ประพฤติชว
ี ่จะช่วยคนที่ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้น
ั ่ ของคนเหล่านั ้น� 9 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงทราบวิธที
จากการทดลองต่างๆ และทรงทราบวิธที
ี ่จะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
1

สัญญลักษณ์ บางอย่างของผูพยากรณ์
้
เท็จ

10 โดยเฉพาะคนเหล่านั ้ นที่ปล่อยตัวไปตามเนื้ อหนั ง

ในราคะตัณหาแห่งความโสโครก และหมิน
่ ประมาท
ผู้ ใหญ่ ที่ มี อาํ นาจ คนเหล่า นี้ ทะนงตนและประพฤติ ตามอําเภอใจ เขาไม่ สะทกสะท้านที่ จะกล่าวประณามผู้
ที่มีบรรดาศักดิ์ 11 แต่ฝ่ายทูตสวรรค์แม้ว่ามีฤทธิและกํ
าลังมากกว่า ก็หาได้กล่าวประณามคนเหล่านั ้นหน้า
์
พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ 12 แต่ ว่า คนเหล่า นั ้น เป็น เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ ปราศจากความคิด
เป็นสัตว์ที่ทําตามสัญชาตญาณ เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า เขากล่าวประณามสิง่ ที่เขาไม่เข้าใจเลย เขาจะ
ต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของตนเอง 13 และจะรับบําเหน็ จแห่งการอธรรม เหมือนคนที่ถือการเสเพลเฮฮาใน
เวลากลางวัน เป็น ความเพลิดเพลิน เขาด่างพร้อยและมลทิน และประพฤติ การเสเพลเฮฮาด้วยการหลอก
ลวงของตนเอง เมื่อ กําลั งก ิน เลี้ยงรวมกั บท ่า นทัง้ หลาย 14 ตาเขาเต็ม ไปด้วยความปรารถนาแห่ง การล่วง
ประเวณี และเขาหยุด กระทํา บาปไม่ ได้ เลย เขาวางกั บด ัก คนที่ มี จิ ตใจไม่ มัน
่ คง เขามี ใจชินก ับ การโลภ เขา
เป็น ลูก แห่ง ความสาปแช่ง 15 เขาสละทิง้ ทางถูก ต้อง หลงไปในทางผิด ดําเนิ น ตามทางของบาลาอัม บุตร
ชายเบโอร์ ผูที
้ ่ชอบบําเหน็ จแห่งการอธรรม 16 แต่บาลาอัมก็ได้ถูกติเพราะการที่เขาได้กระทําความชัว่ ช้านั ้น
ลาใบ้ตัวนัน
้ พูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่ ของศาสดาพยากรณ์ คนนั ้น 17 คนเหล่านี้ เป็น
บ่อ ที่ ไร้นํ้า เป็น เมฆที่ ถู กพายุ พัด ไป ทรงเตรียมหมอกแห่ง ความมืด ทึบ ไว้แล ้ว สําหรับ คนเหล่า นั ้น เป็น นิ ตย์
18 เพราะว่า เขาพูด เย่อ หยิง
่ อวดตัว และเขาใช้ความปรารถนาแห่งเนื้ อหนั งกับความกําหนั ด เพื่อจะล่อลวง
คนทัง้ หลายที่ กําลังหนี ไปจากคนเหล่านั ้ นที ่หลงประพฤติ ผิด 19 เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั ้นพ้นจากการ
เป็นทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความหายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิง่ ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่
นั ้น
ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ
เพราะว่า ถ้า หลัง จากที่ เขาพ้น จากสรรพมลทิน ของโลกนี้ แล้ว ด้วยการที่ เขารู เก
้ ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ชว
้ ีก บัน
้ ปลายของเขาก็
่ ยให้รอด เขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชัวน
่ ันอ
กลับชัว่ ร้ายยิง่ กว่าตอนต้น 21 เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู จั
้ กทางชอบธรรมนั ้นเสียเลยก็ยงั จะดีกว่าที่เขาได้รู แล้
้ ว
แต่ กล ับ หัน หลัง ให้ พระบัญญั ติ อัน บริสุทธิ์ ที่ ได้ ทรงโปรดประทานให้ แก่ เขานั ้น 22 พฤติ กรรมได้ เก ิ ดก ับ เขา
ตามสุภาษิ ต ซึ่ง เป็น ความจริง ว่า “สุนัข ได้ กล ั บก ิน สิง่ ที่ มัน สํารอกออกมาแล้ว และสุกรที่ ได้ ชําระล้างตัว แล้
วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก�
20

1 บัดนี้

3

พวกที่รัก นี่ เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทัง้ หลาย และในจดหมายทัง้ สองฉบั
บน ัน
้ ข้าพเจ้า ได้ สะกิด ใจอัน บริสุทธิ์ ของท่านให้ระลึก 2 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ ใส่ ใจถ้อยคํา ทัง้ หลายที่ พวก
ศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิได้
์ กล่าวไว้เมื่อก่อน และคําบัญชาของเราทัง้ หลายพวกอัครสาวกขององค์พระผู้
เป็นเจ้าและพระผูช
้ ว
่ ยให้รอด
คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา

2 เปโตร 3:3
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2 เปโตร 3:18

3 จงรู ข้
้ อนก่
ี้ อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดําเนิ นตามใจปรารถนาชัว่ ของตน 4 และ
จะถามว่า “คําที่ทรงสัญญาไว้วา่ พระองค์จะเสด็จมานั ้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตัง้ แต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว
สิ่งทัง้ ปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตัง้ แต่เดิมทรงสร้างโลก� 5 เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้ เสีย คือโดยคํา
ตรัส ของพระเจ้า ฟ้า สวรรค์ ได้ อุบัติ ขึ้น ตัง้ แต่ โบราณ และแผ่น ดิน โลกจึง ได้ บังเกิด ขึ้น แยกออกจากนํ้า และ
ท่ามกลางนํ้า 6 โดยเหตุ เหล่านั ้น พระองค์ จึงได้ ทรงบันดาลให้น้ํามาท่วมทําลายโลกที่ มีอยู่ในเวลานั ้น 7 แต่
ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยูเดี
่ ย
๋ วนี้ พระองค์ทรงเก็บงําไว้โดยคําตรัสนัน
้ สําหรับให้ไฟเผา คือเก็บ
ไว้จนถึง วัน ทรงพิพากษาและวัน พินาศแห่ง บรรดาคนอธรรม 8 แต่ พวกที่ รัก อย่า ลืม ข้อ นี้ เสีย คือ วัน เดียว
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็เป็นเหมือนกับวันเดียว 9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรง
เฉื่ อยช้า ในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์ ตามที่ บางคนคิด นั ้น แต่ พระองค์ ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ เพราะ
เห็น แก่ เราทัง้ หลายมาช้า นาน ไม่ ทรงประสงค์ ที่ จะให้ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาที่ จะให้คนทัง้
ปวงกลับใจเสียใหม่

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

10 แต่ ว่าวันขององค์ พระผู้เป็ นเจ้านั ้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืน

และในวัน
นั ้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า และแผ่น
ดินโลกกับการงานทัง้ ปวงที่ มี อยู่ในนั ้นจะต้องไหม้ เสียสิน
้ ด้วย 11 เมื่อเห็นแล้ วว่าสิง่ ทัง้ ปวงจะต้องสลายไป
หมดสิน
ิ ที่ บริสุทธิ์และที่ เป็น อย่างพระเจ้า 12 คอยท่า และ
้ เช่น นี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็น คนเช่น ใดในชีวต
เร่งที่ จะให้วน
ั ของพระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และโลกธาตุ จะละลายไปด้วยไฟอั
นร้อนยิง่ 13 แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั ้น เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่ง
ความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14 เหตุฉะนั ้นพวกที่รัก เมื่อท่านทัง้ หลายยังคอยสิง่ เหล่านี้ อยู่ ท่านก็จงอุตส่าห์ให้
พระองค์ทรงพบท่านทัง้ หลายอยูเป็
่ นสุข ปราศจากมลทินและข้อตําหนิ 15 และจงถือว่า การที่องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าของเราทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้นานนั ้นเป็นการช่วยให้รอด ดังที่ เปาโลน้ องที่รก
ั ของเราได้ เขียนจดหมาย
ถึงท่านทัง้ หลายด้วย ตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านนั ้น 16 เหมือนในจดหมายของ
ท่านทุกฉบับ ท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์ เหล่านั ้น และในจดหมายนั ้ นมีบางข้อที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทัง้ หลายที่
ไม่ได้เรียนรูและไม่
้
แน่ นอนมัน
่ คงนั ้นได้เปลี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ จึง
เป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาศ 17 เพราะเหตุนั ้น พวกที่รัก เมื่อท่านทัง้ หลายรู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็จงระวังให้
ดี เกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการผิดของคนชัว่ และท่านทัง้ หลายจะสูญเสียความหนั กแน่ นม
ัน
่ คงของท่าน 18 แต่ขอท่านทัง้ หลายจงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู เก
้ ี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าและพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทัง้ ในปัจจุบันนี้ และตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน

1 ยอห์น 1:1
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1 ยอห์น 2:11

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อ ว่า อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ รวมทัง้ พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักร
ก็ มี ความเห็น พ้อ งกั นว ่า ยอห์น เป็น ผู้ เขียน และการใช้ ภาษาของจดหมายฉบั บน ี้ ก็ เหมือนกับ การใช้ ภาษา
ในหนั งสือ ยอห์น จดหมายฉบั บน ี้ อาจจะเขียนขึ้น ประมาณปี ค�ศ� 85 หรือ 90 จากเมืองเอเฟซัส ซึ่ง เป็ นที ่
อาศัยของยอห์น จดหมายฉบับนี้เน้ นถึงความรักของคริสเตียน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบิดา และ
การดําเนิ น ในความสว่าง จดหมายฉบั บน ี้ เตือนให้เราระวัง เกี่ยวกับ วิญญาณเท็จ และให้เราแน่ ใจเกี่ยวกับ
ความรอดของเรา จดหมายฉบับนี้ ขอให้เรานําวิญญาณของคนบาปมาถึงพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวตน
ิ ิรน
ั
ดร์ให้ (5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
ซึ่งเราทัง้ หลายได้ ยิน ซึ่งเราได้ เห็นกับตา ซึ่งเราได้ พินิจดู และจับต้อง
ด้วยมือ ของเรา เก ี่ย วกับ พระวาทะแห่ง ชีวต
ิ 2 (และชี ว ิตน น
ั ้ ได้ ปรากฏ และเราได้ เห ็น และเป็น พยาน และ
ประกาศชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์นั้นแก่ท่านทัง้ หลาย ชีวิตนน
ั ้ ได้ดํารงอยูกั
่ บพระบิดา และได้ปรากฏแก่เราทัง้ หลาย�
1 ซึ่ง ได้ ทรงเป็ น อยู่ ตัง
้ แต่ เริม
่ แรก

การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซึ่งความยินดีอน
ั เต็มเปี่ ยม

3 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยน
ิ นั ้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย

เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รว่ มสามัคคธ
ี รรมกับ
เรา แท้ จริงเราทัง้ หลายก็ รว่ มสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ 4 และ
เราเขียนข้อความเหล่านี้ ถึงท่านทัง้ หลาย เพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ ยม
บาปที่ไม่ได้สารภาพและชําระเสียก็ขัดขวางการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

5 แล ้ วน ี่ เป็ น ข้อความที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์ และประกาศแก่ ท่านทัง้ หลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความ
สว่าง และไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลย 6 ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ และยังดําเนิ นอยู่

ในความมืด เราก็ พู ดม ุสา และไม่ ได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามความจริง 7 แต่ ถ้า เราดําเนิ น อยู่ในความสว่าง เหมือน
อย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็รว่ มสามัคคธ
ี รรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ ชําระเราทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้า เราทัง้ หลายจะว่า เราไม่ มี บาป เราก็
หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยูในเราเลย
่

พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
พระองค์ ทรงสัตย์ซ่ ือและเที่ยงธรรม ก็ จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ
ทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้ สิน
้ 10 ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทําบาป ก็เท่ากับว่าเราทําให้พระองค์เป็น
ผู้ตรัสมุสา และพระดํารัสของพระองค์ก็มิได้อยูในเราทั
่
ง้ หลายเลย
9 ถ้า เราสารภาพบาปของเรา

2
พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา

ลูก เล็กๆของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ท่านจะได้ ไม่ ทําบาป และ
ถ้าผู้ใดทําบาป เราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงชอบธรรมนั ้น 2 และ
พระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทัง้ หลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวก
เดียว แต่บาปของมนุษย์ทัง้ ปวงในโลกด้วย 3 เราจะมัน
่ ใจได้วา่ เรารู จ
้ ักพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเรารักษาพระ
บัญญัติ ของพระองค์ 4 คนใดที่ กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู จ
้ ักพระองค์� แต่ มิได้ รักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ คน
นั ้ นก ็ เป็น คนพู ดม ุสา และความจริง ไม่ ได้ อยู่ ในคนนั ้น เลย 5 แต่ ผู้ ใดที่ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ความ
รัก ของพระเจ้า ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในคนนั ้น อย่างแท้ จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู ้วา่ เราอยู่ ใน
พระองค์ 6 ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั ้ นก็ควรดําเนิ นตามทางที่พระองค์ทรงดําเนิ นนั ้นด้วย 7 พี่น้ อง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ได้ เข ีย นพระบัญญั ติ ใหม่ ถึง ท่านทัง้ หลาย แต่ เป็น พระบัญญั ติ เก ่า ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ มี
อยู่ ตัง้ แต่ เริม
ิ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก พระบัญญั ติ เก ่า นั ้น คือ พระดํารัส ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ยน
่ แรกแล้ว 8 อีก นั ย หนึ่ ง
ข้าพเจ้า เขียนพระบัญญั ติ ใหม่ ถึง ท่านทัง้ หลาย และข้อ ความนั ้ นก ็ เป็น ความจริง ทัง้ ฝ่ายพระองค์ และฝ่าย
ท่านทัง้ หลาย เพราะว่าความมืดนั ้นล่วงไปแล้ว และบัดนี้ ความสว่างแท้ ก็ ส่องอยู่ 9 ผู้ใดที่ กล่าวว่าตนอยู่ใน
ความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้ นก็ยงั อยู่ในความมืดจนถึงบัดนี้ 10 ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่
ในความสว่าง และไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสําหรับผู้นั้นเลย 11 แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืด
และเดิน ในความมืด และไม่ รู ้ว่า ตนกําลัง ไปทางไหน เพราะว่า ความมืด นั ้น ได้ ทําให้ ตาของเขาบอดไปเสีย
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แล้ว 12 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะว่าบาปของท่านได้รบ
ั การอภัยแล้วเพราะ
เห็นแก่พระนามของพระองค์ 13 ท่านทัง้ หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลาย
ได้ รู ้จั กก ับ พระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็น คนหนุ่มๆ ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง
ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ ชย
ั ชนะแก่ มารร้าย ท่านทัง้ หลายผู้เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน
เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู ้จั กก ับ พระบิดา 14 ท่านทัง้ หลายที่ เป็น บิดา ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้ รู จั
้ กก ับ พระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็น คนหนุ่มๆ ข้าพเจ้า เขียน
จดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายมี กําลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในท่านทัง้ หลาย และ
ท่านได้ชย
ั ชนะแก่มารร้ายแล้ว
อย่ารักโลก

15 อย่ารักโลกหรือสิง
่ ของในโลก

ถ้าผูใ้ ดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยูในผู
่
นั
้ ้น 16 เพราะว่าสารพัดซึ่
งมอยู
ี ในโลก
่
คือตัณหาของเนื้ อหนั ง และตัณหาของตา และความเย่อหยิง่ ในชีวต
ิ ไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่
เก ิด จากโลก 17 และโลกกับ สิง่ ยัว่ ยวนของโลกกําลัง ผ่านพ้น ไป แต่ ผู้ ที่ ประพฤติ ตามพระทัย ของพระเจ้า ก็
ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ เป็น วาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ฟัง มาว่า ปฏิปักษ์
ต่อ พระคริสต์ จะมา บัดนี้ ปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ก็ มี อยู่ มากแล้ว ฉะนั ้น เราจึง รู ว
้ า่ บัดนี้ เป็น วาระสุดท้ายแล้ว
19 เขาเหล่านั ้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั ้ นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็ นพวกของเรา เขาจะ
อยู่กับ เราต่อ ไป แต่ เขาได้ ออกไปแล้ว ซึ่ งก ็เป็ นที ่ ปรากฏชัด แล้ วว ่า เขาเหล่า นั ้น หาใช่พวกของเราทุก คนไม่
20 ท่านทัง
้ หลายได้รบ
ั การทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิแล้
้ กสิง่ 21 ข้าพเจ้าเขียนมายังท่าน
์ ว และท่านก็รู ทุ
ทัง้ หลายมิใช่เพราะท่านไม่รู ความจริ
้
ง แต่ เพราะท่านทัง้ หลายรู แล้
้ ว และรู ว้ า่ คํามุสาไม่ได้ มาจากความจริง
เลย 22 ใครเล่า เป็น ผู้ ที่ พู ดม ุสา ไม่ใช่ ใครอื่น แต่ เป็น ผู้ ที่ ปฏิเสธว่า พระเยซู มิใช่ พระคริสต์ ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระ
บิดาและพระบุตร ผู้ นั ้น แหละเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ 23 ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระบุตร ผู้ นั ้ นก ็ ไม่มี พระบิดา แต่
ผู้ใดที่รบ
ั พระบุตร ผู้นั ้ นก็มีพระบิดาด้วย 24 เหตุฉะนั ้น จงให้ข้อความที่ท่านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยู่กั
บท่านเถิด ถ้าข้อความที่ท่านได้ยน
ิ ตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยู่กับท่าน ท่านจะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ในพระบุตรและในพระ
บิ ดาด ้วย 25 นี่ แหละเป็น พระสัญญาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้แก่ เรา คือ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์นั ่นเอง 26 ข้าพเจ้า
เขียนข้อความนี้ ถึงท่าน เกี่ยวกับคนเหล่านั ้นที่ล่อลวงท่าน 27 แต่การเจิมซึ่งท่านทัง้ หลายได้รบ
ั จากพระองค์
นั ้น ดํา รงอยู่ กั บท ่าน และท่านไม่ จําเป็น ต้องให้ใครมาสอนท่านทัง้ หลาย เพราะว่า การเจิ มน น
ั ้ สอนท่านให้รู ้
ทุก สิง่ และเป็น ความจริง ไม่ใช่ ความเท็จ การเจิ มน น
ั ้ ได้ สอนท่านทัง้ หลายมาแล้ว อย่างไร ท่านก็ จงตั ้งม ัน
่
คงอยูใ่ นพระองค์อย่างนั ้น 28 และบัดนี้ ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงดํารงอยูใ่ นพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรง
มาปรากฏ เราทัง้ หลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจําเพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา 29 ถ้าท่าน
ทัง้ หลายรู ้วา่ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม ท่านก็ รู ้ว่า ทุก คนที่ ประพฤติ ตามความชอบธรรมก็ บังเกิด จาก
พระองค์ด้วย
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ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า

จงดู เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรัก แก่ เราทัง้ หลายเพียงไร ที่ เราจะได้ ชื่อ ว่า เป็น บุตรของ
พระเจ้า เหตุ ที่ โลกไม่ รู ้จัก เราทัง้ หลาย ก็ เพราะเขาไม่ รู ้จัก พระองค์ 2 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลาย
เป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู ว้ า่ เมื่อพระองค์เสด็จมา
ปรากฏนั ้น เราทัง้ หลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์ อย่างที่ พระองค์ ทรงเป็นอยู่นั ้น
3 และทุก คนที่ มี ความหวัง เช่น นี้ ในพระองค์ ก็ ย่อมชําระตนให้ บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่ พระองค์ ทรงบริสุ ทธิ ์
4 ผู้ใดที่กระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็ นสิง
่ ที่ละเมิดพระราชบัญญัติ 5 ท่านทัง้
หลายก็รู อ
้ ยูแล
่ ้วว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนําบาปทัง้ หลายของเราไปเสีย และบาปในพระองค์ไม่มีเลย
1

จงระวัง “มนุษย์เก่า� ที่ยังคงทําบาปอยู่

6 คนใดที่อาศัยอยูใ่ นพระองค์

คนนั ้นไม่กระทําบาป ผูใดที
้
่กระทําบาป ผูนั
้ ้นยังไม่ได้เหน
็ พระองค์ และยังไม่
ได้รู จั
้ กพระองค์ 7 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลง ผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบ
ธรรม เหมือนอย่างพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม 8 ผู้ ที่ กระทํา บาปก็ มาจากพญามาร เพราะว่า พญามารได้
กระทําบาปตัง้ แต่เริม
่ แรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทําลายกิจการ
ของพญามารเสีย 9 ผู้ ใดบังเกิด จากพระเจ้า ผู้ นั ้น ไม่ กระทํา บาป เพราะเมล็ด ของพระองค์ ดํารงอยู่ ในผู้ นั ้น
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และเขากระทํา บาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิด จากพระเจ้า 10 ดังนี้ แหละจึง เห็น ได้ วา่ ผู้ ใดเป็น บุตรของพระเจ้า
และผูใ้ ดเป็นลูกของพญามาร คือว่าผูใ้ ดที่มิได้ประพฤติตามความชอบธรรม และไม่รก
ั พีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้นก็
มิได้มาจากพระเจ้า
คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน

11 นี่ เป็ นคําสัง
่ สอนที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ มาตัง้ แต่เริม
่ แรก

คือให้เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน 12 อย่าเป็น
เหมือ นคาอิ นที ่ มาจากมารร้ายนั ้น และได้ ฆ่า น้ องชายของตนเอง และเหตุ ใดเขาจึง ฆ่า น้ องชาย ก็ เพราะ
การกระทํา ของเขาชัว่ และการกระทํา ของน้ องชายนั ้น ชอบธรรม 13 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า
ประหลาดใจถ้าโลกนี้ เกลียดชังท่าน 14 เราทัง้ หลายรู ว่้ า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารัก
พีน้
่ อง ผูใดที
้
่ไม่รักพีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้นกย
็ งั อยูใ่ นความตาย 15 ผูใดเกลี
้
ยดชังพีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นฆาตกร
และท่านทัง้ หลายก็ รู แล
้ ้ วว ่า ไม่มี ฆาตกรคนใดที่ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ดํารงอยู่ ในเขาเลย 16 ดังนี้ แหละเราจึง รู จ
้ ัก
ความรักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อยวางชีวต
ิ ของพระองค์ เพื่อเราทัง้ หลาย และเราทัง้
หลายก็ควรจะปล่อยวางชีวต
ิ ของเราเพื่อพี่น้ อง 17 แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตน
ขัดสน และยังใจจืดใจดําไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้
หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยลิน
้ เท่านั ้น แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วย
ความจริง
จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
และ โดย เหตุ นี้ เรา จึง รู ้ วา่ เรา อยู่ ฝ่าย ความ จริง และ จะ ได้ ตัง้ ใจ ของ เรา ให้ แน่ว แน่ จําเพาะ พระองค์
20 เพราะถ้า ใจของเรากล่าวโทษตัว เรา พระเจ้า ทรงเป็ น ใหญ่ กว่า ใจของเรา และพระองค์ ทรงทราบทุก สิง
่
21 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มีความมัน
่ ใจจําเพาะพระเจ้า 22 และเราขอสิง่ ใด
ก็ตามเราก็ จะได้ สิ ่ง นั ้น จากพระองค์ เพราะเรารักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และปฏิ บั ติ สิ ่ง เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็
นทีพ
่ อพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 23 และนี่ เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือให้เราทัง้ หลายเชื่อใน
พระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติ
ไว้แก่เราแล้ว 24 และทุกคนที่รก
ั ษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยูในพระองค์
่
และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นคน
นั ้น ด้วยเหตุ นี้ เราจึง รู ว
้ า่ พระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในเราโดยพระวิญญาณซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่
เราแล้ว
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จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย

1 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณเหล่านั ้นว่ามาจากพระเจ้า
หรือ ไม่ เพราะว่า มี ผู้ พยากรณ์ เท ็จเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก 2 โดยข้อ นี้ ท่านทัง้ หลายก็ จะรู จ
้ ัก พระ
วิญญาณของพระเจ้า คือวิญญาณทัง้ ปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั ้นกม
็ า
จากพระเจ้า 3 และวิญญาณทัง้ ปวงที่ ไม่ยอมรับว่าพระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั ้ นก็ไม่ได้
มาจากพระเจ้า วิญญาณนั ้นแหละเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริสต์ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ ยินว่าจะมา และบัดนี้ ก็ อยู่
ในโลกแล้ว 4 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ท่านเป็น ฝ่ายพระเจ้า และได้ ชนะเขาเหล่า นั ้น เพราะว่า พระองค์ ผู้ สถิต
อยู่ในท่านทัง้ หลายเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ นั้ นที ่ อยู่ในโลก 5 เขาเหล่า นั ้น เป็น ฝ่ายโลก เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง พูด ตามโลก
และโลกก็ ฟัง เขา 6 เราทัง้ หลายเป็น ฝ่ายพระเจ้า ผู้ ที่ รู จั
้ ก พระเจ้า ก็ ฟัง เรา และผู้ ที่ ไม่ ได้ อยู่ฝ่ายพระเจ้า ก็ ไม่
ฟังเรา ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึงรู จ
้ ักวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จ

พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รกก
ั ็บังเกิด
จากพระเจ้า และรู จ
้ ัก พระเจ้า 8 ผู้ ที่ ไม่ รักก ็ ไม่รู ้จัก พระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า ทรงเป็น ความรัก 9 โดยข้อ นี้
ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทัง้ หลายก็เป็นทีประจั
่
กษ์ แล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ที่บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อเราทัง้ หลายจะได้ดํารงชีวต
ิ โดยพระบุตรนั ้น 10 ในข้อนี้ แหละ
เป็นความรัก มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้าง
พระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง้ หลาย เพราะบาปของเรา 11 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า พระเจ้า ทรงรัก เราทัง้ หลาย
เช่น นี้ เราก็ ควรจะรัก ซึ่ งก ัน และกัน ด้วย 12 ไม่มี ผู้ ใดเคยเห็น พระเจ้า ไม่ วา่ เวลาใด ถ้า เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน
และกัน พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในเราทัง้ หลาย และความรัก ของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในเรา 13 ดังนี้ แหละ
เราทัง้ หลายจึง รู ว่
้ า เราอยู่ ในพระองค์ และพระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในเรา เพราะพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทาน
พระวิญญาณของพระองค์ แก่ เรา 14 และเราทัง้ หลายได้ เห ็น และเป็น พยานว่า พระบิดาได้ ทรงใช้ พระบุตร
ให้เสด็จ มาเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของโลก 15 ผู้ ใดยอมรับ ว่า พระเยซู ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้า
7 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย
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ก็ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น และคนนั ้น อยู่ ในพระเจ้า 16 เราทัง้ หลายจึง รู ้และเชื่อ ในความรัก ที่ พระเจ้า ทรงมี
ต่อ เรา พระเจ้า ทรงเป็น ความรัก และผู้ ใดที่ อยู่ ในความรักก ็ อยู่ ในพระเจ้า และพระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในผู้
นั ้น 17 ในข้อนี้ แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทัง้ หลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษา เพราะว่า
พระองค์ ทรงเป็นอย่างไร เราทัง้ หลายก็ เป็นอย่างนั ้นในโลกนี้ 18 ในความรักนั ้นไม่มีความกลัว แต่ ความรัก
ที่สมบูรณ์ นั ้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทําให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่มีความกลัวก็ยงั ไม่มีความ
รักที่สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลายรักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 20 ถ้าผูใ้ ดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า�
และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้ นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว เขาจะ
รักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้ 21 พระบัญญัตินี้ เราทัง้ หลายก็ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คนที่รก
ั พระเจ้า
นั ้นรักพี่น้องของตนด้วย

5

ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก
1 ผู้ ใดเชื่อ ว่า พระเยซู ทรงเป็ น พระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ บังเกิด จากพระเจ้า และทุก คนที่รก
ั พระองค์ ผู้ ทรงให้
กําเนิ ด นั ้ นก ็ รก
ั คนที่ บังเกิด จากพระองค์ ด้วย 2 เมื่อ เราทัง้ หลายรัก พระเจ้า และได้ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ เราจึง รู ว
้ า่ เรารัก คนทัง้ หลายที่ เป็น บุตรของพระเจ้า 3 เพราะนี่ แหละเป็น ความรัก ต่อ พระเจ้า คือ
ที่ เราทัง้ หลายรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และพระบัญญั ติ ของพระองค์ นั้น ไม่ เป็ นที ่ หนั กใจ 4 ด้วยว่า ผู้
ใดที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็ มี ชัยชนะต่อ โลก และนี่ แหละเป็น ชัยชนะซึ่ง ได้ มี ชัย ต่อ โลก คือ ความเชื่อ ของเรา
ทัง้ หลายนี่ เอง 5 ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซู ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6 นี่ แหละคือผู้ที่
ได้ เสด็จมาด้วยนํ้าและพระโลหิต คือ พระเยซู คริสต์ ไม่ใช่ด้วยนํ้า อย่างเดียว แต่ ด้วยนํ้า และพระโลหิต และ
พระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง 7 เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์
คือ พระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทัง้ สามนี้ เป็น องค์ เดียวกัน 8 มี พยานอยู่ สาม
พยานในแผ่นดินโลก คือพระวิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สามนี้ สอดคล้องกัน 9 ถ้าเรายังรับ
พยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิง่ ใหญ่กว่า เพราะนี่ คือพยานหลักฐานของพระเจ้า
ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ 10 ผู้ที่ เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็ มี พยานอยู่ในตัว
เอง ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า ก็ ได้ กระทํา ให้พระองค์ เป็น ผู้ ตรัสม ุสา เพราะเขามิ ได้ เชื่อ พยานหลัก ฐานที่ พระเจ้า ได้
ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
และพยานหลัก ฐานนั ้ นก ็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานชี วิตน ิ รน
ั ดร์แก่ เราทัง้ หลาย และชี วิตน ี้
มี อยู่ในพระบุตรของพระองค์ 12 ผู้ที่ มี พระบุตรก็ มี ชว
ิ ผู้ที่ ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ ไม่มีชีวต
ิ 13 ข้อความ
ี ต
เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ เขียนมาถึงท่านทัง้ หลายที่ เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะ
ได้ รู ้ว่า ท่านมี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ และเพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า 14 และนี่ คือ ความ
มัน
่ ใจที่ เรามี ต่อ พระองค์ คือ ถ้า เราทูล ขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ ของพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงโปรดฟัง เรา
15 และถ้า เรารู ้ว่า พระองค์ ทรงโปรดฟัง เรา เมื่อ เราทูล ขอสิง
ั ตามที่ เราทูล ขอจาก
่ ใดๆ เราก็ รู ้ว่า เราได้ รบ
พระองค์นั ้น 16 ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทําบาปอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ไม่นําไปสู่ ความตาย ผู้นั ้นจงทูลขอ
และพระองค์ ก็ จะทรงประทานชีวต
ิ แก่ ผู้ นั ้ นที ่ ได้ กระทํา บาปซึ่ง ไม่ ได้ นํา ไปสู่ ความตาย บาปที่ นํา ไปสู่ ความ
ตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้เขาอธิษฐานสําหรับบาปอย่างนั ้น 17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ ไม่ได้
นําไปสู่ ความตายก็ มี 18 เราทัง้ หลายรู ว่
้ า คนใดที่ บังเกิดจากพระเจ้าก็ ไม่กระทําบาป แต่ ว่าคนที่ บังเกิดจาก
พระเจ้าก็ระวังรักษาตัว และมารร้ายนั ้นไม่แตะต้องเขาเลย 19 เราทัง้ หลายรู ว้ า่ เราเป็นของพระเจ้า และชาว
โลกทัง้ สิน
้ า่ พระบุตรของพระเจ้า เสด็จ มาแล้ว และได้
้ ตกอยู่ ใต้ อํานาจของความชัว่ 20 และเราทัง้ หลายรู ว
ทรงประทานความเข้าใจแก่เรา เพื่อให้เรารู จ
้ ักพระองค์ผูเที
้ ่ยงแท้ และเราทัง้ หลายอยูใ่ นพระองค์ผูเที
้ ่ยงแท้
นั ้น คืออยู่ในพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ นี่ แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 21 ลูก
เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรู ปเคารพ เอเมน
11
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จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายส่วนตัวสัน
้ ๆจากอัครสาวกยอห์นไปถึง “ท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรรไว้�
ฉบับที่สองนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้เรารู ว้ า่ เราควรจะประพฤติอย่างไรต่อผู้ที่สอนเทียมเท็จ และมีคําเตือนพิเศษว่า
ผู้ที่ไม่เชื่อคําสอนในพระคัมภีรเก
์ ี่ยวกับพระเยซู คริสต์ก็ยังไม่ได้ความรอด และคนเหล่านั ้นไม่ควรได้รบ
ั การ
ต้อนรับอย่างคริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก
เรียน มายังท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของเธอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้า
รักเนื่ องด้วยความจริงนั ้น และมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั ้น แต่คนทัง้ ปวงที่ได้รูจั
้ กความจริงก็รกด
ั ้วย 2 เพราะเห็น
3
แก่ ความจริง ที่ อยู่ ในเราทัง้ หลาย และซึ่ง จะดํารงอยู่ กับ เราเป็น นิ ตย์ ขอพระกรุ ณาธิคุณ พระเมตตาคุ ณ
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดา สถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลาย
ในความจริง และในความรัก 4 ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ ที่ ได้ เห ็ นบุตรของท่านดําเนิ น ตามความจริง
ตามที่เราได้รบ
ั พระบัญญัติจากพระบิดา 5 และท่านสุภาพสตรี บัดนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน มิใช่เสมือนหนึ่ ง
ว่าข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติ ใหม่ให้แก่ ท่าน แต่ เป็นพระบัญญัติ ที่ เราได้ มีมาแล้วตัง้ แต่ เริม
่ แรก นั ่ นก็คือให้
เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน 6 และความรักนั ้นกคื
็ อ การที่เราทัง้ หลายดําเนิ นตามพระบัญญัติของพระองค์
นี่ เป็นพระบัญญัตินั ้นซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ฟังมาตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อท่านทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
1 ข้าพเจ้าผู้ ปกครอง

อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่

7 เพราะว่ามีผูล่
้ อลวงเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลก

คือคนที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์
คนนั ้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ 8 ท่านทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อเราจะได้ไม่สูญ
เสียสิง่ ที่เราได้กระทํามาแล้ว แต่จะได้รบ
ั บําเหน็ จเต็มที่ 9 ผู้ใดละเมิดและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์
ผู้นั ้ นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั ้ นก็มี ทัง้ พระบิดาและพระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหา
ท่านและไม่นําพระโอวาทนี้ มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่าขอพรให้เขาเลย 11 เพราะว่าผู้ที่ ขอพรให้
เขา ก็เข้าส่วนในการกระทําชัว่ ของเขานั ้น 12 ข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียนมาถึงท่าน แต่ก็ไม่
อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ้าหมึก ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะมาหาท่าน และสนทนากันต่อหน้า เพื่อความปี
ติ ยินดี ของเราจะได้ เต็ม เปี่ ยม 13 บรรดาบุตรของน้ องสาวของท่านที่ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึก ถึง
มายังท่าน เอเมน
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ฉบั บท ี่ สามนี้ เข ียนโดยอัครสาวกยอห์น ไปถึง กายอัส ซึ่ งม ี ช่อ
ื เสียงดี ในการต้อนรับ แขก พวกบรรพบุ รุษ
ของคริสตจักรได้ เป็นพยานว่าผู้ที่ เขียนฉบับที่ 2 และ 3 นี้ เป็ นอัครสาวกยอห์น อาจารย์ เอซู เบียสเข้าใจว่า
ยอห์นได้ เข ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 หลัง จากที่ ท่านได้ รบ
ั การปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ่ง หลัง จากที่ ท่านได้ เข ียน
หนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบับนี้ได้ ยกย่องกายอัสสําหรับการประพฤติ แบบคริสเตียนของเขาได้ เตือนเขาถึงเรือ
่ งดิ โอเตรเฟส (ซึ่ง
เป็นผูส
้ อนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น� และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริอส
ั
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เรียน กาย อัส ที่ รัก ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า รัก เนื่ อง ด้วย ความ จริง นั ้น 2 ท่าน ที่ รัก ข้าพเจ้า
ปรารถนามากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะให้ท่านจําเริญ ขึ้น และมี สุขภาพดี เหมือนอย่างที่ จิ ตวิญญาณของท่านจําเริญ
อยูนั
่ ้น 3 เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่ เมื่อพวกพีน
่ ้ องได้มา และเป็นพยานถึงความจริงที่อยูในตั
่
วท่าน ตามที่ท่านได้ดําเนิ นตามความจริงนั ้น 4 ไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ข้าพเจ้ายินดียงิ่ กว่านี้ คือที่ได้ยินว่า บุตร
ทัง้ หลายของข้าพเจ้าดําเนิ นตามความจริง
1

การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
เมื่อท่านกระทําสิง่ ใดแก่พี่น้ องและแก่คนแปลกถิน
่ ท่านก็กระทําอย่างสัตย์ซื่อ 6 เขาเหล่านั ้น
ได้เป็นพยานต่อหน้าคริสตจักรถึงความรักของท่าน ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั ้นในการเดินทางของเขา
ตามที่ สมควรตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็ จะกระทําดี 7 เขาเหล่า นั ้นได้ ออกไปเพราะเห็นแก่ พระนาม
ของพระองค์ และไม่ได้รับสิง่ ใดจากพวกต่างชาติเลย 8 ฉะนั ้นเราควรต้อนรับคนอย่างนั ้น เพื่อเราจะได้เป็น
ผู้รว่ มงานกับความจริง
5 ท่านที่ รัก

คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส

9 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร

แต่ดิโอเตรเฟส ผู้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวกเขาหาได้รบ
ั รอง
เราไว้ไม่ 10 เหตุฉะนั ้นถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจําการกระทําทัง้ หลายของเขา คือที่เขาพรํา่ กล่าวใส่ความ
เราด้วยถ้อยคําประสงค์ร้าย และเท่านั ้ นก็ยงั ไม่สาแก่ใจ เขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั ้น และหนําซํ้ายั
งกีดกันคนที่ใคร่จะรับรองเขา และไล่เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่รัก อย่าเอาเยีย
่ งสิง่ ที่ชัว่ แต่จง
เอาอย่างสิง่ ที่ดี ผู้ที่ทําดีก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
คําสรรเสริญสําหรับเดเมตริอส
ั
เดเมตริอส
ั ได้ รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง และความจริง เองก็ เป็น พยานอยู่ ในตัว ของมัน เองอยู่ แล้ว
ใช่แล้ว เราเองก็ เป็นพยานด้วย และท่านก็ รู ว่
้ าคํา พยานของเราเป็น ความจริง 13 ข้าพเจ้า มี หลายเรือ
่ งที่ จะ
เขียน แต่ ไม่ อยากจะเขียนถึง ท่านด้วยนํ้า หมึก และปากกา 14 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า จะได้ พบท่านในเร็วๆนี้
และจะได้พูดกันต่อหน้า ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานั บมายังท่าน ขอฝากความ
ระลึกถึงมายังบรรดาสหายแต่ละคนตามชื่อของเขานั ้น
12
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ยูดาส

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คือยูดาสซึ่งเป็นน้ องชายของยากอบ ท่านทัง้ สองเป็นน้ องชายของพระเยซูเจ้า คือ
เป็นบุตรชายของโยเซฟและมารีย์ แต่ท่านทัง้ สองได้ถ่อมใจลงและเรียกตัวเองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของพระ
เยซูคริสต์�

ยู ดาสได้ เตือนพวกคริสเตียนเกี่ยวกับผู้สอนเทียมเท็จเหมือนกับจดหมายฉบับที่ 2 ของเปโตรและขอให้
ผู้ อา่ น “ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ� โดยเตือนเขาว่า หลัง จากที่ พระเจ้า ทรงช่วยพวกอิสราเอลให้ พ้น
จากการเป็น ทาสในประเทศอียป
ิ ต์ พระองค์ ได้ ทรงทําลายทุก คนในพวกเขาที่ ไม่ เชื่อ พระองค์ ได้ ทรงรักษา
คนบาปไว้จนกว่า จะถึง เวลาพิพากษา พระองค์ ได้ ทรงทํา ลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์
จะทรงพิพากษาคนที่กล่าวก้าวร้าวและ “คนเพ้อฝันแต่เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่านี้ ได้กระทําให้เนื้ อหนั งเป็น
มลทิน� ยูดาสได้ใช้คําพยากรณ์ ของเอโนคเกี่ยวกับการครอบครองของพระคริสต์ (ในยุค 1000 ปี) และการ
พิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา
ยู ดาส ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ และเป็น น้ องชายของยากอบ เรียน คนทัง้ หลายที่ ทรงชําระตัง้ ไว้ ให้
บริสุทธิโดยพระเจ้
าพระบิดา และที่ ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซู คริสต์ และที่ ทรงเรียกไว้แล้ว 2 ขอพระ
์
เมตตาคุณ สันติสุข และความรักจงเพิม
่ ทวียงิ่ ขึ้นแก่ท่านทัง้ หลายเถิด
1

คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ

ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า พากเพียรเขียนถึง ท่านทัง้ หลายในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความรอดสําหรับ คน
ทัว่ ไปนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องเขียนเตือนสติ ท่านให้ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง ครัง้
หนึ่ ง ได้ ทรงโปรดมอบไว้แก่ว ิ สุทธิชนแล้ว 4 เพราะว่า มี บางคนได้ เล็ดลอดเข้า มาอย่างไม่ รู ต
้ ัว ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ถู
กเล็ง ไว้ล่วงหน้า มานานแล้ วว ่า จะได้ รบ
ั การพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็น คนอธรรม ที่ ได้ บิ ดเบือนพระคุณ
ของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทําความชัว่ ช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแต่เพียง
พระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
3

ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ถึง แม้ ว่า ท่านเคยรู เ้ รือ
่ งเหล่า นี้ มาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ ยงั ปรารถนาให้ ท่านทัง้ หลายระลึ กว่า องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดช่วยให้พลไพร่นั้น รอดจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ แล้ว ภายหลัง พระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเห
ล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ พระองค์ เสีย 6 และเหล่า ทูต สวรรค์ ที่ ไม่ ได้ รักษาเทวสภาพของตน แต่ ได้ ละทิง้ ถิน
่ ฐานของ
ตนนั ้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่ตรวนอันเป็นนิ รน
ั ดร์ ขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาในวัน
สําคัญยิง่ นั ้น 7 เช่นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์และเมืองที่อยูรอบๆนั
่
้น ที่ได้หลงตัวไปกับการผิด
ประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทรงบัญญัติ ไว้เป็นตัวอย่างของการที่ จะต้องได้ รบ
ั พระอาชญาในไฟ
นิ รน
ั ดร์
5

ผู้สอนเทียมเท็จ

8 เช่นเดียวกัน คนเพ้อฝันแต่เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่านี้ ได้กระทําให้เนื้ อหนั งเป็นมลทิน ดูหมิน
้ อาํ นาจ
่ ผูมี

และพูดจาให้รา้ ยต่อผูมี
้ บรรดาศักดิ์ 9 ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดมี
ี คาเอล ครัน
้ เมื่อท่านโต้เถียงกับพญามารเรือ
่ ง
ศพของโมเสส ท่านเองก็ ยงั ไม่ บังอาจตัง้ ข้อ กล่าวหาอย่างเย้ย หยัน ต่อ มารเลย ได้ แต่ เพียงกล่าวว่า “ขอให้
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด� 10 แต่ว่าคนเหล่านี้ พูดให้รา้ ยถึงสิง่ ที่เขาเองไม่รู จ
้ ัก แต่ได้กระทําตามสิง่
ที่ตนเองรู จ
้ ักตามสัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มีความคิด เขาได้กระทําให้ตนเองเสื่อมทรามไป
ด้วยการนั ้น 11 วิบัติจงมีแก่เขา เพราะเขาได้ดําเนิ นในทางของคาอิน และได้วงิ่ พล่านไปตามความผิดพลาด
ของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง และได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราห์ 12 คนเหล่านี้ เป็นรอยด่างในการ
ประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทัง้ หลาย ขณะเขาร่วมการเลี้ยงกับท่าน เขาเลี้ยงแต่ตนเองโดยไม่เกรงกลัวเลย
เขาเป็นเมฆที่ปราศจากนํ้าที่ถูกพัดลอยไปตามลม เป็นต้นไม้ที่ผลของมันเหีย
่ วแห้งไปจึงไม่มีผลอยูเลย
่
และ
ตายมาสองหนแล้ว เพราะถูกถอนออกทัง้ ราก 13 เป็นคลื่ นที ่บ้าคลัง่ ในมหาสมุทร ที่ ซัดฟองของความบัดสี
ของตนเองขึ้น มา เขาเป็น ดาวที่ ลอยลับ ไป เป็น ผู้ ที่ ตกอยู่ ในความมืด ทึบ ตลอดกาล 14 เอโนคคนที่ เจ ็ด นั บ
แต่อาดัมได้พยากรณ์ ถึงคนเหล่านี้ ด้วยว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของ
พระองค์หลายหมื่น 15 เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทัง้ ปวง และทรงกระทําให้ทุรชนทัง้ ปวงรู ส
้ ึกตัวถึงการ
อธรรมที่เขาได้กระทําด้วยใจชัว่ และรู ส
้ ึกตัวถึงการหยาบช้าทัง้ หมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั ้นได้กล่าวร้ายต่อ
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พระองค์� 16 คนเหล่า นี้ มัก เป็น คนบ่น เป็น คนโพนทะนา เป็น คนดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว และปาก
เขากล่าวคํา โอ้อวดต่างๆ เป็น คนยกยอผู้ อ่น
ื เพื่อ หวัง ประโยชน์ ของตน 17 แต่ ว่า ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ท่านจง
ระลึกถึงคําพยากรณ์ เมื่อก่อนของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้
18 คือว่า พวกอัครสาวกนั ้นได้บอกท่านทัง
้ หลายว่า “ในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้น เขาเป็นคนที่
ดําเนิ นตามตัณหาอันชัว่ ของตัว� 19 คนเหล่านี้ คือคนที่ แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และ
ปราศจากพระวิญญาณ
ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน
แต่ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็ นที ่ รัก จงก่อสร้างตัว ของท่านขึ้น บนความเชื่ ออ ัน บริสุทธิ ์ ยงิ่ ของท่าน โดยการ
อธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 21 จงรักษาตัว ไว้ ในความรัก ของพระเจ้า คอยพระกรุ ณาของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจนถึงชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 22 และจงแสดงความเมตตาต่อบางคน โดยรู ความต่
้
าง
กัน 23 และจงช่วยคนอื่นๆให้รอดโดยความกลัวด้วยการฉุ ดเขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชังแม้ แต่ เสื้อผ้าที่
เปรอะเปื้ อนด้วยเนื้ อหนั งเถิด 24 บัดนี้ แด่ พระองค์ ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิ ให้ล้มลง และทรงนํา
ท่านให้ตัง้ อยูจํ
่ าเพาะสง่าราศีของพระองค์โดยปราศจากตําหนิ และมีความร่าเริงยินดีอย่างเหลือล้น 25 สง่า
ราศี พระอานุ ภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาแต่ เพียงพระองค์
เดียว พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือวิวรณ์

หนังสือเล่ มนี้เป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรซ
์ ่ึงเริม
่ ต้นและลงท้ายว่า ผู้ที่อ่านและประพฤติ ตามคําสัง่ สอนที่
เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้จะได้รบ
ั พระพร
อัครสาวกยอห์นเป็นผูเข
้ ียนหนั งสือเล่มนี้ (1:4) ในปีค�ศ� 95 ขณะที่ท่านถูกเนรเทศไปอยูที
่ ่เกาะปัทมอส
(1:9) “วิวรณ์ ของพระเยซูคริสต์� นี้ ได้เขียนไปถึงคริสตจักรทัง้ 7 แห่งโดยผู้นําของแต่ละแห่ง (ทูต) เพื่อจะ
เข้าใจหนั งสือ วิวรณ์ ได้ อย่างละเอียด เราควรอ่านหนั งสือ ดาเนี ย ลก่อน เพราะว่า คํา พยากรณ์ ในหนั งสือ ดา
เนี ย ลเป็น พื้น ฐานสําหรับ คํา พยากรณ์ ในหนั งสือ วิวรณ์ คํา สัง่ สอนสําหรับ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้ นก ็ เป็น สําหรับ
สมัยนั ้น (1:11) แต่คําพยากรณ์ ส่วนมากก็เป็นสําหรับอนาคต “เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้า� (1:19)
คําสัง่ สอนสําหรับคริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ซึ่งอยู่ในบทที่ 2 และ 3 ก็เป็นสําหรับคริสตจักรในเวลานั ้นเอง คือคริ
สตจักรทัง้ 7 นั ้น ไม่ได้เปรียบเทียบกับเวลา 7 สมัยของคริสตจักรซึ่งจะต้องสําเร็จก่อนการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ (ซึ่งเป็นคําสอนเท็จ� เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั ้น คําสอนของพระเยซู วา่ พระองค์ จะกลับมาอย่าง
ขโมย และเราควรคอยท่า การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู ตลอดนั ้ นก ็ จะผิด ไป (มธ 24:36; มก 13:32-37)
และคํา ตรัส ที่ ว่า “ไม่ใช่ ธุระของท่านที่ จะรู เ้ วลาและวาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของ
พระองค์� (กจ 1:7) ก็ จะผิด ไปเช่ นก ัน แต่ ละคนที่ ตัง้ วัน และเวลาสําหรับ การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู ก็
ทําผิดอย่างมากมาย
เราควรจะพยายามตีความหมายของหนั งสือวิวรณ์ นี้ อย่างตรงไปตรงมา หนังสือนี้ พูดถึงการปรากฏของ
ผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ และผู้ พยากรณ์ เท็จ การทุกข์ ทรมานยิง่ ใหญ่ ซ่ึง เป็น เวลา 3 ปี ครึง่ หรือ 42 เดือน และ
การที่ผู้ต่อต้านพระคริสต์จะเป็นผู้นําของโลกและต้องการให้ทุกคนนมัสการเขาด้วย หนังสือนี้ กล่าวถึงการ
ปกป้องของพระเจ้า ต่อ ประเทศอิสราเอล การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู พร ้ อมด้วยสง่า ราศี การสงครามที่
อารมาเกดโดน การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็น เวลา 1000 ปี บนบัล ลั งก ์ ของกษั ตริย์ ดาวิด และ
การพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อพวกคนที่ไม่เชื่อที่ตายไปแล้ว ในที่สุดพระเจ้าจะประทานกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ให้
มาอยู่ บนโลกนี้ และพวกที่ รอดแล้ว จะประสบความสุ ขน ิ รน
ั ดร์กับ พระเจ้า และพระคริสต์ (22:18-19) หน
ังสือนี้ เป็นหนั งสือปิดท้ายพระคัมภีรทํ
์ าให้พระคัมภีรเ์ สร็จบริบูรณ์
วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น
วิวรณ์ ของ พระ เยซู คริสต์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ประทาน แก่ พระองค์ เพื่อ ชีแ
ั ใช้ ทัง้ หลาย ของ
้ จง ให้ ผู้รบ
พระองค์ รู ถึ
้ งสิง่ ที่ จะต้องอุบัติ ขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ ได้ ทรงใช้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ ไปสําแดงแก่ ยอห์น
ผู้รับใช้ของพระองค์ 2 ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคําพยานของพระเยซู
คริสต์ และเป็นพยานในเหตุ การณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งท่านได้ เห็นนั ้น 3 ขอความสุขจงมี แก่ บรรดาผู้อา่ นและผู้ฟังคํา
พยากรณ์ เหล่านี้ และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์ นี้ เพราะว่าเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
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4 ยอห์นเรียนมายังคริสตจักรทัง
้ เจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชีย

ขอให้ท่านทัง้ หลายจงได้รบ
ั พระคุณและสันติสุข
จากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ และผู้ทรงเป็นอยูใ่ นกาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั ้น และจากพระวิญญาณ
ทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง ของพระองค์ 5 และจากพระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น พยานที่ สัตย์ ซ่ ือ และทรงเป็น ผู้
แรกที่ ได้ ฟื้ นจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษั ตริย์ ทัง้ ปวงในโลก แด่ พระองค์ ผู้ ทรงรัก เราทัง้ หลาย
และได้ ทรงชําระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ 6 และทรงตัง้ เราไว้ให้เป็นกษั ตริย์และเป็น ปุโรหิต
ของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
พระองค์จะเสด็จมาในเมฆ และนั ยน์ ตาทุกดวงและคนเหล่านั ้นทีได้
่ แทงพระองค์จะเห็นพระองค์
และมนุษย์ทุกชาติทัว่ โลกจะรํา่ ไห้เพราะพระองค์� จงเป็นไปอย่างนั ้น เอเมน 8 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า
“เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดีย
๋ วนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน
ผู้ จะเสด็จ มานั้ น และผู้ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด� 9 ข้าพเจ้า ยอห์น พี่ น้ องของท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น เพื่อน
ร่วมการยากลําบาก และร่วมราชอาณาจั กร และร่วมความอดทนของพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้าจึงได้ มาอยู่ที่
เกาะปัทมอส เนื่ องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่ องด้วยคําพยานของพระเยซูคริสต์ 10 พระวิญญาณได้
ทรงดลใจข้าพเจ้า ในวัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงดัง มาจากเบื้องหลัง ข้าพเจ้า
ดุจ เสียงแตร 11 ตรัสว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น เบื้องต้น และเป็น เบื้องปลาย และสิ่ง ซึ่ง ท่าน
7 ‘ดูเถิด
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ได้เห็นจงเขียนไว้ในหนั งสือ และฝากไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชีย คือคริสตจักรที่เมือง
เอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กาม ัม เมืองธิ ยาทิ รา เมืองซาร์ดิส เมืองฟี ลาเดลเฟีย และเมือง
เลาดี เซ ีย� 12 ข้าพเจ้า จึง เหลียวมาทางพระสุรเสียงที่ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า นั ้น ครัน
้ เหลียวแล้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็น
คัน ประทีป ทองคํา เจ็ด คัน 13 และในท่ามกลางคัน ประทีป ทัง้ เจ็ด คัน นั ้น มี ผู้ หน่งึ เหมือนกับ บุตรมนุษย์ ทรง
ฉลองพระองค์ กรอมพระบาท และทรงคาดผ้า รัด ประคดทองคํา ที่ พระอุระ 14 พระเศียรและพระเกศาของ
พระองค์ ขาวดุจ ขนแกะสี ขาว และขาวดุจ หิ มะ และพระเนตรของพระองค์ ดุ จเปลวเพลิง 15 พระบาทของ
พระองค์ ดุ จทองสัมฤทธิ์เงางาม ราวกับ ว่า ได้ ถู กหลอมในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ จเสียงนํ้า มาก
หลาย 16 พระองค์ ทรงถือ ดวงดาวเจ็ด ดวงไว้ ในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ และมี พระแสงสองคมที่
คมกริบ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และสี พระพักตร์ของพระองค์ ดุ จด ัง ดวงอาทิตย์ที่ ฉายแสงด้วย
ฤทธานุภาพของพระองค์ 17 เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือน
กับคนที่ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา แล้วตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัว
เลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย 18 และเป็นผู้ที่ดํารงชีวต
ิ อยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็
ยังดํารงชีวต
ิ อยูต
่ ลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน และเราถือลูกกุญแจแห่งนรกและแห่งความตาย
ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุ การณ์ ซึ่งเจ้าได้ เห็น

และเหตุการณ์ ที่กําลังเป็นอยู่ขณะนี้ กับท้ง
ั เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิด
ขึ้น ในภายหน้า ด้วย 20 ส่วนความลึ กล ับ ของดาวทั้ง เจ็ด ดวงซึ่ง เจ้า ได้ เห ็น ในมือ ข้างขวาของเรา และ
แห่งคันประทีปทองคําทั้งเจ็ดนั้ น ก็คือ ดาวทั้งเจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคัน
ประทีปเจ็ดคันซึ่งเจ้าได้เห็นแล้วน้น
ั ได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด�

2

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
1 “จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห่ งค ริ สต จักร ที่ เมือง เอ เฟซั สว ่า ‘พระองค์ ผู้ ทรง ถือ ดาว ทั้ง เจ็ด ไว้ ใน
พระหัตถ์ เบื้อง ขวาของพระองค์ และดําเนิ น อยู่ ท่ามกลาง คัน ประทีป ทองคํา ทั้ง เจ็ด นั้ น ตรั สด ัง นี้ ว่า
2 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า รูความเหนื
้
่ อยยากและความอดทนของเจ้า และรูว
้ า
่ เจ้าไม่สามารถ
ทนต่อทุรชนได้ เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้ นที่กล่าวว่าเขาเป็นอัครสาวก และหาได้เป็นไม่ และเจ้าก็เห็นว
่าเขาเป็นคนมุสา 3 เรารูว
้ า
่ พวกเจ้าได้ทนและมีความเพียร และเหนื่ อยยากเพราะเห็นแก่นามของเรา
และมิได้ อ่อนระอาไป 4 แต่ เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักด้ง
ั เดิมของเจ้า 5 เหตุ
ฉะนั้ น จงระลึก ถึง สภาพเดิ มท ี่เจ้ าได้ หล่น จากมาแล้ วน้น
ั จงกลับ ใจเสีย ใหม่ และประพฤติ ตามอย่าง
เดิม มิ ฉะนั้ น เราจะรีบ มาหาเจ้า และจะยกคัน ประทีป ของเจ้า ออกจากที่ เว้น ไว้แต่ เจ้ าจะกลับ ใจใหม่
6 แต่ ว่า พวกเจ้า ยังม ี ความดี อยู่บ้าง คือ ว่า เจ้า เกลียดชังก ิ จการของพวกนิ โคเลาส์ นิยมที่เราเองก็เกล
ียดชัง เช่ นก ัน 7 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัส ไว้แก่ คริสตจักรทั้ง หลาย ผู้ ใดมี ชัยชนะ
เราจะให้ผูนั
้ ้ นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ ทีอ
่ ยูในท่
่
ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา

8 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรทีเ่ มืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์ผูทรงเป็
้
นเบื้องต้นและเป็นเบื้อง

ปลาย ผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้ว และกลับฟื้นขึ้นอีก ได้ตรัสดังนี้ ว่า 9 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า และ
เรารูว
้ า
่ พวกเจ้ามีความทุกข์ลําบากและยากจน (แต่ว่าเจ้าก็มั่งมี) และรูเ้ รื่องการหมิ่นประมาทของคน
เหล่านั้ นที ่ กล่าวว่า เขาเป็น พวกยิว และหาได้ เป็น ไม่ แต่ พวกเขาเป็น ธรรมศาลาของซาตาน 10 อย่า
กลัว ความทุกข์ ทรมานต่างๆซึ่ง เจ้า จะได้ ร ับน้น
ั ดู เถิด พญามารจะขัง พวกเจ้า บางคนไว้ในคุก เพื่อ จะ
ลองใจเจ้า และเจ้า ทั้ง หลายจะได้ รบ
ั ความทุกข์ ทรมานถึง สิบ วัน แต่ เจ้ าจงสัตย์ ซ่ อ
ื จนถึง ความตาย
และเราจะมอบมงกุฎ แห่ง ชีวต
ิ ให้ แก่ เจ้า 11 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัส ไว้แก่ คริสต
จักรทั้งหลาย ผู้ทีมี
่ ชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครัง
้ ทีส
่ องเลย�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม
จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองเปอร์กาม ัม ว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงถือ ดาบสองคมที่ คม
กริบตรัสดังนี้ ว่า 13 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เรารูจ
้ ักที่อยู่ของเจ้าคือเป็นที ่น่ั งของซาตาน เจ้ า
ยึดนามของเราไว้มั่น และไม่ปฏิเสธความเชื่อในเรา แม้ในเวลาทีอ
่ นที
ั พาผูเ้ ป็นพยานทีสั
่ ตย์ซื่อของเรา
ต้องถูก ฆ่า ในท่ามกลางพวกเจ้า ในที่ ซ่ง
ึ ซาตานอยู่ 14 แต่ เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า เจ้า บ้างเล็ก น้ อย คือ พวก
เจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอัม ซึ่งสอนบาลาคให้ก่อเหตุเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุด คือให้
เขากิน ของที่ ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว และให้ เขาล่วงประเวณี 15 และมี พวกเจ้า บางคนที่ ถือ คํา สอน
ของพวกนิ โคเลาส์นิยมด้วยเหมือนกัน ที่เราเองก็เกลียดชัง 16 จงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั้ นเราจะรีบมา
12
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หาเจ้า และจะสู้กับเขาเหล่านั้ นด้วยดาบแห่งปากของเรา 17 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณ
ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้ นกินมานาที่ซ่อนอยู่ และจะให้หินขาวแก่ผู้นั้ น
ด้วย ทีหิ
่ นนั้ นมีช่ อ
ึ ไม่มีผูใดรู
้
เ้ ลยนอกจากผู้ทีรั
่ บเท่านั้ น�
ื ใหม่จารึกไว้ซ่ง
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา

ว่า ‘พระองค์ผูซึ
้ ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้
ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ได้ตรัสดังนี้ ว่า 19 เรารูจ
้ ักแนวการก
ระทําของเจ้า ความรัก การปรนนิ บัติ ความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และแนวการกระทําของเจ้า
และรูว
้ า
่ การเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้น 20 แต่ เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือ
พวกเจ้ายอมให้ผู้หญิงชื่อเยเซเบล ที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้พยากรณ์ หญิง หญิงนั้ นสอนและล่อลวงพวกผู้รับ
ใช้ ของเรา ให้ ล่วงประเวณี และให้ กิน ของที่ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว 21 เราได้ ให้ โอกาสหญิง นั้ น กลับ ใจ
จากการล่วงประเวณี ของนาง แต่ นางก็ไม่ ได้ กล ับ ใจเลย 22 ดู เถิด เราจะทิ้ง หญิง นั้ น ไว้บนเตียง และ
คนทั้ง หลายที่ ล่วงประเวณี กับ นาง เราก็จะทิ้ง ไว้ให้ ผจญกับ ความระทมทุกข์ เว้น ไว้แต่ ว่า คนเหล่า นั้ น
จะกลับใจจากการกระทําของตน 23 เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้ นเสียให้ตาย และคริสตจักร
ทั้ง หลายจะได้ รู ้ว่า เราเป็น ผู้ พินิจ พิจารณาจิตใจ และเราจะให้ สิ ่ง ตอบแทนแก่ เจ้ าทั้ง หลายทุก คนให้
เหมาะสมกับการงานของเจ้า 24 สําหรับพวกเจ้า และคนอื่นที่เหลืออยู่ที่เมืองธิยาทิรา ผู้ไม่ถือคําสอน
นี้ และไม่รูจั
้ กสิ่งที่เขาเรียกว่า ความลํ้าลึกของซาตานนั้ น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้า
25 แต่ สิ ่ง ที่ เจ้ ามี อยู่ แล ้ วน้น
ั จงยึดไว้ให้มั่น จนกว่าเราจะมา 26 ผู้ใดมี ชย
ั ชนะและถือ รักษากิจการของ
เราไว้ จนถึง ทีส
่ ุด ‘เราจะให้ ผู้ นั้ นม ี อา
ํ นาจครอบครองบรรดาประชาชาติ 27 และผู้ น้ั น จะบังคับ บัญชา
คนทั้ง หลายด้วยคทาเหล็ก เหมือนกับ เมื่อ หม้ อด ิ นของช่างหม้อ ที่ แตกออกเป็น เสีย
่ งๆ� ตามที่ เราได้
รับจากพระบิดาของเรา 28 และเราจะมอบดาวประจํารุง
่ ให้แก่ผู้นั้ น 29 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด� ”
18 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรทีเ่ มืองธิยาทิรา

3
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส

1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิ สว่า

‘พระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของ
พระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั้ น ได้ ตรัสดังนี้ ว่า เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เจ้ าได้ ช่ อ
ื ว่ามีชีวิ
ตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว 2 เจ้าจงระแวดระวังให้ดี และกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่
แล ้ วน้น
ั ให้ แข ็ง แรงขึ้น เพราะว่า เราไม่ พบการประพฤติ ของเจ้า ดี พร ้ อมต่อ พระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุ
ฉะนั้ น เจ้ าจงระลึกว่าเจ้าได้ รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จงยึดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่ ฉะนั้ นถ้าเจ้าไม่เฝ้า
ระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รูว่
้ าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร 4 แต่ก็มีพวกเจ้าสอง
สามชื่อที่เมืองซาร์ดิสที่ไม่ได้กระทําให้เสื้อผ้าของตนมีมลทิน และเขาเหล่านั้ นจะแต่งตัวสีขาวเดินไป
กับเรา เพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้ว 5 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้ นจะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้
นั้ นออกจากหนั งสือแห่งชีวต
ิ แต่เราจะรับรองชื่อผูน
้ ้ั นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระองค์ 6 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

ว่า ‘พระองค์ ผู้บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ทรง
ถือ ลู กก ุญ แจของดาวิด ผู้ ทรงเปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้ ใดปิด ผู้ ทรงปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้ ใดเปิด ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า
8 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ดู เถิด เราได้ ต้ังประตู ซ่ง
ึ เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตู นี้ ไม่มีใครปิด
ได้ เพราะว่า เจ้า มี กําลัง เพียงเล็ก น้ อย แต่ กระนั้ น เจ้า ก็ ได้ รักษาคํา ของเราและไม่ ได้ ปฏิเสธนามของ
เรา 9 ดู เถิด เราจะทําให้ พวกธรรมศาลาของซาตานที่ พู ดม ุ สาว ่า เขาเป็น พวกยิว และไม่ ได้ เป็น นั้ น ดู
เถิด เราจะทําให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารูว่
้ า เราได้รก
ั พวกเจ้า 10 เพราะเหตุเจ้าได้
รักษาคําของเราด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั้ นด้วย ซึ่งจะบังเกิดขึ้นทั่
วท้ง
ั โลก เพื่อจะลองดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลก 11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดม่น
ั ในสิ่งที่เจ้
ามี เพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ 12 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทําให้ผู้นั้ นเป็นเสาในพระวิหาร
แห่งพระเจ้าของเรา และผู้น้ั นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา
ไว้ที่ผู้นั้ น และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของ
เรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้ นด้วย 13 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้
แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด�
7 จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองฟี ลาเดลเฟีย
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ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

ว่า ‘พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมน ทรงเป็น
พยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้าง ได้ตรัสดังนี้ ว่า
15 เรารูจ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า ว่า เจ้ าไม่ เย็น ไม่ ร้อน เราใคร่ให้ เจ้ าเย็น หรือ ร้อน 16 ดัง นั้ น เพราะ
เหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้าพูดว่า “เรา
เป็นคนมั่งมี ได้ ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย� เจ้าไม่รูว่
้ าเจ้าเป็นคนแร้นแค้น
เข็ญใจ เป็น คนน่า สังเวช เป็น คนขัดสน เป็น คนตาบอด และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติ เจ้ าให้ ซ้ อ
ื
ทองคําที่หลอมให้บริสุทธิ์ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้
และเพื่อ ความละอายแห่ง กายเปลือยเปล่า ของเจ้า จะไม่ ได้ ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้า เพื่อ เจ้า
จะแลเห็นได้ 19 เรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้ น เหตุฉะนั้ นจงมีความกระตือรือร้น และกลับ
ใจเสียใหม่
14 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดี เซีย

พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยน
ิ เสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้ น และ
จะรับ ประทานอาหารร่วมกับ เขา และเขาจะรับ ประทานอาหารร่วมกับ เรา 21 ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะให้
ผู้ นั้ น นั่ งก ับ เราบนพระทีน
่ ่ั ง ของเรา เหมือ นกั บท ี่ เรามี ชย
ั ชนะแล้ว และได้ น่ั งก ับ พระบิดาของเราบน
พระทีน
่ ่ั งของพระองค์ 22 ใครมีหูกให้
็ ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด� ”
20 ดูเถิด

4
ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ต่อ จากนั ้น ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ประตู สวรรค์ เปิด อ้า อยู่ และพระสุรเสียงแรกซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ นั ้น ได้
ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่า “จงขึ้นมาบนนี้ เถิด และเราจะสําแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ ที่จะต้องเกิดขึ้น
ในภายหน้า� 2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณก็ ทรงดลใจข้าพเจ้า และดู เถิด มี พระที่นั่ง ตัง้ อยู่ในสวรรค์ และมี
ท่านองค์หน่งึ ประทับบนพระที่นั่งนั ้น 3 และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นปรากฏประดุจพลอยหยกและ
พลอยทับทิม และมีรุง้ ล้อมรอบพระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1

คําสรรเสริญของผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่และสิงม
่
่ ีชีวิตที่อยูบนสวรรค์
และข้าพเจ้าได้เห็นผู้อาวุโสยีสิ
่ บสี่คนนั ่งอยูบ
่ นที่นั่งเหล่า
นั ้น ทุกคนนุ่งห่มเสื้อสีขาว และสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะ 5 มีฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดังออกมาจาก
พระที่นั่ง นั ้น และมี ประทีป เจ็ด ดวงจุด ไว้ตรงหน้า พระที่ นั ่ง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า 6 และ
ตรงหน้าพระที่นั่งนั ้นมีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั ้นมีสัตว์
สี ่ ตัว ซึ่ งม ี ตาเต็ มท ง
ั ้ ข้างหน้า และข้างหลัง 7 สัตว์ตั วท ี่ หน ่ง
ึ นั ้น เหมือนสิงโต สัตว์ตั วท ี่ สองนั ้น เหมือนลูก โค
สัตว์ตั วที่สามนั ้ นมีหน้าเหมือนมนุษย์ และสัตว์ตัวที่สี ่เหมือนนกอินทรีกําลั งบิน 8 สัตว์ทัง้ สี่ นั้นแต่ละตัวมีปี
กหกปีกอยู่รอบตัว และมีตาเต็มข้างใน และสัตว์เหล่ านั ้ นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้ หยุดเลยว่า “บริสุทธิ์
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ได้ ทรงสภาพอยู่ ในกาลก่อน ผู้ ทรง
สภาพอยู่ในปัจจุ บัน และผู้ซ่ึงจะเสด็จมา� 9 เมื่อสัตว์เหล่ านั ้นถวายคําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคํา
ขอบพระคุณ แด่ พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 10 ผู้ อาว ุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ นั้
นก็ทรุ ดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้น และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่
ตลอดไปเป็นนิ ตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า 11 “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์
ทรงสมควรที่ จะได้รบ
ั คําสรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิเดช
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง
์
และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงนั ้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดํารงอยูต
่ ามชอบพระทัยของพระองค์�
4 และล้อมรอบพระที่นั่งนั ้ นมีที่นั ่งอีกยีสิ
่ บสี่ที่นั่ง

5
หนังสือแห่งภัยพิบติ
ั ทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้
1 และในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น ข้าพเจ้า ได้ เห ็น หนั ง สื อม ้ วนหนึ่ ง
เขียนไว้ทัง้ ข้างในและข้างนอก มี ตราประทั บอย ู่ เจ ็ด ดวง 2 และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิองค์
หนึ่ ง
์
ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “ใครเป็นผู้ที่ สมควรจะแกะตราและคลี่ หนังสื อม้วนนั ้นออก� 3 และไม่มีผู้ใดใน
สวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินทีส
่ ามารถคลี่หนังสือมว
้ นนั ้นออก หรือดหน
ู ังสือนั ้นได้ 4 และข้าพเจ้า
ก็รํา่ ไห้มากมาย เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกและอ่านหนั งสือนั ้น หรือดูหนังสือนั ้นได้
พระคริสต์ผูได้
้ ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
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5 และมีผูหน
้ ่งึ ในพวกผูอาว
้
โุ สนั ้น บอกแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย ดูเถิด สิงโตแห่งตระกูลยูดาห์ เป็นม
ูลรากของดาวิด พระองค์ทรงมีชย
ั แล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั ้น
ออกได้�

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)

6 และในท่ามกลางพระที่ นั่ งก ับ สัตว์ทัง
้ สี่ นั ้น

และท่ามกลางพวกผู้ อาวุโส ดู เถิด ข้าพเจ้า แลเห็น พระเมษ
โปดกประทับ ยืน อยู่ ประหนึ่ ง ทรงถูก ปลงพระชนม์ ทรงมี เขาเจ็ด เขาและมี ตาเจ็ด ดวง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณ
ทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า ที่ ทรงส่ง ออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก 7 และพระเมษโปดกนั ้น ได้ เข ้า มารับ ม้วนหนั งสือ จาก
พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น 8 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ หนั ง สื อม ้ วนนั ้น แล้ว
สัตว์ ทัง้ สี่ กับ ผู้ อาว ุโสยี่ สิ บสี่ คนนั ้ นก ็ ทรุ ด ตัว ลงจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก ทุ กคนถือ พิณ เขาคู่ และ
ถือขันทองคํา บรรจุ เครือ
่ งหอม ซึ่งเป็น คํา อธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง 9 และเขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งเพลง
ใหม่ ว่า ดังนี้ “พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ สมควรจะทรงรับ ม้วนหนั งสือ และแกะตราม้วนหนั งสือ นั ้น ออก เพราะ
ว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั ้น พระองค์ได้ทรงไถ่ เราทัง้ หลายซึ่ง
มาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า 10 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทัง้ หลาย
เป็นกษั ตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และเราทัง้ หลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก�
ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงทูตสวรรค์เป็ นอันมากนั บเป็นโกฏิๆเป็นแสนๆ ซึ่งอยู่ล้อม
รอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทัง้ หลายนั ้น 12 ร้องเสียงดังว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล
้ วน ัน
้ เป็น ผู้ ที่ สมควรได้ รบ
ั ฤทธิ์เดช ทรัพย์ สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่า ราศี และคํา สดุ ดี � 13 และ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงสิ่งมีชีวิตทัง้ หมด ทัง้ ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดา
ที่อยู่ในที่เหล่านั ้น ร้องว่า “ขอให้คําสดุดีและเกียรติ และสง่าราศีและฤทธิเดช
จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบน
์
พระที่นั ่ง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิ ตย์� 14 และสัตว์ทัง้ สี่นั้นก็รอ
้ งว่า “เอเมน� และผู้อาวุโสทัง้ ยี่
สิบสี่ก็ทรุ ดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์
11 แล้วข้าพเจ้าก็ มองดู

6
ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)
1 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ งนั ้นออกแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยน
ิ สัตว์ตัวหนึ่ งในสัตว์สี่ตั
วนนร
ั้ อ
้ งดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาดเถิ
ู ด� 2 ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ ง และผูที
้ ่ขีม้
่ านัน
้ ถือธนู
และได้รบ
ั มงกุฎ และผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่า “มาดูเถิด� 4 และมีม้า
อีกตัวหนึ่ งออกไปเป็ นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้นําสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทัง้
ปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นี้ ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ ง
3 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สามนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน สัตว์ ตั วท ี่ สามร้องว่า “มาด ู เถิด � แล ้ว
ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าดําตัวหนึ่ ง และผูที
้ ่ขีม้
่ านน
ั ้ ถือตราชู 6 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออกมาจาก
ท่ามกลางสัตว์ทัง้ สี่นั้นว่า “ข้าวสาลีราคาทะนานละหนึ่ งเดนาริอัน ข้าวบาร์เลยส
์ ามทะนานต่อหนึ่ งเดนาริอัน
และเจ้าอย่าทําอันตรายแก่น้ํามันและนํ้าองุน
่ �
5

ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่ งในสี่�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สี ่ นั้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงสัตว์ ตั วท ี่ สี ่ รอ
้ งว่า “มาด ู เถิด � 8 แล ้ว
ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ ง ผูที
้ ่นั ่งบนหลังม้านั ้นมช
ี ่อ
ื ว่าความตาย และนรกก็ติดตาม
เขามาด้วย และได้ให้ทัง้ สองนี้ มีอํานาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่ งในสี่ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก
ด้วยความตาย และด้วยสัตว์รา้ ยแห่งแผ่นดิน
7

ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)

เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หา้ นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ แลเห็น ดวงวิญญาณใต้ แท่น บูชา เป็ นว ิญ ญาณ
ของคนทัง้ หลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคําพยานที่เขายึดถือนั ้น 10 เขาเหล่านั ้นรอ
้ ง
เสียงดัง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิและสั
ตย์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์ จึง จะทรงพิพากษา
์
และตอบสนองให้ เลือดของเราต่อ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก� 11 แล ้ว พระองค์ ทรงประทานเสื้อ สี ขาวแก่ คน
9

หนั งสือวิวรณ์ 6:12

1004

หนั งสือวิวรณ์ 8:2

เหล่า นั ้น ทุก คน และทรงกําชับ เขาให้ หยุด พัก ต่อ ไปอีก หน่ อย จนกว่า เพื่อนผู้ รับ ใช้ ของเขา และพวกพี่ น้อง
ของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั ้นจะครบจํานวน
ตราประทับดวงที่หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หกนั ้น แล้ว ดู เถิด ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็น แผ่น ดิน ไหวใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ ก็
กลายเป็นมืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือด 13 และดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า
ก็ตกลงบนแผ่นดิน เหมือนต้นมะเดื่ออันหวัน
่ ไหวด้วยลมกล้าจนทําให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก 14 ท้องฟ้าก็หาย
ไปเหมือนกับหนั งสือที่ เขาม้วนขึ้นไปหมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่ เดิม 15 แล้วกษั
ตริย์ทัง้ หลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้ มีอาํ นาจ และทุก คนทัง้ ที่ เป็นทาสและเป็
นอ ิ สระ ก็ ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า และโขดหิน ตามภู เขา 16 พวกเขาร้องบอกกับ ภูเขาและโขดหินว ่า “จงล้ มท ับ เรา
เถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ประทั บอยู่บนพระที่ นั ่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของ
พระเมษโปดกนั ้น 17 เพราะว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยูได้
่ เล่า�
12

7
อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบ
ั การประทับตรา
1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สี ่ องค์ ยืน อยู่ที่ มุ มท ง
ั ้ สี่ ของแผ่นดินโลก ห้ามลมใน
แผ่นดินโลกทัง้ สี่ทิศไว้ เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก ในทะเล หรือที่ต้นไม้ใดๆ 2 แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกอง
ค์ หน ่ง
ึ ปรากฏขึ้น มาจากทิศ ตะวัน ออก ถือ ดวงตราของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ และท่านได้ รอ
้ งประกาศ
ด้วยเสียงอันดังแก่ทูตสวรรค์ทัง้ สี่ ผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั ้น 3 ว่า “จงอย่า
ทํา อันตรายแผ่น ดิน ทะเลหรือ ต้นไม้ จนกว่า เราจะได้ ประทับ ตราไว้ที่ หน ้า ผากผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระเจ้า
ของเราเสี ยก ่อน� 4 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จํานวนของผู้ ที่ ได้ การประทับ ตรา คือ ผู้ ที่ ได้ การประทับ ตรานั ้น ก็ มา
จากทุกตระกูลในชนชาติ อส
ิ ราเอลได้ แสนสี่ หมื่นสี่ พันคน 5 ผู้ที่ มาจากตระกูลยูดาห์ได้ การประทับตราหมื่น
สองพันคน ผู้ที่ มาจากตระกูลรู เบนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่ มาจากตระกูลกาดได้การประทับ
ตราหมื่นสองพันคน 6 ผู้ที่มาจากตระกูลอาเชอร์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลนัฟทา
ลี ได้ การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่ มาจากตระกูลมนั สเสห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 7 ผู้ที่ มา
จากตระกูลสิเมโอนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเลวีได้การประทับตราหมื่นสองพัน
คน ผู้ที่มาจากตระกูลอิสสาคาร์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 8 ผู้ที่มาจากตระกูลเศบูลุนได้การประทับ
ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล โยเซฟได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล เบนยา
มินได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั ่ง
ข้าพเจ้าก็มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ใดจะนั บประมาณมิได้เลย มาจากทุกชาติ
ทุ กตระกูล ประชากร และทุก ภาษา คนเหล่า นั ้น สวมเสื้อ สี ขาว ถือ ใบตาลยืน อยู่ หน ้า พระที่ นั ่ง และต่อ พระ
พักตร์พระเมษโปดก 10 คนเหล่านั ้ นร้องเสียงดังว่า “ความรอดมีอยู่ที่ พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่ นั ่ง
และมี อยู่ที่ พระเมษโปดก� 11 และทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงที่ ยน
ื รอบพระที่ นั ่ง รอบผู้อาวุโส และรอบสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น
ก้ม ลงกราบหน้า พระที่ นั ่ง และนมัสการพระเจ้า 12 กล่าวว่า “เอเมน ความสรรเสริญ สง่า ราศี ปัญญา การ
ขอบพระคุ ณ พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิ์เดช จงมี แด่ พระเจ้า ของเราตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอเมน� 13 และ
คนหนึ่ งในพวกผู้อาวุโสนั ้ นถามข้าพเจ้าว่า “คนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้ คือใคร และมาจากไหน� 14 ข้าพเจ้า
ตอบท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ ทราบอยู่ แล้ว � ท่านจึง บอกข้าพเจ้า ว่า “คนเหล่า นี้ คือ คนที่มาจากความ
ทุกข์ เวทนาครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ ชาํ ระล้างเสื้อผ้า ของเขาในพระโลหิต ของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้า นั ้น ขาว
สะอาด 15 เพราะเหตุนั้นเขาทัง้ หลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์ในพระวิหาร
ของพระองค์ ทัง้ กลางวันและกลางคืน และพระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั ้น
16 พวกเขาจะไม่หว
ิ กระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป 17 เพราะว่าพระเมษ
โปดกผู้ทรงอยู่ กลางพระที่นั่ง นั ้น จะทรงเลี้ยงดู เขาไว้ และจะทรงนํา เขาไปให้ถึง นํ้าพุ แห่งชีวต
ิ และพระเจ้า
จะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั ้น�
9 ต่อจากนั ้นมา

8
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา�
1 เมื่อ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ที่ เจ็ด ความ เงียบ ก็ ครอบคลุม สวรรค์ อยู่ ประมาณ ครึง
่ ชัว่ โมง 2 แล ้ว
ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ยืน อยู่ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า นั ้น ได้ รับ พระราชทานแตรเจ็ด คัน
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3 และทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ถือกระถางไฟทองคําออกมายืนอยู่ที่แท่น

และทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็ นอัน
มากแก่ ทูตองค์ นั ้น เพื่อให้ถวายร่วมกับคําอธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ ปวงบนแท่นทองคําที่ อยู่หน้าพระที่นั่ง
นั ้น 4 และควัน เครือ
่ งหอมนั ้ นก ็ ลอยขึ้น ไปพร้อมกับ คํา อธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ หลาย จากมือ ทูต สวรรค์ สู่
เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า 5 แล้วทูตสวรรค์องค์นั ้ นก็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระ
ถางนั ้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว 6 และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือ
แตรทัง้ เจ็ดนั ้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า
แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถูกทิง้ ลงบนแผ่นดิน ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่ ง
ในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน
้
7 เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่ าแตรขึ้น

แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
ก็มีสิ่งหนึ่ งเหมือนภูเขาใหญ่กําลังลุกไหม้ถู กทิง้ ลงไปในทะเล และ
ทะเลนั ้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ งในสามส่วน 9 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งในสามส่วน
และบรรดาเรือกําปั่ นแตกเสียหนึ่ งในสามส่วน
8 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ที่ สองเป่ าแตรขึ้น

แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเป่า แตรขึ้น ก็ มี ดาวใหญ่ ดวงหนึ่ ง เป็น เปลวไฟลุก โพลงดุจ โคมไฟตกจาก
ท้องฟ้า ดาวนั ้น ตกลงบนแม่น้ํา หนึ่ ง ในสามส่ วน และตกที่ บ่อนํ้า พุ ทัง้ หลาย 11 ดาวดวงนี้ มี ชื่อ ว่า บอระเพ็ด
รสของนํ้ากลายเป็นรสขมเสียหนึ่ งในสามส่ วน และคนเป็ นอันมากก็ ได้ ตายไปเพราะนํ้านั ้นกลายเป็นนํ้ารส
ขมไป
10

แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม�
ดวงอาทิตย์ก็ ถู กทําลายไปหนึ่ งในสามส่ วน ดวงจันทร์และดวงดาว
ทัง้ หลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่ งในสามส่วน กลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่ งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่น
เดียวกับกลางวัน 13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยน
ิ ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ที่บินอยู่ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียง
ดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทัง้ หลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทัง้ สามองค์
กําลังจะเป่าอยูแล้
่ ว�
12 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เป่ า แตรขึ้น

9
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว�
ข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่ งตกจากฟ้าลงมาที่ แผ่นดินโลก และประ
ทานลูกกุญแจสําหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้น ก็มีควันพลุ่งขึ้น
มาจากเหวนั ้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ข้น
ึ มาจากเหวนั ้น 3 มี
ฝูง ตัก
๊ แตนบิน ออกจากควัน นั ้น มายัง แผ่น ดิน โลก ได้ ประทานอํานาจแก่ ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือนกับ อํานาจของ
แมลงป่องแห่ง แผ่น ดิน โลก 4 และมี คํา สัง่ แก่ มัน ไม่ ให้ทําร้ายหญ้า บนแผ่น ดิน โลก หรือ พืช เขียว หรือ ต้นไม้
แต่ ให้ ทําร้ายคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่มี ตราของพระเจ้า บนหน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และไม่ ให้ ฆ่า คนเหล่า นั ้น แต่
ให้ทรมานเขาห้าเดือน การทรมานนั ้นเป็นการทรมานที่ เหมือนกับถูกแมลงป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่านั ้น
คนทัง้ หลายจะแสวงหาความตายแต่ จะไม่ พบ เขาอยากจะตาย แต่ ความตายจะหนี ไปจากเขา 7 ตัก
๊ แตน
นั ้ นม ี รู ปร่า งเหมือนม้า ที่ ผูก เครือ
่ งพร้อมสําหรับ ออกศึก บนหัว มี สิ ่ง หนึ่ ง ที่ ดู เหมือนมงกุฎ ทองคํา หน ้า มัน
เหมือนหน้า มนุษย์ 8 ผมมัน เหมือนผมผู้ หญิง ฟั นม ัน เหมือนฟัน สิงโต 9 มั นม ี ทับทรวงเหมือ นกั บท ับ ทรวง
เหล็ก เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็ นอันมากกรู เข้ารบข้าศึก 10 มันมีหางเหมือนหางแมลงป่อง และหา
งมันนั ้นมีเหล็กไน มันมีอาํ นาจที่จะทําร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือน 11 มันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้นเป็นกษั
ตริย์ปกครองมัน ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบัดโดน แต่ในภาษากรีกเรียกว่า อปอลลิโยน 12 วิบัติอย่างที่
หน่งึ ผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
1 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ที่ ห้าเป่ าแตรขึ้น

แตรที่หก (มนุษย์หน่ง
ึ ในสามถูกฆ่าตาย�
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงออกมาจากเชิงงอนมุ มทัง้ สี่ ของแท่นทองคําที่
อยู่ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า 14 เสียงนั ้น สัง่ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกที่ ถือ แตรนั ้ นว ่า “จงแก้ มัด ทูต สวรรค์ 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 ทรงเตรียมไว้สําหรับ
ชัว่ โมง วัน เดือน และปี ที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสียหนึ่ งในสามส่วน 16 และจํานวนพลทหารม้ามีสองร้อยล้าน นี่ คือ
จํานวนที่ข้าพเจ้าได้ยิน 17 ในนิ มิตนัน
้ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้ คือ ผู้ที่นั ่งบนหลังม้านั ้น ก็มีทับทรวงสี
ไฟ สีพลอยสีแดง และสีกํามะถัน หัวม้าทัง้ หลายนั ้นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควันและกํามะถันพลุ่งออกมา
13 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกเป่ า แตรขึ้น
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จากปากของมัน 18 มนุษย์ ถู กฆ่า เสีย หนึ่ ง ในสามส่วนด้วยภัย พิบั ติ สามอย่างนี้ คือ ไฟและควัน และกํา มะถั
นที่พลุ่งออกมาจากปากมันนั ้น 19 เพราะว่าฤทธิข
์ องม้านั ้นอยู่ที่ปากและหาง หางของมันเหมือนงู และมีหัว
สิ ่งเหล่านี้ ทําให้มันทําร้ายคนได้ 20 มนุษย์ทัง้ หลายที่ เหลืออยู่ ที่ มิได้ถู กฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ ยังไม่ได้กลับ
ใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทํา ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา ‘รู ปเคารพที่ทําด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หิน
และไม้ รู ปเคารพเหล่านั ้นจะดู หรือฟังหรือเดิ นก็ไม่ได้ � 21 และเขาก็ มิได้ กลับใจเสียใหม่จากการฆาตกรรม
และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

10
ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง

และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิ์มากอีก องค์ หน ่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์ มี เมฆคลุม ตั วท ่าน และมี รุง้
บนศีรษะท่าน และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้าท่านเหมือนเสาไฟ 2 ท่านถือหนั งสือเล็กๆม้วนหนึ่ ง
ซึ่ง คลี่ อยู่ ในมือ ของท่าน ท่านวางเท้า ขวาของท่านบนทะเล และเท้า ซ้ายของท่านบนบก 3 ท่านร้องเสีย งดั
งด ุจ เสียงสิงโตคําราม เมื่อ ท่านร้องแล้ว เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ด เสียงก็ ดัง ขึ้น 4 เมื่อ เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ด ดัง ขึ้น
แล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน แต่ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ ตรัสแก่ ข้าพเจ้าว่า “จงประทับตรา
ปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทัง้ เจ็ดได้รอ
้ งนั ้น จงอย่าเขียนข้อความเหล่านั ้น� 5 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์ที่ ข้าพเจ้าเห็น
ยืน อยู่ ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น ได้ ชู มือ ขึ้น สู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ ผู้ ทรง
พระชนม์อยูเป็
่ นนิ ตย์ ผู้ได้ ‘ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยูในฟ้
่
าสวรรค์นั ้น ทรงสร้างแผ่นดินโลก
และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินโลกนั ้น และทรงสร้างทะเล กับสรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ในทะเลนั ้น� ว่า จะไม่มีการ
เนิ่ น ช้า อีก ต่อ ไปแล้ว 7 แต่ ว่า ในวัน แห่ง เสียงของทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด นั ้น คือ เมื่อ ท่านจะเป่า แตรขึ้น ความ
ลึ กล ับ ของพระเจ้า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั้ นก ็ จะสําเร็จ
8 และพระสุ รเสียงที่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จากสวรรค์ นั้นตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงไปรับหนั งสือเล็กๆม้วนนั ้ นที ่คลี่
อยู่ ในมือ ของทูต สวรรค์ องค์ ที่ ยืน อยู่ ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น� 9 ข้าพเจ้า จึง ไปหาทูต สวรรค์ องค์ นั ้น และ
กล่าวแก่ ท่านว่า “ขอหนั ง สื อม ้ วนเล็ก นั ้น เถิด� ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “เอาไปเถิด และกิ นม ัน เสีย มัน จะ
ทําให้ท้องเจ้าขม แต่เมื่ออยูใ่ นปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนนํ้าผึ้ง� 10 ข้าพเจ้ารับหนั งสือมว
้ นเล็กนั ้นจาก
มือ ทูต สวรรค์ แล้ว ก็ กินเข้าไป ขณะที่ มัน อยู่ในปากของข้าพเจ้านั ้ นมันก็หวานเหมือนนํ้าผึ้ง แต่ เมื่อข้าพเจ้า
กิ นม ัน เข้าไปแล้ วท ้ องข้าพเจ้า ก็ ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าต้องพยากรณ์ อีก ต่อ ชนชาติ ทัง้ หลาย
บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์�
1

11
การวัดพระวิหารชัน
้ ใน

1 ท่านผู้หน่ง
ึ จึงเอาไม้ออ
้ ท่อนหนึ่ งให้ข้าพเจ้ารู ปร่างเหมือนไม้เรียว

และทูตสวรรค์องค์นั ้นยืนอยู่กล่าวว่า
“จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชา และคํานวณคนทัง้ หลายซึ่งนมัสการในนั ้น 2 แต่ไม่ต้อง
วัดลานชัน
้ นอกพระวิหารนั ้น เพราะว่าที่นั่นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบยํ่าเมืองบริสุทธิ์
ลงใต้เท้าตลอดสี่สิบสองเดือน
คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง

3 และเราจะให้ฤทธิอํ
์ านาจแก่ พยานทัง้ สองของเรา

และเขาจะพยากรณ์ ตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน นุ่ง
ห่มด ้วยผ้า กระสอบ 4 พยานทัง้ สองนั ้น คือ ต้น มะกอกเทศสองต้น และคัน ประทีป สองคั นที ่ ตัง้ อยู่ เบื้องพระ
พักตร์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก 5 ถ้าผู้ใดประสงค์จะทําร้ายพยานทัง้ สองนั ้น ไฟก็จะพลุ่งออก
จากปากเขาเผาผลาญศั ตรู ผู้นั ้น ถ้าผู้ใดจะทําร้ายพยานทัง้ สอง ผู้นั ้ นก็จะต้องตายในลักษณะนี้ 6 พยานทัง้
สองมีฤทธิปิ
์ ดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั ้นทีเ่ ขากําลังพยากรณ์ และมีฤทธิอํ
์ านาจเหนื อ
นํ้า ทําให้กลายเป็น เลือดได้ และมี ฤทธิบั
้ ็ ได้ ตามความปรารถนา
์ นดาลให้ภัย พิบัติ ต่างๆกระหนํ่า โลก กี่ ครังก
ของเขา 7 และเมื่อเสร็จสิน
ึ มาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวก็จะสู้รบกับเขา จะชนะ
้ การเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ข้น
เขาและจะฆ่าเขาเสีย 8 และศพของเขาจะอยู่ที่ ถนนในเมืองใหญ่นั ้น ซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่า เมือง
โสโดมและอียป
ิ ต์ อันเป็นเมืองซึ่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราถูกตรึงด้วย 9 คนหลายชาติ หลายตระกูล หลาย
ภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่งดูศพเขาตลอดสามวันคร่ง
ึ และจะไม่ยอมให้เอาศพนั ้นใส่ อุโมงค์ เลย 10 คน
ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ในแผ่น ดิน โลกจะยินดี เพราะเขา และจะสนุกสนานรืน
่ เริง จะให้ของขวัญ แก่ กัน เพราะว่า ผู้
พยากรณ์ ทัง้ สองนี้ ได้ ทรมานคนเหล่านั ้ นที ่อาศัยอยู่ในโลก� 11 เมื่อเวลาผ่านไปสามวันคร่งึ แล้ว ลมปราณ
แห่ง ชีวต
ิ จากพระเจ้า ก็ เข้า สู่ ศพของเขาอีก และเขาก็ ลุ กขึ้น ยืน คนทัง้ หลายที่ ได้ เห ็น เขาก็ มี ความหวาดก
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ลัวเป็ นอ ัน มาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงดัง มาจากสวรรค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงขึ้น มาที่ นี่ เถิด � และ
พวกศัตรู ก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่

13 และในเวลานั ้ นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่

และเมืองนั ้ นก็ถล่มลงเสียหนึ่ งในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่น
ดินไหวเจ็ดพันคน และคนที่เหลืออยูนั
่ ้นมค
ี วามหวาดกลัวยิง่ และได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์
14 วิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที่สามก็จะมาถึงในไม่ชา
้ นี้ แหละ
แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์�
และ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ ดก ็ เป่า แตร ขึ้น และ มี เสียง หลายๆ เสียง กล่าว ขึ้น ดังๆ ใน สวรรค์ ว่า “ราช
อาณาจักร ทัง้ หลาย แห่ง พิภพ นี้ ได้ กล ับ เป็น ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา และ
เป็น ของพระคริสต์ ของพระองค์ และพระองค์ จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น นิ ตย์� 16 และผู้ อาว ุโสยี่ สิ บ
สี่ 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 ทรงดํารงอยู่ ในกาล
ก่อน และผู้ จะเสด็จ มาในอนาคต ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงใช้ ฤทธานุ
ภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และได้ทรงครอบครอง 18 เหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น แต่พระพิโรธของ
พระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทัง้ หลายที่ตายไปแล้ว และถึงเวลาที่พระองค์จะ
ทรงประทานบําเหน็ จแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชนทัง้ ปวง และแก่ คนทัง้
หลายที่ยาํ เกรงพระนามของพระองค์ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย และถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทําลายคนที่ทําลาย
แผ่นดินโลก� 19 แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ ก็ เปิดออก ในพระวิหารนั ้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของ
พระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนั ก
15

12
ผู้หญิงและพญานาค

1 มี การมหัศจรรย์ ใหญ่ ยิง
่ ปรากฏในสวรรค์ คือ ผู้ หญิง คนหนึ่ งม ี ดวงอาทิตย์ เป็น อาภรณ์ มี ดวงจันทร์อยู่
ใต้เท้า และบนศีรษะมีด วงดาวสิบ สองดวงเป็น มงกุฎ 2 ผู้ หญิง นั ้ นม ี ครรภ์ และร้องครวญด้วยความเจ็บ
ครรภ์ ที่ ใกล้ จะคลอด 3 และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งปรากฏในสวรรค์ ดู เถิด มีพญานาคใหญ่สี แดงตัว
หนึ่ ง มี เจ ็ด หัว และมี สิ บเขา และที่ หว
ั เหล่านั ้ นม ี มงกุฎ เจ็ด อัน 4 หางพญานาคตวัด ดวงดาวในท้องฟ้า ทิง้ ลง
มาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่ งในสามส่วน และพญานาคนั ้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กําลังจะคลอดบุตร เพื่อจะ
กินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว

บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง

หญิง นั ้น คลอดบุตรชาย ผู้ ซึ่ง จะครอบครองประชาชาติ ทัง้ ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรนั ้น ได้ ข้น
ึ ไปถึง
พระเจ้า ถึง พระที่นั่ง ของพระองค์ 6 และหญิง นั ้ นก ็ หนี เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ที่ นางมี สถานที่ ซึ่ง พระเจ้า ได้
ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอยูที
่ ่นั ่นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน
5

มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน

7 และมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ต่อสู้กับพญานาค และพญานาค

กับ พวกทูต ของมั นก ็ ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่ มี ที่ อยู่ในสวรรค์ อีกเลย 9 พญานาค
ใหญ่ซ่ึงเป็นงูดึกดําบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทัง้ โลก พญานาคและพวก
ทูต ของมั นก ็ ถู กผลัก ทิง้ ลงมาในแผ่น ดิน โลก 10 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดัง ขึ้น ในสวรรค์ ว่า “บัดนี้ ความ
รอด และฤทธิเดช
และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอํานาจพระคริสต์ ของพระองค์ได้ มาถึงแล้ว
์
เพราะว่าผู้ที่ กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทัง้ กลางวันและกลางคืนนั ้น ก็ได้ ถู
กผลัก ทิง้ ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่า นั ้น ชนะพญามารด้วยพระโลหิต ของพระเมษโปดก และโดยคํา พยานของ
พวกเขาเอง และเขาไม่ได้ เสียดายที่ จะพลี ชีพของตน 12 ฉะนั ้นสวรรค์ และบรรดาผู้ที่ อยู่ในสวรรค์ จงรืน
่ เริง
ยินดี เถิด แต่ วิบัติจะมีแก่ ผู้ที่ อยู่ในแผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่าพญามารได้ ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธ
ยิง่ นั ก เพราะมันรู้วา่ เวลาของมันมีน้ อย�
ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น

14

13 เมื่อพญานาคนั ้นเห็นว่ามันถูกผลักทิง
้ ลงมาในแผ่นดินโลกแล้ว

มันก็ข่มเหงหญิงที่ คลอดบุตรชายนั ้น
แต่ ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่ สองปีก แก่ หญิง นั ้น เพื่อ ให้ นางบิน หนี หน ้างู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารใน
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สถานที่ของนาง จนถึงที่ซ่ึงนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดู ตลอดวาระหนึ่ งและสองวาระและครึง่ วาระ 15 งูนั ้นกพ
็ ่น
นํ้าออกจากปากเหมือนนํ้าท่วมไหลตามหญิงนั ้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั ้นไปกับน้าํ ท่วม 16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วย
หญิง นั ้น ไว้ได้ โดยแยกออกเป็น ช่องแล้ว สู บน้าํ ท่วมนั ้ นที ่ พ่น ออกจากปากพญานาคนั ้น ลงไป 17 พญานาค
โกรธแค้นหญิงนั ้น มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั ้น คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์

13
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากทะเล
1 และข้าพเจ้า ได้ ยน
ื อยู่ ที่ หาดทรายชายทะเล และเห็น สัตว์รา้ ยตัว หนึ่ ง ขึ้น มาจากทะเล มั นม ี เจ ็ด หัว และ
สิบ เขา ที่ เขาทัง้ สิ บน ั ้นม ี มงกุฎ สิบ อัน และมีช่อ
ั ้ หลายของมัน 2 สัตว์
ื ที่ เป็น คํา หมิน
่ ประมาทจารึก ไว้ที่ หั วท ง
ร้ายที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น นั ้น เหมือนเสือ ดาว และเท้า เหมือนเท้า หมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาค
ได้ ให้ฤทธิของมั
น และที่ นั่งของมัน และสิทธิอาํ นาจอันใหญ่ยงิ่ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 3 ข้าพเจ้าได้ เห็นว่าหัวๆหนึ่ ง
์
ของสัตว์รา้ ยดู เหมือนถูกฟันปางตาย แต่ แผลที่ ถู กฟันนั ้ นรักษาหายแล้ว คนทัง้ โลกติดตามสัตว์รา้ ยนั ้นไป
ด้วยความอัศจรรย์ ใจ 4 เขาทัง้ หลายได้ บูชาพญานาคที่ ได้ ให้ อํานาจแก่ สัตว์ร้ายนั ้น เขาได้ บูชาสัตว์รา้ ยนั ้น
กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ ได้ และใครสามารถจะทําสงครามกับสัตว์นี้ ได้ � 5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั ้
นมีปากที่ พู ดคํากล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และยอมให้มันใช้อาํ นาจกระทําอย่างนั ้นตลอดสี่ สิ บสองเดือน
6 มันกล่าวคําหมิน
่ ประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิน
่ ประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์
และต่อผู้ที่อยูในสวรรค์
่
สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน
และยอมให้ มัน ทํา สงครามกับ พวกวิสุทธิ ชน และชนะเขา และให้ มั นม ี อาํ นาจเหนื อ ชนทุก ตระกูล ทุ ก
ภาษา และทุกประชาชาติ 8 และบรรดาคนที่อยูในแผ่
่
นดินโลกจะบูชาสัตว์รา้ ยนั ้น คือคนทัง้ ปวงที่ไม่มีชื่อจด
ไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดก ผูทรงถู
้
กปลงพระชนม์ตัง้ แต่แรกทรงสร้างโลก 9 ใครมีหูกให้
็ ฟังเอา
เถิด 10 ผู้ใดที่ กําหนดไว้ให้ไปเป็นเชลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วย
ดาบ นี่ แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน
7

สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน
และ ข้าพเจ้า เห็น สัตว์ รา้ ย อีก ตัว หนึ่ ง ขึ้น มา จาก แผ่น ดิน มี สอง เขา เหมือน ลูก แกะ และ พูด เหมือน
พญานาค 12 มัน ใช้ อาํ นาจของสัตว์รา้ ยตัว เดิ มน ั ้นอย่างครบถ้วนต่อ หน้า สัตว์รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ มัน ทําให้ โลก
และคนที่ อยู่ ในโลกบูชาสัตว์ รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ ที่ มี แผลปางตายแต่ รก
ั ษาหายแล้ว 13 สัตว์ ร้ายนี้ แสดงการ
มหัศจรรย์ใหญ่ จนกระทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่ แผ่นดินโลกประจั กษ์แก่ ตามนุษย์ทัง้ หลาย 14 มันล่อลวง
คนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั ้น ซึ่ งมันมีอาํ นาจกระทําท่ามกลางสายตาของสัตว์รา้ ยตัวเดิ มน
ัน
้ และมันสัง่ ให้คนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลกสร้างรู ปจําลองให้แก่ สัตว์รา้ ย ที่ ถู กฟันด้วยดาบแต่ ยังมีชีวิตอยู่นั ้น
15 และมันมอ
ี าํ นาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั ้น เพื่อให้รูปสัตว์รา้ ยนั ้นทัง้ พูดได้ และกระทําให้บรรดาคนที่
ไม่ยอมบูชารู ปสัตว์รา้ ยนั ้นถึงแก่ความตายได้ 16 และมันยังได้บังคับคนทัง้ ปวง ทัง้ ผูใหญ่
้
ผูน
้ ้ อย คนมัง่ มีและ
คนจน ไทยและทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่ มือขวาหรือที่ หน้าผากของเขา 17 เพื่อไม่ให้ผู้ใดทําการซื้อขายได้
นอกจากผู้ที่มีเครือ
่ งหมายนั ้น หรือชื่อของสัตว์รา้ ยนั ้น หรือเลขชื่อของมัน 18 ในเรือ
่ งนี้ จงใช้สติปัญญา ถ้าผู้
ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์รา้ ยนั ้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ ง เลขของมันคือหก
ร้อยหกสิบหก
11

14

ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยูที
่ ่ภูเขาศิโยน และผูที
้ ่อยูกั
่ บพระองค์มีจํานวนแสน
สี่ หมื่น สี่ พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ มี พระนามของพระบิดาของพระองค์ เข ียนไว้ที่ หน ้า ผากของเขา 2 และข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย และดุจ เสียงฟ้าร้องสนั ่น และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงพวกดีด พิณ
เขาคู่ กําลัง บรรเลงอยู่ 3 คนเหล่านั ้ นร ้ องเพลงราวกับ ว่า เป็น เพลงบทใหม่ ต่อ หน้า พระที่ นั ่ง หน ้า สัตว์ทัง้ สี่
นั ้น และหน้าพวกผู้อาวุโส ไม่มีใครสามารถเรียนรู เ้ พลงบทนั ้นได้ นอกจากคนแสนสี่ หมื่นสี่ พันคนนั ้น ที่ ได้
ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก 4 คนเหล่านี้ เป็นคนที่มิได้มีมลทินกับผู้หญิง เพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารี
พระเมษโปดกเสด็จ ไปที่ ใด คนเหล่า นี้ ก็ ตามเสด็จ ไปด้วย พวกเขาเป็น ผู้ ที่ ทรงไถ่ จากมวลมนุษย์ เป็น ผล
แรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่กล่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้า
พระที่นั่งของพระเจ้า
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ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ

6 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ที่บินอยูใ่ นท้องฟ้า

เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่
คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก แก่ ทุ กชาติ ทุ กตระกูล ทุ กภาษา และประชากร 7 ท่านประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า
“จงยําเกรงพระเจ้า และถวายสง่า ราศี แด่ พระองค์ เพราะถึง เวลาที่ พระองค์ จะทรงพิพากษาแล้ว และจง
นมัสการพระองค์ ‘ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล� และบ่อนํ้าพุทัง้ หลาย�
ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน

“บาบิโลนมหานครนั ้นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่านครนั ้น
ทําให้ประชาชาติทัง้ ปวงดื่มเหล้าองุน
่ แห่งความเดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี �
8 ทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ตามไปประกาศว่า

ทูตสวรรค์องค์ที่สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิ ตย์ของทุกคนที่รบ
ั เครือ
่ งหมายและบูชาสัตว์ร้าย

และทูต สวรรค์ ซ่ึง เป็น องค์ ที่ สามตามไปประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ถ้า ผู้ ใดบูชาสัตว์รา้ ยและรู ป ของ
มัน และรับ เครือ
่ งหมายของมัน ไว้ที่ หน ้า ผากหรือ ที่ มือ ของตน 10 ผู้ นั ้น จะต้องดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธ
ของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้ ระคนกับสิง่ ใด ที่ ได้ เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูกทรมานด้วย
ไฟและกํามะถัน ต่อ หน้า ทูต สวรรค์ ผู้ บริสุทธิ์ ทัง้ หลาย และต่อ พระพักตร์ พระเมษโปดก 11 และควัน แห่ง
การทรมานของเขาพลุ่ง ขึ้น ตลอดไปเป็น นิ ตย์ และผู้ ที่ บูชาสัตว์ รา้ ยและรู ป ของมัน และผู้ ใดก็ ตามที่ รับ
เครือ
่ งหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและกลางคืน�
9

พระสัญญาอันมน
ั ่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน

12 นี่ แหละคือความอดทนของพวกวิสุ ทธิชน

คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และความเชื่อของพระ
เยซู ไว้ 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนไว้เถิด ว่า ตัง้ แต่ นี้ สืบไปคนทัง้
หลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข� และพระวิญญาณตรัสว่า “จริงอย่างนั ้น เพื่อเขาจะได้หยุดพัก
จากความเหนื่ อยยากของเขา และการงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป�
การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด มี เมฆขาว และมี ผู้ หน ่งึ ประทับ บนเมฆนั ้น เหมือนกับ บุตรมนุษย์ สวม
มงกุฎ ทองคํา บนพระเศียร และพระหัตถ์ ถือ เคียวอัน คม 15 และมี ทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ึ งออกมาจากพระ
วิหารร้องทูลพระองค์ ผู้ประทับบนเมฆนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “จงใช้เคียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิด เพราะว่า
ถึงเวลาที่พระองค์จะเกี่ยวแล้ว เพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั ้นสุกแล้ว� 16 และพระองค์ผู้
ประทับบนเมฆนั ้น ได้ทรงตวัดเคียวนั ้นบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้ว 17 และทูตสวรรค์
อีกองค์ หน่ึงก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือเคียวอันคมเช่นเดียวกัน 18 และทูตสวรรค์ อีกองค์ หน่งึ ผู้
มี ฤทธิเหนื
อไฟ ได้ ออกมาจากแท่ นบู ชา และร้องบอกทู ตองค์นั้นที ่ถือเคียวคมนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ท่าน
์
จงใช้เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุน
่ แห่งแผ่นดินโลก เพราะลู กองุ่นนั ้นสุ กดีแล้ว � 19 ทูต สวรรค์ นั ้ นก็
ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลก และเก็บเกี่ยวผลองุน
่ แห่งแผ่นดินโลก และขว้างลงไปในบ่อยํ่าองุ นอ
่ ันใหญ่แห่ง
พระพิโรธของพระเจ้า 20 บ่อย่าํ องุน
่ ถูกยํ่าภายนอกเมือง และโลหิตไหลออกจากบ่อยํ่าองุน
่ นั ้นสูงถึงบังเหียน
ม้า ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตร
14
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ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าเห็นหมายสําคัญในสวรรค์อีกประการหนึ่ ง

ใหญ่ยิง่ และน่าประหลาด คือมทู
ี ตสวรรค์เจด
็ องค์ถือ
ภัยพิบติ
ั เจดอย
็
่าง อันเป็นภัยพิบติ
ั ครัง้ สุดท้าย เพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสิน
ั เหล่านั ้น
้ สุดลงด้วยภัยพิบติ
2 ข้าพเจ้าเห็นเป็ นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้าย และรู ปของมัน และเครือ
่ งหมาย
ของมัน และเลขประจําชื่อของมัน ยืนอยู่บนทะเลแก้วนัน
้ พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า 3 เขาร้องเพลง
ของโมเสส ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า “ข้า แต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ ใหญ่ยิง่ และมหัศจรรย์นั ก ข้าแต่ องค์ พระมหากษั ตริย์แห่
งวิสุทธิ ชนทัง้ ปวง วิถี ทางทัง้ หลายของพระองค์ ยุติ ธรรมและเที่ยงตรง 4 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มี ผู้
ใดบ้างที่ จะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ และไม่ ถวายพระเกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ผู้ เดียว
ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของ
พระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว� 5 ต่อจากนี้ ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด พระวิหารของพลับพลาแห่งสักขีพยาน
ในสวรรค์ เปิด ออก 6 และทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ถือ ภัย พิบั ติ ทัง้ เจ็ด ได้ ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่ง ห่ม ผ้า
ป่านสี ขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัด ประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัว หนึ่ ง ในสี่ ตั วน น
ั ้ ได้ เอาขันทองคํา เจ็ด ใบเต็
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มด้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ ส่งให้แก่ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั ้น 8 และพระวิหาร
ก็ เต็ม ไปด้วยควัน ซึ่ง มาจากสง่า ราศี ของพระเจ้า และจากฤทธานุ ภาพของพระองค์ และไม่ มี ผู้ ใดสามารถ
เข้าไปในพระวิหารนั ้นได้ จนกว่าภัยพิบัติทัง้ เจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิน
้ สุดลง

16

สัง่ ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั้นว่า “จงไปเถิด เอาขันทัง้
เจ็ดใบ ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
1 แล้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร

ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)

2 ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก

และคนทัง้ หลายที่มีเครือ
่ งหมายของ
สัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองมีทุกข์เวทนาแสนสาหัส
ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สองก็ เทขัน ของตนลงในทะเล และทะเลก็ กลายเป็น เหมือนเลือดของคนตาย และ
บรรดาสิง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมดสิน
้
3

ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเทขัน ของตนลงที่ แม่น ้าํ และบ่อนํ้า พุ ทัง้ ปวง และนํ้า เหล่านั ้ นก ็ กลายเป็น เลื อด
5 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์แห่งนํ้าร้องว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูดํ
้ ารงอยูบั
่ ดนี้ และผูได้
้ ทรงดํารง
อยู่ในกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยู่ในอนาคต พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม เพราะพระองค์ทรงพิพากษา
อย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ โลหิต ของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหลออก
และพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่ม ด้วยเขาทัง้ หลายก็สมควรอยูแล้
่ ว� 7 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์อี
กองค์ หน่ง
ึ ซึ่งอยู่ที่ แท่นบูชาร้องว่า “จริงอย่างนั ้น พระเจ้า องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด การ
พิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้ว�
4

ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์�
และทรงให้อาํ นาจแก่ดวงอาทิตย์นั ้ นที ่จะคลอกมนุษย์
ด้วยไฟ 9 ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทัง้ หลาย และพวกเขาพูดหมิน
้ ่งมี
่ ประมาทพระนามของพระเจ้า ผูซึ
ฤทธิเหนื
อภัยพิบัติเหล่านั ้น และพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
์
8 ทูตสวรรค์ องค์ ที่ สี่เทขันของตนลงที่ ดวงอาทิตย์

ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)

10 ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์รา
้ ยนั ้น

และอาณาจักรของมันกม
็ ืดไป คนเหล่านั ้น
ได้ กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวด 11 และพูด หมิน
่ ประมาทพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะความเจ็บปวดและ
เพราะแผลที่มีหนองตามตัวของเขา แต่เขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตน
ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สําหรับพวกกษั ตริย์แห่งทิศตะวันออก�
คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส ทําให้นํ้า ในแม่น้ํา นั ้น แห้ง ไป เพื่อ
เตรียมมรรคาไว้สําหรับ บรรดากษั ตริย์ ที่ มาจากทิศ ตะวัน ออก 13 และข้าพเจ้า เห็น ผี โสโครกสามตนรู ป ร่าง
คล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ รา้ ยนั ้น และออกจากปากของผู้ พยากรณ์ เท็จ
14 ด้วยว่า ผี เหล่ านั ้น เป็ น ผี รา
้ ยกระทําการอัศจรรย์ มัน ออกไปหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงแห่ง แผ่น ดิน โลกคือ ทัว่ พิ
ภพ เพื่อ ให้ บรรดากษั ตริย์ เหล่ านั ้ นร ่ว มกัน ทํา สงครามในวัน ยิง่ ใหญ่ ของพระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด
15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผูที
้ เฝ้
่ าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุข เกลอ
ื กว่าผูน
้ ้ั น
จะเดินเปลือยกาย และคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้ หลายชุ มนุ
มที่ตําบลหนึ่ ง ซึ่งภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
12 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกเทขัน ของตนลงที่ แม่น้า
ํ ใหญ่

ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด ได้ เทขัน ของตนลงในอากาศ และมี พระสุรเสียงดัง ออกมาจากพระที่นั่ง ในพระ
วิหารแห่ง สวรรค์ ว่า “สําเร็จ แล้ว� 18 และเกิ ดม ี เสียงต่างๆ มี ฟ้าร้อง มี ฟ้าแลบ และเกิด แผ่น ดิน ไหวครัง้
ใหญ่ ซึ่ง ตัง้ แต่ มี มนุษย์ เก ิ ดมาบนแผ่น ดิน โลก ไม่ เคยมี แผ่ นดิน ไหวร้ายแรงและยิง่ ใหญ่ เช่น นี้ เลย 19 มหา
นครนั ้ นก ็ แยกออกเป็น สามส่ วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติ ก็ ล่มจม มหานครบาบิ โลนนั ้ นก ็ อยู่ ใน
ความทรงจําต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อจะให้นครนั ้นดื่มถ้วยเหล้าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของ
พระองค์ 20 และบรรดาเกาะต่างๆก็ หนี หายไป และภูเขาทัง้ หลายก็ ไม่มีผู้ใดพบ 21 และมี ลูบเห็บใหญ่ตกลง
มาจากฟ้า ถูก คนทัง้ ปวง แต่ ละก้อนหนั ก ประมาณห้า สิ บก ิ โลกรัม คนทัง้ หลายจึง พูด หมิน
่ ประมาทพระเจ้า
เพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนัน
้ เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนนร
ั ้ ้ายแรงยิง่ นั ก
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การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย

และพูดว่า “เชิญมาที่ นี่ เถิด ข้าพเจ้าจะ
ให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญที่นั่งอยู่บนนํ้ามากหลาย 2 คือหญิงที่บรรดากษั ตริย์ทัว่
แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี ด้วย และคนทัง้ หลายที่อยู่ในแผ่นดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุน
่ แห่งการล่วง
ประเวณี ของเธอ� 3 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ได้ นํา ข้าพเจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้า
ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ งนั ่งอยูบ
่ นสัตว์รา้ ยสีแดงเข้มตัวหนึ่ ง ซึ่งมีช่อ
ื หลายชื่อเป็นคําหมิน
่ ประมาทเต็มไปทัง้ ตัว
มั นม ี เจ ็ด หัว และสิบ เขา 4 หญิง นั ้น นุ่ง ห่มด ้วยผ้า สี ม่วงและสี แดงเข้ม และประดั บด ้วยเครือ
่ งทองคํา เพชร
พลอยต่างๆและไข่ มุก หญิง นั ้น ถือ ถ้วยทองคํา ที่ เต็ มด ้วยสิง่ น่า สะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่ง การล่วง
ประเวณี ของตน 5 และที่ หน ้า ผากของหญิง นั ้น เขียนชื่อ ไว้ว่า “ความลึกลับ บาบิ โลนมหานคร แม่ ของหญิง
แพศยาทัง้ หลาย และแม่ แห่ งสิง่ ทัง้ ปวงที่ น่า สะอิดสะเอียนแห่ง แผ่น ดิน โลก� 6 และข้าพเจ้า เห็น หญิง นั ้น
เมามายด้วยโลหิต ของพวกวิสุทธิ ชน และโลหิต ของคนทัง้ หลายที่ พลี ชี พเพื่อ เป็น พยานของพระเยซู เมื่อ
ข้าพเจ้าเห็นหญิงนั ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิง่ นั ก 7 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึงถามข้าพเจ้าว่า “เหตุไฉนท่านจึ
งอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู ถ
้ ึงความลึ กลับของหญิงนั ้น และของสัตว์รา้ ยที่ มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่
เป็นพาหนะของหญิงนั ้น
1 ทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ในเจ็ดองค์ ที่ ถือขันเจ็ดใบนั ้นมาหาข้าพเจ้า

กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
แต่บัดนี้ มิได้เป็น และมันจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวเพื่อ
ไปสู่ ความพินาศแล้ว และคนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก ซึ่ง ไม่ มี ชื่อ จดไว้ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ตัง้ แต่ แรกทรงสร้าง
โลกนั ้น ก็ จะอัศจรรย์ ใจ เมื่อ เขาเห็น สัตว์ร้าย ซึ่ง ได้ เป็น อยู่ ในกาลก่อน แต่ บัดนี้ มิได้ เป็น และกําลัง จะเป็น
9 นี่ ต้องใช้สติ ปัญญา หัวทง
ั ้ เจ็ดนั ้นคือภูเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั ้นนั ่งอยู่ 10 และมีกษั ตริย์เจ็ดองค์ ซึ่งห้าองค์ได้
ล่วงไปแล้ว องค์หน่ึงกําลังเป็นอยู่ และอีกองค์หน่งึ นั ้นยังไม่ได้เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดํารง
อยู่ชัว่ ขณะหนึ่ ง 11 สัตว์ร้ายที่เป็นแล้วเมื่อก่อน แต่เดีย
๋ วนี้ ไม่ได้เป็นนั ้ นก็เป็ นที่แปด แต่ก็ยังเป็นองค์หน่งึ ใน
เจ็ดองค์นั ้น และจะไปสู่ ความพินาศ 12 เขาทัง้ สิบเขาที่ ท่านได้เห็นนั ้นคือกษั ตริย์สิ บองค์ที่ ยังไม่ได้เสวยราช
สมบัติ แต่ จะรับอํานาจอย่างกษั ตริย์ด้วยกั นกับสัตว์รา้ ยนั ้นหนึ่ งชัว่ โมง 13 กษั ตริย์ทัง้ หลายนั ้ นมีน้ําพระทัย
อย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิแ
์ ละอํานาจของตนไว้แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 14 กษั ตริย์เหล่า นี้ จะกระทํา สงคราม
กับ พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น เจ้า นายเหนื อ เจ้า นาย
ทัง้ หลาย และทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้
ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็นผู้ที่สัตย์ซ่ ือ� 15 และทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “นํ้ามากหลายที่ท่าน
ได้เห็นหญิงแพศยานั ่งอยู่นั ้น ก็คือชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และภาษาต่างๆ 16 เขาสิบเขาที่ท่านได้เห็นอ
ยู่ บนสัตว์ร้าย จะพากัน เกลียดชัง หญิง แพศยานั ้น จะกระทํา ให้ นางโดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และ
จะกินเนื้ อของหญิงนั ้น และเผานางเสียด้วยไฟ 17 เพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทําตามพระทัยของ
พระองค์ โดยการทรงทําให้พวกเขามีความคิดอย่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั ้น
จนถึงจะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั ้นก็คือนครใหญ่ ที่มีอํานาจเหนื อกษั ตริ
ย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก�
8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั ้นเป็ นอยูใ่ นกาลก่อน
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นครบาบิโลนล่มจม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็ได้เหน
็ ทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์

ท่านมีอาํ นาจใหญ่ยิง่
และรัศมีของท่านได้ทําให้แผ่นดินโลกสว่างไป 2 ท่านได้รอ
้ งประกาศด้วยเสียงกึกกอ
้ งว่า “บาบิโลนมหานคร
ล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็ นที ่ อาศัย ของผี ปิศาจ เป็ นที ่ คุ มขัง ของผี โสโครกทุก อย่าง และเป็นกรงของ
นกทุกอย่างที่ ไม่สะอาดและน่าเกลียด 3 เพราะว่าประชาชาติ ทัง้ ปวงได้ ด่ ืมเหล้าองุน
่ แห่งความเดือดดาลใน
การล่วงประเวณี ของนครนั ้น และบรรดากษั ตริย์ บนแผ่น ดิน โลกได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น และพ่อค้า ทัง้
หลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มัง่ มีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั ้น� 4 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงอีกเสียงหนึ่ ง
ประกาศมาจากสวรรค์ ว่า “ชนชาติ ของเรา จงออกมาจากนครนั ้นเถิด เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่มีส่วนในการ
บาปของนครนั ้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่ จะเกิดแก่นครนั ้น 5 เพราะว่าบาปของนครนั ้นกองสูง
ขึ้นถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจําความชัว่ ช้าแห่งนครนั ้นได้ 6 นครนั ้นได้ให้ผลอย่างไร ก็จงให้ผลแก่
นครนั ้นอย่างนั ้น และจงตอบแทนการกระทําของนครนั ้นเป็นสองเท่า ในถ้วยที่ นครนั ้นได้ผสมไว้ก็จงผสม
ลงเป็นสองเท่าให้นครนั ้น 7 นครนั ้นได้เย่อหยิง่ จองหองและมีชีวิตอย่างหรู หรามากเท่าใด ก็จงให้นครนั ้นได้
รับการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั ้น เพราะว่านครนั ้นทะนงใจว่า ‘เราดํารงอยู่ในตําแหน่ งราชินี
ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย� 8 เหตุฉะนั ้น ภัยพิบัติต่างๆของนครนั ้นจะเกิดขึ้นในวัน

หนั งสือวิวรณ์ 18:9

1012

หนั งสือวิวรณ์ 19:9

เดียว ความตาย และความระทมทุกข์ การกันดารอาหาร และไฟจะเผานครนั ้นให้พินาศหมดสิน
้ เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานครนั ้น ทรงอานุภาพยิง่ ใหญ่�
กษั ตริยและพ่
์
อค้าแห่งแผ่นดินโลกครํา่ ครวญต่อบาบิโลน

9 บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ ได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น

และได้ มีชีวิตอย่างหรู หราร่วมกันนั ้น เมื่อ
ได้ เห ็น ควัน ไฟที่ ไหม้ นครนั ้น ก็ จะพิลาปรํา่ ไห้ ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น 10 พวกกษั ตริย์ จะยืน อยู่ แต่ ห่างๆ
เพราะกลัวภัยแห่งการทรมานของนครนั ้น และจะกล่าวว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย บาบิโลนมหานครที่ ยิง่
ใหญ่ นครที่ แข็ง แรง เพราะเจ้า ได้ รบ
ั การพิพากษาโทษให้ พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียวเท่านั ้น� 11 บรรดา
พ่อค้าในแผ่นดินโลกจะรํา่ ไห้ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้ว 12 สิ
นค้าเหล่านั ้นคือ ทองคํา เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงเข้ม ไม้
หอมทุกชนิ ด บรรดาภาชนะที่ทําด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ที่มีราคามาก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภา
ชนะหินอ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม กํายาน เหล้าองุน
่ นํ้ามัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ แกะ
ม้า รถรบ และทาส และชีวต
ิ มนุษย์ 14 และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่ได้ นั ้ นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว สิ ่ง
สารพัดอั นว ิ เศษยิง่ และหรู หราก็ พินาศไปจากเจ้า แล้ว และเจ้า จะไม่ ได้ พบมั นอ ีก เลย 15 บรรดาพ่อค้า ที่ ได้
ขายสิง่ ของเหล่านั ้น จนเป็นคนมังม
่ ีเพราะนครนั ้น จะยืนอยู่แต่ ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนคร
นั ้น พวกเขาจะร้องไห้ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง 16 ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น ที่ได้นุ่งห่มผ้าป่าน
เนื้ อละเอียด ผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม ที่ได้ประดับด้วยทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุกนั ้น 17 เพียงใน
ชัว่ โมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิง่ ใหญ่นั้นกพ
็ ินาศสูญไปสิน
้ � และนายเรือทุกคน คนทีโ่ ดยสารเรือ พวกลูกเรือ
และคนทัง้ หลายที่มีอาชีพทางทะเล ก็ได้ยืนอยูแต่
่ ห่างๆ 18 และเมื่อคนเหล่านั ้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั ้นก็
ร้องว่า “นครใดเล่า จะเป็น เหมือนมหานครนี้ � 19 และเขาทัง้ หลายก็ โปรยผงคลี ลงบนศีรษะของตน พลาง
ร้องไห้ครํา่ ครวญว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น อันเป็ นที ่ซ่ึงคนทัง้ ปวงที่ มีเรือกําปั่ นเดินทะเลได้
กลายเป็นคนมังม
่ ีด้วยเหตุจากสิง่ ของมีค่าของนครนั ้น เพราะภายในชัว่ โมงเดียวนครนั ้นก็เป็นที่รกร้างไป�
การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอัน บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย จงร่าเริง ยินดี เพราะนคร
นั ้นเถิด เพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครนั ้นให้ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 แล้วทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ที่ มีฤทธิมาก
์
ก็ได้ ยกหินก ้อนหนึ่ ง เหมือนหิน โม่ ใหญ่ ทุ ่ มลงไปในทะเลแล้ วว ่า “บาบิ โลนมหานครนั ้น จะถูก ทุ่ม ลงโดยแรง
อย่างนี้ แหละ และจะไม่มีใครเห็นนครนั ้นอีกต่อไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงนั กดีดพิณเขาคู่ นั กเล่น
มโหรี นั ก เป่า ปี่ และนั ก เป่า แตร ในเจ้า อีก ต่อ ไป และในเจ้า จะไม่ มี ช่างในวิชาช่างต่างๆอีก ต่อ ไป และจะไม่
มีใครได้ยน
ิ เสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป 23 และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป และจะไม่มีใคร
ได้ยน
ิ เสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลก
แล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลง 24 และในนครนั ้นเขาได้พบโลหิตของ
พวกศาสดาพยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก�
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19
อาเลลูยาบนสวรรค์

“อาเลลู
ยา ความรอด สง่าราศี พระเกียรติ และฤทธิเ์ ดชจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 2 ‘เพราะว่าการ
พิพากษาของพระองค์ เท ี่ ยงตรงและชอบธรรม� พระองค์ ได้ ทรงพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ
นั ้น ที่ ได้ กระทํา ให้แผ่ นดิน โลกชัว่ ไปด้วยการล่วงประเวณี ของนาง และ ‘พระองค์ ได้ ทรงแก้ แค้น ผู้ หญิง นั ้น
เพื่อ ทดแทนโลหิต แห่ง พวกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์� ” 3 คนเหล่านั ้ นร ้ องอีก ครัง้ ว่า “อาเลลู ยา ‘ควัน ไฟที่ เก ิด
จากนครนั ้น พลุ่ง ขึ้น ตลอดไปเป็น นิ ตย์� ” 4 และพวกผู้ อาว ุโสทัง้ ยี่ สิ บสี่ คนกับ สัตว์ทัง้ สี่ นั ้น ก็ได้ ทรุ ด ตัว ลง
นมัสการพระเจ้า ผูประทั
้
บบนพระที่นั่งนั ้นและร้องว่า “เอเมน อาเลลูยา� 5 และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่ง
ว่า “ ‘ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ จงสรรเสริญ
พระเจ้าของเรา� ” 6 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดุจเสียงฝูงชนเป็ นอันมาก ดุจเสียงนํ้ามากหลาย และดุจเสียง
ฟ้าร้องสนั ่นว่า “อาเลลูยา เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังกึกก้องของฝูงชนจํานวนมากในสวรรค์รอ
้ งว่า

การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
ขอให้ เราทัง้ หลายร่าเริง ยินดี และถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ เพราะว่า ถึง เวลามงคลสมรสของพระ
เมษ โปดก แล้ว และ มเหสี ของ พระองค์ ได้ เตรียม ตัว พร้อม แล้ว 8 และ ทรง โปรด ให้ เธอ สวม ผ้า ป่าน เนื้ อ
ละเอียด สะอาด และ ขาว เพราะ ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด นั ้น เป็น ความ ชอบ ธรรม ของ พวก วิ สุทธิ ชน � 9 และ
7
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ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น สัง่ ข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนไว้เถิด ว่า ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ มาในการมงคล
สมรสของพระเมษโปดก� และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น พระดํารัส แท้ ของพระเจ้า� 10 แล
้ว ข้าพเจ้า ได้ ทรุ ด ตัว ลง แทบ เท้า ของ ท่าน เพื่อ จะ นมัสการ ท่าน แต่ ท่าน ได้ กล ่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย
ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่าน และพวกพี่น้องของท่านที่ยด
ึ ถือคําพยานของพระเยซู จงนมัสการ
พระเจ้าเถิด เพราะว่าคําพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์ �
การเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกของพระคริสต์พร้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์

แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็น สวรรค์ เปิด ออก และดู เถิด มี ม้า ขาวตัว หนึ่ ง พระองค์ ผู้ ทรงม้านั ้ นม ี พระนามว่า
“สัตย์ ซื่อ และสัตย์ จริง � พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทํา สงครามด้วยความชอบธรรม 12 พระเนตรของ
พระองค์ ดุ จเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์ มี มงกุฎ หลายอัน และพระองค์ ทรงมี พระนามจารึก ไว้
ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดรู จ
้ ัก เลย นอกจากพระองค์ เอง 13 พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ที่ จุ ่มเลื อด และพระนามที่ เรียก
พระองค์ นั้น คือ “พระวาทะของพระเจ้า� 14 เหล่ าพลโยธาในสวรรค์ สวมอาภรณ์ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ขาว
และสะอาด ได้ นั ่ง บนหลั งม ้า ขาวตามเสด็จ พระองค์ ไป 15 มี พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์
เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั ้น และพระองค์จะทรงครอบครองเขา
ด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํ่าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันเฉี ยบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด 16 พระองค์ ทรงมี พระนามจารึก ที่ ฉลองพระองค์ และที่ ต้น พระอูรุ ของพระองค์ ว่า “พระมหากษั ตริย์
แห่งมหากษั ตริย์ทัง้ ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทัง้ ปวง�
11

การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า

แล ้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ยืน อยู่ บนดวงอาทิตย์ ท่านร้องประกาศแก่ นกทัง้ ปวงที่ บิ นอยู่ ใน
ท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่า “จงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิง่ ใหญ่ 18 เพื่อจะได้กินเนื้ อกษัตริย์ เนื้ อ
นายทหาร เนื้ อคนมีบรรดาศักดิ์ เนื้ อม้า และเนื้ อคนที่นั่งบนม้า และเนื้ อประชาชนทัง้ ไทยและทาส ทัง้ ผูน
้ ้ อย
และผู้ใหญ่� 19 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา้ ยนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลก พร้อมทัง้ พลรบของกษั ตริ
ย์เหล่านั ้น มาประชุมกันจะทําสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์
17

ปลายทางปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และกองทัพของเขา

20 สัตว์ร้ายนั ้น ถูก จับ พร้อมด้วยผู้ พยากรณ์ เท็จ

ที่ ได้ กระทํา การอัศจรรย์ ต่อ หน้า สัตว์รา้ ยนั ้น และใช้ การ
อัศจรรย์ นั้น ล่อลวงคนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เครือ
่ งหมายของสัตว์ รา้ ยนั ้น และบูชารู ป ของมัน สัตว์ ร้ายและผู้
พยากรณ์ เท ็จ ถูก ทิง้ ทัง้ เป็น ลงในบึง ไฟที่ ไหม้ ด้วยกํามะถัน 21 และคนที่ เหลือ อยู่นั ้น ก็ ถู กฆ่า ด้วยพระแสงที่
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านั ้นเสีย และนกทัง้ ปวงก็กินเนื้ อของคนเหล่านั ้นจนอิม
่

20
ซาตานถูกขังไว้พันปี

1 แล ้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์ ท่านถือ ลู กก ุญ แจของเหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น และ
ถือ โซ่ ใหญ่ 2 และท่านได้ จับ พญานาค ซึ่ง เป็น งู ดึกดําบรรพ์ ผู้ ซึ่ง เป็น พญามารและซาตาน และล่ามมัน ไว้
พันปี 3 แล ้ วท ิ้ งม ัน ลงไปในเหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น แล ้ว ได้ ลั่ นก ุญ แจประทับ ตรา เพื่อ ไม่ ให้ มัน ล่อลวงบรรดา
ประชาชาติได้อีกต่อไป จนครบกําหนดพันปีแล้วหลังจากนั ้นจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ ง

การฟื้ นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบัลลั งก ์ หลายบัล ลั งก ์ และผู้ ที่ นั ่ง บนบัล ลั งก ์ นั ้น ทรงมอบให้ เป็น ผู้ ที่ จะพิพากษา และ
ข้าพเจ้ายังได้ เห็นดวงวิญญาณของคนทัง้ ปวงที่ ถู กตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระ
วจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์รา้ ยนั ้นหรือรู ปของมัน และไม่ได้รับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่หน
้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั ้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี
5 แต่ คนอื่นๆที่ ตายแล้ว ไม่ ได้ กล ับมี ชี วิ ตอ ีก จนกว่า จะครบกําหนดพันปี นี่ แหละคือ การฟื้ นจากความตาย
ครัง้ แรก 6 ผู้ใดที่ ได้มีส่วนในการฟื้ นจากความตายครัง้ แรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครัง้ ที่ สองจะไม่
มีอํานาจเหนื อคนเหล่านั ้น แต่ เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับ
พระองค์ตลอดเวลาพันปี
4

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก
ครัน
้ พันปี ล่วง ไป แล้ว ก็ จะ ปล่อย ซาตาน ออก จาก คุก ที่ ขั งม ัน ไว้ 8 และ มัน จะ ออก ไป ล่อลวง บรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สี่ ทิศ ของแผ่น ดิน โลก คือ โกกและมาโกก ให้คนมาชุ มนุมกัน ทํา ศึก สงคราม จํานวนคนเหล่า
นั ้น มากมายดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเล 9 และคนเหล่า นั ้น ยกขบวนออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก และล้อมกองทัพ ของ
พวกวิสุทธิชน และเมืองอันเป็นทีร่ ก
ั นั ้นไว้ แต่ไฟได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ เผาผลาญคนเหล่า
7
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นั ้น 10 ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั ้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็
จอยูนั
่ ้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิ ตย์
การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว

11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาว

และเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้น และแผ่นดินโลกและฟ้า
อากาศก็อน
ั ตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์ และไม่มีที่อยู่สําหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั ้นต่อไปเลย
12 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบรรดาผู้ ที่ ตายแล้ว ทัง
้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ ยืน อยู่ จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนั งสือ
ต่างๆก็ เปิดออก หนังสื ออีกม้วนหนึ่ งก็เปิดออกด้วย คือหนั งสือแห่งชีวต
ิ และผู้ที่ ตายไปแล้ วก็ถู กพิพากษา
ตามข้อความที่ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ เหล่า นั ้น ตามที่ เขาได้ กระทํา 13 ทะเลก็ ส่ง คืน คนทัง้ หลายที่ ตายในทะเล
ความตายและนรกก็ ส่ง คืน คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น และคนทัง้ หลายก็ ถู กพิพากษาตามการกระทํา
ของตนหมดทุก คน 14 แล ้ว ความตายและนรกก็ ถู กผลัก ทิง้ ลงไปในบึง ไฟ นี่ แหละเป็น ความตายครัง้ ที่ สอง
15 และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ผูนั
้ ้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ

21
เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้ องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่

เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนน
ั ้ หายไปหมด
สิน
ี กแล้ว 2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้เห็นเมืองบริสุทธิ์ คือกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลง
้ แล้ว และทะเลก็ไม่มอี
มาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ กรุ งนี้ ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี
พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์และสิง่ สารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่

“ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรง
สถิ ตก ับ เขา เขาจะเป็น ชนชาติ ของพระองค์ และพระเจ้า เองจะประทั บอย ู่ กับ เขา และจะทรงเป็น พระเจ้า
ของเขา 4 พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความครํา่ ครวญ การ
ร้องไห้ และการเจ็บ ปวดจะไม่ มี อีก ต่อ ไป เพราะยุค เดิ มน น
ั ้ ได้ ผ่านพ้น ไปแล้ว� 5 พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระ
ที่ นั่งตรัสว่า “ดูเถิด เราสร้างสิง่ สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิด เพราะว่า
ถ้อยคําเหล่านี้ เป็นคําสัตย์จริงและสัตย์ซื่อ� 6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “สําเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอ
เมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั ้นดื่มจากบ่อนํ้าพุแห่งชีวต
ิ โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 7 ผู้
ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั สิง่ สารพัด เป็น มรดก และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา และเขาจะเป็น บุตรของเรา
8 แต่ คนขลาด คนไม่ เชื่อ คนที ่ น่า สะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้ เวทมนตร์ คนไหว้รู ปเคารพ
และคนทัง้ ปวงที่ พูดมุสานน
ั ้ จะได้รบ
ั ส่วนของตนในบึงที่ เผาไหม้ด้วยไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้
ที่สอง�
3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากสวรรค์ว่า

แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์

ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ในบรรดาทูต สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบ อัน เต็ มด ้วยภัย พิบั ติ สุดท้ายทัง้ เจ็ด
ประการนั ้น ได้ มาพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เชิญ มานี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ ท่านดู เจ้ าสาวที่ เป็น มเหสี ของพระเมษ
โปดก� 10 ท่านได้นําข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้สําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่
นั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ัน บริสุทธิ์ ซึ่ง กําลัง ลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า 11 เมืองนั ้น ประกอบด้วย
สง่า ราศี ของพระเจ้า ใสสว่างดุจ พลอยมณี อน
ั หาค่า มิ ได้ เช่น เดียวกับ พลอยหยกอัน สุกใสเหมือนแก้วผลึก
12 เมืองนั ้นมีกําแพงสู งใหญ่ มีประตูสิบสองประตู และที่ประตูมีทูตสวรรค์สิบสององค์ และที่ประตูนั ้นจารึก
เป็นชื่อตระกูลของชนชาติ อส
ิ ราเอลสิบสองตระกูล 13 ทางด้านตะวันออกมีสามประตู ทางด้านเหนื อมีสาม
ประตู ทางด้านใต้มีสามประตู ทางด้านตะวันตกมีสามประตู 14 และกําแพงเมืองนั ้นมีฐานสิบสองฐาน และ
ที่ ฐานนั ้น จารึก ชื่ ออ ัค รสาวกสิบ สองคนของพระเมษโปดก 15 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ พู ดก ับ ข้าพเจ้า นั ้น ถือ ไม้ วด
ั
ทองคําเพื่อจะวัดเมือง และวัดประตูและกําแพงของเมืองนั ้น 16 เมืองนั ้นเป็นสี่ เหลี่ ยมจั ตุรัส กว้างยาวเท่า
กันและท่านเอาไม้วด
ั เมืองนั ้น ได้สองพันสี่รอ
้ ยกิโลเมตร กว้างยาวและสูงเท่ากัน 17 ท่านวัดกําแพงเมืองนั ้น
ได้เจ็ดสิบสองเมตร ตามมาตรวัดของมนุษย์ ซึ่งคือมาตรวัดของทูตสวรรค์องค์นั ้น 18 กําแพงเมืองนั ้ นก่อด
้วยพลอยหยก และเมืองนั ้นเป็นทองคําบริสุทธิ์ สุกใสดุจแก้ว 19 ฐานของกําแพงเมืองนั ้นประดับด้วยเพชร
พลอยทุกชนิ ด ฐานที่หน่ง
ึ เป็นพลอยหยก ที่สองไพทูรย์ ที่สามหินคว๊อตซ์โปร่งแสง ที่สี่มรกต 20 ที่ห้าโกเมน
ที่ หกทั บทิม ที่ เจ็ดเพชรสี เขียว ที่ แปดพลอยเขียว ที่ เก้าบุษราคัม ที่ สิ บหยก ที่ สิ บเอ็ดพลอยสี แดง ที่ สิ บสอง
เป็น พลอยสี ม่วง 21 ประตู ทัง้ สิบ สองประตู นั้น เป็น ไข่ มุ กสิ บ สองเม็ด ประตู ละเม็ด และถนนในเมืองนั ้น เป็น
ทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว
9
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พระเจ้าสถิตอยูก
่ ับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย
เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั ้น 23 เมืองนั ้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเจ้า เป็น แสงสว่างของเมืองนั ้น และพระเมษโปดกทรงเป็น ความสว่างของเมือง
นั ้น 24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั ้น และบรรดากษัตริย์ในแผ่น
ดินโลกจะนําสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั ้น 25 ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลาง
วัน ด้วยว่า จะไม่ มี เวลากลางคืน ในเมืองนั ้น เลย 26 และคนทัง้ หลายจะนํา สง่า ราศี และเกียรติ ของบรรดา
ประชาชาติเข้ามาในเมืองนั ้น 27 สิ ่งใดที่ เป็นมลทิน หรือผู้ใดก็ ตามที่ กระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน หรือพู ดมุ
สาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้ เลย เว้นแต่ เฉพาะคนที่ มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดกเท่านั ้นจึง
จะเข้าไปได้
22 ข้าพเจ้า ไม่ เห ็ นม ี พระวิหารในเมืองนั ้น เลย
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แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ท่านได้ ชี้ ให้ ข้าพเจ้า ดู แม่น ้าํ บริสุทธิ ์ ที่ มีน ้าํ แห่ง ชีวต
ิ ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่ง ของ
พระเจ้า และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั ้นและริมแม่น้ําทัง้ สองฟากมี ต้นไม้แห่งชีวต
ิ ซึ่ง
ออกผลสิบสองชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้นั้นสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย 3 จะไม่มี
การสาปแช่งใดๆอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตัง้ อยู่ในเมืองนั ้น และบรรดาผู้รับ
ใช้ของพระองค์จะปรนนิ บัติพระองค์ 4 เขาเหล่านั ้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และพระนามของพระองค์จะ
ประทับอยที
ู่ ่หน้าผากเขา 5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรงประทานแสงสว่างแก่ เขา และเขาจะครอบครองอยู่ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 6 และทูต
สวรรค์องค์นั ้นบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคําเหล่านี้ เป็นคําสัตย์ซ่ ือและสัตย์จริง และองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
แห่งพวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์สําแดงแก่บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์
ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง จะอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า � 7 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้ ใดที่ ถือ รักษาคํา พยากรณ์ ใน
หนั งสือนี้ ก็เป็นสุข�
1

คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้
ข้าพเจ้า คือ ยอห์น เป็น ผู้ ได้ เห ็น และได้ยน
ิ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ และครัน
้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ และได้ เห ็น แล้ว
ข้าพเจ้าก็ ทรุ ดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ ที่ ได้ สําแดงเหตุ การณ์ เหล่านี้ แก่ ข้าพเจ้า 9 แต่ ท่านห้าม
ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย ด้วยว่า ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ เช่น เดีย วกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านคือ พวก
ศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ถือรักษาถ้อยคําในหนั งสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด� 10 และท่านบอกข้าพเจ้า
ว่า “อย่าประทับตราปิดคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ เพราะว่าใกล้ จะถึงเวลานั ้นแล้ว 11 ผู้ที่ เป็นคนอธรรมก็ ให้
เขาอธรรมต่อไป ผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไป ผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขาชอบธรรมต่อไป และผู้ที่
เป็นคนบริสุทธิ์ก็ ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป� 12 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนําบําเหน็ จของเรามา
ด้วย เพื่อตอบแทนการกระทําของทุกคน 13 เราคื ออัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็น
เบื้องต้นและเบื้องปลาย� 14 คนทัง้ หลายที่ ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะ
ได้ มี สิทธิในต้
นไม้ แห่งชีวต
ิ และเพื่อเขาจะได้ เข้าไปในเมืองนั ้น โดยทางประตู 15 ด้วยว่าภายนอกนั ้ นมีสุนัข
์
คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร คนไหว้รู ปเคารพ คนใดที่รก
ั และกระทําการมุสา 16 “เราคือเยซูผู้
ใช้ให้ทูตสวรรค์ ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตุ การณ์ เหล่านี้ แก่ ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุงอ
่ ันสุกใส�
8

การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว ่า “เชิญ มาเถิด� และให้ ผู้ ที่ ได้ ยิน กล่าวว่า “เชิญ มาเถิด� และให้ ผู้ ที่
กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั ้นมารับน้าํ แห่งชีวต
ิ โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 18 ข้าพเจ้าเป็นพยาน
แก่ ทุกคนที่ ได้ ยินคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิม
่ เติมคําเข้าไปในหนั งสือนี้ พระเจ้าก็ จะทรงเพิม
่
ภัยพิบติ
ั ที่เขียนไว้ในหนั งสือมว
้ นนี้ แก่ผู้นั ้น 19 และถ้าผูใ้ ดตัดข้อความออกจากหนั งสือพยากรณ์ นี้ พระเจ้าก็
จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที ่มีอยู่ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ และที่ มีอยู่ในเมืองบริสุทธิ์นั ้น และจากสิง่ ที่ มีเขียน
ไว้ในหนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
17

คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
ตรัสว่า “แน่ นอน เราจะมาโดยเร็ว� เอเมน พระเยซู
เจ้า ขอให้เป็นเช่นนั ้น เชิญเสด็จมาเถิด 21 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํา
รงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
20 พระองค์ผู้ทรงเป็ นพยานในเหตุการณ์ ทัง
้ ปวงนี้

