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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็นที่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี � เป็นผูเข
้ ียนข่าวประเสริฐเล่มนี้ มาระ
โก และลู กา ได้ เรียกท่านว่า เลว ี มาระโกได้ เรียกบิดาของท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บ
ภาษี คือ ผู้ ที่ เก ็ บรวบรวมเงิน ภาษี ซึ่ง โดยปกติ แล ้ วจะทําการขูด รีดอย ่างไม่ เป็น ธรรม
มัก จะเป็น คนรํา่ รวยและเป็ นที ่ เกล ียดชัง ของพวกยิว ตลอดมา และแม้ ภายหลัง การ
สิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แล้ว ท่านผู้นี้ ก็ยังคงเรียกตัวของ
ท่านเองว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี �
หน ังสือ ของมัทธิว มีช่อ
่ งว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่า
ื เรือ
นมัทธิว� หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีรเ์ ป็นพระวจนะของพระเจ้า แต่หนังสือสี่เล่มแรก
ของพระคัมภีรใหม่
์
ซึ่งบอกเราให้ทราบเกี่ยวกับชีวต
ิ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั ้น เราเรียกชื่อเฉพาะว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ข่าว
ประเสริฐโดยมัทธิวเล่มนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นกษั ตริย์
ที่ ว่า มัทธิว และลูก าได้ ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั ้น เป็น ความคิด ที่ ไม่มี มูล ความ
จริง และเป็ นว ิธี ของผู้ ที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า โดยพยายามใช้ เหตุ ผลว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้
สามเล่มแรกนี้ มีข้อความที่ คล้ายคลึ งกัน พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที่ ได้รับ
การทรงดลใจมาจากพระเจ้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่เคยมีหลักฐานว่าข่าวประเสริฐทัง้
สามเล่ มน ี้ เป็น คํา พูด และความคิด ของมนุษย์ หรือ ได้ ลอกเลียนแบบมาจากต้น ฉบับ
ใดๆ และในหนั งสือมัทธิวบทที่ 4 ข้อ 4 พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า “พระวจนะทุกคําออกมา
จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า�
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่ มน ี้ นั้น ได้ รบ
ั การเขียนขึ้ นก
่อนหน้าการทําลายร้างกรุ งเยรู ซาเล็ม อาจจะเป็นราวๆ ปีค�ศ� 37 และเป็นทีย
่ อมรับก
ัน โดยทัว่ ไปว่า เป็น หนั งสือ ข่าวประเสริฐ เล่ม แรกซึ่ง เขียนขึ้น เพื่อ ชาวยิว เป็น หลัก ใหญ่
คํา อุปมาและคํา สอนบางส่วนมุ่ง เล็ง ถึง ชาวยิว และผู้นํา ของพวกเขา หน ังสือเล่ มน ี้ ได้
รวบรวมลําดับ วงศ์ ของ “พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น บุตรของดาวิด ผู้ ทรงเป็น บุตรของ
อับ ราฮัม� และได้ ยกย่องพระเยซู วา่ เป็น “กษั ตริย์ ของชนชาติ ยิว � (2:2) และลําดับ
วงศ์ ของพระองค์ ก็ ทําให้ พระองค์ มี สิทธิอย่า งกษั ตริย์ ในฐานะที่ ทรงเป็น บุตรที่ โยเซฟ
เลี้ยงดูมา (1:16)
ใน ระหว่าง หนั งสือ ข่าว ประเสริฐ ด้วย กัน แล้ว หน ังสื อม ัทธิว ได้ ให้ รายงาน อย่าง
ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับการเทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ
ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม

1 หนังสือลําดับพงศ์พันธุของพระเยซู
์
คริสต์ ผูทรงเป็
้
นบุตรของดาวิด ผูทรงเป็
้
นบุตร

ของอับราฮัม 2 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบ
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อยูดาห์และพีน
่ ้ องของเขา 3 ยูดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห์เก
ิดจากนางทามาร์ เปเรศให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮสโรน เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม 4 ราม
ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อ สัล โมน 5 สัล โมนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาสเกิด จากนางราหับ โบอาสให้กําเนิ ด บุตร
ชื่อโอเบดเกิดจากนางรู ธ โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี 6 เจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิด
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ผู้เป็นกษั ตริย์ ดาวิดผู้เป็นกษั ตริย์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อน
เป็น ภรรยาของอุ รียาห์ 7 ซาโลมอนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เรโหโบอัม เรโหโบอัม ให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อ อาบี ยาห์ อาบ ี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาสา 8 อาสาให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เยโฮชาฟัท
เยโฮชาฟัทให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซียาห์ 9 อุ สซี ยาห์ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโยธาม โยธามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหัส อาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮเซคียาห์
10 เฮเซคี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ มนั ส เสห์ มน ัส เสห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาโมน อาโมนให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโยสิ ยาห์ 11 โยสิ ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโคนิ ยาห์กับพวกพี่น้องของเขา
เก ิด เมื่อ คราวพวกเขาต้องถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บาบิ โลน 12 หลัง จากพวกเขา
ต้องถูกกวาดไปยังกรุ งบาบิโลนแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเซลาทิ เอล เซลาทิ
เอลให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เศรุ บ บาเบล 13 เศรุ บ บาเบลให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาบี อูด อาบ ี อูด ให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ เอลี อาคิม เอลี อาคิม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาซอร์ 14 อาซอร์ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาคิม อาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี อูด 15 เอลี อูดให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมัทธาน มัทธานให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อยาโคบ 16 ยาโคบให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระ
คริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์ 17 ดังนั ้น ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็น
สิบ สี่ ชัว่ คน และนั บ ตัง้ แต่ ดาว ิ ดลงมาจนถึง ต้องถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บาบิ โลน
เป็นเวลาสิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนจนถึงพระ
คริสต์เป็นสิบสี่ชัว่ คน
การตัง้ ครรภ์และการกําเนิ ดจากหญิงพรหมจารี

เรือ
่ งพระกําเนิ ด ของพระเยซู คริสต์ เป็น ดังนี้ คือ มารีย์ ผู้ เป็น มารดาของพระเยซู
นั ้น เดิม โยเซฟได้ สู่ ขอหมั ้นก ัน ไว้แล้ว ก่อนที่ จะได้ อยู่ กิน ด้วยกั นก ็ ปรากฏว่า มาร ีย์ มี
ครรภ์ แล ้ว ด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 แต่ โยเซฟสามี ของเธอเป็น คนชอบธรรม
ไม่ พอใจที่ จะแพร่งพรายความเป็น ไปของเธอ หมายจะถอนหมัน
้ เสี ยล ับๆ 20 แต่ เมื่อ
โยเซฟยัง คิด ในเรือ
่ งนี้ อยู่ ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ โย
เซฟในความฝันว่า “โยเซฟ บุตรดาวิด อย่ากลัวทจ
ี่ ะรับมารียม
์ าเป็นภรรยาของเจ้าเลย
เพราะว่าผู้ซ่ึงปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 เธอจะประ
สู ติ บุตรชาย แล ้ว เจ้า จะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า ท่านจะโปรดช่วยชนชาติ
ของท่านให้ รอดจากความผิด บาปของเขาทัง้ หลาย� 22 ทัง้ นี้ เก ิด ขึ้น เพื่อ จะให้ สําเร็จ
ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดูเถิด หญิง
พรหมจารีคนหนึ่ งจะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของ
ท่านว่า อิม มานูเอล ซึ่ง แปลว่า พระเจ้า ทรงอยู่กับ เรา� 24 ครัน
้ โยเซฟตื่น ขึ้ นก ็ กระทํา
ตามคํา ซึ่ง ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า สัง่ เขานั ้น คือ ได้ รบ
ั มารีย์ มาเป็น ภรรยา
25 แต่ มิได้สมสู่ กับเธอจนประสู ติ บุตรชายหัวปี แล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั ้ นว
่า เยซู
18

2
นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก

ครัน
้ พระเยซู ได้ ทรงบังเกิด ที่ บ้านเบธเลเฮมแคว้น ยู เดีย ในรัชกาลของกษั ตริย์ เฮ
โรด ดู เถิด มี พวกนั ก ปราชญ์ จากทิศ ตะวัน ออกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุ มาร
1

มัทธิว 2:3

3

มัทธิว 2:22

ที่ บังเกิด มาเป็นกษั ตริย์ ของชนชาติยิ วน ั ้ นอยู่ ที่ไหน เราได้ เห ็น ดาวของท่านปรากฏ
ขึ้น ในทิศ ตะวัน ออก เราจึง มาหวัง จะนมัสการท่าน� 3 ครัน
้ กษั ตริย์เฮโรดได้ยน
ิ ดัง นั ้น
แล้ว ท่านก็วุน
่ วายพระทัย ทัง้ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มก็พลอยวุน
่ วายใจไปกับท่านด้วย 4 แล้
วท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถามเขาว่า
พระคริสต์ นั้น จะบังเกิด แห่ง ใด 5 เขาทูล ท่านว่า “ที่ บ้านเบธเลเฮมแคว้น ยู เดีย เพราะ
ว่า ศาสดาพยากรณ์ ได้ เข ียนไว้ดังนี้ ว่า 6 ‘บ้านเบธเลเฮมในแผ่น ดิน ยู เดีย จะเป็น บ้าน
เล็กน้ อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยูเดี ยก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่ งจะ
ออกมาจากท่าน ผูซึ
้ ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา� ” 7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวก
นั ก ปราชญ์ เข ้า มาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่างถ้วนถี่ ถึง เวลาที่ ดาวนั ้น ได้ ปรากฏขึ้น
8 และท่านได้ ให้พวกนั กปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสัง
่ ว่า “จงไปค้นหากุมารนั ้นอย่าง
ถี่ถ้วนกัน เถิด เมื่อ พบแล้ว จงกลับ มาแจ้ง แก่ เรา เพื่อ เราจะได้ ไปนมัสการท่านด้วย�
9 ครัน
้ พวกเขาได้ฟังกษั ตริย์แล้ว เขาก็ได้ลาไป และดูเถิด ดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวัน
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
้ พวกเขาเข้าไปใน
เรือนก็พบกุมารกับนางมารียมารดา
์
จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั ้น แล้วเปิดหีบหยิบ
ทรัพย์ ของเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็น เครือ
่ งบรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และ
12
มดยอบ และพวกนั กปราชญ์ได้ยินคําเตือนจากพระเจ้าในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้า
เฮโรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่น
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์
ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟใน
ความฝัน แล้ว บอกว่า “จงลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดาหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยู่
ที่ นั ่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวต
ิ เสีย�
14 ในเวลากลางคืน โยเซฟจึง ลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดาไปยัง ประเทศอียป
15
ิ ต์ และได้
อยูที
่ ่นั ่นจนเฮโรดสิน
พระชนม์
ทั
ง
้
นี
้
เก
ด
ิ
ขึ
้
น
เพื
่
อ
จะให้
ส
ํ
า
เร็
จ
ตามพระวจนะขององค์
พระ
้
ผูเ้ ป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจาก
ประเทศอียป
ิ ต์�
13 ครัน
้ เขาไปแล้ว

กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
ก็กรว
ิ้ โกรธยิง่ นั ก จึงใช้คนไปฆ่าเด็ก
ทัง้ หมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ ใกล้ เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ อายุ สองขวบลงมา ซึ่ง พอดี กับ
เวลาที่ ท่านได้ ถามพวกนั ก ปราชญ์ อย่างถ้วนถี่ นั ้น 17 ครัง้ นั ้ นก ็ สําเร็จ ตามพระวจนะ
ที่ ตรัส โดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ว่า 18 ‘ได้ ยิน เสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็น เสียงโอด
ครวญและร้องไห้ และรํา่ ไห้ เป็น อัน มาก คือ นางราเชลร้องไห้ เพราะบุตรทัง้ หลายของ
ตน นางไม่รบ
ั ฟังคําเล้าโลม เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว�
16 ครัน
้ เฮโรดเห็นว่าพวกนั กปราชญ์หลอกท่าน

การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มา
ปรากฏในความฝัน แก่ โยเซฟที่ ประเทศอียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จงลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดา
มายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เพราะคนเหล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของกุมารนั ้น ตายแล้ว�
21 โยเซฟจึง ลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดามายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล 22 แต่ เมื่อ ได้ ยิ นว ่า อา
รเคลาอัส ครอบครองแคว้น ยู เดีย แทนเฮโรดผู้ เป็น บิดา จะไปที่ นั ่ นก ็ กลัว และเมื่อ
19 ครัน
้ เฮโรดสิน
้ พระชนม์แล้ว

มัทธิว 2:23

4
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ได้ ทราบการเตือนจากพระเจ้า ในความฝัน จึง เลี่ยงไปยัง บริเวณแคว้น กาลิ ลี 23 ไป
อาศัย ในเมืองหนึ่ ง ชื่อ นาซาเร็ธ เพื่อ จะสําเร็จ ตามพระวจนะซึ่ง ตรัส โดยพวกศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ�

3
ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาประกาศหลัก คํา สอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17; ยน 1:6-8,
19-28)
1 คราวนั ้นยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา มาประกาศในถิน
่ ทุรกันดารแคว้นยูเดีย 2 กล่าวว่า
“ท่านทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว� 3 ยอห์น
ผู้ นี้ แหละซึ่ง ตรัส ถึง โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า
ท่านจงเตรียมมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป�
4 เสื้อผ้า ของยอห์นผู้ นี้ ทํา ด้วยขนอูฐ และท่านใช้หน ัง สัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือ
ตัก
๊ แตนและนํ้าผึ้งป่า 5 ขณะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้นยูเดีย และคนทัว่
บริเวณรอบแม่ น้ํา จอร์แดน ก็ ออกไปหายอห์น 6 สารภาพความผิด บาปของตน และ
ได้ รบ
ั บัพ ติศ มาจากท่านในแม่ น้ํา จอร์แดน 7 ครัน
้ ยอห์น เห็น พวกฟาริสี และพวกสะดู
สี พากัน มาเป็ นอ ัน มากเพื่อ จะรับ บัพ ติศ มา ท่านจึง กล่าวแก่ เขาว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย
ใครได้เตือนเจ้าให้หนี จากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั ้น 8 เหตุฉะนั ้นจงพิสูจน์การกลับใจ
ของเจ้าด้วยผลที่ เกิดขึ้น 9 อย่านึ กเหมาเอาในใจว่า เรามีอบ
ั ราฮัมเป็นบิดา เพราะเรา
บอกเจ้า ทัง้ หลายว่า พระเจ้า ทรงฤทธิส
ั ราฮัม จากก้อน
์ ามารถจะให้ บุ ตรเกิด ขึ้น แก่ อบ
หินเหล่านี้ ได้ 10 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว ดังนั ้นทุกต้นทีไม่
่ เกิดผลดีจะต้องตัด
แล้วโยนทิง้ ในกองไฟ 11 เราให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แสดงว่ากลับใจใหม่ก็
จริง แต่ พระองค์ ผู้ จะมาภายหลัง เรา ทรงมี อิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้
จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ ของพระองค์ ถือพล ว
ั ่ พร้อมแล้ว และจะทรง
ชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่ พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุง้ ฉาง แต่
พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)

13 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นทีแม่
่ น้าํ จอร์แดน เพื่อจะรับบัพติศ

มาจากท่าน 14 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจาก
พระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์� 15 และพระเยซู ตรัสตอบยอห์
นว่า “บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่งชอบธรรมทุก
ประการ� แล้วท่านก็ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศ
มาแล้ว ในทัน ใดนั ้ นก ็ เสด็จ ขึ้น จากนํ้า และดู เถิด ท้องฟ้า ก็ แหวกออก และพระองค์
ได้ ทอดพระเนตรเห็น พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ ลงมาดุจ นกเขาและสถิต อยู่ บน
พระองค์ 17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของ
เรา เราชอบใจท่านมาก�

4
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)

ครัง้ นั ้น พระ วิญญาณ ทรง นํา พระ เยซู เข ้า ไป ใน ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ พญา มาร จะ
2
ได้ มาทดลอง และเมื่อ พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว ภาย
1
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มัทธิว 4:23

หลัง พระองค์ ก็ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เมื่อ ผู้ ทดลองมาหาพระองค์ มั นก ็ ทูล ว่า
“ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อนหิน เหล่า นี้ ให้กลายเป็น พระกระยาหาร�
4 ฝ่ายพระองค์ ตรัส ตอบว่า “มี พระคัมภีร ์ เข ียนไว้ ว่า ‘มนุษย์ จะบํารุง ชี วิ ตด ้ว ยอา
หารสิ่ง เดียวหามิ ได้ แต่ บํารุ งด ้วยพระวจนะทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของ
พระเจ้า� ” 5 แล ้ว พญามารก็ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง นครบริสุทธิ์ และให้ พระองค์ ประ
6
ทั บท ี่ ยอดหลังคาพระวิ หาร แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า
จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร ์มี เข ียนไว้ ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่ ให้ เหล่ าทูต สวรรค์
ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน และเหล่า ทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู ท่านไว้ เกรงว่า ใน
เวลาหนึ่ ง เวลาใดเท้า ของท่านจะกระแทกหิน� ” 7 พระเยซู จึง ตรัส ตอบมั นว ่า “พระ
คัมภีร ์มี เข ียนไว้ อี กว่า ‘อย่า ทดลององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน� ”
8 อี กครัง
้ หนึ่ ง พญามารได้ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปบนภูเขาอัน สูง ยิง่ นั ก และได้ แสดงบรรดา
ราช อาณาจักร ใน โลก ทัง้ ความ รุ ง่ เรือง ของ ราช อาณาจักร เหล่า นั ้น ให้ พระองค์ ทอด
พระเนตร 9 แล้วได้ทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทัง้ ปวง
เหล่านี้ แก่ ท่าน� 10 พระเยซู จึงตรัสตอบมันว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะ
พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘จงนมัสการองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน และ
ปรนนิ บัติพระองค์แต่ผู้เดียว� ” 11 แล้วพญามารจึงละพระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่
าทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
พระเยซูทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก 4:14-15)

12 ครัน
้ พระเยซูทรงได้ยนว
ิ ่ายอห์นถูกขังไว้อยูในเรื
่
อนจํา พระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้น

กาลิ ลี 13 เมื่อ เสด็จ ออกจากเมืองนาซาเร็ธ แล้ว พระองค์ ก็ มาประทั บท ี่ เมืองคาเปอร
นาอุม ซึ่ง อยู่ รม
ิ ทะเลที่ เขตแดนเศบู ลุ นและนั ฟ ทาลี 14 เพื่อ จะสําเร็จ ตามพระวจนะ
ซึ่งตรัสไว้โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว้นเศบูลุนและแคว้นนั ฟทาลีทางข้าง
ทะเลฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิ ลี แห่งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้ นั่ง
อยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิง่ ใหญ่ และผู้ที่นั ่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตาย
ก็ มี ความสว่างขึ้น ส่องถึง เขาแล้ว� 17 ตัง้ แต่ นั ้น มาพระเยซู ได้ ทรงตัง้ ต้น ประกาศว่า
“จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว�
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว ์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
ก็ทอดพระเนตรเห็นพีน
่ ้ องสอง
คน คือ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตร กับ อัน ดรู ว ์ น้องชายของเขา กําลัง ทอดอวนอยู่ ที่ ทะเล
เพราะเขาเป็น ชาวประมง 19 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะ
ตั้งท่านให้เป็นผูห
้ าคนดั่งหาปลา� 20 เขาทัง้ สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที
18 ขณะที่พระเยซูทรงดําเนิ นอยูต
่ ามชายทะเลกาลิลี

ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ต่อ ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น พี่ น้องอีก สองคน คือ ยากอบบุตร
ชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา กําลัง ชุน อวนอยู่ ในเรือก ับเศเบดี บิ ดาของเขา
พระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้น เขาทัง้ สองก็ ละเรือ และลาบิดาของเขาตามพ
ระองค์ไป
21

พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี

23 พระเยซูได้เสด็จไปทัว
่ แคว้นกาลิลี ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศ

ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนน
ั ้ และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้
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หาย 24 กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เลื่องลือ ไปทัว่ ประเทศซีเรีย เขาจึง พาบรรดาคนป่วย
เป็นโรคต่างๆ คนที ่ทนทุกข์เวทนา คนผีเข้า คนบ้า และคนเป็ นอัมพาตมาหาพระองค์
พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย 25 และมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลี และแคว้นทศ
บุรี และกรุ งเยรู ซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น้ําจอร์แดนฟากข้างโน้ น ติดตามพระ
องค์ไป

5

การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิรน
ั ดร์ (ลก 6:20-49)
1 ครัน
้ ทอดพระเนตรเห็น คนมากดัง นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ขึ้น ไปบนภู เขา และเมื่อ
ประทับแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ 2 และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์
ตรัส สอนเขาว่า 3 “บุ คคลผู้ ใดรูส
้ ก
ึ บกพร่องฝ่ายจิต วิญญาณ ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะ
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของเขา 4 บุ คคลผู้ ใดโศกเศร้า ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า
เขาจะได้รบ
ั การทรงปลอบประโลม 5 บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้ นเป็นสุข เพราะ
ว่า เขาจะได้ รบ
ั แผ่น ดิน โลกเป็น มรดก 6 บุ คคลผู้ ใดหิว กระหายความชอบธรรม
ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ อม
่ิ บริบู รณ ์ 7 บุ คคลผู้ ใดมี ใจกรุณา ผู้ นั้ น เป็นสุข
เพราะว่า เขาจะได้ รบ
ั พระกรุณา 8 บุ คคลผู้ ใดมี ใจบริสุทธิ ์ ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า
เขาจะได้เหน
็ พระเจ้า 9 บุคคลผูใ้ ดสร้างสันติ ผูนั
้ ้ นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขา
ว่า เป็น บุตรของพระเจ้า 10 บุ คคลผู้ ใดต้องถูก ข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบธรรม
ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของเขา 11 เมื่อ เขาจะติ เตียน
ข่มเหงและนิ นทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จง
ชื่นชมยินดี อย่างเหลือ ล้น เพราะว่า บําเหน็ จ ของท่านมี บริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะ
เขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ท้ังหลายทีอยู
่ ก่
่ อนท่านเหมือนกัน
คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก (มก 4:21-23; ลก 8:16-18)
แต่ ถ้าเกลือนั้ นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้
กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้ นไปก็ไม่เป็นประโยชน์ อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสําหรับคน
เหยียบยํ่า 14 ท่านทั้ง หลายเป็น ความสว่างของโลก นครซึ่ง อยู่ บนภูเขาจะปิดบัง
ไว้ไม่ได้ 15 ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนําไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียน จะ
ได้สอ
่ งสว่างแก่ทุกคนทีอยู
่ ในเรื
่
อนนั้ น 16 จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้า
คนทั้ง ปวงอย่างนั้ น เพื่อ ว่า เขาได้ เห ็น ความดี ที่ ท่านทํา และจะได้ สรรเสริญ พระ
บิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่ นสวรรค์
13 ท่านทั้ง หลายเป็น เกลือ แห่ง โลก

ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

17 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะทําลายพระราชบัญญัติ หรือคําของศาสดาพยากรณ์

เสีย เรามิได้มาเพื่อจะทําลาย แต่มาเพื่อจะให้สําเร็จ 18 เพราะเราบอกความจริง
แก่ท่านทั้งหลายว่า ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรหนึ่ งหรือจุดๆหนึ่ งกจ
็ ะไม่สูญ
ไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่าจะสําเร็จทั้งสิ้น 19 เหตุ ฉะนั้ น ผู้ใดได้ ทําให้ข้อเล็ก
น้ อยสักข้อหนึ่ งในพระบัญญัติ นี้ เบาลง ทั้งสอนคนอื่นให้ทําอย่างนั้ นด้วย ผู้นั้ นจะ
ได้ชื่อว่า เป็นผูน
้ ้ อยทีส
่ ุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผูใดที
้
ประพฤติ
่
และสอนตาม
20
พระบัญญัติ ผู้นั้ นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์
เพราะเราบอก
ท่านทั้ง หลายว่า ถ้า ความชอบธรรมของท่านไม่ ย่ง
ิ กว่า ความชอบธรรมของพวก
ธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ท่านจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์
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พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม

‘อย่าฆ่าคน� ถ้าผู้ใดฆ่าคน
ผู้นั้ นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดโกรธพีน
่ ้ อง
ของตนโดยไม่ มี เหตุ ผู้ นั้ น จะต้องถูก พิพากษาลงโทษ ถ้า ผู้ ใดจะพู ดก ับ พี่ น้องว่า
‘อ้ายบ้า� ผู้นั้ นต้องถูกนําไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ และผู้ใดจะว่า ‘อ้ายโง่�
ผู้ นั้ น จะมี โทษถึง ไฟนรก 23 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ท่านนํา เครื่องบูชามาถึง แท่น บูชาแล้ว
และระลึกขึ้นได้ว่า พีน้
่ องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่ งข้อใดกับท่าน 24 จงวางเครื่องบูชา
ไว้ทีหน
่ ้าแท่นบูชา กลับไปคืนดีกับพีน
่ ้ องผูน
้ ้ั นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่อง
25
บูชาของท่าน จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะทีพ
่ ากันไป เกลอ
ื กว่าในเวลา
หนึ่ งเวลาใดคู่ ความนั้ นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษา แล้วผู้พิพากษาจะมอบท่าน
ไว้ กับ ผู้ คุม และท่านจะต้องถูก ขัง ไว้ ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า
ท่านจะออกจากที่น่ั นไม่ได้กว่าท่านจะได้ใช้หนี้ จนครบ 27 ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามี
คํากล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านทั้ง
หลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกําหนั ดในหญิงนั้ น ผู้นั้ นได้ ล่วงประเวณี ใน
ใจกับหญิงนั้ นแล้ว 29 ถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกและ
โยนมันทิ้งเสียจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านมากกว่าทีจ
่ ะเสียอวัยวะ
ไปอย่างหนึ่ ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรก 30 และถ้ามือข้างขวาของ
ท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงตัด ออกและโยนมัน ทิ้ง เสีย จากท่าน เพราะว่า จะเป็น
ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ ทั้งตัวของท่านไม่ต้อง
ถูกทิ้งลงในนรก
21 ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคํากล่าวในครัง
้ โบราณว่า

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)
ยั งม ี คํา กล่าวไว้ ว่า ‘ผู้ ใดจะหย่า ภรรยา ก็ ให้ เขาทํา หนั งสือ หย่า ให้ แก่ ภรรยา
นั้ น� 32 ฝ่ายเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ใดจะหย่า ภรรยา เพราะเหตุ อ่น
ื นอกจาก
การเล่น 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 อีกประการหนึ่ ง ท่าน
ทั้งหลายได้ยินว่ามีคํากล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่าเสียคําสัตย์ปฏิญาณ แต่จงปฏิ
บั ติ ตามคํา สัตย์ ปฏิญาณของท่านต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 34 ฝ่ายเราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึง สวรรค์ ก็ดี เพราะสวรรค์ เป็นบัล ลั งก์ของ
พระเจ้า 35 หรือ จะอ้างถึง แผ่น ดิน โลกก็ดี เพราะแผ่น ดิน โลกเป็ นที ่ รองพระบาท
ของพระองค์ หรือ จะอ้างถึง กรุง เยรูซาเล็ม ก็ ดี เพราะกรุง เยรูซาเล็ม เป็น ราชธานี
ของพระมหากษั ตริ ย์ 36 อย่า ปฏิญาณโดยอ้างถึง ศีรษะของตน เพราะท่านจะ
กระทําให้ผมขาวหรือดําไปสักเส้นหนึ่ งก็ไม่ได้ 37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่
เพียงนี้ ก็พอ คําพูดเกินนี้ ไปมาจากความชั่ว
31

จงรักศัตรู

ท่าน ทั้ง หลาย เคย ได้ยน
ิ คํา ซึ่ง กล่าว ไว้ ว่า ‘ตา แทน ตา และ ฟัน แทน ฟัน�
ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่า ต่อสู้ คนชั่ว ถ้า ผู้ ใดตบแก้ม ขวาของท่าน ก็ จงหัน แก้
มอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย 40 ถ้า ผู้ ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อ จะริบ เอาเสื้อ ของท่าน
ก็ จงให้ เสื้อ คลุม แก่ เขาด้วย 41 ถ้า ผู้ ใดจะเกณฑ์ ท่านให้ เดิน ทางไปหนึ่ งก ิ โลเม
ตร ก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้ อย่า
เมิน หน้า จากผู้ ที่ อยากขอยืม จากท่าน 43 ท่านทั้ง หลายเคยได้ยน
ิ คํา ซึ่ง กล่าวไว้
38
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ว่า ‘จงรัก เพื่อนบ้าน และเกลียดชัง ศั ตรู � 44 ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรัก ศั ตรู ของ
ท่าน จงอวยพรแก่ผูที
้ สาปแช่
่
งท่าน จงทําดีแก่ผูที
้ เกล
่
ียดชังท่าน และจงอธิษฐาน
เพื่อ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ต่อ ท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน 45 จงทํา ดังนี้ เพื่อ ท่าน
ทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์
ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ข้น
ึ ส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่ว และให้ฝนตกแก่
คนชอบธรรมและแก่ คนอธรรม 46 แม้ว ่า ท่านรัก ผู้ ที่ รัก ท่าน ท่านจะได้ บําเหน็ จ
อะไร ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั้ นมิใช่หรือ 47 ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้ องของ
ตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษี
ก็กระทําอย่างนั้ นมิใช่หรือ 48 เหตุฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือน
อย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผูดี
้ รอบคอบ�

6
คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผูเ้ คร่งศาสนา (มธ 6:16-18)

1 “จงระวังให้ดี

ท่านอย่าทําทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็น มิฉะนั้ นท่านจะ
ไม่ได้รับบําเหน็ จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 2 เหตุฉะนั้ น เมื่อท่าน
ทํา ทาน อย่า เป่า แตรข้างหน้า ท่านเหมือนคนหน้า ซื่อ ใจคดกระทํา ในธรรมศาลา
และตามถนน เพื่อจะได้รบ
ั การสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของเขาแล้ว 3 ฝ่ายท่านทั้ง หลายเมื่อ ทํา ทาน อย่า ให้ มือ ซ้าย
รู ้การซึ่ งม ือ ขวากระทํา นั้ น 4 เพื่อ ทานของท่านจะเป็นการลับ และพระบิดาของ
ท่านผู้ ทอดพระเนตรเห็น ในที่ ลี้ลับ พระองค์ เองจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จ แก่
ท่านอย่างเปิดเผย 5 เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด
เพราะเขาชอบยืน อธิษฐานในธรรมศาลาและที่ มุม ถนน เพื่อ จะให้ คนทั้ง ปวงได้
เห็น เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่อ
อธิษฐานจงเข้า ในห้องชั้น ใน และเมื่อ ปิด ประตู แล้ว จงอธิษฐานต่อ พระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิต ในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ ทอดพระเนตรเห็น ในที่ ลี้ ลับ จะ
ทรงโปรดประทานบําเหน็ จ แก่ ท่านอย่างเปิด เผย 7 แต่ เมื่อ ท่านอธิษฐาน อย่า ใช้
คํา ซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิด ว่า พูด มากหลายคํา พระ
จึงจะทรงโปรดฟัง
แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)

เหตุ ฉะนั้ น ท่านอย่า เป็น เหมือนเขาเลย เพราะว่า สิ่ง ไรซึ่ง ท่านต้องการ พระ
บิดา ของ ท่าน ทรง ทราบ ก่อน ที่ ท่าน ทูล ขอ แล้ว 9 เหตุ ฉะนั้ น ท่าน ทั้ง หลาย จง
อธิษฐานตามอย่างนี้ ว่า ข้า แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ ทรงสถิต ใน
สวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที ่เคารพสักการะ 10 ขอให้อาณาจักรของ
พระองค์ มาตั้ง อยู่ ขอให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์ ในสวรรค์ เป็น อย่างไร ก็
ให้เป็นไปอย่างนั้ นในแผ่นดินโลก 11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้า
พระองค์ ท้ังหลายในกาลวันนี้ 12 และขอทรงโปรดยกหนี้ ของข้าพระองค์ เหมือน
ข้าพระองค์ยกหนี้ ผูที
้ เป็
่ นหนี้ ข้าพระองค์นั้ น 13 และขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปใน
การทดลอง แต่ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากความชั่ว ร้าย เหตุ ว่า อาณาจักร
และฤทธิ์ เดชและสง่า ราศี เป็น ของพระองค์ สบ
ื ๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 14 เพราะว่า
ถ้า ท่านยกการละเมิด ของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะ
8
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ทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย 15 แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระ
บิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน
การถืออดอาหารจากใจจริง

16 ยิ่งกว่านั้ นเมื่อท่านถืออดอาหาร

อย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจ
คด ด้วยเขาแสร้งทําหน้าให้ผิดปกติ เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร
จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า 18 เพื่อท่านจะไม่ปรากฏแก่คนอื่นว่าถืออดอาหาร
แต่ ให้ ปรากฏแก่ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้
ทอดพระเนตรเห็นในทีลี
่ ้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย
จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์

19 อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลก ทีตั
่ วมอดและสนิ มอาจทําลายเสีย

ได้ และที่ ขโมยอาจขุด ช่องลัก เอาไปได้ 20 แต่ จงสะสมทรัพย์ สมบัติ ไว้สําหรับ ตัว
ในสวรรค์ ที่ ตัว มอดและสนิ ม ทําลายเสีย ไม่ ได้ และที่ ไม่มี ขโมยขุด ช่องลัก เอาไป
ได้ 21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ไ่ หน ใจของท่านก็จะอยูที
่ นั
่ ่ นด้วย 22 ตา
เป็น ประทีป ของร่างกาย เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ตาของท่านดี ทั้ง ตั วก ็ จะเต็ม ไปด้วยความ
สว่าง 23 แต่ถ้าตาของท่านชั่ว ทั้งตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืด เหตุฉะนั้ น
ถ้า ความสว่างซึ่ง อยู่ ในตั วท ่า นมืด ไป ความมืด นั้ น จะหนาทึบ สัก เพียงใด 24 ไม่มี
ผู้ใดปรนนิ บัติ นายสองนายได้ เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่ งและจะรักนายอีกข้าง
หนึ่ ง หรือเขาจะนั บถือนายฝ่ายหนึ่ งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บั
ติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านทั้ง หลายว่า อย่า กระวนกระวายถึง ชีวต
ิ ของตนว่า
จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า
จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม ชี วิต สําคัญ ยิ่ง กว่า อาหารมิ ใช่ หรือ และร่างกายสําคัญ ยิ่ง กว่า
เครื่องนุ่ง ห่ม มิ ใช่หรือ 26 จงดู นกในอากาศ มั นม ิ ได้ หว่าน มิได้ เกีย
่ ว มิได้ สะสมไว้
ในยุง
้ ฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่าน
ทั้ง หลายมิ ประเสริฐ กว่า นกหรือ 27 มี ใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย
อาจต่อ ความสูง ให้ ยาวออกไปอีก สัก ศอกหนึ่ ง ได้ หรือ 28 ท่านกระวนกระวายถึง
เครื่องนุ่งห่มทําไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้ อย่างไร
มัน ไม่ ทํางาน มัน ไม่ ป่ นด้
ั าย 29 และเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบู
รณ ์ ด้วย สง่า ราศี ของ ท่าน ก็ มิได้ ทรง เครื่อง งาม เท่า ดอกไม้ นี้ ดอก หนึ่ ง 30 เหตุ
ฉะนั้ น ถ้า พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่ ทุ ่ง นาอย่างนั้ น ซึ่ง เป็น อยู่ วัน นี้ และรุง
่ ขึ้น
ต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้ อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่า
นั้ น หรือ 31 เหตุ ฉะนั้ น อย่า กระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือ จะเอาอะไร
ดื่ม หรือ จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม 32 (เพราะว่า พวกต่างชาติ แสวงหาสิ่งของทั้ง ปวงนี้ �
แต่ ว่า พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการสิ่ง
ทั้งปวงเหล่านี้ 33 แต่ ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความ
ชอบธรรมของพระองค์ ก่อน แล้วพระองค์ จะทรงเพิ่มเติ มสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ให้แก่
ท่าน 34 เหตุฉะนั้ น อย่ากระวนกระวายถึงพรุง
่ นี้ เพราะว่าพรุง
่ นี้ ก็จะมีการกระวน
กระวายสําหรับพรุง
่ นี้ เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยูแล้
่ ว�
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อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

1 “อย่ากล่าวโทษเขา

เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ 2 เพราะว่าท่านทั้งหลาย
จะกล่าวโทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูก กล่าวโทษอย่างนั้ น และท่านจะตวงให้
เขาด้วยทะนานอัน ใด ท่านจะได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานอัน นั้ น 3 เหตุ ไฉนท่านมองดู
ผงที่ อยู่ ในตาพี่ น้องของท่าน แต่ ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ท้ัง ท่อนที่ อยู่ ในตาของท่าน
เอง 4 หรือ เหตุ ไฉนท่านจะกล่าวแก่ พี่น้ องของท่านว่า ‘ให้ เราเขีย
่ ผงออกจากตา
5
ของท่าน� แต่ดูเถิด ไม้ทั้งท่อนก็อยู่ในตาของท่านเอง ท่านคนหน้าซื่อใจคด จง
ชักไม้ท้ังท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนั ด จึงจะเขีย
่ ผงออก
จากตาพี่น้องของท่านได้ 6 อย่า ให้ สิ ่ง ซึ่ง บริสุทธิ์ แก่ สุนัข และอย่า โยนไข่ มุ กของ
ท่านให้แก่สุกร เกลือกว่ามันจะเหยียบยํ่าเสีย และจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วย
พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)
จงขอแล้ว จะได้ จงหาแล้ว จะพบ จงเคาะแล้ว จะเปิด ให้ แก่ ท่าน 8 เพราะว่า
ทุกคนทีขอก
่
ได้
็ รบ
ั คนทีแ
่ สวงหาก็พบ และคนทีเ่ คาะก็จะเปิดให้เขา 9 ในพวกท่าน
มีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปัง 10 หรือให้งู เมื่อบุตรขอปลา
11 เหตุ ฉะนั้ น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรูจ
้ ักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่ง
กว่า นั้ น สัก เท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะประทานของดี แก่ ผู้ ที่
ขอจากพระองค์
7

กฎทองคํา
เหตุ ฉะนั้ น สิ ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านปรารถนาให้ มนุษย์ ทํา แก่ ท่าน จงกระทํา อย่าง
นั้ นแก่เขาเหมือนกัน เพราะว่านี่ คือพระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์
12

คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้ นนําไปถึงความ
พินาศ และคนที่ เข ้า ไปทางนั้ นม ี มาก 14 เพราะว่า ประตู ซ่ง
ึ นํา ไปถึง ชี วิตน้ั นก ็ คับ
และทางก็แคบ ผูที
้ หาพบก็
่
มีน้อย
13 จงเข้าไปทางประตูแคบ

เรารู จ
้ ักผู้พยากรณ์ เท็จได้โดยคําสอนของเขา

15 จงระวังผู้พยากรณ์ เท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ

แต่ ภายในเขาร้ายกาจดุจ
สุนัขป่า
มนุษย์เก็บผลองุน
่ จากต้นไม้หนาม
17
หรือ หรือว่าเก็บผลมะเดื่อจากต้นผักหนาม
ดังนั้ นแหละต้นไม้ดีทุกต้นย่อมให้
แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ยอ
่ มให้ผลเลว 18 ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะ
เกิดผลดีก็ไม่ได้ 19 ต้นไม้ทุกต้นซึ่งไม่เกิดผลดียอ
่ มต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ
20 เหตุฉะนั้ น ท่านจะรูจ
้ ักเขาได้เพราะผลของเขา
16 ท่านจะรูจ
้ ักเขาได้ ด้วยผลของเขา

ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป
มิใช่ ทุ กคนที่ รอ
้ งแก่ เราว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า � จะได้ เข ้า ใน
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ แต่ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ตามพระทัย พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ใน
สวรรค์ จึง จะเข้า ได้ 22 เมื่อ ถึง วัน นั้ น จะมี คนเป็ นอ ัน มากร้องแก่ เราว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้ พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และได้
ขับ ผี ออกในพระนามของพระองค์ และได้ กระทํา การมหัศ จรรย์เป็ นอ ัน มากใน
21

มัทธิว 7:23

11

มัทธิว 8:15

พระนามของพระองค์ มิใช่ หรือ � 23 เมื่อ นั้ น เราจะแจ้ง แก่ เขาว่า ‘เราไม่ เคยรูจ
้ ัก
เจ้าเลย เจ้าผูก
้ ระทําความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา�
รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)
เหตุ ฉะนั้ น ผู้ ใด ที่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ของ เรา และ ประพฤติ ตาม เขา ก็ เปรียบ
เสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา 25 ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลท่วม
ลมก็พัดปะทะเรือนนั้ น แต่ เรือนมิได้ พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา 26 แต่ ผู้ที่
ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่ประพฤติ ตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้าง
เรือนของตนไว้บนทราย 27 ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั้ น เรือน
นั้ นก็พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้ นก็ใหญ่ยิ่งนั ก� 28 ต่อมาครัน
้ พระเยซูตรัส
ถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว ประชาชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์ 29 เพราะ
ว่าพระองค์ได้ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์
24

8

คนโรคเรือ
้ นหายป่วย
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็ นอ ัน มากได้ ติ ดตามพระองค์ ไป 2 ดู
เถิด มีคนโรคเรือ
้ นมานมัสการพระองค์ แล้วทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์
จะโปรด ก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ สะอาดได้� 3 พระเยซู ทรงยื่นพระหัตถ์ ถู กต้อง
เขา แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย
4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสส ง
ั ่ เขาว่า “อย่า บอกเล่า ให้ ผู้ ใดฟัง เลย แต่ จงไปสําแดงตัว แก่
ปุ โรหิต และถวายเครื่องถวายตามซึ่ง โมเสสได้ ส่ง
ั ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ คนทั้ง
หลาย�
1

ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)
เมื่อ พระ เยซู เสด็จ เข้าไป ใน เมือง คา เป อร นาอุม มี นาย ร้อยคน หนึ่ ง มา อ้อนวอน
พระองค์ 6 ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์เป็นอัมพาตอยูที
่ ่บ้าน ทนทุกข์
7
8
เวทนามาก� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย� นายร้อยผูน
้ ั ้น
ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ไม่ สมควรที่ จะรับ เสด็จ พระองค์ เข ้า ใต้ ชายคาของ
ข้า พระองค์ ขอพระองค์ ตรัส เท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ ของข้า พระองค์ ก็ จะหายโรค 9 เพราะเหตุ
ว่า ข้า พระองค์ เป็น คนอยู่ ใต้ วิน ัย ทหาร แต่ ก็ ยั งม ี ทหารอยู่ ใต้ บังคับ บัญชาข้า พระองค์
ข้า พระองค์ จะบอกแก่ คนนี้ ว่า ‘ไป � เขาก็ ไป บอกแก่ คนนั ้ นว ่า ‘มา � เขาก็ มา บอก
ผู้ รับ ใช้ ของข้า พระองค์ ว่า ‘จงทํา สิง่ นี้ � เขาก็ ทํา � 10 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็
ประหลาดพระทัยนั ก ตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้ง หลายว่า เราไม่ เคยพบความเชื่อ ทีไ่ หนมากเท่า นี้ แม้ ในอิสราเอล 11 เราบอก
ท่านทั้ง หลายว่า คนเป็ นอ ัน มากจะมาจากทิศ ตะวัน ออกและทิศ ตะวัน ตก จะมา
เอนกายลงกันกับอับราฮัมและอิสอัคและยาโคบในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 12 แต่
บรรดาลูก ของอาณาจักรจะต้องถูก ขับ ไล่ ไสส่ง ออกไปในที่ มืด ภายนอก ที่นั่ น จะมี
เสียงร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน� 13 แล้วพระเยซู จึงตรัสกับนายร้อยว่า “ไปเถิด ท่าน
ได้เชื่ออย่างไร ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั้ น� และในเวลานั ้นเอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็หาย
เป็นปกติ
5

แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ เข้าไป ใน เรือ นข อง เป โตร พระองค์ ก็ ทอด พระเนตร เห็น แม่
ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้ อยู่ 15 พระองค์ ทรงถูก ต้องมือ นาง ไข้ นั ้ นก ็ หาย นาง
14

มัทธิว 8:16

12

มัทธิว 9:3

จึง ลุก ขึ้น ปรนนิ บั ติ เขาทัง้ หลาย 16 พอคํ่า ลง เขาพาคนเป็ นอ ัน มากที่ มี ผี เข ้า สิง มา
หาพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงขับ ผี ออกด้วยพระดํารัส ของพระองค์ และบรรดาคนเจ็บ
ป่วยนั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงรักษาให้ หาย 17 ทัง้ นี้ เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะโดยอิส
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ที่วา่ ‘ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทัง้ หลาย และหอบโรคของ
เราไป� 18 ครัน
้ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนเป็ นอ ัน มากมาล้อมพระองค์ ไว้
พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้ข้ามฟากไป
ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)
ขณะนั ้ นม ี ธรรมาจารย์คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านไปทาง
ไหน ข้าพเจ้า จะ ตาม ท่าน ไป ทาง นั ้น� 20 พระ เยซู จึง ตรัส กับ เขา ว่า “สุ นั ข จิ้งจอก ยั
งม ี โพรง และนกในอากาศยั งม ี รัง แต่ บุ ตรมนุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะวางศีรษะ� 21 อี ก
คนหนึ่ ง ในพวกสาวกของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า
พระองค์ ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ ก่อน� 22 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา
เถิด ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด�
19

พายุสงบลงด้วยพระดํารัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก 8:22-25)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงเรือ พวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 24 ดู เถิด เก
ิดพายุ ใหญ่ในทะเลจนคลื่นซัด ท่วมเรือ แต่ พระองค์ บรรทมหลั บอยู่ 25 และพวกสาวก
ของพระองค์ ได้ มาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราเถิด เรา
กําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว � 26 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง หวาดกลัว โอ
เจ้าผูมี
้ ความเชื่อน้ อย� แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบ
ทัว่ ไป 27 คนเหล่านั ้นกอั
็ ศจรรย์ใจพูดกนว
ั ่า “ท่านผูนี
้ ้ เป็นคนอย่างไรหนอ จนชัน
้ ลมและ
ทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
23

คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)
ครัน
้ พระองค์ ทรงข้ามฟากไปถึง แดนกาดาราแล้ว มี คนสองคนที่ มี ผี สิ งได้ ออก
จากอุโมงค์ ฝังศพมาพบพระองค์ พวกเขาดุรา้ ยนั ก จนไม่มี ผู้ใดอาจผ่านไปทางนั ้นได้
29 ดู เถิด เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซู ผู้ เป็ น พระบุตรของพระเจ้า เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั
บท่านเล่า ท่านมาที่นี่ เพื่อจะทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ� 30 ไกลจากที่นั่นมีสุกรฝูง
ใหญ่กําลังหากินอยู่ 31 ผีเหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ถ้าท่านขับพวกเราออก ก็ขอ
ให้เข้าอยู่ในฝูงสุ กรนน
ั ้ เถิด� 32 พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั ้ นว่า “ไปเถอะ� ผีเหล่านั ้
นก ็ ออกไปเข้า สิง อยู่ ในฝูง สุ กร ดู เถิด สุกรทัง้ ฝูง นั ้ นก ็ วงิ่ กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไป
ในทะเล และจมนํ้าตายจนสิน
้ 33 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรก็ หนี เข ้า ไปในนคร เล่า บรรดาเหตุ
การณ์ ซึ่งเป็นไปนั ้น กับเหตุ ที่ เกิดขึ้นแก่ คนที ่มีผีเข้าสิงอยู่นั ้น 34 ดู เถิด คนทัง้ นครพา
กันออกมาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค์ แล้ว เขาจึ งอ้อนวอนขอให้พระองค์ ไปเสียจาก
เขตแดนของเขา
28
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พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)
และพระองค์ ก็ เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากไปยัง เมืองของพระองค์ 2 ดู เถิด เขาหามคน
อัมพาตคนหนึ่ ง ซึ่ง นอนอยู่ บนที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
ความเชื่อ ของเขาทัง้ หลาย จึง ตรัส กับ คนอัมพาตว่า “ลูก เอ๋ย จงชื่น ใจเถิด บาปของ
เจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� 3 ดู เถิด พวกธรรมาจารย์ บางคนคิด ในใจว่า “คนนี้ พู ด
1
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หมิน
่ ประมาท� 4 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า “เหตุไฉนท่านทั้ง
หลายคิดชั่วอยูใ่ นใจเล่า 5 ทีจะว่
่
า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จง
6
ลุกขึ้นเดินไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รูว่
้ า บุ
ตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้� (พระองค์ จึงตรัสสงั ่
คนอัมพาตว่า� “จงลุกขึ้นยกทีน
่ อนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขาจึงลุกขึ้นไปบ้านของตน
8 เมื่อ ประชาชนเป็ นอ ัน มากเห็น ดัง นั ้น เขาก็ อัศจรรย์ ใจ แล ้ว พากัน สรรเสริญ พระเจ้า
ผู้ได้ทรงประทานสิทธิอาํ นาจเช่นนั ้นแก่มนุษย์
ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เลยที่ นั่น ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น ชายคนหนึ่ ง ชื่ อม ัทธิ วน ั ่งอยู่
ที่ ด่านเก็บ ภาษี จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้น ตามพระองค์
ไป 10 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู เอนพระกายลงเสวยอยู่ ในเรือน ดู เถิด มี คนเก็บ ภาษี และ
คนบาปอื่นๆหลายคนเข้า มาเอนกายลงร่วมสํารับก ับ พระองค์ และกับ พวกสาวกของ
พระองค์ 11 เมื่อ พวก ฟา ริ สี เห ็น แล้ว ก็ กล ่าว แก่ พวก สาวก ของ พระองค์ ว่า “ทําไม
อาจารย์ ของท่านจึง รับ ประทานอาหารร่วมกับ คนเก็บ ภาษี และคนบาปเล่า� 12 เมื่อ
พระเยซูทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงตรัสกับพวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บ
ป่วยต้องการหมอ 13 ท่านทั้งหลายจงไปเรียนรูค
้ วามหมายของข้อความที่ว่า ‘เรา
ประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา� ด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียก
คนชอบธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้ กล ับ ใจเสีย ใหม่� 14 แล ้ว พวกสาวกของยอห์
นมาหาพระองค์ทูลว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหารบ่อยๆ แต่
พวกสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหาร� 15 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “สหายของเจ้า
บ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาได้หรือ แต่วันนั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้า
บ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั้ นเขาจะถืออดอาหาร
9

คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนั ง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
เพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้ น เมื่อหดจะ
17
ทําให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีก
และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั ง
เก่า ถ้าทําอย่างนั้ นถุงหนั งจะขาด นํ้าองุน
่ จะรัว
่ ทั้งถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย แต่เขา
ย่อมเอานํ้าองุน
่ ใหม่ใส่ในถุงหนั งใหม่ แล้วท้ง
ั สองอย่างก็อยูด
่ ีด้วยกันได้�
16 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า

หญิง เป็น โรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัส ฟื้ นขึ้น จากความตาย (มก 5:2243; ลก 8:41-56)
18 เมื่อ พระองค์ กําลัง ตรัส คํา เหล่า นี้ แก่ เขานั ้น ดู เถิด มี ขุนนางคนหนึ่ ง มานมัสการ
พระองค์ แล้วทูลว่า “ลูกสาวของข้าพระองค์ พ่ง
ึ ตาย ขอพระองค์ เสด็จไปวางพระหัตถ์
ของพระองค์บนตัวเขา แล้วเขาจะฟื้ นขึ้นอีก� 19 ฝ่ายพระเยซู จึงทรงลุกขึ้นเสด็จตาม
เขาไป และพวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามไปด้วย 20 ดู เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรค
ตกเลือดได้สิ บสองปี มาแล้วแอบมาข้างหลัง ถู กต้องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะนาง
คิดในใจว่า “ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั ้น เราก็จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซู
ทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงชื่นใจเถิด ความเชื่อ
ของเจ้า ทําให้ เจ้ าหายเป็น ปกติ� นั บ ตัง้ แต่ เวลานั ้น ผู้ หญิง นั ้ นก ็ หายป่วยเป็น ปกติ
23 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเรือนของขุนนางนั ้น ทอดพระเนตรเห็น พวกเป่า ปี่ และ
คนเป็ นอ ัน มากชุ ลม ุ นก ัน อยู่ 24 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงถอยออกไปเถิด ด้วย
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ว่าเด็กหญิงคนนี้ ยง
ั ไม่ตาย เป็นแต่นอนหลับอยู่� เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์
25 แต่ เมื่อ ทรงขับ ฝูง คนออกไปแล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปจับ มือ เด็ก หญิง และเด็ก
หญิงนั ้นก็ลุกขึ้น 26 แล้วกิตติศัพท์นี้ ก็ลือไปทัว่ แคว้นนั ้น
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
ก็มีชายตาบอดสองคนตามพระองค์มาร้องว่า “บุ
ตรดาวิด เจ้าข้า ขอเมตตาข้า พระองค์ ทัง้ หลายเถิด� 28 และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไป
ในเรือน ชายตาบอดทัง้ สองก็เข้ามาหาพระองค์ พระเยซูตรัสถามเขาว่า “เจ้าเชื่อหรือ
ว่า เราสามารถจะกระทํา การนี้ ได้ � เขาทูล พระองค์ ว่า “เชื่อ พระเจ้า ข้า� 29 แล ้ว
พระองค์ ทรงถูก ต้องตาของพวกเขาตรัสว ่า “ให้ เป็น ไปตามความเชื่อ ของเจ้า เถิด�
30 แล้วตาของพวกเขาก็กลับเห็นดี พระเยซูได้ทรงกําชับเขาอย่างแข็งขันว่า “จงระวัง
อย่า ให้ ผู้ ใดรู เลย
้
� 31 แต่ เมื่อ เขาไปจากที่ นั่น แล้ว ก็ เผยแพร่กิตติศัพท์ ของพระองค์
ทัว่ แคว้นนั ้น 32 ขณะเมื่อพระเยซู และเหล่าสาวกกําลังเสด็จออกไปจากที่ นั ่น ดูเถิด มี
ผูพาคนใบ้
้
คนหนึ่ งที่มีผีสิงอยูม
่ าหาพระองค์ 33 เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นกพู
็ ดได้
34
หมูคนก็
่
อัศจรรย์ใจพูดกนว
ั ่า “ไม่เคยเห็นการกระทําเช่นนี้ ในอิสราเอลเลย� แต่พวก
ฟาริสีกล่าวว่า “คนนี้ ขับผีออกด้วยฤทธิข
์ องนายผี�
27 ครัน
้ พระเยซู เสด็จไปจากที่นั ่น

คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
พระเยซู ได้ เสด็จ ดําเนิ น ไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสัง่ สอนในธรรม
ศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐ แห่ งอาณาจั กรน น
ั ้ ทรงรักษาโรคและความป่วย
36
ไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรง
สงสารเขา ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผูเลี
้ ้ยง 37 แล้วพระองค์ตรัส
กับพวกสาวกของพระองค์ว่า “การเก็บเกีย
่ วนั้ นเป็นการใหญ่นั กหนา แต่คนงานยัง
น้ อยอยู่ 38 เหตุ ฉะนั้ น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้าของการเก็บ
เกีย
่ วนั้ น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกีย
่ วของพระองค์�
35
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ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
เมื่อ พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนของพระองค์ มาแล้ว พระองค์ ก็ ประทาน
อํานาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รก
ั ษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้
2 อัครสาวกสิบ สองคนนั ้ นม ีช่ ื อด ัง นี้ คนแรกชื่อ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตร กับ อัน ดรู ว ์น้อง
ชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้ องชายของเขา 3 ฟี ลิปและบารโธโลมิ
ว โธมัส และมัทธิว คนเก็บ ภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผ ู้ ที่ มี ชื่ออ ี กว่า
ธัดเดอัส 4 ซีโมนชาวคานาอันและยูดาสอิสคาริโอทผู้ที่ได้ทรยศพระองค์นั ้น 5 สิบสอง
คนนี้ พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสัง่ เขาว่า “อย่าไปทางทีไ่ ปสูพ
่ วกต่างชาติ และอย่า
เข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย 6 แต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล
ดี กว่า 7 จงไปพลางประกาศพลางว่า ‘อาณาจักรแห่ง สวรรค์ มาใกล้ แล้ว � 8 จง
รักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้น และจงขับ
ผี ให้ ออก ท่านทั้ง หลายได้ รบ
ั เปล่าๆ ก็ จงให้ เปล่าๆ 9 อย่า หาเหรียญทองคํา หรือ
เงิน หรือ ทองแดงไว้ ในไถ้ ของท่าน 10 หรือ ย่ามใช้ ตามทาง หรือ เสื้อ คลุม สองตัว
หรือรองเท้า หรือไม้เท้า เพราะว่าผู้ทํางานสมควรจะได้อาหารกิน 11 เมื่อท่านมา
ถึง นครใดหรือ เมืองใด จงสืบด ู วา
่ ใครเป็น คนเหมาะสมในที่นั้ น แล ้ว จงไปอาศัยก
1
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ับผู้น้ั นจนกว่าจะจากไป 12 ขณะเมื่อท่านขึ้นเรือน จงให้พรแก่ครัวเรือนนั้ น 13 ถ้า
ครัว เรือนนั้ น สมควรรับ พร ก็ ให้ สันติ สุข ของท่านอยู่ กับ เรือนนั้ น แต่ ถ้า ครัว เรือน
นั้ นไม่สมควรรับพร ก็ให้สันติสุขน้ันกลับคืนมาสู่ท่าน 14 ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทั้ง
หลายและไม่ฟง
ั คําของท่าน เมื่อจะออกจากเรือนนั้ นเมืองนั้ น จงสะบัดผงคลี ที่ติ
ดเท้า ของท่านออกเสีย 15 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษานั้ น โทษ
ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่าโทษของเมืองนั้ น 16 ดูเถิด เราใช้
พวกท่านไปดุจแกะอยูท
่ ่ามกลางฝูงสุนัขป่า เหตุฉะนั้ นท่านจงฉลาดเหมือนงู และ
ไม่ มี ภัย เหมือนนกเขา 17 แต่ จงระวัง ผู้คนไว้ ให้ ดี เพราะพวกเขาจะมอบท่านทั้ง
หลายไว้กับศาล และจะเฆีย
่ นท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และท่านจะถูกนําตัว
ไปอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็นแก่ เรา เพื่อท่านจะได้ เป็นพยานต่อ
เขาและต่อคนต่างชาติ 19 แต่เมื่อเขามอบท่านไว้นั้ น อย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไร
หรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลา คําทีท
่ ่านจะพูดนั้ นจะทรงประทานแก่ท่านในเวลา
นั้ น 20 เพราะว่า ผู้ ที่ พู ดม ิ ใช่ ตั วท ่านเอง แต่ เป็น พระวิญญาณแห่ง พระบิดาของ
ท่าน ผูตรั
้ สทางท่าน 21 แม้ว่าพีก็
่ จะมอบน้ องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูก และลู
กกจ
็ ะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 22 ท่านจะถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะ
เห็นแก่นามของเรา แต่ผูใดที
้
ท
่ นได้ถึงทีส
่ ุด ผูนั
้ ้ นจะรอด 23 แต่เมื่อเขาข่มเหงท่าน
ในเมืองนี้ จงหนี ไปยังอีกเมืองหนึ่ ง เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนที่ท่านจะไป
ทั่วเมืองต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ปัญหาของสาวก

ศิษย์ ไม่ ใหญ่ กว่า ครู และทาสไม่ ใหญ่ กว่า นายของตน 25 ซึ่ง ศิษย์ จะได้ เป็น
เสมอครู ของตน และทาสเสมอนายของตนก็ พออยู่ แล้ว ถ้า เขาได้ เรียกเจ้า บ้า
นว่าเบเอลเซบู ล เขาจะเรียกลู กบ ้า นของเขามากยิ่ง กว่า นั้ น สัก เท่าใด 26 เหตุ
ฉะนั้ นอย่ากลัวเขา เพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผย หรือการลั บที่
จะไม่เผยให้ประจักษ์ 27 ซึ่งเรากล่าวแก่ พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่สว่าง
และซึ่งท่านได้ยน
ิ กระซิบทีหู
่ ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อย่ากลัว
ผูที
้ ฆ่
่ าได้แต่กาย แต่ไม่มอํ
ี านาจทีจ
่ ะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผูทรงฤทธิ
้
์
29
ที่จะให้ท้ังจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้
นกกระจอกสองตัวเขาขายบาท
หนึ่ งม ิ ใช่ หรือ แต่ ถ้า พระบิดาของท่านไม่ ทรงเห็น ชอบ นกนั้ น แม้ สก
ั ตัว เดียวจะ
ตกลงถึ งด ิ นก ็ ไม่ ได้ 30 ถึง ผมของท่านทั้ง หลายก็ ทรงนั บ ไว้ แล ้ วท ุก เส้น 31 เหตุ
ฉะนั้ น อย่า กลัว เลย ท่านทั้ง หลายก็มีค่า กว่า นกกระจอกหลายตัว 32 เหตุ ดัง นั้ น ผู้
ใดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้น้ั นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ ด้วย 33 แต่ ผู้ ใดจะปฏิเสธเราต่อ หน้า มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้ น้ั น ต่อ พระ
พักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย
24

พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา

อย่า คิด ว่า เรามาเพื่อ จะนํา สันติภาพมาสู่ โลก เรามิ ได้ นํา สันติภาพมาให้ แต่
เรานํา ดาบมา 35 ด้วยว่า เรามาเพื่อ จะให้ ลูกชายหมางใจกับ บิดาของตน และ
ลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่สามี 36 และผูที
้ อ
่ ยูร่
่ วมเรือน
37
เดียวกัน ก็จะเป็นศัตรูต่อกัน
ผู้ใดที่รกบ
ั ิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมกับเรา
และผู้ ใดรักบ ุตรชายหญิง ยิ่ง กว่า รัก เรา ผู้ นั้ นก ็ ไม่ สมกับ เรา 38 และผู้ ใดที่ ไม่ รับ
34
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เอากางเขนของตนตามเราไป ผู้ นั้ นก ็ ไม่ สมกับ เรา 39 ผู้ ที่ จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด
จะกลับ เสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ที่ สู้ เสีย ชีวต
ิ ของตนเพราะเห็น แก่ เราก็จะได้ ชีวิต รอด 40 ผู้
ที่ รั บท ่า นทั้ง หลายก็ รบ
ั เรา และผู้ ที่ รับ เราก็ รบ
ั พระองค์ ที่ ทรงใช้ เรามา 41 ผู้ ที่
รับ ศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่ง ศาสดาพยากรณ์ นั้ น ก็ จะได้ บําเหน็ จ อย่างที่
ศาสดาพยากรณ์ พึงได้รับ และผูที
้ รั
่ บผูช
้ อบธรรมเพราะนามแห่งผูช
้ อบธรรมนั้ น ก็
42
จะได้ บําเหน็ จ อย่างที่ ผู้ ชอบธรรมพึง ได้ รับ
และผู้ ใดจะเอานํ้า เย็น สัก ถ้วยหนึ่ ง
ให้คนเล็กน้ อยเหล่านี้ คนใดคนหนึ่ งด่ ม
ื เพราะนามแห่งศิษย์ของเราเราบอกความ
จริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้ นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้�
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1 ต่อมาเมื่อพระเยซูตรัสสัง
่ สาวกสิบสองคนของพระองค์เสร็จแล้ว พระองค์ได้เสด็จ

จากที่นั่นไปเพื่อจะสัง่ สอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)

2 ฝ่ายยอห์น เมื่อ ติ ดอย ู่ ในเรือนจํา ได้ ยน
ิ ถึ งกิจการของพระคริสต์

จึงได้ ใช้สาวกสอง
คนของท่านไป
“ท่านเป็นผูที
้ ่จะมานั ้นหรือ หรือเราจะต้องคอยหา
ผู้ อื่น � 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบพวกเขาว่า “จงไปแจ้ง แก่ ยอห์ นอ ีก ครัง
้ ถึง สิ่ง ที่ ท่าน
5
ได้ยน
ิ และได้ เห็น คือ ว่า คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดิน ได้ คนโรคเรื้อนหาย
สะอาด คนหู หนวกได้ยน
ิ ได้ คนตายแล้ว เป็น ขึ้น มา และข่าวประเสริฐ ก็ ประกาศ
6
แก่ คนอนาถา บุ คคลผู้ ใดไม่ สะดุด เพราะเรา ผู้ นั้ น เป็นสุข� 7 ครัน
้ สาวกเหล่า
นั ้น ไปแล้ว พระเยซู เริม
่ ตรัส กับ คนหมู่ นั้น ถึง ยอห์ นว ่า “ท่านทั้ง หลายได้ ออกไปใน
ถิ่น ทุ รก ัน ดารเพื่ อด ู อะไร ดู ต้ นอ ้อ ไหวโดยถูก ลมพัด หรือ 8 แต่ ท่านทั้ง หลายออก
ไปดู อะไร ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ อ นิ่ ม ก็ อยู่ ในพระ
นิ เวศของกษั ตริย์ 9 แต่ ท่านทั้ง หลายออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่
ที เดียวและเราบอกท่านว่า ท่านนั้ น เป็น ยิ่ง กว่า ศาสดาพยากรณ์ เสี ยอ ีก 10 คือ ผู้
นั้ น เองที่ พระคัมภีร ์ได้ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั้ น
จะเตรียมทางของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 11 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ในบรรดาคนซึ่ง เกิด จากผู้ หญิง มานั้ น ไม่มี ผู้ ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา
แต่ว่าผูที
้ ตํ
่ ่ าต้อยทีส
่ ุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก 12 และ
ตั้งแต่ สม ัย ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาถึง ทุก วัน นี้ อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ก็ เป็น สิ่ง ที่
คนได้ แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ ที่ ใจร้อนรนก็ เป็น ผู้ ที่ ชิ งเอาได้ 13 เพราะคํา
ของศาสดาพยากรณ์ ท้ัง หลายและพระราชบัญญั ติ ได้ พยากรณ์ มาจนถึง ยอห์น นี้
14 ถ้า ท่านทั้ง หลายจะยอมรับ ในเรื่องนี้ ก็ ยอห์น นี้ แหละเป็น เอลี ยาห์ ซ่ ง
ึ จะมานั้ น
15 ใครมีหู จงฟังเถิด 16 เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็ก
นั่ งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อน 17 กล่าวว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิ
ได้เต้นรํา พวกฉั นได้พิลาปรํ่าไห้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้ครํ่าครวญ� 18 ด้วย
ว่ายอห์นมาก็ไม่ได้กินหรือด่ ม
ื และเขาว่า ‘มีผีเข้าสิงอยู�
่ 19 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้
งกินและดื่ม เขาก็ว่า ‘ดู เถิด นี่ เป็นคนกินเติบและดื่ มน้ า
ํ องุน
่ มาก เป็นมิตรสหาย
กับ คนเก็บ ภาษี และคนบาป� แต่ พระปัญญาก็ ปรากฏว่า ชอบธรรมแล้ว โดยผล
แห่งพระปัญญานั้ น�
3 ทูลถามพระองค์ว่า

การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
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20 แล้วพระองค์ก็ทรงตัง
้ ต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิ์

เป็น ส่วนมาก เพราะเขามิ ได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ 21 “วิบัติ แก่ เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติ แก่
เจ้า เมืองเบธไซอิด า เพราะถ้า การอิทธิฤทธิ์ซึ่ง ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า ได้ กระทํา
ในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองจะได้น่ ง
ุ ห่มผ้ากระสอบ นั่ งบนขี้
22
เถ้า กล ับ ใจเสีย ใหม่ นานมาแล้ว
แต่ เราบอกเจ้า ว่า ในวัน พิพากษา โทษเมือง
ไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่า โทษของเจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนา
อุม ซึ่ง ถูก ยกขึ้น เทียมฟ้า แล้ว เจ้ าจะต้องลงไปถึง นรกต่างหาก ด้วยว่าการอิทธิ
ฤทธิ์ ซึ่ง ได้ กระทํา ใน ท่ามกลาง เจ้า นั้ น ถ้า ได้ กระทํา ใน เมือง โส โดม เมือง นั้ น จะ
ได้ ตั้ง อยู่ จนทุก วัน นี้ 24 แต่ เราบอกเจ้า ว่า ในวัน พิพากษา โทษเมืองโสโดมจะ
เบากว่า โทษของเจ้า� 25 ขณะนั ้น พระเยซู ทูล ตอบว่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น
เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์
ได้ ทรงปิดบัง สิ่ง เหล่า นี้ ไว้ จากผู้ มี ปัญญาและผู้ ฉลาด และได้ สา
ํ แดงให้ ผู้ น้ อยรู ้
26 ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น อย่างนั้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของ
พระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรูจ
้ ักพระ
บุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรูจ
้ ักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ใดก็ตาม
ทีพระบุ
่
ตรประสงค์จะสําแดงให้รู ้
การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่
บรรดาผู้ ทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนั ก จงมาหาเรา และเราจะให้
ท่านทั้งหลายหายเหนื่ อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา
เพราะว่า เรามี ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้ง หลายจะพบที่ สงบสุข ในใจ
ของตน 30 ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา�
28
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พระคริสต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
ในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ ไปในนาในวัน สะบาโต และพวกสาวกของพระองค์ หว
ิ
จึง เริม
่ เด็ด รวงข้าวมากิน 2 แต่ เมื่อ พวกฟาริสี เห ็น เข้า เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด
สาวกของท่านทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ในวัน สะบาโต� 3 พระองค์ จึง ตรัส กับ
เขาว่า “พวกท่านยัง ไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่ง ดาวิด ได้ กระทํา เมื่อ ท่านและพรรคพวกหิว
4 ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า รับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง
พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ ไม่ ให้ ท่านและพรรคพวกรับ ประทาน ควรแต่ ปุ โรหิต พวก
เดียว 5 ท่านทั้ง หลายไม่ ได้ อ่านในพระราชบัญญั ติ หรือ ที่ วา
่ ในวัน สะบาโตพวก
ปุโรหิตในพระวิหารดูหมิ่นวันสะบาโตแต่ไม่มความผิ
ี
ด 6 แต่เราบอกท่านทั้งหลาย
ว่า ที่ นี่ มี ผู้ หน ่ง
ึ เป็น ใหญ่ กว่า พระวิหารอีก 7 แต่ ถ้า ท่านทั้ง หลายได้ เข ้า ใจความ
หมายของข้อ ที่ ว่า ‘เราประสงค์ ความเมตตา ไม่ ประสงค์ เครื่องสัตวบู ชา � ท่านก็
คงจะไม่กล่าวโทษคนทีไม่
่ มความผิ
ี
ด 8 เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อ
วันสะบาโต�
ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
9 แล้วเมื่อพระองค์ ได้ เสด็จไปจากที่ นั ่น พระองค์ ก็ เข้าไปในธรรมศาลาของเขา 10 ดู
เถิด มีชายคนหนึ่ งมือข้างหนึ่ งลีบ คนทัง้ หลายถามพระองค์ว่า “การรักษาโรคในวันสะ
บาโตนั ้นพระราชบัญญัติห้ามไว้หรือไม่� เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 11 พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวน้น
ั ตกบ่อในวันสะ
1
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บาโต ผูนั
้ ้ นจะไม่ฉุ ดลากแกะตัวน้น
ั ขึ้นหรือ 12 มนุษย์คนหนึ่ งย่อมประเสริฐยิ่งกว่า
แกะมากเท่าใด เหตุ ฉะนั้ น จึง ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ ให้ ทําการดี ได้ ในวัน สะ
บาโต� 13 แล้วพระองค์ ก็ ตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็ เหย
ียดออก และมือ นั ้ นก ็ หายเป็น ปกติ เหมือ นมื ออ ีก ข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริสี ก็ ออกไป
ปรึกษากันถึงพระองค์ว่า จะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้
ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย

แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบ พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ออกไปจากที่ นั ่น และคนเป็ นอ ัน
มากก็ตามพระองค์ ไป พระองค์ ก็ ทรงรักษาเขาให้ หายโรคสิน
้ ทุก คน 16 แล ้ว พระองค์
ทรงกําชับห้ามเขามิให้แพร่งพรายว่าพระองค์ คือผู้ใด 17 ทัง้ นี้ เพื่อคําที่ ได้ กล่าวไว้แล้ว
โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่งว่า 18 ‘ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกสรร
ไว้ ที่ รักของเรา ผู้ ซึ่ง จิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่าน
จะประกาศการพิพากษาแก่ พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และไม่รอ
้ งเสียง
ดัง ไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงของท่านตามถนน 20 ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็น
ควันแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะทําให้การพิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่างชาติจะ
วางใจในนามของท่าน�
15

ชายมี ผี สิ งได้ รบ
ั การรักษา พวกฟาริสี กล ่า วหาว่า เป็น โดยฤทธิ์อาํ นาจของเบเอล
เซบูล (มก 3:23-30; ลก 11:14-23)

ขณะ นั ้น เขา พา คน หนึ่ งม ี ผี เข ้า สิง อยู่ ทัง้ ตาบอด และ เป็น ใบ้ มา หา พระองค์
พระองค์ ทรงรักษาให้ หาย คนตาบอดและใบ้ นั้น จึง พูด จึง เห็น ได้ 23 และคนทัง้ ปวงก็
อัศจรรย์ใจถามกั นว่า “คนนี้ เป็น บุตรของดาวิดม ิ ใช่หรือ� 24 แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยน
ิ
ดัง นั ้ นก ็ พู ดก ั นว ่า “ผู้ นี้ ขับ ผี ออกได้ ก็ เพราะใช้ อาํ นาจเบเอลเซบู ล ผู้ เป็น นายผี นั ้น �
25 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขาจึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่ง
แตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป เมืองใดๆหรือ ครัว เรือนใดๆซึ่ง แตกแยกกันเองจะ
ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ 26 และถ้า ซาตานขับ ซาตานออกมั นก ็ แตกแยกกัน ในตัว มัน เอง แล
้ วอาณาจักรของมัน จะตั้ง อยู่ อย่างไรได้ 27 และถ้า เราขับ ผี ออกโดยเบเอลเซบู
ล พวกพ้องของท่านทั้ง หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั้ น พวก
พ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน 28 แต่ ถ้า เราขับ ผี ออกด้วย
พระวิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว 29 หรือใครจะ
เข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่
จะจับคนที่มีกําลังมากนั้ นมัดไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้ นได้ 30 ผู้
ที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้
กระจัดกระจายไป
22

ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
เราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคําหมิ่นประมาททุก
อย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คําหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง
โปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ 32 ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้ นได้ แต่
ผู้ ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะทรงโปรดยกให้ ผู้ นั้ น ไม่ ได้ ทั้ง โลกนี้ โลก
หน้า
31 เพราะฉะนั้ น

คําพูดที่ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-45)
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จงกระทํา ให้ ต้นไม้ ดี และผลของต้นไม้ น้ั น ดี หรือ กระทํา ให้ ต้นไม้ เลวและผล
ของต้นไม้ น้ั น เลว เพราะเราจะรูจ
้ ัก ต้นไม้ ด้วยผลของมัน 34 โอ ชาติ งู ร้าย เจ้ า
เป็น คนชั่ว แล้ว จะพูด ความดี ได้ อย่างไร ด้วยว่า ปากย่อมพูด จากสิ่ง ที่ เต็ม อยู่ ใน
ใจ 35 คนดี ก็เอาของดี มาจากคลั งดีแห่งใจนั้ น คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังชั่ว
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
หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้ น ก็เพราะวาจาของเจ้า�
33

โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
“อาจารย์เจ้าข้า พวก
ข้าพเจ้า อยากจะเห็น หมายสําคัญ จากท่าน� 39 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คนชาติ
ชั่วและเล่นชูแ
้ สวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่เขา เว้น
ไว้ แต่ หมายสําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ 40 ด้วยว่า ‘โยนาห์ ได้ อยู่ ในท้อง
ปลาวาฬสามวัน สามคืน� ฉั นใด บุ ตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่น ดิน สามวัน สามคืน
ฉั นนั้ น 41 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าว
โทษเขา ด้วยว่าชาวนี นะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และ
ดู เถิด ผู้ เป็น ใหญ่ กว่า โย นาห์ อยู่ ที่ นี่ 42 นา งกษั ตริ ย์ ฝ่าย ทิศ ใต้ จะ ลุก ขึ้น ใน วัน
พิพากษาพร้อมกับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า พระนางนั้ น ได้ มาจาก
ทีส
่ ุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติ ปัญญาของซาโลมอน และดู เถิด ผู้เป็นใหญ่
กว่าซาโลมอนก็อยูที
่ น
่ ี่
38 คราวนั ้ นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีทูลว่า

บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)

43 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผูใ
้ ดแล้ว มันกท
็ ่องเทีย
่ วไปในทีกั
่ นดาร เพื่อแสวงหา

ที่หยุดพักแต่ไม่พบเลย 44 แล้วมันก็กล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้
ออกมานั้ น� และเมื่อมันมาถึงก็เห็นเรือนนั้ นว่าง กวาดและตกแต่งไว้แล้ว 45 มัน
จึงไปรับเอาผีอ่ ืนอีกเจ็ดผีรา
้ ยกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่ น และในที่สุดคน
นั้ นก็ตกทีน
่ ่ั งร้ายกว่าตอนแรก คนชาติช่วน
ี้ จะเป็นอย่างนั้ น�
ั ก็
ผูประพฤติ
้
ตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนญาติพีน้
่ องของพระคริสต์
(มก 3:31-35; ลก 8:19-21)
46 ขณะที่ พระองค์ ยัง ตรัส กับ ประชาชนอยู่ นั ้น ดู เถิด มารดาและพวกน้ องชายของ
พระองค์ พากันมายืนอยู่ภายนอกประสงค์ จะสนทนากับพระองค์ 47 แล้วมีคนหนึ่ งทูล
พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ ยน
ื อยู่ ข้างนอกประสงค์ จะ
48
สนทนากับพระองค์� แต่ พระองค์ ตรัสตอบผู้ที่ ทูลพระองค์ นั้นว่า “ใครเป็นมารดา
ของเรา ใครเป็น พี่ น้องของเรา� 49 พระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ไปทางพวกสาวก
ของพระองค์ และตรัสว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น มารดาและพี่ น้องของเรา 50 ด้วยว่า ผู้ ใด
จะกระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั้ นแหละเป็นพี่น้อง
ชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)
ในวัน นั ้น เองพระเยซู ได้ เสด็จ จากเรือนไปประทั บท ี่ ชายทะเล 2 มี คนพากัน มาหา
พระองค์มากนั ก พระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือ และบรรดาคนเหล่านั ้ นก็ยน
ื อยู่
1
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บนฝั่ ง 3 แล ้ว พระองค์ ก็ ตรัส กับ เขาหลายประการเป็น คํา อุปมาว่า “ดู เถิด มี ผู้ หว่าน
คนหนึ่ งออกไปหว่านพืช 4 และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้ว
นกก็ มาก ิน เสีย 5 บ้างก็ ตกในที่ ซ่ึ งม ี พ้ น
ื หิน มี เนื้ อด ิน แต่ น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็ว
เพราะดินไม่ลึก 6 แต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจึงเหีย
่ วไป 7 บ้าง
8
ก็ ตกกลางต้น หนาม ต้น หนามก็ งอกขึ้น ปกคลุม เสีย บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ว เกิด
ผล ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง 9 ใครมีหูจงฟังเถิด� 10 ฝ่ายพวก
สาวกจึง มาทูล พระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ ตรัส กับ เขาเป็น คํา อุปมา� 11 พระองค์
ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะว่า ข้อ ความลึ กล ับ ของอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ทรงโปรดให้
ท่านทั้ง หลายรู ้ ได้ แต่ คนเหล่า นั้ น ไม่ โปรดให้ รู ้ 12 ด้วยว่า ผู้ ใดมี อยู่ แล้ว จะเพิ่ม
เติมให้คนนั้ นมีเหลือเฟือ แต่ผูใดที
้
ไม่
่ มนั
ี ้ น แม้ว่าซึ่งเขามีอยูจะต้
่
องเอาไปจากเขา
13 เหตุฉะนั้ น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา เพราะว่าถึงเขาเห็นกเ็ หมือนไม่เห็น
ถึง ได้ ยิ นก ็ เหมือนไม่ ได้ ยิน และไม่ เข้าใจ 14 คํา พยากรณ์ ของอิส ยาห์ ก็ สําเร็จ ใน
คนเหล่านั้ นที ่ ว่า ‘พวกเจ้า จะได้ ยิ นก ็ จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็จริง แต่ จะไม่ รับ รู ้
15 เพราะว่า ชนชาติ นี้ กลายเป็น คนมี ใจเฉื่ อยชา หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิ ด เกรง
ว่า ในเวลาใดเขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วย
จิตใจของเขา และจะหัน กลับ มา และเราจะได้ รก
ั ษาเขาให้ หาย � 16 แต่ ตาของ
ท่านทั้ง หลายก็ เป็นสุข เพราะได้ เห็น และหู ของท่านก็ เป็นสุข เพราะได้ ยิน 17 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ ชอบธรรมเป็ นอ ัน มาก
ได้ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง ท่านทั้ง หลายเห็น อยู่ นี้ แต่ เขามิ เคยได้ เห็น และอยากจะ
ได้ยน
ิ ซึ่ง ท่านทั้ง หลายได้ ยิน แต่ เขาก็มิ เคยได้ ยิน 18 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจง
ฟังคํา อุปมาว่าด้วยผู้ หว่านพื ชน้น
ั 19 เมื่อ ผู้ใดได้ยน
ิ พระวจนะแห่ งอาณาจั กรน้น
ั
แต่ ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้ นไปเสีย นั่ นแหละได้ แก่
ผู้ซึ่งรับเมล็ดริมหนทาง 20 และผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกในที่ดิ นซึ่งมีพ้ น
ื หินนั้ น ได้แก่ บุ
คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะ แล้ว ก็รับท ั นที ด้วยความปรีดี 21 แต่ ไม่มี รากในตัว เองจึง
ทนอยู่ชั่วคราว และเมื่อเกิดการยากลําบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะ
นั้ น ต่อมาเขาก็เลิกเสีย 22 ผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกกลางหนามนั้ น ได้แก่ บุ คคลที่ได้ ฟัง
พระวจนะ แล ้ว ความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่ง ทรัพย์ สมบัติ ก็
รัด พระวจนะนั้ น เสีย และเขาจึง ไม่ เกิด ผล 23 ส่วนผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในดิน ดี นั้ น
ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะและเข้าใจ คนนั้ นก ็ เก ิด ผลร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า
บ้าง สามสิบเท่าบ้าง�
คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
พระองค์ ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้ เขาทัง้ หลายฟัง ว่า “อาณาจักรแห่ง สวรรค์
เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ งได้หว่านพืชดีในนาของตน 25 แต่เมื่อคนทั้งหลายนอน
หลั บอย ู่ ศัตรู ของคนนั้ น มาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวสาลี น้ั น ไว้ แล้ว ก็ หลบไป
26 ครัน
้ ต้น ข้าวนั้ น งอกขึ้น ออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ปรากฏขึ้น ด้วย 27 พวกผู้ รับ
ใช้แห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่าน
มิ ใช่ หรือ แต่ มี ข้าวละมานมาจากไหน� 28 นายก ็ ตอบพวกเขาว่า ‘นี้ เป็นการกระ
ทําของศัตรู� พวกผู้รับใช้จึงถามนายว่า ‘ท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและ
เก็บ ข้าวละมานหรือ� 29 แต่ นายตอบว่า ‘อย่า เลย เกล ื อกว่า เมื่อ กําลัง ถอนข้าว
ละมานจะถอนข้าวสาลีด้วย 30 ให้ทั้งสองจําเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกีย
่ ว และใน
24

มัทธิว 13:31
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เวลาเกีย
่ วนั้ นเราจะสั่งผู้เกย
ี่ วว่า “จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย
แต่ข้าวสาลีนั้ นจงเก็บไว้ในยุง
้ ฉางของเรา� ’ ”
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนเมล็ด พันธุ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ซึ่ง ชายคนหนึ่ ง เอาไปเพาะลงในไร่ ของตน
32 เมล็ดนั้ นที่จริงก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดท่ามกลาง
ผักทั้งหลาย และจําเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยูต
่ ามกิ่งก้านข
องต้นนั้ นได้�
31 พระองค์ ยังตรัสคําอุปมาอีกข้อหนึ่ งให้เขาฟังว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือน เชื้อ ซึ่ง ผู้ หญิง คน หนึ่ ง เอา มา เจือ ลง ใน แป้ง สาม ถัง จน แป้ง นั้ น ฟู ขึ้น
ทั้งหมด� 34 ข้อความเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ พระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นคําอุปมา และนอกจาก
คําอุปมา พระองค์มิได้ตรัสกับเขาเลย 35 ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดย
ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราจะอ้า ปากกล่าวคํา อุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่ง ปิด ซ่อนไว้
ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก�
33 พระองค์ ยังตรัสคําอุปมาให้เขาฟั งอีกข้อหนึ่ งว่า

ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
แล ้ว พระเยซู จึง ทรงให้ฝูง ชนเหล่า นั ้น จากไปและเสด็จ เข้าไปในเรือน พวกสาวก
ของพระองค์ ก็ มาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “ขอพระองค์ ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์
เข ้า ใจคํา อุปมาที่ วา่ ด้วยข้าวละมานในนานั ้น� 37 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ผู้ หว่าน
เมล็ดพืชดีน้ั นได้แก่บุตรมนุษย์ 38 นาน้น
ั ได้แก่โลก ส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่ลูกหลาน
แห่ งอาณาจั กร แต่ ข้าวละมานได้ แก่ ลูก หลานของมารร้าย 39 ศัตรู ผู้ หว่านข้าว
ละมานได้ แก่ พญามาร ฤดู เก ย
ี่ วได้ แก่ การสิ้น สุด ของโลกนี้ และผู้ เก ี่ยวนั้ นได้ แก่
40
พวกทูตสวรรค์
เหตุฉะนั้ น เขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไร ในการสิ้นสุด
ของโลกนี้ ก็ จะเป็น อย่างนั้ น 41 บุ ตรมนุษย์ จะใช้ พวกทูต สวรรค์ ของท่านออกไป
เก็บ กวาดทุก สิ่ง ที่ ทําให้ หลงผิด และบรรดาผู้ ที่ ทําความชั่ว ช้า ไปจากอาณาจักร
ของท่าน 42 และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่ นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ ว
ฟัน 43 คราวนั้ น ผู้ ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ ในอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจ ดวง
อาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
36

คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ ซ่อนไว้ ในทุ่ง
นา เมื่อมีผู้ใดพบแล้ วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดี จึงไปขายสรรพสิ่ง
ซึ่งเขามีอยู่ แล้วไปซื้อทุ่งนานั้ น
44

คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนพ่อค้า ที่ ไปหาไข่ มุ กอ
ย่างดี 46 ซึ่งเมื่อได้ พบไข่มุ กเม็ดหนึ่ งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไป
ซื้อไข่มุกนั้ น
45

คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
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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 ใน
ภาชนะ แต่ ที่ ไม่ ดี นั้ นก ็ ท้ิง เสีย 49 ในการสิ้น สุด ของโลกก็ จะเป็น อย่างนั้ น แหละ
พวกทูต สวรรค์ จะออกมาแยกคนชั่ว ออกจากคนชอบธรรม 50 แล ้ วจะทิ้ง ลงใน
เตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่ นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน� 51 พระเยซู ตรัสกับเขา
ว่า “ข้อความเหล่านี้ ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือ� เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “เข้าใจ
พระเจ้าข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ ตรัสกับเขาว่า “เพราะฉะนั้ น พวกธรรมาจารย์ทุ กคนที่
ได้รับการสั่งสอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว ก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้ง
ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�
47

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ

ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ได้ ตรัส คํา อุปมาเหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจากที่
นั ่น
พระองค์ ก็ สัง่ สอนในธรรม
ศาลาของเขา จนคนทัง้ หลายประหลาดใจแล้ว พู ดก ั นว ่า “คนนี้ มี สติ ปัญญาและการ
อิทธิ ฤทธิ์อย่างนี้ มาจากไหน 55 คนนี้ เป็น ลูก ช่างไม้ มิใช่ หรือ มารดาของเขาชื่อ มารีย์
มิใช่หรือ และน้ องชายของเขาชื่อยากอบ โยเสส ซีโมน และยูดาสมิใช่หรือ 56 และน้ อง
สาวทัง้ หลายของเขาก็อยูกั
่ บเรามิใช่หรือ เขาได้สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ มาจากไหน� 57 เขาทัง้
หลายจึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาด
ความนั บถือ เว้น แต่ ในบ้านเมืองของตน และในครัว เรือนของตน� 58 พระองค์ จึ
งมิได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิมากที
่นั ่น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ
์
53

54 เมื่อ พระองค์ เสด็จ มาถึ งบ ้านเมืองของพระองค์ แล้ว

14
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-9)

ครัง้ นั ้น เฮโรดเจ้า เมืองได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ ของพระเยซู 2 จึง กล่าวแก่ พวกคนใช้ ของ
ท่านว่า “ผู้ นี้ แหละเป็น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา ท่านได้ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง กระทํา การอิทธิฤทธิ์ได้ � 3 ด้วยว่า เฮโรดได้ จับ ยอห์ นม ัด แล้ว ขัง คุก
ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย สภรรยาของฟี ลิ ปน ้ องชายของตน 4 เพราะยอห์น เคย
ทูล ท่านว่า “ท่านผิด พระราชบัญญั ติ ที่ รับ นางมาเป็น ภรรยา� 5 ถึง เฮโรดอยากจะฆ่า
ยอห์นก็กลัวประชาชน ด้วยว่าเขาทัง้ หลายนั บถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6 แต่
เมื่อ วัน ฉลองวัน กําเนิ ด ของเฮโรดมาถึง บุ ตรสาวนางเฮโรเดีย สก็ เต้นรํา ต่อ หน้า เขา
ทัง้ หลาย ทําให้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึง สัญญาโดยปฏิญาณว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็ จะ
ให้สิ ่ง นั ้น 8 บุ ตรสาวก็ ทูล ตามที่ มารดาได้ สัง่ ไว้แล ้ วว ่า “ขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ
มาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั นที ่นี่ เพคะ� 9 ฝ่า ยกษั ตริย์เฮโรดก็ เศร้าใจ แต่ เพราะเหตุ ที่ ได้
ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่พวกที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันกับท่าน จึงออกคํา
สั งอน
่
ุญาตให้ 10 แล้วก็ ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก 11 เขาจึงเอาศีรษะของยอห์นใส่
ถาดมาให้ หญิง สาวนั ้น หญิง สาวนั ้ นก ็ เอาไปให้ มารดา 12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห์ นก ็
มารับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ
1

ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)

เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ จึง ลงเรือ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ไปยัง ที่ เปล ี่ยว
แต่ ลําพัง พระองค์ เมื่อ ประชาชนทัง้ ปวงได้ ยิน เขาก็ ออกจากเมืองต่างๆเดิน ตามพระ
13

มัทธิว 14:14
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องค์ ไป 14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่
พระองค์ ทรงสงสารเขา จึง ได้ ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้ หาย 15 ครัน
้ เวลาเย็น แล้ว
พวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่า “ที่นี่กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ ก็เย็นลงมาก
แล้ว ขอพระองค์ ทรงให้ ประชาชนไปเสีย เถิด เพื่อ เขาจะได้ ไปซื้อ อาหารตามหมู่บ้าน
สําหรับ ตนเอง� 16 ฝ่ายพระเยซู ตรัส กับ พวกสาวกว่า “เขาไม่ จําเป็น ต้องไปจากที่ นี่
พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� 17 พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “ที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่
ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั ้น� 18 พระองค์จึงตรัสว่า “เอาอาหารนั้ นมา
ให้เราทีนี
่ ่ เถิด� 19 แล้วพระองค์ทรงสัง่ ให้คนเหล่านั ้นนั ่งลงที่หญ้า เมื่อทรงรับขนมปัง
ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน น
ั ้ แล้ว ก็ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ทรงขอบพระคุ ณ
และหักขนมปังส่งให้เหล่ าสาวก เหล่ าสาวกก็แจกให้คนทัง้ ปวง 20 เขาได้กินอิมท
่ ุกคน
ส่วนเศษอาหารที่ ยงั เหลือ นั ้น เขาเก็บ ไว้ ได้ ถึง สิบ สองกระบุง เต็ม 21 ฝ่ายคนที่ ได้ รับ
ประทานอาหารนั ้นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)

ในทันใดนั ้น พระเยซู ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงเรือ ข้ามฟากไปก่อน
ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชนกลับ บ้าน 23 และเมื่อ ให้ ประชาชนเหล่า นั ้น ไปหมด
แล้ว พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาโดยลําพัง เพื่อ จะอธิษฐาน เมื่อ ถึง เวลาคํ่า พระองค์
ยัง ทรงอยู่ ที่ นั ่น แต่ ผู้ เดียว 24 แต่ ขณะนั ้น เรือ อยู่ กลางทะเลแล้ว และถูก คลื่น โคลง
เพราะทวนลมอยู่ 25 ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระเยซู จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง
เหล่าสาวก 26 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดําเนิ นมาบนทะเล เขาก็ตกใจนั ก พูดกั
นว ่า “เป็น ผี� เขาจึง ร้องอึง ไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้น พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย�
22

เปโตรสงสัยและจมลง
ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เป็น พระองค์ แน่ แล้ว ขอ
ทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนนํ้าไปหาพระองค์� 29 พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด� เมื่อ
เปโตรลงจากเรือ แล้ว เขาก็ เดิน บนนํ้า ไปหาพระเยซู 30 แต่ เมื่อ เขาเห็น ลมพัด แรงก็
กลัว และเมื่อ กําลัง จะจมก็ รอ
้ งว่า “พระองค์ เจ้าข้า ช่วยข้า พระองค์ ด้วย � 31 ในทันใด
นั ้น พระเยซู ทรงเอื้อมพระหัตถ์ จับ เขาไว้ แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “โอ คนมี ความเชื่อ น้ อย
เจ้ าสงสัย ทําไม� 32 เมื่อ พระองค์ กับ เปโตรขึ้น เรือ แล้ว ลมก็ สงบลง 33 เขาทัง้ หลาย
ที่ อยู่ ในเรือ จึง มานมัสการพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า จริง
แล้ว� 34 ครัน
้ พวกเขาข้ามฟากไปแล้ว ก็ มาถึงแขวงเยนเนซาเรท 35 เมื่อคนในสถาน
ที่ นั้ นร ู้ จัก พระองค์ แล้ว ก็ ใช้ คนไปบอกกล่าวทัว่ แคว้น นั ้น ต่างก็ พาบรรดาคนเจ็บ ป่วย
มาเฝ้า พระองค์ 36 เขาทูล อ้อนวอนขอพระองค์ โปรดให้ เขาได้ แตะต้องแต่ ชายฉลอง
พระองค์เท่านั ้น และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน
28

15
ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
ครัง้ นั ้น พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี ซึ่ง มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม มาทูล ถาม
พระเยซู ว่า 2 “ทําไมพวกสาวกของท่านจึง ละเมิด ประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ด้วยว่า เขามิ ได้ ล้างมือ เมื่อ เขารับ ประทานอาหาร� 3 แต่ พระองค์ ได้ ตรัส ตอบเขาว่า
“เหตุ ไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติ ของพระเจ้า ด้วยประเพณี ของพวกท่าน
1

มัทธิว 15:4
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ด้วยเล่า 4 เพราะว่าพระเจ้าได้ ทรงบัญญัติ ไว้ว่า ‘จงให้เกียรติ แก่ บิดามารดาของ
ตน� และ ‘ผู้ ใดด่า แช่ งบ ิ ดามารดาของตน ผู้ นั้ น ต้องถูก ปรับ โทษถึง ตาย� 5 แต่
พวกท่านกลับ สอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาว่า “สิ่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจ
เป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่ง นั้ น เป็น ของถวายแล้ว� 6 ผู้ นั้ น จึง ไม่ ต้องให้ เกียรติ บิ
ดามารดาของตน� อย่างนั้ น แหละท่านทั้ง หลายทํา ให้ พระบัญญั ติ ของพระเจ้า
เป็นหมันไปเพราะเห็นแก่ ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้าซื่อใจคด อิสยาห์
ได้ พยากรณ์ ถึง พวกท่านถูก แล้ วว ่า 8 ‘ประชาชนนี้ เข ้า มาใกล้ เราด้วยปากของ
เขา และให้เกียรติ เราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกลจากเรา 9 เขา
นมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญั ติ ของมนุษย์ มาอวดอ้างว่า
เป็นพระดํารัสสอน� ” 10 แล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่า “จงฟัง
และเข้าใจเถิด 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออก
มาจากปากนั้ นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน� 12 ขณะนั ้นพวกสาวกมาทูลพระองค์
ว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ว หรือ ว่า เมื่อ พวกฟาริสี ได้ ยิน คํา ตรัสน ัน
้ เขาแค้น เคืองใจ
นั ก� 13 พระองค์ จึงตรัสตอบว่า “ต้นไม้ใดๆทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสีย 14 ช่างเขาเถิด เขาเป็นผู้นําตาบอดนําทาง
คนตาบอด ถ้า คนตาบอดนําทางคนตาบอด ทั้ง สองจะตกลงไปในบ่อ� 15 ฝ่าย
เปโตรทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงโปรดอธิบายคํา อุปมานี้ ให้ พวกข้า พระองค์ ทราบเถิด�
16 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบว่า “ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ เข ้า ใจด้วยหรือ 17 ท่านยัง ไม่ เข ้า
ใจหรือว่า สิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป 18 แต่
สิ ่ง ที่ ออกจากปากก็ ออกมาจากใจ สิ ่ง นั้ น แหละทําให้ มนุษย์ เป็น มลทิน 19 ความ
คิด ชั่ว ร้าย การฆาตกรรม การผิด ผัว ผิด เมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การ
เป็น พยานเท็จ การพูด หมิ่น ประมาท ก็ออกมาจากใจ 20 สิ ่ง เหล่า นี้ แหละที่ ทําให้
มนุษย์ เป็น มลทิน แต่ ซึ่ง จะรับ ประทานอาหารโดยไม่ ล้า งมื อก ่อน ไม่ ทําให้ มนุษย์
เป็นมลทิน�
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มก 7:24-30)

21 แล้วพระเยซู เสด็จไปจากที่ นั่นเข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน 22 ดู

เถิด มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั ้นร้องทูลพระองค์ว่า “โอ พระองค์ผู้
ทรงเป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้า พระองค์ เถิด ลูกสาวของข้า พระองค์
มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลําบากยิง่ นั ก� 23 ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคําเดียว และพวก
สาวกของพระองค์ มาอ้อนวอนพระองค์ ทูล ว่า “ไล่ เธอไปเสีย เถิด เพราะเธอร้องตาม
เรามา� 24 พระองค์ ตรัสตอบว่า “เรามิได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแต่ แกะหลงของวงศ์
วานอิสราเอล� 25 ฝ่ายหญิงนั ้นก็มานมัสการพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรง
โปรดช่วยข้าพระองค์ เถิด� 26 พระองค์ จึงตรัสตอบว่า “ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยน
ให้แก่สุนัขก็ไม่ควร� 27 ผูหญิ
้ งนั ้นทูลว่า “จริงพระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขนัน
้ ย่อมกินเดน
ที่ ตกจากโต๊ะ นายของมัน� 28 แล ้ว พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “โอ หญิง เอ๋ย ความเชื่อ
ของเจ้า ก็ มาก ให้ เป็น ไปตามความปรารถนาของเจ้า เถิด� และลูกสาวของเขาก็
หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะนั ้น
ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)

พระเยซู จึง เสด็จ จากที่ นั่น มายัง ทะเลกาลิ ลี แล ้ว เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาทรงประทั
บที่นั ่น 30 และประชาชนเป็ นอันมากมาเฝ้าพระองค์ พาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คน
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พิการ และคนเจ็บ อื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แล ้ว พระองค์ ทรง
รักษาเขาให้ หาย 31 คนเหล่า นั ้น จึ งอ ัศ จรรย์ ใจนั ก เมื่อ เห็น คนใบ้ พู ดได้ คนพิการหาย
เป็น ปกติ คนง่อยเดิน ได้ คนตาบอดกลับ เห็น แล ้ว เขาก็ สรรเสริญ พระเจ้า ของชนชาติ
อิสราเอล
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)
ฝ่ายพระเยซู ทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์ มาตรัสว ่า “เราสงสารคนเหล่า นี้
เพราะเขาค้างอยู่ กับ เราได้ สามวัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน เราไม่ อยากให้ เขา
ไปเมื่อยังอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูล
พระองค์ ว่า “ในถิน
่ ทุรกันดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเป็ นอันมากนี้ ให้อิม
่
34
ได้� พระเยซู จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อนกับ
ปลาเล็กๆสองสามตัว� 35 พระองค์ จึง สัง่ ประชาชนให้นั่ง ลงที่ พื้น ดิน 36 แล ้ว พระองค์
ทรงรับ ขนมปัง เจ็ ดก ้อนและปลาเหล่า นั ้น มาขอบพระคุ ณ แล ้ว จึง ทรงหัก ส่ง ให้ เหล่ า
สาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชน 37 และคนทัง้ ปวงได้รบ
ั ประทานอิมท
่
ุกคน อาหารที่ เหลือ นั ้น เขาเก็บ ได้ เจ ็ ดกระบุง เต็ม 38 ผู้ ที่ ได้ รับ ประทานอาหารนั ้ นม ี ผู้
ชายสี่พันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก 39 พระองค์ตรัสสงั ่ ให้ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จลง
เรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา
32

16
พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)

1 พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอร้องให้พระองค์สําแดงหมาย

สําคัญ จากฟ้า สวรรค์ ให้ เขาเห็น 2 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “พอตกเย็น ท่านทั้ง
หลายพูดว่า ‘รุง
่ ขึ้นอากาศจะโปร่งดเี พราะฟ้าสีแดง� 3 ในเวลาเช้าท่านพูดว่า ‘วัน
นี้ จะเกิด พายุ ฝนเพราะฟ้า แดงและมัว� โอ คนหน้า ซื่อ ใจคด ท้องฟ้า นั้ น ท่านทั้ง
หลายยัง อาจสังเกตรู ้และเข้าใจได้ แต่ หมายสําคัญ แห่ง กาลนี้ ท่านกลับ ไม่ เข้าใจ
4 คนชาติช่ว
ั และเล่นชูแ
้ สวงหาหมายสําคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่เขา
เว้น ไว้แต่ หมายสําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ เท่านั้ น � แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ
ไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อข้ามฟากนั ้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)

“จงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
ให้ดี �
“เพราะเหตุ ที่ เรามิได้ เอาขนมปังมา� 8 ฝ่ายพระ
เยซู ทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่า “โอ ผู้มีความเชื่อน้ อย เหตุ ไฉนพวกท่านจึงปรึกษา
กัน และกัน ถึง เรื่องไม่ ได้ เอาขนมปัง มา 9 ท่านยัง ไม่ เข ้า ใจและจํา ไม่ ได้ หรือ เรื่อง
ขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคนนั้ น ท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง 10 หรือขนมปังเจ็
ดก้อนกับคนสีพ
่ ันคนนั้ น ท่านเก็บทีเ่ หลือได้กี่กระบุง 11 เป็นไฉนพวกท่านถึงไม่เข
้าใจว่า เรามิได้พูดกับท่านด้วยเรื่องขนมปัง แต่ได้ว่าให้ท่านระวังเชื้อแห่งพวกฟา
ริสีและพวกสะดูสีให้ดี� 12 แล้วพวกสาวกก็เข้าใจว่า พระองค์มิได้ตรัสสงั ่ เขาให้ระวัง
เชื้อขนมปัง แต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
6 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า

7 เหล่ าสาวกจึง ปรึกษากั นว ่า

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร

มัทธิว 16:13
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ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเขตเมืองซี ซารียาฟ ี ลิ ป ปี พระองค์ จึง ตรัส ถามพวก
สาวกของพระองค์ว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใด� 14 เขา
จึง ทูล ตอบว่า “บางคนว่า เป็น ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มา แต่ บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ และ
คนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 15 พระองค์ตรัสถาม
เขาว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใด� 16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรง
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่
13

พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร
17 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะว่าเนื้ อหนั ง
และโลหิ ตม ิ ได้ แจ ้ง ความนี้ แก่ ท่าน แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรง
แจ้งให้ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานเี้ ราจะสร้าง
คริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชย
ั ต่อคริสตจักรน้ันก็หามิได้ 19 เรา
จะมอบลู กก ุญ แจของอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ให้ ไว้ แก่ ท่านท่าน จะผูกมัด สิ่ง ใดใน
โลก สิ่งนั้ นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้ นจะถูกปล่อย
ในสวรรค์� 20 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเหล่า สาวกของพระองค์ มิ ให้ บอกผู้ ใดว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
พระ เยซู ทรง พยากรณ์ ถึง การ ตรึง บน ไม้ กางเขน และ การ ฟื้ น คืน พระชนม์ ของ
พระองค์ (มก 8:31-38; ลก 9:22-27)
21 ตัง
้ แต่เวลานั ้นมา พระเยซูทรงเริม
่ เผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะ
ต้องเสด็จ ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการจากพวกผู้ ใหญ่
และพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ จนต้องถูกประหารเสีย แต่ ในวันที ่สามจะ
ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือ จับ พระองค์ เริมท
่ ูล ท้วงพระองค์ ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ให้เหตุการณ์ นั ้นอยู่หา่ งไกลจากพระองค์เถิด อย่าให้เป็นอย่างนั ้นแก่
พระองค์ เลย � 23 พระองค์ จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอย
ไปข้างหลัง เรา เจ้ าเป็น เครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้า มิ ได้ คิด ตามพระดําริ ของ
พระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์� 24 ขณะนั ้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของ
พระองค์ว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้ นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตน
แบกและตามเรามา 25 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั้ นจะเสียชีวต
ิ
26
แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด
เพราะถ้าผู้ใด
จะได้ สิ ่ง ของสิ้น ทั้ง โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของตน ผู้ นั้ น จะได้ ประโยชน์
อะไร หรือ ผู้ น้ั น จะนํา อะไรไปแลกเอาจิต วิญญาณของตนกลับ คืน มา 27 เหตุ ว่า
บุตรมนุษย์ จะเสด็จ มาด้วยสง่า ราศี แห่ งพระบิดา และพร้อมด้วยเหล่า ทูต สวรรค์
ของพระองค์ เมื่อ นั้ น พระองค์ จะประทานบําเหน็ จ แก่ ทุ กคนตามการกระทํา ของ
ตน 28 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่ที่นี่ มี บางคนที่
ยังจะไม่รูรสความตาย
้
จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของ
ท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระคริสต์
ครัน
้ ล่วงไปได้ หกวัน แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น น้ องชายของ
ยากอบ ขึ้นภูเขาสูงแต่ ลําพัง 2 แล้วพระกายของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระ
1

มัทธิว 17:3
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พักตร์ของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง
3 ดู เถิด โมเสสและเอลี ยาห์ ก็ มาปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า นั ้น กําลัง เฝ้า สนทนากับ
พระองค์ 4 ฝ่ายเปโตรทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ซึ่ง พวกข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ ก็ดี
ถ้า พระองค์ ต้อง พระ ประสงค์ พวก ข้า พระองค์ จะ ทํา พลับพลา สามหลัง ที่ นี่ สําหรับ
พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� 5 เปโตรทูล ยัง
ไม่ทัน ขาดคํา ดู เถิด ก็ บัง เกิ ดม ี เมฆสุกใสมาปกคลุม เขาไว้ แล ้วดู เถิด มี พระสุรเสียง
ออกมาจากเมฆนั ้ นว ่า “ท่านผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้ นี้ มาก จงฟัง
6
ท่านเถิด� ฝ่ายพวกสาวกเมื่อ ได้ ยินก ็ ซบหน้า กราบลงกลัว ยิง่ นั ก 7 พระเยซู จึง เสด็จ
มาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย� 8 เมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้
ใด เห็นแต่พระเยซูองค์เดียว 9 ขณะที่ลงมาจากภูเขา พระเยซูตรัสกําชับเหล่าสาวกว่า
“นิ มิตซึ่ง พวกท่านได้ เห็นนั้ น อย่าบอกเล่าแก่ ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมา
จากความตาย� 10 เหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่า
เอลี ยาห์จะต้องมาก่อน� 11 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เอลี ยาห์ต้องมาก่อนจริง และ
ทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิม 12 แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่า เอลียาห์น้ั นได้
มาแล้ว และเขาหารูจ
้ ักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว
ส่วนบุตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์ จากเขาเช่น เดียวกัน� 13 แล ้ว เหล่า สาวกจึง เข้าใจ
ว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)

14 ครัน
้ พระเยซู กับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว

มี ชายคนหนึ่ งมาหาพระองค์ คุ กเข่า
ลงต่อ พระองค์ และทูล ว่า 15 “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่ บุ ตรชายของข้า
พระองค์ ด้วยว่า เขาเป็น คนบ้า มี ความทุกข์ เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํ้า บ่อยๆ
16 ข้า พระองค์ ได้ พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์ แต่ พวกสาวกนั ้ นร ักษาเขาให้
หายไม่ได้� 17 พระเยซูตรัสตอบว่า “โอ คนในยุคทีข
่ าดความเชื่อและมีทิฐิชั่ว เราจะ
ต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพา
เด็กนั้ นมาหาเราทีนี
่ ่ เถิด� 18 พระเยซูจึงตรัสสําทับผีนั ้น มันกอ
็ อกจากเขา เด็กกห
็ าย
19
เป็น ปกติ ตัง้ แต่ เวลานั ้น เอง ภายหลัง เหล่า สาวกมาหาพระเยซู เป็น ส่วนตั วท ูล ถาม
ว่า “เหตุ ไฉนพวกข้า พระองค์ ขับ ผี นั้น ออกไม่ ได้ � 20 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะ
เหตุ พวกท่านไม่ มี ความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ถ้า ท่านมี
ความเชื่อ เท่า เมล็ดพันธุ์ผัก กาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านจะสั่ง ภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่
ไปทีโน่
่ น� มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดทีเป็
่ นไปไม่ได้สําหรับท่านเลย 21 แต่ผีชนิด
นี้ จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ น
คืนพระชนม์ (มก 9:30-32; ลก 9:43-45)
22 ครัน
้ พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแคว้นกาลิลี พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “บุ
ตรมนุษย์ จะต้องถูก ทรยศให้ อยู่ ในเงื้อมมือ ของคนทั้ง หลาย 23 และเขาทั้ง หลาย
จะประหารชีวต
ิ ท่านเสีย ในวั นที ่ สามท่านจะกลับ ฟื้นขึ้น มาใหม่� พวกสาวกก็ พา
กันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร

มัทธิว 17:24
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มัทธิว 18:16

เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกมาถึง เมืองคาเปอรนาอุม แล้ว พวกคนเก็บ ค่า บํารุ ง
พระวิหารมาหาเปโตรถามว่า “อาจารย์ของท่านไม่ เสีย ค่า บํารุ ง พระวิหารหรือ� 25 เป
โตรตอบว่า “เสีย� เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน พระเยซู ทรงกันเขาไว้ แล้วตรัสว่า “ซีโม
นเอ๋ย ท่านคิดเห็นอย่างไร กษั ตริย์ของแผ่นดินโลกเคยเก็บส่วยและภาษี จากผู้ใด
จากโอรสของพระองค์เองหรือจากผู้อื่น� 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “เก็บจากผู้
อื่น� พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าเช่นนั้ นโอรสก็ไม่ต้องเสีย 27 แต่เพื่อมิให้เราทั้ง
หลายทําให้ เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ด ที่ ทะเล เมื่อ ได้ ปลาตัว แรกขึ้น มาก็ให้ เปิด
ปากมัน แลว
้ จะพบเงินแผ่นหนึ่ ง จงเอาเงินนั้ นไปจ่ายให้แก่เขาสําหรับเรากับท่าน
เถิด�
24
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พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)

ในเวลานั ้น เหล่า สาวกมาเฝ้า พระเยซู ทูล ว่า “ใครเป็น ใหญ่ ที่ สุด ในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์� 2 พระเยซู จึง ทรงเรียกเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้ อยู่ ท่ามกลางเขา 3 แล ้วตรัสว
่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ถ้า พวกท่านไม่ กล ับ ใจเป็น เหมือนเด็ก
เล็กๆ ท่านจะเข้า ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ไม่ ได้ เลย 4 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ผู้ ใดจะถ่อม
จิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้ นจะเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 5 ถ้า
ผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู้นั้ นก็รบ
ั เรา 6 แต่ผู้ใดจะทําผู้เล็ก
น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ ในเราให้ หลงผิด ถ้า เอาหิน โม่ ก้อนใหญ่ ผูก คอผู้ น้ั น ถ่วง
เสียที่ทะเลลึ กก็ดี กว่า 7 วิบัติแก่ โลกนี้ ด้วยเหตุ ให้หลงผิด ถึงจําเป็นต้องมีเหตุ ให้
หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้ น 8 ด้วยเหตุนี้ถ้ามือหรือเท้า
ของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้า
สู่ชีวิตด้วยมือและเท้าด้วนยังดีกว่ามีสองมือสองเท้า และต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้
อยู่ เป็น นิ ตย์ 9 ถ้า ตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควัก ออกและโยนมัน ทิ้ง เสีย
จากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสูชี
่ วิตด้วยตาข้างเดียวยังดก
ี ว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไป
10
ในไฟนรก
จงระวัง ให้ ดี อย่า ดู หมิ่น ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ สก
ั คนหนึ่ ง ด้วยเรากล่าว
แก่ท่านทั้งหลายว่า บนสวรรค์ทูตสวรรค์ประจําของเขาเฝ้าอยูเ่ สมอต่อพระพักตร์
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
1

คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)

เพราะว่า บุตรมนุษย์ ได้ เสด็จ มาเพื่อ ช่วยผู้ ซ่ง
ึ หลงหายไปนั้ น ให้ รอด 12 ท่าน
ทั้ง หลายคิด เห็น อย่างไร ถ้า ผู้ หน่ึ งม ี แกะอยู่ รอ
้ ยตัว และตัว หนึ่ ง หลงหายไปจาก
ฝูง ผู้นั้ นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้แล้วขึ้นไปบนภูเขาเทีย
่ วหาตัวทีห
่ ายนั้ นหรือ
13 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เขาพบแกะตั วน ้น
ั เขาจะชื่นชมยินดี ย่ง
ิ กว่า ที่
มีแกะเก้าสิบเก้าตัวทีมิ
่ ได้หลงหายนั้ น 14 อย่างนั้ นแหละ พระบิดาของท่านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผูเล็
้ กน้ อยเหล่านี้ สก
ั คนหนึ่ งพินาศไปเลย
11

การปฏิบัติต่อพีน
่ ้ องที่ทําผิดต่อท่าน
หากว่า พี่ น้องของท่านผู้ หน่ง
ึ ทําการละเมิด ต่อ ท่าน จงไปแจ้ง ความผิด บาป
นั้ นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้ น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พีน้
่ องคืนมา 16 แต่ถ้าเขา
ไม่ฟง
ั ท่าน จงนําคนหนึ่ งหรือสองคนไปด้วย ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคํา
15

มัทธิว 18:17
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มัทธิว 19:4

จะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขาไม่ฟง
ั คนเหล่านั้ น จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร แต่
ถ้าเขายังไม่ฟง
ั คริสตจักรอกก
ี ให้
็ ถือเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บ
ภาษี 18 เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า สิ่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะ
ถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์
พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน
ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจ
กัน ขอ สิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใด พระ บิดา ของ เรา ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์ ก็ จะ ทรง กระทํา ให้
20 ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่
นั่ น�
19 เรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายอีกว่า

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
ขณะนั ้น เปโตรมาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า หากพี่ น้องของข้า พระองค์ จะ
กระทํา ผิด ต่อ ข้า พระองค์ เรือ
่ ยไป ข้า พระองค์ ควรจะยกความผิด ของเขาสั กก ี่ ครัง้ ถึง
เจ็ด ครัง้ หรือ� 22 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เรามิ ได้ ว่า เพียงเจ็ด ครัง
้ เท่านั้ น แต่ เจ ็ด
23
สิบ ครัง
้ คูณ ด้วยเจ็ด
เหตุ ฉะนั้ น อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือ นกษั ตริ ย์
องค์หน่ง
ึ ทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับผู้รับใช้ของท่าน 24 เมื่อตั้งต้นทําการนั้ น เขา
พาคนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น หนี้ หน่ง
ึ หมื่น ตะลัน ต์ มาเฝ้า 25 เจ้ านายของเขาจึง สั่ง ให้ ขายตั
วกับท้ง
ั ภรรยาและลูก และบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้ นเอามาใช้หนี้ เพราะเขาไม่
มี เงิน จะใช้ หนี้ 26 ผู้รบ
ั ใช้ ลูก หนี้ ผู้ นั้ น จึง กราบลงนมัสการท่านว่า ‘ข้า แต่ ท่าน ขอ
โปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ ทั้งสิ้น� 27 เจ้านายของผูรั
้ บใช้ผู้
28
นั้ นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนี้ ปล่อยตัวเขาไป
แต่ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั้ นออกไปพบคน
หนึ่ งเป็นเพื่อนผูรั
้ บใช้ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนี้ เขาอยูหน
่ ่ง
ึ ร้อยเดนาริอัน จึงจับคนนั้ นบีบ
คอว่า ‘จงใช้หนี้ ให้ข้า� 29 เพื่อนผู้รับใช้ผู้นั้ นได้ กราบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่า ‘ขอ
โปรดอดทนต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะใช้ หนี้ ทั้ง สิ้น � 30 แต่ เขาไม่ ยอม จึง
นําผู้รับใช้ลูกหนี้ นั้ นไปขังคุกไว้ จนกว่าจะใช้เงินนั้ น 31 ฝ่ายพวกเพื่อนผู้รับใช้เมื่อ
เห็น เหตุ การณ์ เช่น นั้ น ก็ พากัน สลดใจยิ่ง นั ก จึง นํา เหตุ การณ์ ทั้ง ปวงไปกราบทูล
เจ้า นายของพวกตน 32 แล ้ว เจ้า นายของเขาจึง ทรงเรียกผู้ รับ ใช้นั้ น มาสั่ง ว่า ‘โอ
เจ้าผู้รับใช้ชั่ว เราได้โปรดยกหนี้ ให้เจ้าหมด เพราะเจ้าได้ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้าควร
จะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ� 34 แล้วเจ้านาย
ของเขาก็กร้ว
ิ จึงมอบผู้น้ั นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมาน จนกว่าจะใช้หนี้ หมด 35 พระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะทรงกระทํา แก่ ท่านทุก คนอย่างนั้ น ถ้า หากว่า
ท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พีน้
่ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง�
21
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พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ จากแคว้น กาลิ
ลี เข ้า ไปในเขตแดนแคว้น ยู เดีย ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น 2 ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากได้
ตามพระองค์ไป แล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั ่น
1

พระเยซูทรงชีแ
่ งการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12; ลก 16:18)
้ จงถึงเรือ
พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “ผู้ ชายจะหย่า ภรรยาของตนเพราะเห
ตุ ใดๆก็ ตาม เป็นการถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า
3

มัทธิว 19:5
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“พวกท่านไม่ ได้ อ่านหรือ ว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์ แต่ เดิม ‘ได้ ทรงสร้างพวกเขา
ให้ เป็น ชายและหญิง� 5 และตรัสว ่า ‘เพราะเหตุ นี้ ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของ
เขา จะไปผูกพัน อยู่ กับ ภรรยา และเขาทั้ง สองจะเป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน� 6 เขาจึง
ไม่ เป็น สองต่อ ไป แต่ เป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน เหตุ ฉะนั้ น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงผูก พั นก ัน
แล้ว อย่า ให้ มนุษย์ ทําให้ พรากจากกัน เลย� 7 เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ถ้า อย่าง
นั ้นทําไมโมเสสได้สัง่ ให้ทําหนั งสือหย่าให้ภรรยา แล้วก็หย่าได้� 8 พระองค์ตรัสแก่เขา
ว่า “โมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตน เพราะใจท่านทั้งหลายแข็ง
กระด้าง แต่ เมื่อ เดิม มิ ได้ เป็น อย่างนั้ น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ใดหย่า
ภรรยาของตนเพราะเหตุ ต่างๆ เว้น แต่ เป็น ชู้ กับ ชายอื่น แล้วไปมี ภรรยาใหม่ ก็ผิด
ประเวณี และผูใ้ ดรับหญิงทีห
่ ย่าแล้วน้น
ั มาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณี ด้วย� 10 พวก
สาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “ถ้ากรณี ของฝ่ายชายต้องเป็นเช่นนั ้นกับภรรยาของ
เขา การสมรสก็ไม่ดีเลย� 11 พระองค์ทรงตอบเขาว่า “มิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตาม
ข้อ นี้ ได้ เว้น แต่ ผู้ ที่ ทรงให้ ประพฤติ ได้ 12 ด้วยว่า ผู้ ที่ เป็น ขั นที ตั้งแต่ กําเนิ ด จาก
ครรภ์ มารดาก็ มี ผู้ ที่ มนุษย์ กระทํา ให้ เป็น ขั นที ก็ มี ผู้ ที่ กระทํา ตัว เองให้ เป็น ขั นที
เพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด�
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)

13 ขณะนั ้น เขาพาเด็ก เล็กๆมาหาพระองค์

เพื่อ จะให้พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ และ
อธิษฐาน แต่ เหล่ าสาวกก็ หา้ มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “จงยอมให้ เด็ก เล็กๆ
เข้า มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยอ
่ มเป็น ของคน
เช่น เด็ก เหล่า นั้ น� 15 เมื่อ พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ บนเด็ก เหล่า นั ้น แล้ว ก็ เสด็จ ไป
จากที่นั ่น
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)

ดู เถิด มี คนหนึ่ ง มาทูล พระองค์ ว่า “ท่านอาจารย์ ผู้ ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะต้องทํา
ดี ประการ ใด จึง จะ ได้ ชี วิ ตน ิ รัน ดร์� 17 พระองค์ ตรัส ตอบ เขา ว่า “ท่าน เรียก เรา ว่า
ประเสริฐ ทําไม เล่า ไม่มี ผู้ ใด ประเสริฐ นอกจาก พระองค์ เดียว คือ พระเจ้า แต่ ถ้า
ท่าน ปรารถนา จะ เข้า ใน ชีวต
ิ ก็ ให้ ถือ รักษา พระ บัญญั ติ ไว้ � 18 คน นั ้น ทูล ถาม
พระองค์ ว่า “คือ พระบัญญั ติ ข้อ ใดบ้าง� พระเยซู ตรัสว ่า “อย่า กระทํา การฆาตกรรม
อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ 19 จงให้ เกียรติ
แก่ บิ ดา มารดา ของ ตน และ จงรัก เพื่อน บ้าน เหมือน รัก ตนเอง� 20 คน หนุ่ มน ั ้
นทูล พระองค์ ว่า “ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ทุ กประการตัง้ แต่ เป็น เด็ก หนุ่ม มา
ข้าพเจ้า ยัง ขาดอะไรอี กบ ้าง� 21 พระเยซู ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ท่านปรารถนาเป็น ผู้ ที่
ทําจนครบถ้วน จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท
่านจะมี ทรัพย์ สมบัติ ในสวรรค์ แล ้ว จงตามเรามา� 22 เมื่อ คนหนุ่ม ได้ยน
ิ ถ้อยคํา
นั ้น เขาก็ ออกไปเป็น ทุกข์ เพราะเขามี ทรัพย์ สิ ่ง ของเป็ นอ ัน มาก 23 พระเยซู ตรัส กับ
เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนมั่งมี จะเข้ า
ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยาก 24 เราบอกท่านทั้งหลายอีกว่า ตัวอูฐจะลอดรูเขม
็ ก็
25
ง่ายกว่าคนมั่งมจะเข้
ี
าในอาณาจักรของพระเจ้า� เมื่อพวกสาวกของพระองค์ได้
ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูลว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 26 พระเยซูทอดพระเนตร
ดูพวกสาวกและตรัสกับเขาว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทํา
ให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง�
16

มัทธิว 19:27

31

มัทธิว 20:18

บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล

แล ้วเปโตรทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละสิง่ สารพัด และ
ได้ ติ ดตามพระองค์ มา พวกข้า พระองค์ จึง จะได้ อะไรบ้าง� 28 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ในโลกใหม่ คราวเมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะนั่ ง บน
พระทีน
่ ่ั งแห่งสง่าราศีของพระองค์นั้ น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้น่ั งบนบัล
ลั งก ์ สิ บสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบ สองตระกูล 29 ทุ กคนที่ ได้ สละบ้านหรือ
พี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะเห็นแก่ นาม
ของเรา ผู้นั้ นจะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก 30 แต่มีหลายคน
ที่ เป็น คนต้น จะต้องกลับ ไปเป็น คนสุดท้าย และที่ เป็น คนสุดท้ายจะกลับ เป็น คน
ต้น�
27

20
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่

“ด้วยว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ ง ออกไปจ้าง
คนทํางานในสวนองุน
่ ของตนแต่ เวลาเช้า ตรู ่ 2 ครัน
้ ตกลงกั บลู กจ้างวัน ละเดนา
ริอน
ั แล้ว จึง ใช้ ให้ ไปทํางานในสวนองุน
่ ของเขา 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้า
เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก เห ็น คนอื่น ยืน อยู่ เปล ่าๆกลางตลาด 4 จึง พู ดก ับ เขา
ว่า ‘ท่านทั้ง หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด เราจะให้ ค่า จ้างแก่ พวกท่าน
ตามสมควร� แล ้ว เขาก็ พากัน ไป 5 พอเวลาเทีย
่ งวัน และเวลาบ่ายสามโมง เจ้ า
ของบ้านก็ออกไปอีก ทํา เหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครัง
้ หนึ่ ง
พบอีก พวกหนึ่ ง ยืน อยู่ เปล ่าๆจึง พู ดก ับ เขาว่า ‘พวกท่านยืน อยู่ ที่ นี่ เปล ่าๆตลอด
วัน ทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่า ‘เพราะไม่ มี ใครจ้างพวกข้าพเจ้า� เจ้
าของบ้านบอกพวกเขาว่า ‘ท่านทั้ง หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และ
8
ท่านจะได้ รบ
ั ค่า จ้างตามสมควร� ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า เจ้าของสวนองุน
่ จึง สั่ง
เจ้า พนั กงานว่า ‘จงเรียกคนทํางานมาและให้ ค่า จ้างแก่ เขา ตั้งแต่ คนมาทํางาน
สุดท้าย จนถึงคนที่มาแรก� 9 คนที่มาทํางานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้ น ได้ค่า
จ้างคนละหนึ่ งเดนาริอัน 10 ส่วนคนทีม
่ าทีแรกนึ กว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้ น แต่
ก็ได้ คนละหนึ่ ง เดนาริอน
ั เหมือนกัน 11 เมื่อ เขารับ เงิน ไปแล้ วก ็ บ่น ต่อว่า เจ้าของ
บ้าน 12 ว่า ‘พวกทีม
่ าสุดท้ายได้ ทํางานชั่วโมงเดียว และท่านได้ ให้ค่าจ้างแก่ เขา
เท่ากันกับพวกเราที่ทํางานตรากตรํากลางแดดตลอดวัน� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้านก็
ตอบแก่คนหนึ่ งในพวกนั้ นว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเรา
แล้ววันละหนึ่ งเดนาริอนม
ั ใช่
ิ หรือ 14 รับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนที่
มาทํางานหลังทีส
่ ุดนั้ นเท่ากันกับท่าน 15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับสิ่งที่เป็นของ
เราเองนั้ นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ ทําไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเรา
ใจดี� 16 อย่างนั้ นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และคนที่เป็นคน
ต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย ด้วยว่าผูที
้ ได้
่ รับเชิญก็มาก แต่ผูที
้ ทรงเลื
่
อกก็น้ อย�
1

พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ น
คืนพระชนม์ (มธ 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34; ลก 18:31-34)
17 เมื่อพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะอยูต
่ ามหนทางได้พาเหล่าสาวก
18
สิบ สองคนไปแต่ ลําพัง และตรัส กับ เขาว่า “ดู เถิด เราทั้ง หลายจะขึ้น ไปยัง กรุง
เยรูซาเล็ม และบุตรมนุษย์ จะถูก ทรยศให้ อยู่ กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมา

มัทธิว 20:19

32

มัทธิว 21:5

จารย์ และเขาเหล่านั้ นจะปรับโทษท่านถึงตาย 19 และจะมอบท่านไว้กับคนต่าง
ชาติ ให้เยาะเย้ย เฆีย
่ นตี และให้ตรึงไว้ที่กางเขน และวันที ่ สามท่านจึง จะกลับ ฟื้น
ขึ้นมาใหม่�
มารดาคนหนึ่ งทูลขอความยิง่ ใหญ่ให้แก่บุตรชายของนาง (มก 10:35-45)
นมัสการ
ทูล ขอสิง่ หนึ่ ง จากพระองค์ 21 พระองค์ จึง ทรงถามนางนั ้ นว ่า “ท่านปรารถนาอะไร�
นางทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงโปรดอนุญาตให้ บุ ตรชายของข้า พระองค์ สองคนนี้ นั ่ง ใน
ราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ ง� 22 แต่พระ
เยซู ตรัส ตอบว่า “ที่ ท่านขอนั้ น ท่านไม่ เข้าใจ ถ้วยซึ่ง เราจะดื่ มน ้ั นท่านจะดื่ม ได้
หรือ และบัพติศมานั้ นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ� เขาทูลพระองค์ว่า “พวกข้า
พระองค์ ทําได้ � 23 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ท่านจะดื่ม จากถ้วยของเรา และรับ บัพ
ติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง แต่ซึ่งจะนั่ งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้ น
ไม่ใช่ พน ัก งานของเราที่ จะมอบให้ แต่ พระบิดาของเราได้ ทรงเตรียมไว้สา
ํ หรับ ผู้
24
ใด ก็ จะให้ แก่ ผู้ นั้ น �
เมื่อ สาวกสิบ คนนั ้น ได้ยน
ิ แล้ว พวกเขาก็ มี ความขุ่น เคืองพี่
25
น้ องสองคนนั ้น พระเยซู ทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว่า “ท่านทั้งหลายรูอยู
้ ่ว่า ผู้
ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผูใหญ่
้
ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับ
26 แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้ นไม่ ถ้าผูใ
้ ดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผูนั
้ ้ นจะ
ต้องเป็นผู้ปรนนิ บัติท่านทั้งหลาย 27 ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นในพวกท่าน
ผูนั
้ ้ นจะต้องเป็นผูรั
้ บใช้ของพวกท่าน 28 อย่างทีบุ
่ ตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรน
นิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สา
ํ หรับคนเป็
นอันมาก�
20 ขณะนั ้นมารดาของบุตรแห่งเศเบดี พาบุตรชายทัง
้ สองมาเฝ้าพระองค์

ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)
เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก ออก ไป จาก เมือง เย รี โค ฝูง ชน เป็ นอ ัน มาก ก็ตาม
พระองค์ ไป 30 และดู เถิด มี ชายตาบอดสองคนนั ่ง อยู่ รม
ิ หนทาง เมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระ
เยซู เสด็จ ผ่านมา จึง ร้องว่า “โอ พระองค์ ผู้ เป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตา
ข้า พระองค์ เถิด � 31 ฝ่ายประชาชนก็ หา้ มเขาให้ นิ่ง เสีย แต่ เขายิง่ ร้องขึ้ นอ ี กว่า “โอ
พระองค์ ผู้ เป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้า พระองค์ เถิด � 32 พระเยซู จึง
หยุด ประทับ ยืน อยู่ เรียกเขามา และตรัสว ่า “ท่านทั้ง สองใคร่จะให้ เราทํา อะไรเพื่อ
ท่าน� 33 พวกเขาทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอให้ตาของข้าพระองค์ มองเห็น�
34 พระเยซูจึงมพ
ี ระทัยเมตตา ก็ทรงถูกต้องตาเขา ในทันใดนั ้นตาของเขาก็เห็นได้และ
เขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป
29

21

พระเยซู ทรงเสด็จ เข้า สู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างผู้ มี ชัยชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10;
ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับ พวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึง หมู่ บ้านเบธฟายี เชิง ภูเขา
มะกอกเทศ แล้วพระเยซู ทรงใช้สาวกสองคน 2 ตรัสสัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่
อยู่ตรงหน้าท่าน ทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่ งผูกอยู่กับลูกของมัน จงแก้จูงมาให้
เรา 3 ถ้า มี ผู้ ใดว่า อะไรแก่ ท่านท่านจงว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องพระประสงค์�
แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที� 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ตรัส
โดยศาสดาพยากรณ์ สําเร็จ ซึ่ง ว่า 5 ‘จงบอกธิดาแห่ง ศิ โยนว่า ดู เถิด กษั ตริย์ ของเธอ

มัทธิว 21:6

33

มัทธิว 21:26

เสด็จ มาหาเธอ โดยพระทั ยอ ่อนสุ ภาพ ทรงแม่ ลาก ั บลู กของมัน� 6 สาวกทัง้ สองคน
นั ้ นก ็ ไปทํา ตามพระเยซู ตรัสส ัง่ เขาไว้ 7 จึง จูง แม่ ลาก ั บลู กของมัน มา และเอาเสื้อผ้า
ของตนปูบนหลัง แล้วเขาให้พระองค์ ทรงลานั ้น 8 ฝูงชนเป็ นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของ
ตนปูตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตัดกง
ิ่ ไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้า
กับ ผู้ ที่ ตามมาข้างหลั งก ็ พร ้ อมกัน โห่ รอ
้ งว่า “โฮซัน นาแก่ ราชโอรสของดาวิด ‘ขอให้
พระองค์ ผู้ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเจริญ โฮซัน นา� ในที่
สูงสุด� 10 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ประชาชนทัวท
่ ัง้ กรุ งก็พากัน
11
แตกตื่น ถามว่า “ท่านผู้ นี้ เป็น ผู้ ใด � ฝูง ชนก็ ตอบว่า “นี่ คือ เยซู ศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง
มาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี�
พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหารเป็นครัง้ ที่สอง (มก 11:15-18; ลก 19:45-47)

12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า

ทรงขับไล่บรรดาผู้ซ้ ือขายในพระ
วิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท ัง้ ควํา่ ที่ นั่ง ผู้ ขายนกเขาเสีย 13 และตรัส กับ
เขาว่า “มี พระวจนะเขียนไว้ ว่า ‘นิ เวศของเราเขาจะเรียกว่า เป็น นิ เวศอธิษฐาน�
แต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็น ‘ถํ้าของพวกโจร� ” 14 คนตาบอดและคนง่อยพา
กันมาเฝ้าพระองค์ในพระวิหาร พระองค์ได้ทรงรักษาเขาให้หาย 15 แต่เมื่อพวกปุโรหิต
ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทํา ทัง้ ได้ยน
ิ หมู่เด็กร
้ องในพระวิหารว่า “โฮซัน นาแก่ ราชโอรสของดาวิด� เขาทัง้ หลายก็ พากัน แค้น เคือง
16 และจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือ� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ได้
ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า ‘จากปากของเด็กอ่อนและเด็กทีย
่ งด
ั ูดนม
17
ท่านก็ได้ รับคําสรรเสริญอันจริงแท้� ”
พระองค์ ได้ ทรงละจากเขาและเสด็จออก
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 และเมื่อ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง อยู่ รม
ิ ทาง
พระองค์ก็ทรงดําเนิ นเข้าไปใกล้ เห็นต้นมะเดื่อนั ้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั ้น จึงตรัสกับต้น
มะเดื่อนั ้ นว่า “เจ้าจงอย่ามีผลอีกต่อไป� ทันใดนั ้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไป 20 ครัน
้
เหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจ แล้วว่า “เป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหีย
่ วแห้งไปใน
ทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ถ้า
ท่านมีความเชื่อและมิได้สงสัย ท่านจะกระทําได้เช่นที่เราได้กระทําแก่ต้นมะเดื่อ
นี้ ยิ่ง กว่า นั้ น ถึง แม้ ท่านจะสั่ง ภูเขานี้ ว่า ‘จงถอยไปลงทะเล� ก็จะสําเร็จ ได้ 22 สิ ่ง
สารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้�
18

พระเยซูกับสิทธิอาํ นาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก 20:1-8)

เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ พวกปุโรหิต ใหญ่
และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําเช่น
นี้ ใครให้ สิทธิ นี้ แก่ ท่าน � 24 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้ง หลายสัก
ข้อ หนึ่ งด ้วย ซึ่ง ถ้า ท่านบอกเราได้ เราจะบอกท่านเหมือ นกั นว ่า เรากระทํา การนี้
โดยสิทธิอน
ั ใด 25 คื อบัพติศมาของยอห์นนั้ น มาจากไหน มาจากสวรรค์ หรือจาก
มนุษย์� เขาได้ ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ
ไฉนท่านจึงไม่ เชื่อยอห์นเล่า� 26 แต่ ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� เราก็ กลัวประชาชน
23

มัทธิว 21:27
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เพราะประชาชนทัง้ ปวงถือ ว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ � 27 เขาจึง ทูล ตอบพระเยซู
ว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเห
มือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด
คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน

28 แต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร

ชายผู้หน่ึงมีบุตรชายสองคน บิดาไปหาบุตร
คนแรกว่า ‘ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทํางานในสวนองุน
่ ของพ่อเถิด� 29 บุตรคนนั้ นตอบ
ว่า ‘ข้าพเจ้า ไม่ ไป � แต่ ภายหลัง กลับ ใจแล้วไปทํา 30 บิ ดาจึง ไปหาบุตรคนที่ สอง
พูด เช่น เดียวกัน บุ ตรนั้ น ตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ไปขอรับ� แต่ ไม่ ไป 31 บุ ตรสองคนนี้
คนไหนเป็นผู้ทําตามความประสงค์ของบิดาเล่า� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “คือบุตร
คนแรก� พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พวกเก็บ
ภาษี และหญิงโสเภณี ก็เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย 32 ด้วย
ยอห์น ได้ มาหาพวกท่านด้วยทางแห่ง ความชอบธรรม ท่านหาเชื่อ ยอห์น ไม่ แต่
พวกเก็บ ภาษี และพวกหญิง โสเภณี ได้ เชื่อ ยอห์น ฝ่ายท่านทั้ง หลายถึง แม้ ได้ เห ็น
แล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก 20:9-19)
ยังมีเจ้าของบ้านผู้หน่ง
ึ ได้ ทําสวนองุน
่ แล้วล้
อมร้ว
ั ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อยํ่าองุน
่ ในสวน และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวน
เช่า แล้ วก ็ ไปเมืองไกล 34 ครัน
้ ฤดู เก ็บ ผลองุน
่ ใกล้ เข้า มา เขาจึง ใช้พวกผู้ รับ ใช้ไป
35
หาคนเช่า สวน เพื่อ จะรับ ผลองุน
่
และคนเช่า สวนนั้ น จับ พวกผู้ รับ ใช้ ของเขา
เฆีย
่ นตีเสียคนหนึ่ ง ฆ่าเสียคนหนึ่ ง เอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่ ง 36 อีกครัง
้ หนึ่ ง
เขาก็ใช้ผู้รบ
ั ใช้คนอื่นๆไปมากกว่าครังก
้ ่อน แต่พวกเช่าสวนก็ได้ทําแก่เขาอย่างนั้
นอีก 37 ครัง
้ สุดท้ายเขาจึงใช้บุตรชายของเขาไปหา พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพ
บุตรชายของเรา� 38 แต่ เมื่อ บรรดาคนเช่า สวนเห็น บุตรชายเจ้าของบ้านก็พู ดก
ั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่า เขา แล ้ว ให้ เรายึด มรดกของเขา
เสีย� 39 เขาจึง พากัน จับ บุตรนั้ น ผล ัก ออกไปนอกสวนองุน
่ แล้ว ฆ่า เสีย 40 เหตุ
ฉะนั้ น เมื่อเจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทําอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้ น� 41 เขาทัง้
หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เขาจะทําลายล้างคนชัว่ เหล่านั ้นอย่างแสนสาหัส และจะให้
สวนองุน
่ นั ้นแก่ คนเช่าอื่นๆที่ จะแบ่งผลโดยถูกต้องตามฤดูกาลแก่ เขาต่อไป� 42 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายยังไม่เคยอ่านในพระคัมภีรห
์ รือซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่าง
ก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว การนี้ เป็น มาจากองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา� 43 เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านว่า
อาณาจักรของพระเจ้า จะถูก เอาไปเสีย จากท่าน และยกให้ แก่ ชนชาติ หน่ง
ึ ซึ่ง จะ
44
กระทําให้เกิดผลสมกับอาณาจักรน้น
ั
ผู้ใดล้มทับศิลานี้ ผู้นั้ นจะต้องแตกหักไป
แต่ ศิ ลาน ี้จะตกทับ ผู้ ใด ก็จะบดขยี้ผู้ นั้ น จนแหลกเป็น ผุยผง� 45 ครัน
้ พวกปุโรหิต
ใหญ่กับพวกฟาริสี ได้ ยินคําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็ หยัง่ รู ว่
้ าพระองค์ ตรัสเล็งถึง
พวกเขา 46 แต่ เมื่อพวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็ กลัวประชาชน เพราะประชาชน
นั บถือพระองค์วา่ เป็นศาสดาพยากรณ์
33 จงฟัง คํา อุปมาอีก เรื่องหนึ่ ง ว่า

22

คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)
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พระเยซู ตรัส แก่ เขาเป็น คํา อุปมาอี กว่า 2 “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือ
นกษั ตริย์ องค์ หนึ่ ง ซึ่ง ได้ จัด พิธี อภิ เษกสมรสสําหรับ ราชโอรสของท่าน 3 แล ้ว ใช้
พวกผู้ รับ ใช้ ไปตามผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ มาในงานอภิเษกสมรสนั้ น แต่ เขาไม่ ใคร่จะมา
4 ท่านยัง ใช้ พวกผู้ รับ ใช้ อื่น ไปอีก รับสั่ง ว่า ‘ให้ บอกผู้ รบ
ั เชิญ นั้ นว ่า ดู เถิด เราได้
จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆา
่ ไว้เสร็จ สิ่งสารพัดก็เตรียมไว้
พร้อม จงมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้ เถิด� 5 แต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสีย คนหนึ่ งไป
ไร่นาของตน อี กคนหนึ่ งก ็ ไปทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั้ นก ็ จับ พวกผู้ รับ ใช้
ของท่าน ทําการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ครัน
้ กษั ตริย์องค์นั้ นได้ยน
ิ แล้ว ท่าน
ก็ทรงพระพิโรธ จึง รับสั่ง ให้ ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่า นั้ น และเผา
เมืองเขาเสีย 8 แล ้ วท ่านจึง รับสั่ง แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘งานสมรสก็พร ้ อม
อยู่ แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ นั้ น ไม่ สมกับ งาน 9 เหตุ ฉะนั้ น จงออกไปตามทางหลวง พบ
คนมากเท่าใดก็ให้เชิญมาในพิธอภิ
ี เษกสมรสนี้ � 10 ผู้รบ
ั ใช้เหล่านั้ นจึงออกไปเชิญ
คนทั้ง ปวงตามทางหลวงแล้ว แต่ จะพบ ให้ มาทั้ งด ี และชั่ว จนงานสมรสนั้ น เต็มด
้วยแขก 11 แต่เมื่อกษั ตริย์องค์นั้ นเสด็จทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หน่ึงมิได้สวม
เสื้อสําหรับงานสมรส 12 ท่านจึงรับสั่งถามเขาว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงมาที่
นี่ โดยไม่ สวมเสื้อ สําหรับ งานสมรส� ผู้ นั้ นก ็ น่ิ ง อยู่ พูด ไม่ ออก 13 กษั ตริย์ จึง รับสั่ง
แก่พวกผูรั
้ บใช้ว่า ‘จงมัดมอม
ื ัดเท้าคนนี้ เอาไปทิ้งเสียทีม
่ ืดภายนอก ทีนั
่ ่ นจะมีการ
14
ร้องไห้และขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน�
ด้วยผู้ที่ได้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้ อย
�
1

พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกเฮโรดเกี่ยวกับการเสียภาษี (มก 12:13-17; ลก
20:20-26)
15 ขณะนั ้น พวกฟาริสี ไปปรึกษากั นว ่า พวกเขาจะจับผิด ในถ้อยคํา ของพระองค์ ได้
อย่างไร 16 พวกเขาจึงใช้พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่า “อาจารย์
เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ วา่ ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์ และสัง่ สอนทางของพระเจ้า
ด้วยความสัตย์จริง โดยมิ ได้ เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้ เห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด 17 เหตุ ฉะนั ้น
ขอโปรดบอกให้พวกข้าพเจ้าทราบว่า ท่านคิดเห็นอย่างไร การที่ จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์
นั ้น ถู กต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่� 18 แต่พระเยซู ทรงล่วงรู ถ
้ ึงความชัว่ ร้ายของ
เขาจึงตรัสว่า “พวกหน้าซื่อใจคด เจ้าทดลองเราทําไม 19 จงเอาเงินที่จะเสียส่วย
นั้ น มาให้ เราดู ก่อน � เขาจึง เอาเงิน ตราเหรียญหนึ่ ง ถวายพระองค์ 20 พระองค์ ตรัส
ถามเขาว่า “รูปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� 21 เขาทูลพระองค์ ว่า “ของซีซาร์� แล
้วพระองค์ ตรัสกับเขาว่า “เหตุ ฉะนั้ นของของซีซาร์จงถวายแก่ ซีซาร์ และของของ
พระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า� 22 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ คําตรัสตอบของพระองค์นั้นแล้ว เขา
ก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกสะดูสีเกี่ยวกับการฟื้ นจากความตาย (มก 12:1827; ลก 20:27-38)
23 ในวัน นั ้ นม ี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ น ผู้ ที่ กล่าวว่า การฟื้ นขึ้น มาจาก
ความตายไม่ มี เขาจึง ทูล ถามพระองค์ 24 “อาจารย์ เจ้าข้า โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้า ผู้ ใดตาย
ยัง ไม่ มี บุตร ก็ ให้ น้ องชายรับ พี่ สะใภ้ สืบ เชื้อ สายของพี่ ชายไว้� 25 ในพวกเรามี พี่ น้ อง
ผู้ชายเจ็ด คน พี่ หัวปี มี ภรรยาแล้ วก ็ ตายเมื่อ ยัง ไม่ มี บุตร ก็ ละภรรยาไว้ให้แก่น ้ องชาย
26 ฝ่ายคนที่ สองที่ สามก็ เช่น เดียวกัน จนถึง คนที่ เจ็ด 27 ในที่ สุด หญิง นั ้ นก ็ ตายด้วย
28 เหตุ ฉะนั ้น ในวั นที ่ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย หญิง นั ้น จะเป็ น ภรรยาของผู้ ใดใน
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เจ็ด คนนั ้น ด้วยนางได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด คนแล้ว� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขา
ว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รูพระคั
้
มภีรห
์ รือฤทธิ์เดชของพระเจ้า 30 ด้วย
ว่า เมื่ อมนุษย์ ฟื้นขึ้น มาจากความตายนั้ น จะไม่ มี การสมรสหรือ ยกให้ เป็น สามี
ภรรยากั นอีก แต่ จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ ของพระเจ้าในสวรรค์ 31 แต่ เรื่อง
คนตายกลับ ฟื้นนั้ น ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้ กับ พวก
ท่านว่า 32 ‘เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้า
ของยาโคบ� พระเจ้า มิ ได้ เป็น พระเจ้า ของคนตาย แต่ ทรงเป็น พระเจ้า ของคน
เป็น� 33 ประชาชนทัง้ ปวงเมื่อได้ยนก
ิ ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)

34 แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยินว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ให้พวกสะดู สี นิ่ งอ ั น
้ อยู่

จึงประชุม
กัน 35 มีนักกฎหมายผูหน
้ ่ง
ึ ในพวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ว่า 36 “อาจารย์
เจ้าข้า ในพระราชบัญญัติ นั ้น พระบัญญัติ ข้อใดสําคัญที่ สุด� 37 พระเยซู ทรงตอบเขา
ว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และ
ด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า� 38 นี่ แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ 39 ข้อ
ทีส
่ องก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 40 พระราชบัญญัติและ
คําพยากรณ์ ท้ังสิ้นก็ขึ้นอยูกั
่ บพระบัญญัติสองข้อนี้ �
คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)

เมื่อ พวกฟาริสี ยัง ประชุม กัน อยู่ ที่ นั่น พระเยซู ทรงถามพวกเขา 42 “พวกท่านคิ
ดอย ่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์ พระองค์ ทรงเป็น บุตรของผู้ ใด � เขาตอบพระองค์
ว่า “เป็นบุตรของดาวิด� 43 พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ถ้าอย่างนั้ นเป็นไฉนดาวิดโดย
เดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และรับสั่งว่า 44 ‘องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั่ ง ที่ ขวามือ ของเรา
จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 45 ถ้าดาวิดเรียก
พระองค์ วา
่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ จะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้� 46 ไม่มี
ผู้ หน่งึ ผู้ ใดอาจตอบพระองค์ สัก คํา หนึ่ ง ตัง้ แต่ วัน นั ้น มา ไม่มี ใครกล้า ซัก ถามพระองค์
ต่อไป
41

23
พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี หลงตัว เองว่า เป็น คนชอบธรรม (มก 12:38-40;
ลก 20:45-47)
1 ครัง
้ นั ้นพระเยซู ตรัสกับฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่า “พวกธรรมาจาร
ย์ กับ พวกฟาริสี นั่ ง บนที่ น่ั ง ของโมเสส 3 เหตุ ฉะนั้ น ทุก สิ่ง ซึ่ง เขาสั่ง สอนพวกท่าน
จงถือประพฤติตาม เว้นแต่การกระทําของเขา อย่าได้ทําตามเลย เพราะเขาเป็น
แต่ ผู้ สั่ง สอน แต่ เขาเองหาทํา ตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระหนั ก และแบกยากวาง
บนบ่ามนุษย์ ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลย 5 การกระทําของเขาทุก
อย่างเป็นการอวดให้ คนเห็นเท่านั้ น เขาใช้กล ัก พระบัญญั ติ อย่างใหญ่ สวมเสื้อ ที่
มีพู่ห้อยอันยาว 6 เขาชอบที่อนม
ั ีเกียรติในการเลี้ยงและที่น่ั งตําแหน่ งสูงในธรรม
7
ศาลา กับชอบรับการคํานั บทก
ี่ ลางตลาด และชอบให้คนเรียกเขาว่า ‘รับบี รับบี�
8 ท่านทั้ง หลายอย่า ให้ ใครเรียกท่านว่า ‘รับ บี� ด้วยท่านมี พระอาจารย์ แต่ ผู้ เดียว
คือพระคริสต์ และท่านทั้งหลายเป็นพีน
่ ้ องกันทั้งหมด 9 และอย่าเรียกผู้ใดในโลก
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ว่าเป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่ ผู้เดียว คือผู้ที่ทรงสถิตในสวรรค์ 10 อย่าให้
ผู้ใดเรียกท่านว่า ‘นาย� ด้วยว่านายของท่านมีแต่ ผู้เดียวคือพระคริสต์ 11 ผู้ใดที่
เป็นใหญ่ที่สุดในพวกท่าน ผู้นั้ นจะเป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลาย 12 ผู้ใดจะยกตัว
ขึ้น ผูนั
้ ้ นจะต้องถูกเหยียดลง ผูใดถ่
้
อมตัวลง ผูนั
้ ้ นจะได้รบ
ั การยกขึ้น
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยว่า พวก
เจ้าปิดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป
และเมื่อ คนอื่น จะเข้าไป พวกเจ้า ก็ ขัด ขวางไว้ 14 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจาร
ย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ริบ เอาเรือ นของหญิ งม ่าย และ
แสร้ง อธิษฐานเสีย ยืด ยาว เพราะฉะนั้ น พวกเจ้า จะได้ รบ
ั พระอาชญามากยิ่ง ขึ้น
15 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า
เทีย
่ วไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีต เมื่อได้
แล้วเจ้าก็ทําให้เขากลายเป็นลูกแห่งนรกยิ่งกว่าตัวเจ้าเองถึงสองเท่า 16 วิบัติแก่
เจ้า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าวว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิ หาร คํา ปฏิญาณ
นั้ น ไม่ ผูกมัด แต่ ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างทองคํา ของพระวิ หาร ผู้ นั้ น จะต้องกระทํา
ตามคําปฏิ ญาณ� 17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่งไหนจะสําคัญกว่า ทองคําหรือพระ
วิหารซึ่ง กระทํา ให้ ทองคํา นั้ น ศั กด ์ิ สิทธิ์ 18 และว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบู
ชา คําปฏิญาณนั้ นไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชาน
้ัน ผู้ นั้ น ต้องกระทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ � 19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ ่ง ใดจะสําคัญ
กว่า เครื่องตั้งถวายหรือแท่นบูชาที่กระทําให้เครื่องตั้งถวายนั้ นศักด์ิสิทธิ์ 20 เหตุ
ฉะนี้ ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบู ชา ก็ปฏิญาณอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่
บนแท่ นบู ชาน้น
ั 21 ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร ก็ ปฏิญาณอ้างพระวิหารและ
อ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้ น 22 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ ก็ปฏิญาณ
อ้างพระทีน
่ ่ั ง ของพระเจ้า และอ้างพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระทีน
่ ่ั ง นั้ น 23 วิบัติ แก่
เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ถวายสิบ ชัก
หนึ่ ง ของสะระแหน่ ยี ่ห ร่า และขมิ้น ส่วนข้อ สําคัญ แห่ง พระราชบัญญั ติ คือ การ
พิพากษา ความเมตตาและความเชื่อ นั้ น ได้ ละเว้น เสีย สิ ่ง เหล่า นั้ น พวกเจ้า ควร
ได้ กระทําอยู่แล้ว แต่ สิ่งอ่ น
ื นั้ นไม่ควรละเว้นด้วย 24 คนนําทางตาบอด เจ้ ากรอง
ลูกนํ้า ออก แต่ กล ืนตั วอ ูฐ เข้าไป 25 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ
สี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเจ้า ขัด ชําระถ้วยชามแต่ ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชาม
นั้ น เต็ มด ้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาริ สี ตาบอด จงชําระสิ่ง ที่
อยู่ ภายในถ้วยชามเสี ยก ่อน เพื่อ ข้างนอกจะได้ สะอาดด้วย 27 วิบัติ แก่ เจ้า พวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะว่า เจ้า เป็น เหมือนอุโมงค์ ฝง
ั
ศพซึ่ง ฉาบด้วยปูน ขาว ข้างนอกดู งดงามจริงๆ แต่ ข้างในเต็ม ไปด้วยกระดูก คน
ตายและการโสโครกสารพัด 28 เจ้ าทั้ง หลายก็ เป็น อย่างนั้ น แหละ ภายนอกนั้ น
ปรากฏแก่ มนุษย์ ว่า เป็น คนชอบธรรม แต่ ภายในเต็ม ไปด้วยความหน้า ซื่อ ใจคด
และความชั่วช้า 29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
เพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝง
ั ศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่งอุโมง
ค์ฝง
ั ศพของผูช
้ อบธรรมให้งดงาม 30 แลว
้ กล่าวว่า ‘ถ้าเราได้อยูในสมั
่
ยบรรพบุรุษ
ของเรานั้ น เราจะมี สว
่ นกับ เขาในการทํา โลหิต ของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้ ตกก็
หามิได้� 31 อย่างนั้ นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรําตนเองว่า เจ้าเป็นบุตรของ
13
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ผู้ที่ได้ ฆ่าศาสดาพยากรณ์ เหล่า นั้ น 32 เจ้ าทั้ง หลายจงกระทํา ตามที่บรรพบุรุษได้
กระทํา นั้ น ให้ ครบถ้วนเถิด 33 เจ้ าพวกงู เจ้ าชาติ งู ร้าย เจ้ าจะพ้น การลงโทษใน
นรกอย่างไรได้ 34 เหตุ ฉะนั้ น ดู เถิด เราใช้พวกศาสดาพยากรณ์ พวกนั ก ปราชญ์
และพวกธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้าก็ฆา
่ เสียบ้าง ตรึงเสียที่กางเขนบ้าง
เฆีย
่ นตีในธรรมศาลาของเจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ ไปเมืองโน้ นบ้าง 35 ดัง
นั้ นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่นดินโลก ตั้งแต่ โลหิตของอาแบลผู้ชอบ
ธรรมจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์บุตรชายบารัคยา ที่พวกเจ้าได้ฆา
่ เสียในระหว่าง
36
พระวิหารกับ แท่ นบู ชาน้น
ั ย่อมตกบนพวกเจ้า ทั้ง หลาย
เราบอกความจริง แก่
เจ้าทั้งหลายว่า บรรดาสิ่งเหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
37 โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ได้ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ได้ รับใช้
มาหาเจ้า ถึง ตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้า ไว้ เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูก อยู่
ใต้ ปี กของมัน แต่ เจ้ าไม่ยอมเลยหนอ 38 ดู เถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิ้งให้
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� ”

24

การพยากรณ์ ถึงการทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
แล้วพวกสาวกของพระองค์ มาชี้ตึ กทัง้ หลาย
2
ของพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สิ่งสารพัดเหล่า
นี้ พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทั บกันอยู่ที่
นี่ ซึ่ง จะไม่ถู กทําลายลงก็หามิได้ � 3 เมื่อ พระองค์ ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวก
สาวกมาเฝ้า พระองค์ ส่วนตัว กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบ
ว่า เหตุการณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์ จะเสด็จมา
และวาระสุดท้ายของโลกนี้ � 4 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผูใดล่
้
อลวง
ท่านให้หลง 5 ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็นพระ
คริสต์� เขาจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 6 ท่านทั้ง หลายจะได้ยน
ิ ถึง เรื่อง
สงครามและข่าวลือ เรื่องสงคราม คอยระวัง อย่า ตื่น ตระหนกเลย ด้วยว่า บรรดา
สิ่ง เหล่า นี้ จํา ต้องบังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติ จะลุก
ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทั้ง จะเกิ ดก ัน ดารอาหาร
และโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่น ดิน ไหวในที่ ต่างๆ 8 เหตุการณ์ ทั้ง ปวงนี้
เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลําบาก 9 ในเวลานั้ นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทน
ทุกข์ลําบากและจะฆ่าท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะ
นามของเรา 10 คราวนั้ นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั้งจะ
เกลียดชังซึ่งกันและกัน 11 จะมีผู้พยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็
นอันมากให้หลงไป 12 ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่ว
ช้า จะแผ่ ขยายออกไป 13 แต่ ผู้ ที่ ทนได้ จนถึง ทีส
่ ุด ผู้ นั้ น จะรอด 14 ข่าวประเสริฐ
เรื่อ งอาณาจั กรน ี้ จะประกาศไปทั่ว โลกให้ เป็น คํา พยานแก่ บรรดาประชาชาติ แล ้
วทส
ี่ ุดปลายจะมาถึง
1 ฝ่ายพระเยซู ทรงออกจากพระวิหาร

ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)
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เหตุ ฉะนั้ น เมื่อ ท่านทั้ง หลายเห็น สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้ เก ิ ดการ
รกร้างว่างเปล่า ที่ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึงนั้ น ตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ
์� (ผู้ ใดก็ ตามที่ ได้ อ่านก็ ให้ ผู้ นั ้น เข้าใจเอาเถิด� 16 “เวลานั้ น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู
เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทั้ง หลาย 17 ผู้ ที่ อยู่ บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน อย่า ให้ ลงมาเก็บ
ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 18 ผู้ ที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ กล ับ ไปเอาเสื้อผ้า
ของตน 19 แต่ในวันเหล่านั้ น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อ
นกิน นมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอเพื่อ การที่ ท่านต้องหนี น้ั น จะไม่ ตกในฤดู หนาวหรือ
ในวัน สะบาโต 21 ด้วยว่า ในคราวนั้ น จะเกิด ความทุกข์ ลําบากใหญ่ ยิ่ง อย่างที่ ไม่
เคยมีตั้งแต่ เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 22 และถ้ามิได้ ทรง
ให้ วน
ั เหล่า นั้ น ย่น สั้น เข้า จะไม่ มี เนื้ อ หนั ง ใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็น แก่ ผู้
ที่ เลือกสรรไว้ จึง ทรงให้ วน
ั เหล่า นั้ น ย่น สั้น เข้า 23 ในเวลานั้ น ถ้า ผู้ ใดจะบอกพวก
ท่านว่า ‘ดู เถิด พระคริสต์ อยู่ ที่ นี่ � หรือ ‘อยู่ ที่ โน่ น � อย่า ได้ เชื่อ เลย 24 ด้วยว่า จะ
มีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์ เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทําหมาย
สําคัญ อัน ใหญ่ และการมหัศจรรย์ ถ้า เป็น ไปได้ จะล่อลวงแม้ ผู้ ที่ ทรงเลือกสรรให้
หลง 25 ดู เถิด เราได้ บอกท่านทั้ง หลายไว้ก่อนแล้ว 26 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ใครจะบอก
ท่านทั้งหลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผู้น้ั นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร� ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า
‘ดูเถิด อยูที
่ ห้
่ องลับ� ก็จงอย่าเชื่อ
15

บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
ด้วย ว่า ฟ้าแลบ มา จาก ทิศ ตะวัน ออก ส่อง ไป จนถึง ทิศ ตะวัน ตก ฉั นใด การ
เสด็จ มาของบุตรมนุษย์ ก็ จะเป็น ฉั น นั้ น 28 ด้วยว่า ซากศพอยู่ ทีไ่ หน ฝูง นกอินทรี
ก็ จะตอมกัน อยู่ ที่ น่ั น 29 แต่ พอสิ้น ความทุกข์ ลําบากแห่ง วัน เหล่า นั้ น แล้ว ‘ดวง
อาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และ
บรรดาสิ่งที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 30 เมื่อนั้ นหมายสําคัญแห่
งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า ‘มนุษย์ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์� แล้วเขา
จะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาบนเมฆในท้องฟ้า� พร ้ อมด้วยฤทธานุ ภาพและสง่า
ราศี เป็น อัน มาก 31 พระองค์ จะทรงใช้ เหล่ าทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาด ้วยเสียง
แตรอันดังยิ่งนั ก ให้รวบรวมคนทั้งปวงทีพระองค์
่
ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้งสี่
ทิศนั้ น ตั้งแต่ทีสุ
่ ดฟ้าข้างนี้ จนถึงทีส
่ ุดฟ้าข้างโน้ น
27

31)

จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-

บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรื่องต้น มะเดื่อ เมื่ อก ่ิ งก ้านยั งอ ่อนและแตกใบแล้ว
ท่านก็รูว่
้ าฤดูรอ
้ นใกล้จะถึงแล้ว 33 เช่นนั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวง
นี้ ก็ให้ รู ว่
้ า เหตุ การณ์ นั้ น มาใกล้ จะถึง ประตู แล้ว 34 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง
หลายว่า คนชั่ว อายุ นี้ จะไม่ ล่วงลับ ไปจนกว่า สิ่ง ทั้ง ปวงนี้ จะสําเร็จ 35 ฟ้า และดิน
จะล่วงไป แต่คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
32

จงเฝ้า รอการเสด็จ กลับ มาอย่างไม่ คาดหมายของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก
21:34-36)
36 แต่วันนั้ น โมงนั้ น ไม่มใครรู
ี
้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู ้ รูแต่
้ พระบิดา
37
ของเราองค์ เดียว
ด้วยสมัย ของโนอาห์ เป็น อย่างไร เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็
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จะเป็น อย่างนั้ น ด้วย 38 เพราะว่า เมื่ อก ่อ นวัน นํ้า ท่วมนั้ น คนทั้ง หลายได้ กิน และ
ดื่ม กัน ทําการสมรสและยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน จนถึง วั นที ่ โนอาห์ เข ้า ในนาวา
39 และนํ้าท่วมได้ มากวาดเอาพวกเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉั นใด เมื่อบุตรมนุษย์
เสด็จ มาก็ จะเป็น ฉั น นั้ น ด้วย 40 เมื่อ นั้ น สองคนจะอยู่ ที่ ทุ่ง นา จะทรงรับ คนหนึ่ ง
ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิง สองคนโม่ แป ้ งอยู่ ที่ โรงโม่ จะทรงรับ คนหนึ่ ง ทรงละคน
หนึ่ ง 42 เหตุฉะนั้ นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รูว่
้ าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของท่านจะ
43
เสด็จมาเวลาใด
จงจํา ไว้อย่างนี้ เถิด ว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่า ขโมยจะมา
ยามใด เขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั้ น ท่าน
ทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝน
ั นั้ นบุตรมนุษย์
จะเสด็จมา
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ ือ

45 ใครเป็นผูรั
้ บใช้สัตย์ซื่อและฉลาด ทีนายได้
่
ต้ังไว้เหนื อพวกผูรั
้ บใช้สําหรับแจก

อาหารตามเวลา 46 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยูอย่
่ างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้ผูนั
้ ้ นกจ
็ ะเป็นสุข
47 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า นายจะตั้ง เขาไว้ ให้ ดู แลบรรดาข้าวของ
ของท่านทุก อย่าง 48 แต่ ถ้า ผู้ รับ ใช้ ชั่ วน ้น
ั จะคิด ในใจว่า ‘นายของข้า คงมาช้า�
49 แล ้ วจะตั้ง ต้น โบยตี เพื่อนผู้ รับ ใช้ และกิน ดื่ม อยู่ กับ พวกขี้ เมา 50 นายของผู้ รับ
ใช้ผู้นั้ นจะมาในวันที่เขาไม่คิด ในโมงที่เขาไม่รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทั้ง
จะขับ ไล่ ให้ เขาไปเข้า ส่วนกับ พวกคนหน้า ซื่อ ใจคด ซึ่ง ที่ น่ั น จะมี แต่ การร้องไห้ ขบ
เขีย
้ วเคีย
้ วฟัน�

25

คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน
“เมื่อ ถึง วัน นั้ น อาณาจักรแห่ง สวรรค์ จะเปรียบเหมือนหญิง พรหมจารีสิ บคน
ถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าว 2 ในพวกเธอเป็นคนที่มีปัญญาห้าคน และ
เป็น คนโง่ห้า คน 3 พวกที่ โง่นั้ น เอาตะเกียงของตนไป แต่ หาได้ เอานํ้ามัน ไปด้วย
ไม่ 4 แต่คนที่มีปัญญานั้ นได้เอานํ้ามันใส่ภาชนะไปกับตะเกียงของตนด้วย 5 เมื่อ
เจ้า บ่าวยัง ช้า อยู่ พวกเธอทุก คนก็ พากัน ง่วงเหงาและหลับ ไป 6 ครัน
้ เวลาเทีย
่ ง
คื นก ็ มี เสียงร้องมาว่า ‘ดู เถิด เจ้ าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท ่านเถิด� 7 บรรดา
หญิง พรหมจารีเหล่ านั้ นก ็ ลุ กขึ้น ตกแต่ง ตะเกียงของตน 8 พวกที่ โง่นั้ นก ็ พู ดก ับ
พวกทีมี
่ ปัญญาว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของท่านให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราดับอย
9
ู่� พวกทีมี
่ ปัญญาจึงตอบว่า ‘ทําอย่างนั้ นไม่ได้ เกรงว่านํ้ามันจะไม่พอสําหรับเรา
และเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะดี กว่า� 10 เมื่อพวกเธอกําลังไปซื้อ
นั้ นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้ น แล้วประตู
ก็ปิด 11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกพวกหนึ่ งก็มาร้องว่า ‘ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้
ข้าพเจ้า ทั้ง หลายด้วย� 12 ฝ่ายท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลาย
ว่า เราไม่รูจั
้ กท่าน� 13 เหตุฉะนั้ นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทั้งหลายไม่รูกํ
้ าหนด
วันหรือโมงทีบุ
่ ตรมนุษย์จะเสด็จมา
1

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์

14 อาณาจักรแห่งสวรรค์ยง
ั เปรียบเหมือนชายผู้หน่ง
ึ จะออกเดินทางไปยังเมือง

ไกล จึง เรียกพวกผู้ รับ ใช้ ของตนมา และฝากทรัพย์ สมบัติ ของเขาไว้
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คนหนึ่ ง
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ท่านให้ ห้า ตะลัน ต์ คนหนึ่ ง สองตะลัน ต์ และอีก คนหนึ่ ง ตะลัน ต์ เดียว ตามความ
สามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ออกเดินทางทันที 16 คนที่ได้รับห้าตะลันต์น้ั นก็
เอาเงิน นั้ น ไปค้าขาย ได้ กําไรมาอีกห ้า ตะลัน ต์ 17 คนที ่ ได้ รับ สองตะลัน ต์น้ั นก ็ ได้
กําไรอีกสองตะลันต์เหมือนกัน 18 แต่คนที่ได้รับตะลันต์เดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงิน
ของนายไว้ 19 ครัน
้ อยูม
่ าช้านาน นายจึงมาคิดบัญชีกับผูรั
้ บใช้เหล่านั้ น 20 คนทีได้
่
รับห้าตะลันต์ก็เอาเงินกําไรอีกห้าตะลันต์มาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงิน
ห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตะลันต์� 21 นายจึงตอบ
เขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ อ
ื ในของเล็กน้ อย เราจะตั้ง
เจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22 คนที่ได้รับสองตะ
ลันต์มาชีแ
้ จงด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด
ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันต์� 23 นายจึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้
ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ อ
ื ในของเล็กน้ อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรี
ดี ร่วมสุข กับ นายของเจ้า เถิด� 24 ฝ่ายคนที่ ได้ รับ ตะลัน ต์ เดียวมาชีแ
้ จงว่า ‘นาย
เจ้าข้า ข้าพเจ้า รูจ
้ ัก ท่านว่า ท่านเป็น คนใจแข็ง เก ย
ี่ วผลที่ ท่านมิ ได้ หว่าน เก ็บ สํ่า
สมที่ท่านมิได้ โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดู
เถิด นี่ แหละเงินของท่าน� 26 นายจึงตอบเขาว่า ‘เจ้าผูรั
้ บใช้ชั่วช้าและเกียจคร้าน
เจ้าก็รูอ
้ ยู่ว่าเราเกีย
่ วที่เรามิได้ หว่าน เก็บสํ่าสมที่เรามิได้ โปรย 27 เหตุ ฉะนั้ น เจ้า
ควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ทีธนาคาร
่
เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงินของเราทั้งดอกเบีย
้
ด้วย 28 เพราะฉะนั้ น จงเอาเงิน ตะลัน ต์ เดียวนั้ น จากเขาไปให้ คนที ่ มี สิ บตะลัน ต์
29 ด้วยว่าทุกคนที่มีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้ นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว
่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา 30 จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิ้งเสีย
ทีม
่ ืดภายนอก ซึ่งทีน
่ ่ั นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน�
การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
เมื่ อบ ุ ตรม นุษย์ จะ เสด็จ มา ใน สง่า ราศี ของ พระองค์ พร ้ อม กับ เหล่า ทูต
สวรรค์ อน
ั บริสุทธิ ์ ทั้ง ปวง เมื่อ นั้ น พระองค์ จะประทับ บนพระที่ น่ั งอ ั นร ุ่ง เรืองของ
พระองค์ 32 บรรดาประชาชาติ ต่างๆจะประชุม พร้อมกัน ต่อ พระพักตร์ พระองค์
และพระองค์ จะทรงแยกมนุษย์ ท้ัง หลายโดยแยกพวกหนึ่ ง ออกจากอีก พวกหนึ่ ง
เหมือนอย่างผู้ เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัด ฝูง
แกะให้ อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ ฝูง แพะนั้ น จะทรงจัด ให้ อยู่ เบื้อง
ซ้าย 34 ขณะ นั้ น พระ มหา กษั ตริย์ จะ ตรัส แก่ บรรดา ผู้ ที่ อยู่ เบื้อง ขวา พระหัตถ์
ของพระองค์ ว่า ‘ท่านทั้ง หลายที่ ได้ รับ พระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับ เอา
ราชอาณาจักรซึ่ง ได้ ตระเตรียมไว้ สา
ํ หรั บท ่า นทั้ง หลายตั้งแต่ แรกสร้างโลกเป็น
มรดก 35 เพราะว่า เมื่อ เราหิว ท่านทั้ง หลายก็ ได้ จัดหาให้ เรากิน เรากระหายนํ้า
ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ 36 เราเปลือยกาย
ท่านก็ ได้ ให้ เสื้อผ้า เรานุ่ง ห่ม เมื่อ เราเจ็บ ป่วย ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา เมื่อ เราต้อง
จํา อยู่ ในคุก ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา� 37 เวลานั้ น บรรดาผู้ ชอบธรรมจะกราบทูล
พระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ทีข้
่ าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว และได้จัดมาถวาย
แด่ พระองค์ แต่ เมื่อไร หรือ ทรงกระหายนํ้า และได้ ถวายให้ พระองค์ ดื่ม แต่ เมื่อไร
38 ที่ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระองค์ ทรงเป็น แขกแปลกหน้า และได้ ต้อนรับ พระองค์
ไว้แต่ เมื่อไร หรือ เปลือยพระกาย และได้ สวมฉลองพระองค์ ให้ แต่ เมื่อไร 39 ที่ ข้า
พระองค์ เห็นพระองค์ ประชวรหรือต้องจําอยู่ในคุก และได้ มาเฝ้าพระองค์ น้ั นแต่
31
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เมื่อไร � 40 แล ้ว พระมหากษั ตริย์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทั้ง หลายว่า ซึ่ง ท่านได้ กระทํา แก่ คนใดคนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องของเรานี้ ถึง แม้ จะ
ตํ่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย� 41 แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดา
ผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเรา
เข้าไปอยู่ในไฟซึ่ง ไหม้อยู่เป็น นิ ตย์ ซึ่ง เตรียมไว้สา
ํ หรับ พญามารและสมุน ของมัน
42
นั้ น เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็มิได้ให้เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็มิได้ให้เราดื่ม
43 เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ไม่ได้ให้
เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่ได้เยีย
่ มเรา� 44 เขาทั้ง
หลายจะทูลพระองค์ด้วยว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิว
หรือทรงกระหายนํ้า หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย หรือประชวร
หรือต้องจําอยูใ่ นคุก และข้าพระองค์มิได้ปรนนิ บัติพระองค์นั้ นแต่เมื่อไร� 45 เมื่อ
นั้ น พระองค์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ซึ่ง ท่านมิ
ได้ กระทําแก่ ผู้ตํ่าต้อยทีส
่ ุดสักคนหนึ่ งในพวกนี้ ก็เหมือนท่านมิได้ กระทําแก่ เรา�
46 และพวกเหล่า นี้ จะต้องออกไปรับ โทษอยู่ เป็น นิ ตย์ แต่ ผู้ ชอบธรรมจะเข้า สู่ ชี วิ
ตนิรน
ั ดร์�

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูใหญ่
้
วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2; ลก 22:1-2)

ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง รับสัง่ แก่ พวกสาวก
ของพระองค์ ว่า 2 “ท่านทั้ง หลายรู ้อยู่ ว่า อีก สองวัน จะถึง เทศกาลปัส กา และบุตร
มนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ถูกตรึงที่กางเขน� 3 ครัง้ นั ้นพวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมา
จารย์ และพวกผูใหญ่
้
ของประชาชนได้ประชุมกันทีคฤหาสน์
่
ของมหาปุโรหิต ผูซึ
้ ่งเรียก
4
5
ขานกันว่า คายาฟาส ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย แต่พวก
เขาพูดว่า “ในวันเทศกาลเลี้ยงอย่าพึ่งทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดการวุน
่ วาย�
1

มารียช
์ าวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้ หลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)

ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บอย ู่ หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคนโรคเรือ
้ น
มีหญิงผู้หน่งึ ถือผอบนํ้ามันหอมราคา
แพงมากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํ้ามันนั ้นบนพระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของ
พระองค์เมื่อเห็นกไม่
็ พอใจ จึงว่า “เหตุใดจึงทําให้ของนี้ เสียเปล่า 9 ด้วยนํ้ามันนี้ ถ้าขาย
ก็ ได้ เงิน มาก แล ้ วจะแจกให้ คนจนก็ ได้ � 10 เมื่อ พระเยซู ทรงทราบจึง ตรัส แก่ เขาว่า
“กวนใจหญิงนี้ ทําไม เธอได้กระทําการดีแก่เรา 11 ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่าน
เสมอ แต่ เราไม่ อยู่ กั บท ่านเสมอไป 12 ซึ่ง หญิง นี้ ได้ เทนํ้ามัน หอมบนกายเรา เธอ
กระทํา เพื่อ การศพของเรา 13 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ที่ ไหนๆทั่ว
โลกซึ่ง ข่าวประเสริฐ นี้ จะประกาศไป การซึ่ง หญิง นี้ ได้ กระทํา จะเลื่องลือ ไปเป็ นที ่
ระลึกถึงเขาทีน
่ ่ั นด้วย�
6

7 ขณะเมื่อพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่

ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)

ครัง้ นั ้น คน หนึ่ ง ใน พวก สาวก สิบ สอง คน ชื่อ ยู ดา สอิส คา ริ โอท ได้ ไป หา พวก
ปุโรหิตใหญ่ 15 ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทัง้ หลายจะให้อะไร
ข้าพเจ้า� ฝ่ายเขาก็สัญญาจะให้เหรียญเงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญ 16 ตัง้ แต่เวลานั ้น
มายูดาสก็คอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์
14
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การจัดเตรียมเบื้องต้นสําหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16; ลก 22:7-13)
ในวัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกสาวกมาทูล ถามพระเยซู ว่า “พระองค์
ทรง ปรารถนา จะ ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จัด เต รี ยม ปัส กา ให้ พระองค์ เสวย ที่ ไหน �
18 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “จงเข้าไปหาผู้ หน ่ ง
ึ ในกรุง นั้ น บอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ ว่า
เวลาของเรามาใกล้ แล้ว เราจะถือ ปัส กาที่ บ้านของท่านพร้อมกับ พวกสาวกของ
เรา� ” 19 ฝ่ายสาวกเหล่านั ้ นก ็ กระทํา ตามที่ พระเยซู ทรงรับสัง่ แล ้ว ได้ จัด เตรียมปัส
กาไว้พร้อม
17

อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
ครัน
้ ถึง เวลา พลบคํ่า พระองค์ เอน พระ กาย ลง ร่วม สํารั บก ับ สาวก สิบ สอง คน
21 เมื่อ รับ ประทานกัน อยู่ พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า
คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นั ก ต่างคนต่าง
เริมท
่ ูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ� 23 พระองค์ ตรัสตอบว่า
“ผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเรา ผู้นั้ นแหละที่จะทรยศเรา 24 บุตรมนุษย์
จะเสด็จ ไปตามที่ ได้ เข ียนไว้ วา
่ ด้วยพระองค์ นั้ น แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ทรยศบุตรมนุษย์
ถ้าคนนั้ นมิได้ บังเกิดมาก็จะเป็นการดี ต่อคนนั้ นเอง� 25 ยูดาสที่ ได้ ทรยศพระองค์
ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ � พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านพูด
เองแล้วน�
ี่
20

การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)

26 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น พระเยซูทรงหยิบขนมปั งมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรง

หักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 27 แล้วพระองค์จึง
ทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณ และส่ง ให้เขา ตรัสว่า “จงรับไปดื่ มท ุก คนเถิด 28 ด้วย
ว่านี่ เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยก
บาปโทษคนเป็ นอ ัน มาก 29 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า เราจะไม่ ด่ ื มน้ า
ํ ผลแห่ง เถา
องุน
่ ต่อ ไปอีก จนวัน นั้ น มาถึง คือ วันที ่ เราจะดื่ม กัน ใหม่ กับ พวกท่านในอาณาจักร
แห่งพระบิดาของเรา�
ทรง พยากรณ์ ว่า เป โต ร จะ ปฏิเสธ พระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:31-34; ยน
13:36-38)
30 เมื่อ พวก เขา ร้อง เพลง สรรเสริญ แล้ว เขา ก็ พา กัน ออก ไป ยัง ภูเขา มะกอก เทศ
31 ครัง
้ นั ้น พระเยซู ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ในคื นว ัน นี้ ท่านทุก คนจะสะดุด เพราะเรา
ด้วยมี คํา เขียนไว้ ว่า ‘เราจะตี ผู้ เลี้ยงแกะ และแกะฝูง นั้ น จะกระจัดกระจายไป�
32 แต่ เมื่อ เราฟื้นขึ้น มาแล้ว เราจะไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อนหน้า ท่าน� 33 ฝ่ายเป
โตรทูลตอบพระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะสะดุดก
็ หามิได้ เลย � 34 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในคืน นี้ ก่อน
ไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � 35 เปโตรทูล พระองค์ ว่า “ถึง แม้ ข้า พระองค์ จะ
ต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จะไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย� เหล่ าสาวกก็ ทูลเช่นนั ้น
เหมือนกันทุกคน
พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ใกล้ วัน สิน
้ พระชนม์ (มก 14:32-42; ลก 22:39-46; ยน
18:1)
36 แล ้ว พระเยซู ทรงพาสาวกมายัง ที่ แห่ง หน่ง
ึ เรียกว่า เกทเสมนี แล้วตรัสกับสาวก
ว่า “จงนั่ ง อยู่ ที่ นี่ ขณะเมื่อ เราจะไปอธิษฐานที่ โน่ น � 37 พระองค์ ก็ พาเปโตรกับ
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บุตรชายทัง้ สองของเศเบดี ไปด้วย พระองค์ ทรงเริม
่ โศกเศร้า และหนั ก พระทัย ยิง่ นั ก
38 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ใจของเราเป็น ทุกข์ แทบจะตาย จงเฝ้า อยู่ กับ เราที่ นี่
เถิด�
พระเจ้า ทรงตอบคํา อธิษฐานของพระเยซู ในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41; ลก
22:41-44; ฮบ 5:7)
39 แล้วพระองค์ เสด็จดําเนิ นไปอีกหน่ อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งดิน อธิษฐานว่า
“โอ พระบิดาของข้า พระองค์ ถ้า เป็น ได้ ขอให้ ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์
เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัย ของพระองค์� 40 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มายัง สาวกเหล่า นั ้น เห ็น เขานอน
หลั บอย ู่ และตรัส กับ เปโตรว่า “เป็น อย่างไรนะ ท่านทั้ง หลายจะคอยเฝ้า อยู่ กับ เรา
สัก ชั่ว เวลาหนึ่ ง ไม่ ได้ หรือ 41 จงเฝ้า ระวัง และอธิษฐาน เพื่อ ท่านจะไม่ เข ้า ในการ
ทดลอง จิ ตใจพร้อมแล้ วก ็ จริง แต่ เนื้ อ หนั ง ยั งอ ่อ นกํา ลัง� 42 พระองค์ จึง เสด็จ ไป
อธิษฐานครัง้ ที่ สองอีกว่า “โอ ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไป
จากข้า พระองค์ ไม่ ได้ และข้า พระองค์ จํา ต้องดื่ม แล้ว ก็ ให้ เป็น ไปตามนํ้า พระทัย
ของพระองค์� 43 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็ ทรงพบสาวกนอนหลับ อีก เพราะเขา
ลืมตาไม่ ขึ้น 44 พระองค์ จึง ทรงละพวกเขาไว้ เสด็จ ไปอธิษฐานครัง้ ที่ สามด้วยถ้อยคํา
เช่น เดิ มอ ีก 45 แล ้ว พระองค์ เสด็จ มายัง พวกสาวกของพระองค์ ตรัสว ่า “เดีย
๋ วนี้ จง
นอนต่อ ไปให้ หายเหนื่ อยเถิด ดู เถิด เวลามาใกล้ แล้ว และบุตรมนุษย์ จะต้องถูก
ทรยศให้ตกอยูใ่ นมือของคนบาป 46 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผูที
้ จะทรยศเรามาใกล้
่
แล้ว�
การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)

พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดู เถิด ยู ดาส คนหนึ่ ง ในเหล่า สาวกสิบ สองคนนั ้น
ได้ เข้า มา และมี ประชาชนเป็ นอ ัน มากถือ ดาบ ถือ ไม้ ตะบอง มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่
และพวกผูใหญ่
้
แห่งประชาชน 48 ผูที
้ ่จะทรยศพระองค์นั้นได้ให้อาณั ติสัญญาณแก่เขา
ว่า “เราจะจุบ ผู้ ใด ก็ เป็น ผู้ นั ้น แหละ จงจั บก ุม เขาไว้ให้ แน่ นหนาเถิด� 49 ขณะนั ้น ยู
ดาสตรงมาหาพระเยซู ทูล ว่า “สวัสดี พระอาจารย์� แล ้ว จุบ พระองค์ 50 พระเยซู ตรัส
กับเขาว่า “สหายเอ๋ย มาที่นี่ ทําไม� คนเหล่านั ้ นก็เข้ามาจับพระเยซู และคุมไป 51 ดู
เถิด มีคนหนึ่ งที่อยูกั
่ บพระเยซู ยื่นมอ
ื ชักดาบออก ฟันหูผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต
52
ขาด พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จงเอาดาบของท่านใส่ฝก
ั เสีย ด้วยว่าบรรดาผูถ
้ ือ
ดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิด ว่า เราจะอธิษฐานขอพระบิดาของเรา และ
ในบัดเดีย
๋ วนั้ นพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกองไม่ได้หรือ
54 แต่ ถ้า เป็น เช่น นั้ น พระคัมภีร ์ที่ วา
่ จํา จะต้องเป็น อย่างนี้ จะสําเร็จ ได้ อย่างไร �
55 ขณะนั ้น พระเยซู ตรัส กับ หมู่ ชนว่า “ท่านทั้ง หลายเห็น เราเป็น โจรหรือ จึง ถือ ดาบ
ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้น่ั งกบท
ั ่านทั้งหลายสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน ท่าน
56
ก็หาได้จับเราไม่
แต่เหตุการณ์ ทั้งสิ้นที่ได้บังเกิดขึ้นนี้ ก็เพื่อจะสําเร็จตามพระ
คัมภีร ์ที่ พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ เข ียนไว้� แล ้ วสาวกทัง้ หมดก็ ได้ ละทิง้ พระองค์ ไว้
และพากันหนี ไป
47

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)

ผู้ ที่ จับ พระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยัง คายาฟาสมหาปุโรหิต ที่ ซึ่ง พวกธรรมาจาร
ย์ และ พวก ผู้ ใหญ่ ได้ ประชุม กัน อยู่ 58 แต่ เป โตร ได้ ติ ด ตามพ ระ องค์ ไป ห่างๆ จนถึง
คฤหาสน์ ของ มหา ปุโรหิต แล ้ว เข้าไป นั ่ง ข้าง ใน กับ คนใช้ เพื่อ จะ ดู ว่า เรือ
่ ง จะ จบ ลง
57
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อย่างไร 59 พวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาได้ หาพยานเท็จมาเบิก
ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย 60 แต่ หาหลัก ฐานไม่ ได้ เออ ถึง แม้ มี
พยาน เท็จ หลาย คน มา ให้ การก ็ หา หลัก ฐาน ไม่ ได้ ใน ที่ สุ ดก ็ มี พยาน เท็จ สอง คน มา
61 กล่าวว่า “คนนี้ ได้ ว่า ‘เราสามารถจะทําลายพระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้น
ใหม่ในสามวัน� ” 62 มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า “ท่านจะไม่ตอบอะไรหรือ คน
เหล่า นี้ เป็น พยานปรักปรํา ท่านด้วยเรือ
่ งอะไร� 63 แต่ พระเยซู ทรงนิ่ ง อยู่ มหาปุโรหิต
จึง กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “เราสัง่ ให้ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ให้
บอกเราว่า ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า หรือ ไม่� 64 พระเยซู ตรัส กับ เขา
ว่า “ท่านว่าถูกแล้ว และยิ่งกว่านั้ นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในเวลาเบื้องหน้า
นั้ น ท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์น่ั งข้างขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธานุภาพ
และเสด็จ มาบนเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 65 ขณะนั ้น มหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของตน แล ้
วว ่า “เขาได้ พู ดหมิน
่ ประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอีก เล่า ดู เถิด บัดนี้ ท่านทัง้
หลายก็ ได้ ยินเขาพูดหมิน
่ ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร� คนทัง้ ปวงก็
ตอบว่า “เขามี ความผิด ถึง ตาย� 67 แล ้ว เขาถ่ มน ้าํ ลายรดพระพักตร์พระองค์ และตี
พระองค์ และคนอื่น เอาฝ่ามือ ตบพระองค์ 68 แล ้ วว ่า “เจ้ าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้
เรารู ว้ า่ ใครตบเจ้า� 69 ขณะนั ้นเปโตรนั ่ งอยู่ภายนอกบริเวณคฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คน
หนึ่ งมาพู ดกับเขาว่า “เจ้ าได้ อยู่กับเยซู ชาวกาลิ ลีด้วย� 70 แต่ เปโตรได้ ปฏิเสธต่อหน้า
คนทัง้ ปวงว่า “ที่ เจ้ าว่า นั ้น ข้า ไม่ รู ้เรือ
่ ง � 71 เมื่อ เปโตรได้ ออกไปที่ ระเบียง สาวใช้ อี ก
คนหนึ่ งแลเห็นจึงบอกคนทัง้ ปวงที่ อยู่ที่ นั ่ นว่า “คนนี้ ได้ อยู่กับเยซู ชาวนาซาเร็ธด้วย�
72 เปโตรจึง ปฏิเสธอีก ด้วยคํา ปฏิญาณว่า “ข้า ไม่ รู จั
้ กคนนั ้น� 73 อีกสักครู หน
่ ่งึ คนทัง้
หลายที่ยน
ื อยู่ใกล้ๆนั ้นก็มาว่าแก่เปโตรว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้นแน่ แล้ว ด้วยว่า
สําเนี ยงของเจ้าก็ส่อตัวเจ้าเอง� 74 แล้วเปโตรก็เริม
้ กคน
่ สบถและสาบานว่า “ข้าไม่รู จั
75
นั ้น� ในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน เปโตรจึงระลึกถึงคําของพระเยซูที่ตรัสแก่เขาว่า “ก่อนไก่
ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � แล ้วเปโตรก็ ออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่น ยิง่
นั ก

27
สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต

1 ครันร
้ ุ่ง เช้า

บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ แห่งประชาชนปรึกษากัน ด้วย
เรือ
่ งพระเยซู เพื่อจะประหารพระองค์ เสีย 2 เขาจึ งมัดพระองค์ พาไปมอบไว้แก่ ปอนทิ
อัสปีลาตเจ้าเมือง
การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)

เมื่อย ู ดาสผู้ ทรยศพระองค์ เห ็ นว ่า พระองค์ ต้องปรับ โทษก็ กลับ ใจ นํา เงิน สามสิบ
เหรียญนั ้นมาคืนให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ 4 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ทําบาป
ที่ ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์� คนเหล่านั ้นจึงว่า “การนั ้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้อง
รับธุระเอาเอง� 5 ยูดาสจึงทิง้ เงินนั ้นไว้ในพระวิหารและจากไป แล้วเขาก็ออกไปผูกคอ
ตาย 6 พวกปุโรหิตใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั ้นมาแล้ วว่า “เป็นการผิดพระราชบัญญัติ ที่ จะ
เก็บ เงิน นั ้น ไว้ในคลัง พระวิหาร เพราะเป็น ค่า โลหิต� 7 เขาก็ ปรึกษากัน และได้ เอาเงิน
นั ้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้ สําหรับเป็ นที ่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 เหตุ ฉะนั ้น ทุ ่งนั ้น
จึงเรียกว่า ทุ่งโลหิต จนถึงทุกวันนี้ 9 ครัง้ นั ้นกส
็ ําเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมียศาสดา
์
3
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พยากรณ์ ซึ่งว่า ‘และพวกเขาก็ รบ
ั เงินสามสิบเหรียญ ซึ่งเป็นราคาของผู้ที่ เขาตี ราคา
ไว้นั ้น� คือที่คนอิสราเอลบางคนตีราคาไว้ 10 ‘แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต

เจ้ าเมืองจึงถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นก
ษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� พระเยซู ตรัส กั บท ่า นว่า “ก็ ท่านว่า แล้ วน ี�
่ 12 แต่ เมื่อ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงตอบประการ
ใด 13 ปี ลา ต จึง กล่าว แก่ พระองค์ ว่า “ซึ่ง เขา ได้ กล ่าว ความ ปรักปรํา ท่าน เป็น หลาย
ประการนี้ ท่านไม่ได้ยินหรือ� 14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบท่านสักคําเดียว เจ้าเมือง
จึงอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
11 เมื่อ พระเยซู ทรงยืน อยู่ต่อ หน้า เจ้า เมือง

พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวต
ิ

ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น เจ้ าเมืองเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ ง ให้ แก่ หมู่ ชนตามใจชอบ
คราวนั ้น พวกเขามี นักโทษสําคัญ คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส 17 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ คนทัง้ ปวง
ชุ มนุ มกัน แล้ว ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายปรารถนาให้ ข้าพเจ้า ปล่อยผู้ ใดแก่
เจ้า บารับบัสหรือพระเยซู ที่ เรียกว่า พระคริสต์� 18 เพราะท่านรู อยู
้ ่แล้วว่าเขาได้ มอบ
19
พระองค์ ไว้ด้วยความอิจฉา ขณะเมื่อ ปี ลาตนั ่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาอยู่ นั ้น ภรรยาของ
ท่านได้ ใช้ คนมาเรียนท่านว่า “ท่านอย่า พัว พั นก ับ เรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้น เลย ด้วย
ว่าวันนี้ ดิฉั นทุกข์ใจหลายประการกับความฝันเกี่ยวกับท่านผู้นั ้น� 20 ฝ่ายพวกปุโรหิต
ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ก็ ยุ ยงหมู่ ชนขอให้ ปล่อยบารับ บัส และให้ ประหารพระเยซู เสีย
21 เจ้ าเมืองจึง ถามเขาว่า “ในสองคนนี้ เจ้ าจะให้เราปล่อยคนไหนให้แก่ เจ้า � เขาตอบ
ว่า “บารับบัส� 22 ปี ลาตจึงถามพวกเขาว่า “ถ้าอย่างนั ้น เราจะทําอย่างไรแก่พระเยซู
ที่ เรียกว่า พระคริสต์� เขาพากั นร ้ องแก่ ท่านว่า “ให้ตรึงเขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 23 เจ้
าเมืองถามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ ทําผิดประการใด� แต่ เขาทัง้ หลายยิง่ ร้องว่า “ให้ตรึง
เขาเสียที่ กางเขนเถิด� 24 เมื่อปี ลาตเห็นว่าไม่ได้ การมีแต่ จะเกิดวุน
่ วายขึ้น ท่านก็ เอา
นํ้าล้างมือต่อหน้าหมู่ชน แล้วว่า “เราไม่มีผิดด้วยเรือ
่ งโลหิตของคนชอบธรรมคนนี้ เจ้
ารับ ธุระเอาเองเถิด� 25 บรรดาหมู่ ชนเรียนว่า “ให้โลหิต ของเขาตกอยู่ แก่ เราทั ้งบ ุตร
ของเราเถิด� 26 ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อท่านได้โบยตีพระเยซู แล้ว ท่าน
ก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
15

16

พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)

พวกทหารของเจ้า เมืองจึง พาพระเยซู ไปไว้ในศาลาปรีโทเร ี ยม แล้ว ก็ รวมทหาร
ทัง้ กองล้อมพระองค์ไว้ 28 และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์ออก เอาเสื้อสีแดงเข้มมา
สวมพระองค์ 29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์
แล ้ว เอาไม้ ออ
้ ให้ ถือ ไว้ในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ และเขาได้ คุ กเข่า ลงต่อ พระ
พักตร์พระองค์ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว เจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ�
30 แล ้ว เขาก็ถ่ มน้า
ํ ลายรดพระองค์ และเอาไม้ อ้อน น
ั ้ ตี พระเศียรพระองค์ 31 เมื่อ พวก
เขาเยาะเย้ยพระองค์ แล้ว เขาถอดเสื้อนั ้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์ สวมให้ และนํา
พระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขน 32 ขณะที่พวกเขาออกไปนั ้น เขาได้พบชาวไซ
รีนคนหนึ่ งชื่อซีโมน เขาจึงเกณฑ์คนนั ้นให้แบกกางเขนของพระองค์ไป
27

การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
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เมื่อ พวกเขามาถึง สถานที่ แห่ง หน่งึ ซึ่ง เรียกว่า กลโกธา แปลว่า สถานที่ กะโหลก
ศีรษะ 34 เขาเอานํ้าองุน
่ เปรีย
้ วระคนกับของขมมาถวายพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงชิม
ก็ไม่เสวย 35 ครัน
้ ตรึงพระองค์ที่ กางเขนแล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่ง
ปั นกันเพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์
เขาแบ่ง ปั นก ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน� 36 แล ้ว พวกเขาก็ นั่ง
เฝ้า พระองค์ อยู่ ที่ นั่น 37 และได้ เอาถ้อยคํา ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ ไปติด ไว้เหนื อ พระ
เศียร ซึ่ งอ่านว่า “ผู้นี้ คือเยซู กษั ตริย์ของชนชาติ ยิว� 38 คราวนั ้ นมีโจรสองคนถูกตรึง
ไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง ข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลาย
ที่เดินผ่านไปมานั ้นกด
็ ่าทอพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขา 40 กล่าวว่า “เจ้าผูจ
้ ะทําลายพระ
วิหารและสร้างขึ้น ในสามวัน น่ ะ จงช่วยตัว เองให้รอด ถ้า เจ้า เป็น บุตรของพระเจ้า จง
ลงมาจากกางเขนเถิด� 41 พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และพวกผูใหญ่
้
ก็เยาะ
42
เย้ยพระองค์เช่นกันว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ ถ้าเขา
เป็นกษั ตริย์ของชาติ อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และเราจะเชื่อเขา
43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้า พระองค์ พอพระทัย ในเขาก็ ให้ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ รอด
เดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า ‘เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า� ” 44 ถึงโจรที่ ถู กตรึงไว้
กับพระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน
33

เกิดความมืดตัง้ แต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมง พระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์ (มก 15:3341; ลก 23:44-49; ยน 19:30-37)
45 แล้ว ก็ บังเกิด ความมืด ทั ่ วท ัง
้ แผ่น ดิน ตัง้ แต่ เวลาเที่ยงวัน จนถึ งบ ่ายสามโมง
46 ครัน
้ ประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี �
แปลว่า “พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอด
ทิ้งข้าพระองค์เสีย� 47 บางคนในพวกที่ยน
ื อยูที
่ ่นั่น เมื่อได้ยนก
ิ พู
็ ดว่า “คนนี้ เรียกเอลี
48
ยาห์� ในทันใดนั ้น คนหนึ่ งในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วเสียบปลาย
49
ไม้ อ้อ ส่ง ให้พระองค์ เสวย แต่ คนอื่ นร ้ องว่า “อย่า เพิง่ ให้เราคอยดู ซิว ่า เอลี ยาห์ จะ
มาช่วยเขาให้รอดหรือไม่� 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อพระองค์รอ
้ งเสียงดังอีกครัง้ หนึ่ ง ก็ทรง
ปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
และดู เถิด ม่านในพระวิหารก็ ขาดออกเป็น สองท่อนตัง้ แต่ บนตลอดล่าง แผ่ นดิ
นก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน 52 อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลาย
คนที่ ล่วงหลับ ไปแล้ว ได้ เป็น ขึ้น มา 53 ภายหลัง ที่ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว เขาทัง้
หลายก็ ออกจากอุโมงค์ พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่ คนเป็ นอันมาก 54 บัดนี้
เมื่อนายร้อยและทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันได้เห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ เหล่
านั ้นซึ่งบังเกิดขึ้น ก็พากันครันคร
่
้ามยิง่ นั ก จึงพูดกันว่า “แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตร
ของพระเจ้า� 55 ที่ นั ่ นม ี หญิง หลายคนที่ ได้ ติ ดตามพระเยซู จากแคว้น กาลิ ลี เพื่อ ปรน
นิ บั ติ พระองค์ มองดู อยู่ แต่ ไกล 56 ในพวกนั ้ นม ี มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของ
ยากอบและโยเสส และมารดาของบุตรเศเบดี
51

โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนําพระศพของพระเยซูไปฝัง (มก 15:42-47; ลก 23:5056; ยน 19:38-42)
57 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า มีเศรษฐีคนหนึ่ งมาจากบ้านอาริมาเธียชื่อโยเซฟ เป็นสาวก
ของพระเยซู ด้วย 58 เขาได้ เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู ปี ลาตจึงสัง่ ให้มอบพระ
ศพนั ้นให้ 59 เมื่อโยเซฟได้ รบ
ั พระศพมาแล้ว เขาก็ เอาผ้าป่านที่ สะอาดพันหุม
้ พระศพ
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ไว้ 60 แล ้ว เชิญ พระศพไปประดิษฐานไว้ที่ อุโมงค์ ใหม่ ของตน ซึ่ง เขาได้ สกัด ไว้ในศิ ลา
เขาก็กลง
ิ้ หินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไป 61 ฝ่ายมารียช
์ าวมักดาลากับมารียอี
์ ก
คนหนึ่ งนั ้น ก็นั ่งอยูที
่ ่นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้

วัน ต่อ มา คือ วัน ถัด จากวัน ตระเตรียม พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี พากัน ไป
หาปี ลาต 63 เรียนว่า “เจ้าคุณขอรับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจําได้ว่า คนล่อลวงผู้นั ้น เมื่อเขา
ยังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่� 64 เหตุฉะนั ้น ขอได้
มีบัญชาสัง่ เฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สาม เกลือกว่าสาวกของเขาจะมาในตอน
กลางคืน และลัก เอาศพไป แล ้ วจะประกาศแก่ ประชาชนว่า เขาเป็น ขึ้น มาจากความ
ตายแล้ว และการหลอกลวงครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่าครังก
้ ่อนอีก� 65 ปีลาตจึงบอกเขา
ว่า “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้า ให้แข ็ง แรงเท่า ที่ ท่านจะทําได้� 66 เขาจึง ไป
ทําอุโมงค์ให้มัน
่ คง ประทับตราไว้ที่หิน และวางยามประจําอยู่
62
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ภายหลัง วัน สะบาโต เวลาใกล้ รุง่ เช้า วัน ต้น สัปดาห์ มาร ีย์ ชาวมัก ดาลากับ มารีย์ อี
กคนหนึ่ งมาดูอุโมงค์ 2 ดูเถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิง่ นั ก เพราะทูตสวรรค์ขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ กลงก
ิ้ ้อนหินนั ้นออกจากปากอุโมงค์ แล้วก็นั ่งอยูบ
่ น
3
4
หินนั ้น ใบหน้าของทูตนน
ั ้ เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อของทูตนนก
ั้ ข
็ าวเหมือนหิมะ พวก
ยามที่เฝ้าอยูกล
่ วท
ั ต
ู องค์นั้นจนตัวสัน
่ และเป็นเหมือนคนตาย 5 ทูตสวรรค์นั ้นจึงกล่าว
แก่ หญิง นั ้ นว ่า “อย่า กลัว เลย เพราะเรารู อยู
้ ่ ว่า ท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู ซ่ึง ถูก ตรึง
6
ที่ กางเขน พระองค์ หาได้ ประทั บอย ู่ ที่ นี่ ไม่ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว ตามที่
พระองค์ได้ตรัสไว้นั ้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นั ้น 7 แล้วจงรีบไปบอก
พวกสาวกของพระองค์ เถิด ว่า พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และดู เถิด
พระองค์ เสด็จไปยังแคว้นกาลิ ลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็นพระองค์ ที่ นั่น
ดูเถิด เราได้บอกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้นกไ็ ปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทัง้ กลัวทัง้ ยินดีเป็น
อันมาก วิง่ นําความไปบอกพวกสาวกของพระองค์ 9 ขณะที่หญิงเหล่านั ้นไปบอกสาวก
ของพระองค์ ดูเถิด พระเยซูได้เสด็จพบเขาและตรัสว่า “จงจําเริญเถิด� หญิงเหล่านั ้
นก ็ มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการพระองค์ 10 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า
“อย่า กลัว เลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี และพวกเขาจะ
ได้พบเราทีนั
่ ่ น�
1

คํารายงานของพวกทหารยาม
ขณะที่ พวกผู้ หญิง กําลัง ไปอยู่ นั ้น ดู เถิด มี บางคนในพวกที่ เฝ้า ยามได้ เข ้า ไปใน
เมือง เล่า เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ บังเกิด ขึ้น นั ้น ให้ พวกปุโรหิต ใหญ่ ฟัง 12 เมื่อ พวกปุโรหิต
ใหญ่ประชุมปรึกษากันกับพวกผูใหญ่
้
แล้ว ก็แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหาร 13 สัง่
ว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอน
หลับอยู่� 14 ถ้าความนี้ ทราบถึงหูเจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ� 15 พวก
ทหารจึง ยอมรับเงิน และทํา ตามที่ ถู กสอนมา และความนี้ ก็ เลื่องลือ ไปในบรรดาพวก
ยิวจนทุกวันนี้
11

มัทธิว 28:16
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16 แล ้ วสาวกสิบ เอ็ด คนนั ้ นก ็ ได้ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี
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ถึง ภูเขาที่ พระเยซู ได้ ทรงกําหนด
ไว้ และเมื่อ เขาเห็น 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 โลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่ เราแล้ว 19 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจงออกไป
สั่ง สอนชนทุก ชาติ ให้ รับ บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ส่ง
ั พวกท่านไว้ ดูเถิด
เราจะอยูก
่ ับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน�
17

มาระโก 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ มาระโก ซึ่ง เชื่อ ว่า เป็น “ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส�
(คส 4:10) มาระโกได้เดินทางไปประกาศเที่ยวแรกที่เมืองอันทิโอกพร้อมกับอัครสาวก
เปาโลกับบารนาบัส และได้ละท่านทัง้ สองไว้ที่เมืองเปอร์กา ซึ่งเปาโลไม่เห็นด้วย เปาโล
จึงไม่ยอมให้มาระโกไปพร้อมกับท่านอีก (กจ 13:5, 13; 15:37-39) แต่ภายหลังมาระ
โกได้ หน
ั มารับ ใช้ พระเจ้า อีก และอยู่ กับ เปโตรในกรุ ง บาบิ โลนในปี ค�ศ� 60 (1 ปต
5:13) หลัง จากนั ้ นอ ีก ประมาณ 4 หรือ 5 ปี มาระโกได้ อยู่ กับ เปาโลในกรุ ง โรม (คส
4:10; ฟม 1:24) แต่เปโตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม
หลายคนที่ ไม่ เชื่อ ในพระคัมภีร ์พู ดว่า หนั งสือ มาระโกได้ ถู กเขียนขึ้น เป็น เล่ม แรก
ก่อนเล่ มอ่น
ื ในสี่เล่ มที่เรียกกันว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� และเขาอ้างว่าหนั 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
่ งราวต่างๆที่ อค
ั รสาวก
เปโตรเล่า ให้ มาระโกฟัง และเขาอ้างว่า หนั ง สื อม ัทธิว และหนั งสือ ลูก าได้ รบ
ั การลอก
เลียนแบบมาจากหนั งสือ มาระโก แต่ ความคิด เหล่า นี้ เป็น ความคิด ที่ ไร้สาระ เพราะ
ว่าหนั งสือมาระโกนี้ และพระคัมภีรทั
์ ง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� (มธ
4:4) และ “ได้รับการดลใจจากพระเจ้า� (2 ทธ 3:16) ทุกคนที่เขียนส่วนหนึ่ งของพระ
คัมภีรร์ วมทัง้ มาระโกนั ้น ได้เขียน “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่เคยได้เข้าไปในใจ
มนุษย์� (1 คร 2:9) เพราะว่าทุกข้อที่ได้เขียนไว้นั้นก็เขียนโดยได้รบ
ั การดลใจจากพระ
วิญญาณของพระเจ้า มาระโกเขียนถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่สิ ่ง ที่ เป
โตรได้เล่าให้ท่านฟัง คําที่น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ “ในทันใดนั ้น�
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมาระโกนั ้นทําให้เราเห็นพระลักษณะ
ของพระเยซูในสภาพของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
การเทศนาสัง่ สอนของยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา (มธ 3:1-11; ลก 3:1-16; ยน 1:6-8,
19-28)
1 ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เริม
่ ต้น ตรงนี้ 2 ตามที่ ได้ เข
ียนไว้ในคํา ของศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะ
เตรียมมรรคาของท่านไว้ ข้างหน้า ท่าน 3 เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า “จงเตรียม
มรรคาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของพระองค์ ให้ ตรงไป� ’ 4 ยอห์น ให้
เขารับ บัพ ติศ มาในถิน
่ งบัพ ติศ มาอัน สําแดงการกลับ ใจ
่ ทุ รก ัน ดาร และประกาศเรือ
5
ใหม่ เพื่อการยกโทษความผิดบาป คนทัว่ แคว้นยูเดียกับชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้พากัน
ออกไปหายอห์น สารภาพความผิดบาปของตน และได้ รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่น้ํา
จอร์แดน 6 ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หนังสัตว์คาดเอว รับประทานตัก
๊ แตน
7
และนํ้าผึ้งป่า ท่านประกาศว่า “ภายหลังเราจะมีพระองค์ผูหน
้ ่งึ เสด็จมาทรงเป็นใหญ่
กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะน้ อมตัว ลงแก้ สายฉลองพระบาทให้ พระองค์ 8 จร ิงๆ
แล้วเราให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่พระองค์นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
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พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-22)

ต่อ มาในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ มาจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้น กาลิ ลี และได้ ทรงรับ
บัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ําจอร์แดน 10 พอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากนํ้า ในทันใดนั ้นก็
ทอดพระเนตรเห็น ท้องฟ้า แหวกออก และพระวิญญาณดุจ นกเขาเสด็จ ลงมาบนพระ
องค์ 11 แล้วมี พระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจ
ในท่านมาก�
9

พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)

ใน ทันใด นั ้น พระ วิญญาณ จึง เร่งเร้า พระองค์ ให้ เสด็จ เข้าไป ใน ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
และซาตานได้ ทดลองพระองค์ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ถึง สี่ สิ บวัน พระองค์ ทรงอยู่
ในที่ของสัตว์ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
12

13

พระเยซูทรงเริม
่ เทศนาสัง่ สอนในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-13; ลก 4:14)

14 ครัน
้ ยอห์นถูกขังไว้ในคุกแล้ว พระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าว
ประเสริฐ แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า 15 และตรัสว ่า “เวลากําหนดมาถึง แล้ว และ
อาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าว
ประเสริฐเถิด�

42)

ทรงเรียกซีโมน อันดรู ว ์ ยากอบ และยอห์น (มธ 4:18-32; ลก 5:10-11; ยน 1:35-

16 ขณะที่ พระองค์ เสด็จ ไปตามชายทะเลกาลิ ลี พระองค์ ก็ ทรงทอดพระเนตรเห็น
ซี โมนและอัน ดรู ว ์ น้องชายของซี โมน กําลัง ทอดอวนอยู่ ที่ ทะเล ด้วยว่า เขาเป็น ชาว
ประมง 17 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ท่านจงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็น
ผู้หาคนดังหาปลา� 18 เขาก็ละอวนตามพระองค์ไปทันที 19 ครัน
้ พระองค์ทรงดําเนิ น
ต่อไปอีกหน่ อยหนึ่ ง พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอห์นน้ อง
ชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่ในเรือ 20 ในทันใดนั ้นพระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา เขาจึงละ
เศเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป

พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)

พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม และพอถึง วัน สะ
บาโตพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสัง่ สอน 22 เขาทัง้ หลายก็อัศจรรย์ใจ
ด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ หา
เหมือนพวกธรรมาจารย์ ไม่ 23 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาของเขามี ผี โสโครกเข้า สิง
มัน ได้ รอ
้ งออกมา 24 ว่า “พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท
่านเล่า ท่านมาเพื่อ จะทําลายเราหรือ เรารู ้วา่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์ บริสุทธิ์ของ
พระเจ้า� 25 พระเยซู จึง ตรัส ห้ามมั นว ่า “เจ้ าจงนิ่ ง เสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และ
เมื่อ ผี โสโครกทําให้ คนนั ้น ชัก และร้องเสียง ดัง แล้ว มั นก ็ ออกมาจากเขา 27 คนทัง้
ปวงก็ประหลาดใจนั กจึงถามกันว่า “การนี้ เป็นอย่างไรหนอ นี่ เป็นคําสัง่ สอนใหม่อะไร
ท่านสัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและมันก็เชื่อฟังท่าน� 28 ในขณะนั ้น กิตติศัพท์ ของ
พระองค์ได้เลื่องลือไปทัว่ แว่นแคว้นบ้านเมืองที่อยูรอบแขวงกาลิ
่
ลี
21

พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-15; ลก 4:38-39)

พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเรือนของซี
โมนและอันดรู ว ์ พรอ
้ มกับยากอบและยอห์น 30 แม่ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้อยู่ ใน
29
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ทันใดนั ้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรือ
่ งของนาง 31 แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับ
มือนางพยุงขึ้นและทันใดนั ้นไข้ก็หาย นางจึงปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากเวลาเย็น (มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)
เวลาเย็ นว ันนั ้ นคร ัน
้ ตะวัน ตกแล้ว คนทัง้ หลายพาบรรดาคนเจ็บ ป่วย และคนที่
มีผีสิง มาหาพระองค์ 33 และคนทัง้ เมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ ประตู 34 พระองค์จึง
ทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน และได้ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ผีเหล่
านั ้นพระองค์ทรงห้ามมิให้พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์
32

พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)

35 ครัน
้ เวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว

และทรงอธิษฐาน

36 ฝ่ายซีโมนและคนทัง
้ หลายที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37 เมื่อพวกเขาพบพระ

ที่นั ่น
องค์ แล้ว เขาจึงทูลพระองค์ ว่า “คนทัง้ ปวงแสวงหาพระองค์� 38 พระองค์ ตรัสแก่ เขา
ว่า “ให้เราทั้งหลายไปในบ้านเมืองใกล้เคียง เพื่อเราจะได้ประกาศที่น่ั นด้วย ที่เรา
มาก็ เพื่อ การนั้ น เอง� 39 พระองค์ ได้ ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่ แคว้น กาลิ ลี
และได้ขับผีออกเสียหลายผี

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
และมี คนโรคเรือ
้ นคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ คุ กเข่า ลงต่อ พระองค์ และทูล วิงวอน
พระองค์ว่า “เพียงแต่พระองค์จะโปรด พระองค์ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาด
ได้� 41 พระเยซู ทรงสงสารเขาจึง ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องคนนั ้น ตรัส แก่ เขาว่า “เรา
พอใจแล้ว เจ้ าจงสะอาดเถิด� 42 พอพระองค์ ตรัสแล้ว ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นก็ หาย
และคนนั ้ นก ็ สะอาด 43 ก่อนให้ เขาไป พระองค์ จึง กําชับ ผู้ นั ้น 44 ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ า
อย่า บอกเล่า อะไรให้ ผู้ ใดฟัง เลย แต่ จงไปสําแดงตัว แก่ ปุ โรหิต และถวายเครื่อง
บูชาสําหรับคนทีห
่ ายโรคเรื้อนแล้ว ตามซึ่งโมเสสได้ส่ง
ั ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคน
ทั้ง หลาย� 45 แต่ คนนั ้น เมื่อ ออกไปแล้ วก ็ ตัง้ ต้น ป่าวร้องมากมายให้ เลื่องลือ ไป จน
พระเยซู จะเสด็จ เข้าไปในเมืองอย่างเปิด เผยต่อ ไปไม่ ได้ แต่ ต้องประทับ ภายนอกในที่
เปลี่ยว และมีคนทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์
40

2
คนอัมพาตได้รบ
ั ความรอดแล้วได้รบ
ั การรักษาจนหาย (มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)

1 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน พระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนทัง้ หลาย

ได้ ยินว่า พระองค์ ประทั บที่บ้าน 2 และในเวลานั ้นคนเป็ นอันมากมาชุ มนุมกันจนไม่ มี
ที่ จะรับ จะเข้ าใกล้ ประตู ก็ ไม่ ได้ พระองค์ จึง เทศนาพระวจนะนั ้น ให้ เขาฟัง 3 แล ้ว มี
คนนํา คนอัมพาตคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ มี สี ่ คนหาม 4 เมื่อ เขาเข้าไปให้ถึง พระองค์ ไม่
ได้ เพราะคนมาก เขาจึง รือ
้ ดาดฟ้า หลังคาตรงที่ พระองค์ ประทั บน น
ั ้ และเมื่อ รือ
้ เป็น
ช่องแล้ว เขาก็หย่อนแคร่ที่คนอัมพาตนอนอยู่ลงมา 5 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
ความเชื่อ ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จึง ตรัส กับ คนอัมพาตว่า “ลูก เอ๋ย บาปของเจ้า
ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� 6 แต่ มี พวกธรรมาจารย์ บางคนนั ่ง อยู่ ที่ นั่น และเขาคิด ในใจ
ว่า 7 “ทําไมคนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทเช่น นั ้น ใครจะยกความผิด บาปได้ เว้น แต่ พระเจ้า
เท่านั ้น� 8 และในทันใดนั ้น เมื่อ พระเยซู ทรงทราบในพระทัย ว่า เขาคิด ในใจอย่างนั ้น
พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนท่านทั้ง หลายจึง คิด ในใจอย่างนี้ เล่า 9 ที่ จะว่า
กับ คนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น ยกแคร่
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เดินไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 10 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รูว่
้ า บุ ตรม
นุษย์ มี สิทธิ อํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด บาปได้� (พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ คน
อัมพาตว่า� 11 “เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด� 12 ทันใดนั ้นคน
อัมพาตได้ลุ กขึ้นแล้ วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ ปวง คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจ
นั ก จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “เราไม่เคยเห็นการเช่นนี้ เลย�
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)

13 ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหาพระองค์ และพระองค์

ได้ ตรัสสัง่ สอนเขา 14 เมื่อพระองค์ กําลังเสด็จไปนั ้น พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็นเลวี
บุ ตรชายอัลเฟอัสนัง่ อยู่ที่ ด่านเก็บภาษี จึงตรัสแก่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็
ลุกขึ้นตามพระองค์ไป 15 ต่อมาเมื่อพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยูใ่ นเรือนของเลวี มี
พวกคนเก็บภาษี และคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับกับพระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์ เพราะมีคนติดตามพระองค์ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟา
ริสี เมื่อเห็นพระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาป จึงถาม
สาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ จึ งก ิน และดื่ม ร่วมกับ พวกคนเก็บ ภาษี และ
คนบาปเล่า� 17 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ ดังนั ้น พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “คนปกติ ไม่
ต้องการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มา
เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 18 มีพวกศิษย์ของยอห์นและของพวกฟาริสี กําลัง
ถืออดอาหาร พวกเขาจึงมาทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกสาวกของยอห์นและของ
พวกฟาริสีถืออดอาหาร แต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ� 19 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า
“ท่านจะให้ สหายของเจ้า บ่าวถือ อดอาหารเมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ เขากระนั้ น หรือ
เจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ได้นานเท่านั้ น 20 แต่วันนั้ นจะ
มาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั้ นสหายจะถืออดอาหาร
คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)
ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่างนั้ น ท่อนผ้า ทอใหม่ ที่
ปะเข้านั้ นเมื่อหดจะทําให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีก 22 และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่
ใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั้ นนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้ถุงเก่านั้ นขาดไป นํ้า
องุน
่ นั้ นจะไหลออก ถุงหนั งกจ
็ ะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่น้ั นต้องใส่ไว้ในถุงหนั งใหม่�
21

พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
ต่อ มาในวัน สะบาโตวัน หนึ่ ง พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปในนาข้าว และเมื่อ พวกสาวก
ของพระองค์กําลังเดินไปก็เริม
่ เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่า “ดู
เถิด ทําไมพวกเขาจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ในวัน สะบาโต� 25 พระองค์ จึง
ตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านขาดอาหาร
และอดอยาก ทั้ง ท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือ คราวเมื่อ อาบี ยาธาร์ เป็น มหา
ปุโรหิต ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับ ประทานขนมปัง หน้า พระ
พักตร์ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไม่ ให้ ใครรับ ประทาน เว้น แต่ พวกปุโรหิต เท่านั้ น
และซํ้ายังส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วย� 27 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “วัน
สะบาโตนั้ นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สําหรับวันสะบาโต 28 เหตุ
ฉะนั้ นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�
23
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ทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต (มธ 12:10-14; ลก 6:6-11)
และที่ นั่ นม ี ชายคนหนึ่ งม ือ ข้างหนึ่ ง
ลีบ 2 คนเหล่า นั ้น คอยดู พระองค์ ว่า พระองค์ จะรักษาโรคให้คนนั ้น ในวัน สะบาโตหรือ
ไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 3 พระองค์ ตรัสแก่ คนมือลีบว่า “มายืนข้างหน้า
เถอะ� 4 พระองค์จึงตรัสแก่คนทัง้ หลายว่า “ในวันสะบาโตให้ถูกต้องตามพระราช
บัญญัติควรจะทําการดีหรือทําการชั่ว จะช่วยชีวตด
ิ ห
ี รือจะสังหารชีวตด
ิ ี� ฝ่ายคน
ทัง้ ปวงก็ นิ่ง อยู่ 5 พระองค์ มี พระทัย เป็น ทุกข์ เพราะใจเขาแข็ง กระด้างนั ก และได้ ทอด
พระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธ และพระองค์ตรัสกับชายคนนั ้นว่า “จงเหยียดมือออก
เถิด� เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
1 แล ้ว พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาอีก

ฝูง ชนก็ ติ ดตามไปและคนเป็ นอ ัน มากได้ รบ
ั การรักษาให้ หาย (มธ 12:15-16; ลก
6:17-19)
6 พวก ฟา ริ สี จึง ออก ไป และ ใน ทันใด นั ้น ได้ ปรึกษา กับ พรรค พวก ของ เฮ โรด ถึง
พระองค์ว่า พวกเขาจะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ 7 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกของ
พระองค์ จึงออกจากที่ นั่นไปยังทะเล และฝูงชนเป็ นอันมากจากแคว้นกาลิ ลีได้ ตามพ
ระองค์ไป ทัง้ จากแคว้นยูเดีย 8 จากกรุ งเยรู ซาเล็ม และจากเมืองเอโดม และจากฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น และจากแคว้นเมืองไทระและไซดอน ฝูงชนเป็ นอันมาก เมื่อ
เขาได้ยน
ิ ถึง สิง่ ยิง่ ใหญ่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา นั ้ นก ็ มาหาพระองค์ 9 พระองค์ จึง ตรัสส
ัง่ พวกสาวกของพระองค์ ให้ เอาเรือ เล็ก มาคอยรับ พระองค์ เพื่ อม ิ ให้ ประชาชนเบียด
เสียดพระองค์ 10 ด้วยว่าพระองค์ ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอันมากให้หายโรค จนบรรดาผู้
ที่มีโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะได้ถูกต้องพระองค์ 11 และพวกผีโสโครกเมื่อ
ได้เห็นพระองค์ก็ได้หมอบลงกราบพระองค์ แล้วร้องอึงว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า� 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 มาหาพระองค์ 14 พระองค์ จึง ทรงตัง้ สาวกสิบ สองคนไว้ให้ พวกเขาอยู่
กับ พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะทรงใช้ เขาไปประกาศ 15 และให้ มี อํานาจรักษาโรคต่างๆ
และขับผีออกได้ 16 และซีโมนนั ้น พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่าเปโตร 17 และยากอบ
บุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของยากอบ ทัง้ สองคนนี้ พระองค์ ทรงประทานชื่ออ
ี กว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูก ฟ้าร้อง 18 อัน ดรู ว ์ ฟี ลิป บารโธโลมิ ว มัทธิว โธมัส ยาก
อบบุตรชายอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนชาวคานาอัน 19 และยูดาสอิสคาริโอทที่ ได้ทรยศ
พระองค์ นั ้น พระองค์ และพวกสาวกจึง เข้าไปในเรือน 20 และฝูง ชนก็ มาประชุ มกั นอ
ีก จนพระองค์และพวกสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้ 21 เมื่อญาติมิตรของพระองค์
ได้ ยิน เหตุ การณ์ นั ้น เขาก็ ออกไปเพื่อ จะจับ พระองค์ ไว้ ด้วยเขาว่า “พระองค์ วิกลจริต
แล้ว�
13

ความผิดบาปที่ทรงอภัยให้ไม่ได้ (มธ 12:24-29; ลก 11:14-20)

22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวว่า “ผูนี
้ ้ มีเบเอลเซบูลสิง�

และ “ที่ เขาขับผีออกได้ ก็ เพราะใช้อาํ นาจนายผีนั ้น� 23 ฝ่ายพระองค์ จึงเรียกคนเหล่า
นั ้น มาตรัส แก่ เขาเป็น คํา อุปมาว่า “ซาตานจะขับ ซาตานให้ ออกอย่างไรได้ 24 ถ้า
ราชอาณาจักรใดๆเกิด แตกแยกกัน แล้ว ราชอาณาจั กรน ้น
ั จะตั้ง อยู่ ไม่ ได้ 25 ถ้า
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ครัว เรือนใดๆเกิด แตกแยกกัน ครัว เรือนนั้ น จะตั้ง อยู่ ไม่ ได้ 26 และถ้า ซาตานจะ
ต่อสู้ กับ ตนเอง และแตกแยกกัน มั นก ็ ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ มี แต่ จะสิ้น สูญ ไป 27 ไม่มี ผู้ ใด
อาจเข้าไปในเรือนของคนที่ มี กําลัง มากและปล้น ทรัพย์ ของเขาได้ เว้น แต่ จะจับ
คนที่ มี กําลัง มากนั้ นม ัด ไว้ เสี ยก ่อน แล ้ว จึง จะปล้น ทรัพย์ ในเรือนนั้ น ได้ 28 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ความผิด บาปทุก อย่างและคํา หมิ่น ประมาทที่
เขากล่าวนั้ น จะทรงโปรดยกให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ 29 แต่ผู้ใดจะกล่าวคํา
หมิ่น ประมาทต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะไม่ ได้ รับ การอภัยโทษเลย แต่ ผู้ นั้ น ย่อม
ได้รบ
ั โทษจากการพิพากษาเป็นนิ ตย์� 30 ที่ตรัสอย่างนั ้นก็เพราะเขาทัง้ หลายกล่าว
ว่า “พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง�
ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพีน
่ ้ องของพระเยซู (มธ 12:46-50; ลก 8:19-21)

31 เวลานั ้นมารดาและพวกน้ องชายของพระองค์มายน
ื อยูข้
่ างนอก แล้วใช้คนเข้าไป

ทูล เรียกพระองค์ 32 และประชาชนก็ นั่ง อยู่รอบพระองค์ เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด
มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ คอยอยู่ ข้างนอก � 33 พระองค์
ตรัส ตอบเขาว่า “ใครเป็น มารดาของเรา และใครเป็น พี่น้องของเรา� 34 พระองค์
ทอดพระเนตรคนที่ นั่ง ล้อมรอบพระองค์ นั้น แล้ว ตรัสว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น มารดาและพี่
น้ องของเรา 35 ผูใดจะกระทํ
้
าตามพระทัยพระเจ้า ผูนั
้ ้ นแหละเป็นพีน
่ ้ องชายหญิง
และมารดาของเรา�

4

คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)
1 แล ้ว พระองค์ ทรง ตัง
้ ต้น สัง่ สอน ที่ ฝั่ ง ทะเล อีก ฝูง ชน เป็ นอ ัน มาก พา กัน มา หา
พระองค์ เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ ที่ ทะเล และฝูง ชนอยู่ บน
ฝั่ งชายทะเล 2 พระองค์จึงตรัสสง
ั ่ สอนเขาหลายประการเป็นคําอุปมา และในการสอน
3
นั ้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “จงฟัง ดูเถิด มีผูหว่
้ านคนหนึ่ งออกไปหว่านพืช 4 และ
ต่อมาเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกในอากาศก็มากินเสีย
5 บ้างก็ตกที่ซ่ ึงมีพ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่น้ อย จึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก 6 แต่
เมื่อแดดจัด แดดก็แผดเผา และเพราะรากไม่มี จึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้น
หนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่เกิดผล 8 บ้างก็ตกทีดิ
่ นดี แลว
้ งอกงาม
9
จําเริญขึ้น เกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง� แล้วพระองค์ตรัส
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
้
แต่ฝ่ายคนนอกนั้ นบรรดาข้อความเหล่านี้ จะแจ้งให้เป็นคําอุปมาทุกอย่าง 12 เพื่อ
ว่า เขาจะดู แล ้วดู เล่า แต่ มองไม่ เห็น และฟัง แล้ว ฟัง เล่า แต่ ไม่ เข้าใจ เกล ื อกว่า
ในเวลาหนึ่ งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่ และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษ
เสีย�
พระเยซูทรงอธิบายถึงคําอุปมานั ้น (มธ 13:18-23; ลก 8:11-15)
“คําอุปมานั้ นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ ถ้ากระนั้ นท่าน
ทั้ง หลายจะเข้าใจคํา อุปมาทั้ง ปวงอย่างไรได้ 14 ผู้ หว่านนั้ นก ็ ได้ หว่านพระวจนะ
15 ซึ่ง ตกริม หนทางนั้ น ได้ แก่ พระวจนะที่ หว่านแล้ว และเมื่ อบ ุคคลใดได้ ฟัง ใน
ทันใดนั้ นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจเขานั้ นไปเสีย 16 และซึ่งตกที่
13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า

มาระโก 4:17
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ซึ่งมีพ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่ น้อยนั้ นก็ทํานองเดียวกัน ได้แก่ บุ คคลที่ได้ ยินพระวจนะ
และก็ร ับท ั นที ด้วยความปรีดี 17 แต่ ไม่มี รากในตัว จึง ทนอยู่ ได้ ชั่วคราว ภายหลัง
เมื่อ เกิด การยากลําบากและการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้ น ก็ เลิก เสีย ในทั
นทีทันใด 18 และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้ นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ 19 แล
้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภใน
สิ่งอ่ น
ื ๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้ น จึงไม่เกิดผล 20 ส่วนพืชซึ่งหว่านตกใน
ดิน ดี นั้ น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะนั้ น และรับ ไว้ จึง เกิด ผลสามสิบ เท่า บ้าง
หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง�
เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16; 11:33)
แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เขาเอาเทียนมาสําหรับ ตั้ง ไว้ใต้ ถัง ใต้ เตียงนอน
หรือ และมิใช่สําหรับตั้งไว้บนเชิงเทียนหรือ 22 เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซ่ง
ึ จะ
ไม่ ปรากฏแจ้ง และไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ปิดบัง ไว้ ซึ่ง จะไม่ ต้องแพร่งพราย 23 ถ้า ใครมี หู
ฟังได้ จงฟัง เถิด� 24 พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงเอาใจจดจ่อ ต่อ สิ่ง ที่ ท่านฟัง ให้ ดี
ท่านจะตวงให้ เขาด้วยทะนานอัน ใด จะตวงให้ ท่านด้วยทะนานอัน นั้ น ทั้ง จะเพิ่ม
เติมให้อีกแก่ผู้ที่ฟังแล้ว 25 ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้ นอีก แต่ผู้ใดไม่
มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
่ ้ นจะเอาไปเสียจากเขา�
21

อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
พระองค์ ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ ง หว่านพืช
ลงในดิน 27 แล ้ วกลางคื นก ็ นอนหลับ และกลางวั นก ็ ตื่น ขึ้น ฝ่ายพื ชน ้น
ั จะงอก
จําเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดินเองทําให้พืชงอกจําเริญขึ้นเป็นลําต้
นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง 29 ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกีย
่ ว
เก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกย
ี่ วแล้ว�
26

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-19)
และพระองค์ ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า จะเปรียบเหมือนสิ่ง ใด หรือ จะ
สําแดงด้วยคํา เปรียบอย่างไร 31 ก็ เปรียบเหมือนเมล็ด พันธุ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง
เวลาเพาะลงในดินนั้ นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วท้ง
ั แผ่นดิน 32 แต่เมื่อเพาะแล้ว
จึงงอกขึ้นจําเริญใหญ่โตกว่าผักทั้งปวง และแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศ
มา อาศัย อยู่ ในร่ มน ้น
ั ได้� 33 พระองค์ ได้ ตรั สส ัง่ สอน พระ วจนะ ให้ แก่ เขา เป็น คํา
อุปมาอย่างนั ้นเป็นหลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟังได้ 34 และนอกจากคําอุปมา
พระองค์ มิได้ ตรัส แก่ เขาเลย แต่ เมื่อ พวกเขาอยู่ตามลําพัง พระองค์ จึง ทรงอธิบายสิง่
สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
30

พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)
เย็ นว ัน นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “ให้ พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้าง
โน้ นเถิด� 36 เมื่อลาประชาชนแล้ว เขาจึงเชิญพระองค์ เสด็จไปในเรือที่ พระองค์ ประ
ทั บอย ู่ นั ้น และมี เรืออ ่น
ื เล็กๆหลายลํา ไปกับ พระองค์ ด้วย 37 และพายุ ใหญ่ ได้ บังเกิด
ขึ้น และคลื่ นก ็ ซัด เข้าไปในเรือ จนเรือ เต็ม อยู่ แล้ว 38 ฝ่ายพระองค์ บรรทมหนุน หมอน
หลั บอย ู่ ที่ ท้ายเรือ เหล่ าสาวกจึง มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้
หลายกําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว ท่านไม่ ทรงเป็น ห่วงบ้างหรือ� 39 พระองค์ จึง ทรงตื่น ขึ้น
ห้ามลมและตรัสแก่ ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ� แล้วลมก็ หยุ ดมีความสงบเงียบทัว่ ไป
40 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ทําไมท่านกลัว อย่างนี้ ท่านยัง ไม่ มี ความเชื่อ หรือ�
35

มาระโก 4:41
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ฝ่ายเขาก็ เกรงกลั วน ัก หนาและพู ดก ัน และกั นว ่า “ท่านนี้ เป็น ผู้ ใดหนอ จนชัน
้ ลม
และทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
41

5
ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)

1 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดารา 2 พอพระองค์เสด็จ

ขึ้นจากเรือ ทันใดนั ้ นมีชายคนหนึ่ งออกจากอุโมงค์ ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้ มาพบพระ
องค์ 3 คนนั ้น อาศัย อยู่ ตามอุโมงค์ ฝัง ศพ และไม่ มี ผู้ ใดจะผูกมัด ตัว เขาได้ แม้ จะล่าม
ด้วยโซ่ ตรวนก็ ไม่ อยู่ 4 เพราะว่า ได้ ล่ามโซ่ ใส่ ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็ หก
ั โซ่ และฟาด
5
ตรวนเสีย ไม่มี ผู้ ใดมี แรงพอที่ จะทําให้ เขาสงบได้ เขาคลัง่ ร้องอึง อยู่ ตามอุโมงค์ ฝัง
ศพและที่ ภู เขาทัง้ กลางวัน กลางคืน เสมอ และเอาหิน เชือดเนื้ อ ของตัว 6 ครัน
้ เขาเห็น
7
พระเยซูแต่ไกล เขาก็วงิ่ เข้ามานมัสการพระองค์ แล้วร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซู
พระบุตรของพระเจ้า สูงสุด ข้า พระองค์ เก ี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ข้า พระองค์ ขอให้
พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า ว่า จะไม่ ทรมานข้า พระองค์� 8 ที่ พู ดเช่น นี้
เพราะพระองค์ ได้ ตรัส แก่ มั นว ่า “อ้ายผี โสโครก จงออกมาจากคนนั้ น เถิด� 9 แล ้ว
พระองค์ตรัสถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันตอบว่า “ชื่อกอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์
หลายตนด้วยกัน� 10 มันจึ งอ้อนวอนพระองค์ เป็ นอันมากมิให้ขับไล่ มันออกจากแดน
เมืองนั ้น 11 มี สุกรฝูง ใหญ่ กําลัง หากิน อยู่ ที่ ไหล่ เขาตําบลนั ้น 12 ผี เหล่ านั ้ นก ็ ออ
้ นวอน
13
พระองค์ ว่า “ขอโปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเข้า ในสุกรเหล่า นี้ เถิด � พระเยซู ก็ ทร
งอนุ ญาตทั นที แล ้ว ผี โสโครกนั ้น จึง ออกไปเข้า สิง อยู่ ในสุ กร สุกรทัง้ ฝูง (ประมาณ
สองพันตัว� ก็ วิง่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสําลักนํ้าตาย 14 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ
กรน ัน
้ ต่างคนต่างหนี ไปเล่า เรือ
่ งทัง้ ในนครและบ้านนอก แล ้ว คนทัง้ ปวงก็ ออกมาดู
เหตุการณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น 15 เมื่อ เขามาถึง พระเยซู ก็ เห ็น คนที่ ผี ทัง้ กองได้ สิ งนั ้น นุ่ง ห่ม
ผ้านั ่งอยู่มีสติ อารมณ์ ดี เขาจึงเกรงกลั วนัก 16 แล้วคนที่ ได้ เห็นก็เล่าเหตุ การณ์ ซึ่งบัง
เกิดแก่คนที ่ผีสิ งนั ้น และซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟัง 17 คนทัง้ หลายจึงเริม
่ พากันอ
้อ นวอนพระองค์ ให้เสด็จ ไปเสีย จากเขตแดนเมืองของเขา 18 เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ
ลงเรือ คนที ่ ผี ได้ สิ งแต่ ก่อนนั ้น ได้ ออ
้ นวอนขอติดตามพระองค์ ไป 19 พระเยซู ไม่ ทรง
อนุญาต แต่ ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้า ที่ บ้าน แล ้ว บอกเขาถึง เรื่อง
เหตุการณ์ ใหญ่ซึ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงกระทําแก่เจ้า และได้ ทรงพระเมตตา
แก่ เจ้ าแล้ว� 20 ฝ่ายคนนั ้ นก ็ ทูล ลา แล ้ว เริม
่ ประกาศในแคว้น ทศบุ รีถึง เหตุ การณ์
ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่เขา และคนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก
หญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ และหายโรค ลูกสาวของไยรัส เป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย (มธ 9:18-26; ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากกลับ ไปแล้ว มี คนเป็ นอ ัน มากมาหาพระองค์
และพระองค์ ยัง ประทั บท ี่ ฝั่ งทะเล 22 ดู เถิด มี นายธรรมศาลาคนหนึ่ ง ชื่อ ไยรัส เดิน
มา และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ ก็ กราบลงที่ พระบาทของพระองค์ 23 แล ้ วท ูล อ้อนวอน
พระองค์ เป็ นอ ัน มากว่า “ลูก สาวเล็กๆของข้า พระองค์ ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชิญ
พระองค์ ไปวางพระหัตถ์ บนเขา เพื่อเขาจะได้ 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
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หมอหลายคนมารักษา และได้เสียทรัพย์จนหมดสิน
็ ได้บรรเทาแต่ยงิ่ กําเริบ
้ โรคนั ้นกมิ
ขึ้น 27 ครัน
้ ผู้หญิงนั ้นได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งพระเยซู เธอก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียด
ข้างหลังพระองค์ และได้ถูกต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะเธอคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้อง
แต่ ฉลองพระองค์ เราก็ จะหายโรค� 29 ในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด แห้ง ไป และผู้
หญิงนั ้ นรู้สึกตั วว่าโรคหายแล้ว 30 บัดเดีย
๋ วนั ้น พระเยซู ทรงรู ส
้ ึกว่าฤทธิซ
์ ่านออกจาก
พระองค์ แล้ว จึง เหลียวหลัง ในขณะที่ ฝูง ชนเบียดเสียดกัน นั ้น ตรัสว ่า “ใครถูก ต้อง
เสื้อ ของเรา� 31 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น แล้ วว
่า ประชาชนกําลัง เบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ ยงั จะทรงถามอีก หรือ ว่า ‘ใครถูก
ต้องเรา� ” 32 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบ ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิง่
นั ้น 33 ฝ่ายผูห
้ ญิงนั ้นกกล
็ ัวจนตัวสัน
่ เพราะรูเ้ รือ
่ งที่เป็นแก่ตัวนน
ั ้ จึงมากราบลงทูลแก่
34
พระองค์ตามจริงทัง้ สิน
พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั ้นว่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่เจ้าหายโร
้
คนั้ นกเ็ พราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้ เถิด� 35 เมื่อพระองค์ตรัสยังไม่ทัน
ขาดคํา มีบางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว
ยังจะรบกวนอาจารย์ทําไมอีกเล่า� 36 ทันทีที่พระเยซู ทรงฟังคําซึ่งเขาว่านั ้น พระองค์
จึงตรัสแก่ นายธรรมศาลาว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้ นเถิด� 37 พระองค์ ไม่ทรง
อนุญาตให้ ผู้ ใดไปด้วยเว้น แต่ เปโตร ยากอบ และยอห์น น้ องชายของยากอบ 38 ครัน
้
พระองค์ เสด็จ ไปถึง เรือนนายธรรมศาลาแล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น คนวุน
่ วายร้องไห้
ครํา่ ครวญเป็ นอ ัน มาก 39 และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปแล้ว จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่าน
ทั้งหลายพากันรอ
้ งไห้วน
ุ่ วายไปทําไม เด็กหญิงนั้ นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่� 40 เขา
ก็ พากัน หัวเราะเยาะพระองค์ แต่ เมื่อ พระองค์ ขับ คนทัง้ หลายออกไปแล้ว จึง นํา บิดา
มารดาของเด็กหญิงนั ้นและสาวกสามคนที่อยู่กับพระองค์ เข้าไปในที่ที่เด็กหญิงนอน
อยู่ 41 พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั ้นตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ� แปลว่า “เด็กหญิง
เอ๋ย เราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใดนั ้นเด็กหญิงนั ้ นก็ลุ กขึ้นเดิน เพราะ
ว่า เด็ก นั ้น อายุ ได้ สิ บสองปี คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจอย่างยิง่ 43 พระองค์ ก็ กําชับ ห้าม
เขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นําอาหารมาให้เด็กนั ้ นรับ
ประทาน

6

พระเยซูทรงกลับไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58; ลก 4:16-30)
ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั ่น ไปยั งบ ้านเมืองของพระองค์ และเหล่า สาวก
ของ พระองค์ ก็ ตามพ ระ องค์ ไป 2 พอ ถึง วัน สะ บา โต พระองค์ ทรง ตัง้ ต้น สัง่ สอน ใน
ธรรมศาลา และคนเป็ นอ ัน มากที่ ได้ ยิน พระองค์ ก็ ประหลาดใจนั ก พู ดก ั นว ่า “คนนี้
ได้ ความ คิด นี้ มา จาก ไหน สติ ปัญญา ที่ ได้ ประทาน แก่ คน นี้ เป็น ปัญญา อย่าง ใด จึง
ทําการมหัศจรรย์ อย่างนี้ สํา เร็จด ้ว ยมือ ของเขา 3 คนนี้ เป็น ช่างไม้ บุ ตรชายนางมารีย์
มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็นน้ องชายมิใช่หรือ และน้ องสาวทัง้ หลาย
ของเขาก็ อยู่ ที่ นี่ กับ เรามิ ใช่ หรือ � เขาทัง้ หลายจึง หมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซู
ตรัส กับ เขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ ขาดความนั บถือ เว้น แต่ ในบ้านเมืองของ
ตน ท่ามกลางญาติ พี่ น้ องของตน และในวงศ์ วานของตน� 5 พระองค์ จะกระทํา
การมหัศจรรย์ ที่ นั ่น ไม่ ได้ เว้น แต่ ได้ วางพระหัตถ์ ถู กต้องคนเจ็บ บางคนให้ หายโรค
6 พระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อ แล้วพระองค์จึงเสด็จไปสัง
่ สอน
ตามหมู่บ้านโดยรอบ
1
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ทรงใช้อค
ั รสาวกทัง้ สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่ สอน (มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)
พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนมา แล ้ว ทรงเริม
่ ใช้ เขาให้ ออกไปเป็น คู่ ๆ ทรง
8
ประทานอํานาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และตรัสกําชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตาม
ทางเว้น แต่ ไม้ เท ้า สิง่ เดียว ห้ามมิ ให้ เอาอาหาร หรือ ย่าม หรือ หาสตางค์ ใส่ ไถ้ ไป 9 แต่
ให้ สวมรองเท้า และไม่ ให้ สวมเสื้อ สองตัว 10 แล ้ว พระองค์ ตรัสส ัง่ เขาว่า “ถ้า ไปแห่ง
ใด เมื่อ เข้า อาศัย ในเรือนไหน ก็ อาศัย ในเรือนนั้ น จนกว่า จะไปจากที่ นั่ น 11 และ
ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับไม่ฟง
ั ท่านทั้งหลาย เมื่อจะไปจากที่น่ั นจงสะบัดผงคลี ใต้ ฝ่าเท้า
ของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อเขา เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ในวันพิพากษา
นั้ น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากว่าโทษของเมืองนั้ น� 12 ฝ่าย
เหล่าสาวกก็ ออกไปเทศนาประกาศให้คนทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่ 13 เขาได้ ขับผีให้ออก
เสียหลายผี และได้เอานํ้ามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
7

เฮโรดทรงสัง่ ให้ตัดศีรษะยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; ลก 9:7-9)

ฝ่า ยกษั ตริย์ เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ (เพราะว่า พระนามของพระองค์
ได้เลื่องลือไป� แล้วท่านตรัสว่า “ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
เหตุ ฉะนั ้น จึง ทําการมหัศจรรย์ ได้ � 15 แต่ คนอื่ นว ่า “เป็น เอลี ยาห์� และคนอื่นๆว่า
“เป็นศาสดาพยากรณ์ คนหนึ่ งหรือเหมือนคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 16 ฝ่ายเฮ
โรดเมื่อ ทรงได้ยน
ิ แล้ว จึง ตรัสว ่า “คือ ยอห์น นั ้น เองที่ เราได้ ตัด ศีรษะเสีย ท่านได้ เป็น
ขึ้นมาจากความตาย� 17 ด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะ
เห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟีลิปน้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้รบ
ั นางนั ้นเป็นภรรยา
ของตน 18 เพราะยอห์น ได้ เคยทูล เฮโรดว่า “ท่านผิด พระราชบัญญั ติ ที่ รับ ภรรยาของ
น้ องชายมาเป็นภรรยาของตน� 19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนา
จะฆ่า ท่านเสีย แต่ ฆ่า ไม่ ได้ 20 เพราะเฮโรดยํา เกรงยอห์น ด้วยรู ้ว่า ท่านเป็น คนชอบ
ธรรมและบริสุทธิจ
์ ึงได้ป้องกันท่านไว้ เมื่อเฮโรดได้ยน
ิ คําสัง่ สอนของท่านก็ปฏิบัติตาม
21
หลายสิง่ และยินดี รบ
ั ฟัง ท่าน ครัน
้ อยู่ มาวัน หนึ่ ง เป็น โอกาสดี คือ เป็ นว ัน ฉลองวัน
กําเนิ ดของเฮโรด เฮโรดให้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชัน
้ ผู้ใหญ่ และคนสําคัญๆ
ทัง้ ปวงในแคว้น กาลิ ลี 22 เมื่ อบ ุต รสาวของนางเฮโรเดีย สเข้า มาเต้นรํา ทําให้ เฮโรด
และแขกทัง้ ปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกันนั ้นชอบใจ กษั ตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั ้ นว่า
“เธอจะขอสิง่ ใดจากเรา เราก็จะให้สิ่งนั ้นแก่เธอ� 23 และกษั ตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้
กับหญิงสาวนั ้นว่า “เธอจะขอสิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้สิ่งนั ้นแก่เธอจนถึงครึง่ ราชสมบั
ติของเรา� 24 หญิงสาวนั ้นจึงออกไปถามมารดาว่า “ฉั นจะขอสิง่ ใดดี� มารดาจึงตอบ
ว่า “จงขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาเถิด� 25 ในทันใดนั ้น หญิง สาวก็ รีบเข้า ไปเฝ้า
กษั ตริย์ทูลว่า “หม่อมฉั นขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั นเดีย
๋ ว
นี้ เพคะ� 26 กษั ตริย์ ทรงเป็น ทุกข์ นั ก แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็น
แก่ หน ้า แขกทัง้ ปวงซึ่ง เอนกายลงอยู่ ด้วยกัน ก็ ปฏิเสธไม่ ได้ 27 ในขณะนั ้น กษั ตริย์ จึง
รับสัง่ เพชฌฆาตให้ ไปตัด ศีรษะยอห์ นมา เพชฌฆาตก็ ไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 28 เอา
ศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั ้น หญิงสาวนั ้นกเ็ อาไปให้แก่มารดาของตน
29 เมื่อสาวกของยอห์นรู้เหตุแล้ว ก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
14

อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)

30 ฝ่ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซู

ได้ สัง่ สอน

31

และได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทําและ
แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงไปหาที่ เปล ีย
่ วหยุด พัก
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หายเหนื่ อยสัก หน่ อยหนึ่ ง� เพราะว่า มี คนไปมาเป็ นอ ัน มากจนไม่ มี เวลาว่างจะรับ
ประทานอาหารได้
ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)
พระองค์ จึง เสด็จ ลงเรือก ับ สาวกไปยัง ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง 33 คนเป็ นอ ัน มากเห็น
พระองค์กับสาวกกําลังไป และมีหลายคนจําพระองค์ได้ จึงพากันวงิ่ ออกจากบ้านเมือง
ทัง้ ปวงไปถึงก่อน และพากันเฝ้าพระองค์ 34 ครัน
้ พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็ทอด
พระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเป็นเหมือน
ฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์จึงเริม
่ สัง่ สอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ 35 เมื่อเวลา
ล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูลพระองค์ ว่า “ที่ นี่กันดารอาหารนั ก และ
บัดนี้ เวลาก็เย็นลงมากแล้ว 36 ขอให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับ
ประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยูแถบนี
่
้ เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลย� 37 แต่
พระองค์ ตรัส ตอบแก่ เหล่ าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูล พระองค์ ว่า
“จะให้ พวกข้า พระองค์ ไปซื้อ อาหารสัก สองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั ให้ เขารับ ประทาน
หรือ� 38 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านมี ขนมปัง อยู่ กี่ก้อน ไปดู ซิ � เมื่อ รู แล
้ ้ว
39
เขาจึงทูลว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว� พระองค์จึงตรัสสงั ่ พวกสาวกให้จัด
คนทัง้ ปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่ๆ 40 ประชาชนก็ได้นั ่งรวมกันเป็นหมู่ๆ หมู่ละ
ร้อยคนบ้าง ห้าสิบบ้าง 41 เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็
แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหักขนมปังนั ้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจก
แก่ คนทัง้ ปวง และปลาสองตั วน ั ้นพระองค์ ทรงแบ่ง ให้ ทั่ วก ัน ด้วย 42 เขาได้ กิ นอ ิ่ มท
ุกคน 43 ส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั ้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 44 และ
ในจํานวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั ้น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน
32

พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)

และทันใดนั ้น พระองค์ ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงในเรือ ข้ามไปยั งอ ีก
ฟากหนึ่ ง ถึง เมืองเบธไซดาก่อน ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชนกลับ บ้าน 46 เมื่อ
พระองค์ ทรงลาเขาทัง้ หลายแล้ วก ็ เสด็จ ขึ้น ภูเขาเพื่อ 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
้ เวลาสามยาม
เศษ พระองค์จึงทรงดําเนิ นบนนํ้าทะเลไปยังเหล่าสาวก และทรงดําเนิ นดังจะเลยเขา
ไป 49 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ ทรงดําเนิ นบนทะเล เขาสําคัญว่าผี แล้วพากั นร้อง
อึงไป 50 เพราะว่าทุกคนเห็นพระองค์แล้วก็กลัว แต่ในทันใดนั ้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า
“จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย� 51 พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือ แล้ว
ลมก็เงียบลง เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์
เรือ
่ งขนมปังนั ้นเขายังไม่เข้าใจ เพราะใจเขายังแข็งกระด้าง
45

พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)

53 ครัน
้ ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรือที่แคว้นเยนเนซาเรท 54 เมื่อขึ้นจากเรือแล้ว คน
ทัง้ ปวงก็จําพระองค์ได้ทันที 55 และเขารีบไปทัว่ ตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบ เริม
่ เอาคน
เจ็บป่วยใส่ แคร่หามมายังที่ เขาได้ยน
ิ ข่าวว่าพระองค์ อยู่นั ้น 56 แล้วพระองค์ เสด็จไปที่
ไหนๆ ไม่ว่าในหมู่บ้าน ในตําบล หรือในเมือง เขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนน ทูล
อ้อนวอนขอพระองค์ โปรดให้ คนเจ็บ ป่วยแตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ และผู้ ใดได้
แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคน

มาระโก 7:1

61

มาระโก 7:23

7

ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
1 ครัง
้ นั ้นพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์บางคน

ซึ่งได้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม พากัน

2 เมื่อเขาได้เห็นเหล่าสาวกของพระองค์บางคนรับประทานอาหารด้วย

มาหาพระองค์
มือที่เป็นมลทิน คือมือที่ไม่ได้ล้างก่อน เขาก็ถือว่าผิด 3 เพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวท
ัง้ สิน
้ ถือตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษว่า ถ้ามิได้ล้างมือตามพิธโี ดยเคร่งครัด
เขาก็ ไม่ รับ ประทานอาหารเลย 4 และเมื่อ เขามาจากตลาด ถ้า มิ ได้ ล้างก่อน เขาก็ ไม่
รับ ประทานอาหาร และธรรมเนี ย มอื่นๆอีก หลายอย่างเขาก็ ถือ คือ ล้างถ้วย เหยือก
ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และโต๊ะ 5 พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า
“ทําไมพวกสาวกของท่านไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่
รับ ประทานอาหารโดยมิ ได้ ล้างมือ เสี ยก ่อน� 6 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “อิส ยาห์ ได้
พยากรณ์ ถึง พวกเจ้า คนหน้า ซื่อ ใจคดก็ ถูก ตามที่ ได้ เข ียนไว้ ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้
เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา 7 เขานมัสการเรา
โดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัส
สอน� 8 เจ้าทั้งหลายละพระบัญญัติของพระเจ้า และกลับไปถือตามประเพณี ของ
มนุษย์ คือ การล้างถ้วยเหยื อก และสิ่ งอ่ น
ื ๆเช่น นี้ อี กหลายสิ่ง เจ้ าทั้ง หลายก็ ทํา
9
อยู�
่
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เหมาะจริง นะ ที่ เจ้ าทั้ง หลายได้ ละทิ้ง พระบัญญั ติ
ของพระเจ้า เพื่อจะได้ ถือตามประเพณี ของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้ ส่ง
ั ไว้ว่า
‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� และ ‘ผู้ ใดด่า แช่งบ ิ ดามารดา ผู้ นั้ น ต้องถูก
ปรับโทษถึงตาย� 11 แต่ พวกเจ้ากลับสอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่ บิดามารดาว่า “สิ
่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่ง นั้ น เป็น โกระบัน� ’ แปลว่า เป็น
ของถวายแล้ว 12 เจ้ าทั้งหลายจึงไม่อนุญาตให้ผู้นั้ นทําสิ่งใดต่อไป เป็นที ่ชว
่ ยบํา
13
รุ งบ ิ ดามารดาของตน
เจ้ าทั้ง หลายจึง ทําให้ พระวจนะของพระเจ้า เป็น หมัน
ไปด้วยประเพณี ของพวกท่านซึ่ง พวกท่านได้ สอนไว้ และสิ่ งอ่ น
ื ๆเช่น นี้ อี กหลาย
14
สิ่ง เจ้าทั้งหลายก็ทําอยู�
่
แล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกประชาชนทัง้ หลายเข้ามา
ก็ ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงฟัง เราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มี สิ ่ง ใดภายนอกที่
เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทําให้มนุษย์เป็นมลทินได้ แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายใน
มนุษย์ สิ่งนั้ นแหละกระทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 16 ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 17 ครัน
้
พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือนพ้นประชาชนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ก็ได้ทูลถาม
พระองค์ ถึง คํา อุปมานั ้น 18 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ถึง ท่านทั้ง หลายก็ ยง
ั ไม่ เข ้า
ใจหรือ ท่านยัง ไม่ เห ็น หรือ ว่า สิ่ง ใดๆแต่ ภายนอกที่ เข ้า ไปภายในมนุษย์ จะกระทํา
ให้มนุษย์เป็นมลทิน ไม่ ได้ 19 เพราะว่า สิ่ง นั้ นม ิ ได้ เข ้า ในใจ แต่ ลงไปในท้องแล้ วก ็
ถ่ายออกลงส้วมไป ทําให้อาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน� 20 พระองค์ตรัสว่า “สิ
่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่งนั้ นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 21 เพราะว่าจาก
ภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่วงประเวณี การผิดผัวผิด
เมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชั่ว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา
อิจฉาตาร้อน การหมิ่น ประมาท ความเย่อ หยิ่ง ความโฉด 23 สารพัด การชั่วน ี้เก ิ
ดมาจากภายใน และทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
ทรงรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง (มธ 15:21-28)

มาระโก 7:24
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มาระโก 8:12

พระองค์ จึง ทรงลุก ขึ้น จากที่ นั่น ไปยัง เขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน แล
้ว เข้าไปในเรือนแห่ง หนึ่ ง ประสงค์ จะมิ ให้ ผู้ ใดรู ้ แต่ พระองค์ จะซ่อนอยู่ มิได้ 25 เพราะ
ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ซึ่ งม ี ลูกสาวที่ มี ผี โสโครกสิง เมื่อ ได้ยน
ิ ข่าวถึง พระองค์ ก็ มากราบลงที่
พระบาทของพระองค์ 26 ผูหญิ
้ งนั ้นเป็นชาวกรีก ชาติซีเรียฟีนิเซีย และนางทูลอ้อนวอน
ขอพระองค์ ให้ ขับ ผี ออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซู ตรัส แก่ นางนั ้ นว ่า “ให้
พวกลูกกินอ่ม
ิ เสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร�
28 แต่นางทูลตอบพระองค์ว่า “จรงด
ิ ้วย พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยูใต้
่ โต๊ะนั ้นย่อมกิน
29
เดนอาหารของลูก� แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ นางว่า “เพราะเหตุ ถ้อยคํา นี้ จงกลับ ไป
เถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว� 30 ฝ่ายหญิงนั ้นเมื่อไปยังเรือนของตน ได้เห็น
ลูกนอนอยูบ
่ นที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
24

ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)

31 ต่อมาพระองค์จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน

ดําเนิ นตามทาง
แคว้นทศบุรี มายังทะเลกาลิลี 32 เขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่ งมาหาพระองค์
แล ้ วท ูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ทรงวางพระหัตถ์ บนคนนั ้น 33 พระองค์ จึง ทรงนํา คน
นั ้น ออกจากประชาชนไปอยู่ ต่างหาก ทรงเอานิว
้ พระหัตถ์ ยอนเข้า ที่ หู ของชายผู้ นั ้น
และทรงบ้วนนํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์ จิ้มแตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล้วพระองค์ทรงแหงนพระ
พักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ทรงถอนพระทัย ตรัส แก่ คนนั ้ นว ่า “เอฟฟาธา� แปลว่า “จงเปิด
ออก� 35 แล ้ว ในทันใดนั ้น หู คนนั ้ นก ็ ปกติ สิ ่ง ที่ ขั ดล น
ิ้ นั ้ นก ็ หลุด และเขาพูด ได้ ชัด
36 พระองค์ทรงห้ามปรามคนทัง
้ หลายมิให้แจ้งความนี้ แก่ผู้ใดเลย แต่พระองค์ยิง่ ทรง
ห้ามปรามพวกเขา เขาก็ยงิ่ เล่าลือไปมาก 37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือเกิน พูดกนว
ั ่า
“พระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ดีทัง้ นั ้น ทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้�

8
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)
คราวนั ้น เมื่อ ฝูง ชนพากัน มามากมายและไม่ มี อาหารกิน พระเยซู จึง ทรงเรียก
เหล่าสาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่า 2 “เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่
กับ เราได้ สามวัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน 3 ถ้า เราจะให้ เขากลับ ไปบ้านเมื่อ
ยัง อดอาหารอยู่ เขาจะหิวโหยสิ้น แรงตามทาง เพราะว่า บางคนมาไกล� 4 เหล่ า
สาวกของพระองค์ จึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนี้ จะหาอาหารให้ เขากิ นอ
ิม
่ ได้ ที่ไหน � 5 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “พวกท่านมี ขนมปั งก ี่ก้อน � เขาทูล ว่า “มี เจ ็
ดก้อน� 6 พระองค์ จึงตรัสสัง่ ประชาชนให้นั่งลงที่ พื้นดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ ดก้อน
นั ้น ทรงขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกให้เขาแจก เหล่าสาวกจึงแจกให้
ประชาชน 7 และเขามีปลาเล็กๆอยูบ้
่ าง พระองค์จึงขอบพระคุณ แล้วสัง่ ให้เอาปลานั ้น
8
แจกด้วย คนทัง้ ปวงได้ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และเศษอาหารที่ เหลือ นั ้น เขาเก็บ ได้ เจ ็ ดก
ระบุง 9 คนที่รบ
ั ประทานนั ้นมีประมาณสี่พัน แล้วพระองค์ตรัสสงั ่ ให้เขาไป
1

พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)

ในทันใดนั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ลงเรือก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ มาถึง เขตเมือง
ดาลมานูธา 11 พวกฟาริสีออกมาและเริม
่ โต้เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์แสดงหมาย
สําคัญจากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์ 12 พระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว
10
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่า “คนยุ คน ี้ แสวงหาหมายสําคัญ ทําไม เราบอกความจริง แก่ เจ้ าทั้ง หลายว่า จะ
ไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ คนยุ คน ี�
้ 13 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปจากเขา และลงเรือ
14
ข้ามฟากไปอีก ฝ่ายเหล่า สาวกลืม เอาขนมปัง ไป และในเรือ เขามี ขนมปัง อยู่ ก้อน
เดียวเท่านั ้น 15 พระองค์ ทรงกําชับ เหล่า สาวกว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวก
ฟาริสี และเชื้อ แห่ง เฮโรดให้ ดี � 16 เหล่ าสาวกจึง ปรึกษากั นว ่า “เพราะเหตุ ที่ เราไม่
มีขนมปัง� 17 เมื่อพระเยซู ทรงทราบจึงตรัสแก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านจึงปรึกษา
กัน และกัน ถึง เรื่องไม่ มี ขนมปัง ท่านยัง ไม่ รู ้และไม่ เข ้า ใจหรือ ใจของท่านยัง แข็ง
กระด้างหรือ 18 มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทั้งหลายจํา
ไม่ ได้ หรือ 19 เมื่อ เราหัก ขนมปัง ห้า ก้อนให้ แก่ คนห้า พัน คนนั้ น ท่านทั้ง หลายเก็บ
เศษทีเ่ หลือนั้ นได้กีกระบุ
่
ง� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ได้สิบสองกระบุง� 20 “เมื่อแจก
ขนมปัง เจ็ดก ้อนให้ แก่ คนสี่พัน คนนั้ น ท่านทั้ง หลายเก็บ เศษที่ เหลือ ได้ กี่ กระบุง �
เขาทูลตอบว่า “ได้เจ็ดกระบุง� 21 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เป็นไฉนพวกท่านยังไม่
เข้าใจ�
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา

พระองค์ จึง ไปยัง เมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ ทูล
อ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั ้น 23 พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไป
นอกเมือง เมื่อได้ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ตาคนนั ้น และวางพระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์
จึงตรัสถามเขาว่า เขาเห็นสิง่ ใดบ้างหรือไม่ 24 คนนั ้นเงยหน้าดูแลวท
้ ูลว่า “ข้าพระองค์
25
แล เห็น คน เหมือน ต้นไม้ เดิน ไป เดิน มา �
พระองค์ จึง วาง พระหัตถ์ บน ตา เขา อีก
แล ้ว ให้ เขาเงยหน้า ดู และตาของเขาก็ หายเป็น ปกติ แลเห็น คนทัง้ หลายได้ ชัดเจน
26 พระองค์ จึง ตรัสส ัง
่ คนนั ้น ให้กล ับ ตรงไปยั งบ ้า นของตน แล ้ วกําชับ ว่า “อย่า เข้าไป
ในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมืองนั้ นฟังเลย�
22

การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)
พระเยซู ได้ เสด็จ กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ออกไปยัง เมืองต่างๆในแขวงซี ซา
รียา ฟี ลิ ป ปี เมื่อ อยู่ ตามทางนั ้น พระองค์ ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า “คนทั้ง หลายพู ดก
ั นว ่า เราเป็น ผู้ ใด � 28 เขาทูล ตอบว่า “เขาว่า เป็น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ บาง
คนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่ นว ่า เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดาพยากรณ์ � 29 พระองค์
จึง ตรัส ถามเขาว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � เปโตรทูล ตอบพระองค์ ว่า
“พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์� 30 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเหล่า สาวกไม่ ให้ บอกผู้
ใดถึง พระองค์ 31 พระองค์ จึง ทรงเริม
่ กล่าวสอนสาวกว่า บุ ตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์
ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธ
พระองค์ และพระองค์ จะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวันที ่ สามพระองค์ จะทรงเป็น ขึ้น
32
มาใหม่ คํา เหล่า นี้ พระองค์ ตรัสอย ่างเปิด เผย ฝ่ายเปโตรจึง จับ พระองค์ แล ้วเริมท
่
ูล ห้ามพระองค์ 33 พระองค์ จึง ทรงหัน พระพักตร์ดู เหล่ าสาวกของพระองค์ แล ้ว ทรงติ
เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดําริของ
พระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์�
27

ยอมแบกกางเขนหรือม ี ความละอายในการติดตามพระเยซู (มธ 16:24-27; ลก
9:23-26)
34 และเมื่อ พระองค์ ทรงร้องเรียกประชาชนกับ เหล่า สาวกของพระองค์ ให้ เข ้า มา
แล้ว จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่จะตามเรามา ให้ ผู้ นั้ น เอาชนะตัว เอง และรับ
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กางเขนของตนแบกและตามเรามา 35 เพราะว่า ผู้ ใดใคร่ จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้ นั้ น
จะเสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ใดจะเสีย ชีวต
ิ เพราะเห็น แก่ เราและข่าวประเสริฐ ผู้ นั้ น จะได้ ชีวิ
ตรอด 36 เพราะถ้า ผู้ ใดจะได้ สิ ่ง ของสิ้น ทั้ง โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของ
ตน ผู้นั้ นจะได้ประโยชน์ อะไร 37 เพราะว่าผู้น้ั นจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณ
ของตนกลับคืนมา 38 เหตุฉะนั้ น ถ้าผูใ้ ดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเรา
ในชั่ว อายุ นี้ ซึ่ง ประกอบด้วยการล่วงประเวณี และการผิด บาป บุ ตรมนุษย์ ก็ จะมี
ความอายเพราะผู้นั้ น ในเวลาเมื่อพระองค์ จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา
ของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผูบ
้ ริสุทธิ�
์

9
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในพวกท่านที่
ยืนอยู่ที่นี่ มีบางคนที่จะไม่รูรสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า
2
มาด้วยฤทธานุภาพ� ครัน
้ ล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และ
ยอห์ นขึ้ นภู เขาสูง แต่ ลําพัง แล ้ว พระกายของพระองค์ ก็ เปล ี่ยนไปต่อ หน้า เขา 3 และ
ฉลองพระองค์ ก็ ส่องประกายขาวดุจ หิมะ จะหาช่างฟอกผ้า ทัว่ แผ่น ดิน โลกฟอกให้ขา
วอย่างนั ้ นก ็ ไม่ ได้ 4 แล ้ว เอลี ยาห์ กับ โมเสสก็ ปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า นั ้น และเฝ้า
สนทนากับ พระเยซู 5 ฝ่ายเปโตรทูล พระเยซู ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ ที่ นี่ ก็ดี
ให้พวกข้า พระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง
หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์หลัง หนึ่ ง� 6 ที่ เปโตรพู ดอย ่างนั ้ นก ็ เพราะไม่ รู จะว่
้
า อย่างไร ด้วย
เขาทัง้ หลายกําลังกลัวนัก 7 แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และมีพระสุรเสียงออกมาจาก
เมฆนั ้ นว่า “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 ไปบอกแก่ ผู้ ใดเลย จนกว่า บุตรมนุษย์จะ
เป็นขึ้นมาจากความตาย 10 เหตุการณ์ นั ้นเหล่าสาวกก็เก็บงําไว้ แต่ซักถามกันว่า ที่ตรั
สว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั ้น จะหมายความว่าอย่างไร 11 เขาจึงทูลถามพระองค์
ว่า “เหตุ ไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลี ยาห์จะต้องมาก่อน� 12 พระองค์ ตรัสตอบเขา
ว่า “เอลี ยาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิม อนึ่ งมีคําเขียน
ไว้อย่างไรถึ งบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ และคน
จะดู หมิ่นละทิ้งพระองค์ เสีย 13 แต่ เราบอกแก่ ท่านทั้งหลายว่า เอลี ยาห์น้ั นได้ มา
แล้ว และซึ่ง เขาใคร่จะทํา แก่ ท่านอย่างไร เขาก็ ได้ กระทํา แล้ว ตามที่ มี คํา เขียน
กล่าวไว้ถึงท่าน�
1 พระองค์ยังตรัสแก่เขาว่า

อัครสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก 9:37-42)
เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง เหล่า สาวก ก็ ทอดพระเนตรเห็น ฝูง ชนเป็ นอ ัน มาก
อยู่ ล้อม รอบ เขา และ พวก ธร รมา จาร ย์ กําลัง ซักไซ้ ไล่ เลียง เขา อยู่ 15 ใน ทันใด นั ้น
เมื่อ บรรดา ประชาชน เห็น พระองค์ ก็ ประหลาด ใจ นั ก จึง วิง่ เข้า มา เคารพ พระองค์
16 พระองค์ จึงตรัสถามพวกธรรมาจารย์ว่า “ท่านซักไซ้ไล่ เลียงกับเขาด้วยข้อความ
อันใด� 17 มีคนหนึ่ งในหมู่ประชาชนทูลตอบว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พาบุตร
ชายของข้า พระองค์ มาหาพระองค์ เพราะผี ใบ้ เข้า สิง 18 ผี พาเขาไปที่ ไหนๆก็ ทําให้ ล้ม
ชั กด น
ิ้ ไป มี อาการนํ้าลายฟูม ปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แล้ วก ็ อ่อนระโหย ข้า พระองค์
14
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ได้ ขอเหล่าสาวกของพระองค์ ให้ขับผีนั้นออกเสีย แต่ เขาขับให้ออกไม่ได้ � 19 พระองค์
จึงตรัสแก่คนนั ้ นว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใด
เราจะต้องอดทนกับ เจ้า นานเท่าใด จงพาเด็ก นั้ น มาหาเราเถิด� 20 เขาก็ พาเด็ก
นั ้น มาหาพระองค์ และเมื่อ เห็น พระองค์ แล้ว ในทันใดนั ้น ผี นั้น จึง ทํา ให้ เขาชั กล ้ มล
งกลิง้ เกลือกที่ ดิน มีน ้าํ ลายฟูม ปาก 21 พระองค์ จึง ตรัส ถามบิ ดาน ั ้ นว ่า “เป็น อย่าง
นี้ มานานสัก เท่าไร� บิ ดาทูล ตอบว่า “ตัง้ แต่ เป็น เด็ก เล็กๆมา 22 และผี ก็ ทําให้ เด็ก
ตกในไฟและในนํ้าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าพระองค์สามารถทําได้ ขอโปรด
กรุ ณาและช่วยเราเถิด� 23 พระเยซู จึง ตรัส แก่ บิ ดาน ั นว
้ ่า “ถ้า ท่านเชื่อ ได้ ใครเชื่ อก
็ ทําให้ ได้ ทุก สิ่ง � 24 ทันใดนั ้น บิ ดาของเด็ กก ็ รอ
้ งทู ลด ้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้า พระองค์
เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ยงั ขาดความเชื่อนั ้น ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื่อ
เถิด� 25 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นประชาชนกําลัง วิง่ เข้า มา พระองค์ ตรัส สําทับ
ผีโสโครกนั ้ นว่า “อ้ายผีใบ้หู หนวก เราสั่งเจ้าให้ออกมาจากเขา อย่าได้ กลับเข้าสิง
เขาอีกเลย� 26 ผีนั ้นจึงร้องอื้ออึงทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ เป็ นอันมาก แล้วก็ ออกมา เด็ก
นั ้ นก ็ แน่ น ง
ิ่ เหมือนคนตาย จนมี หลายคนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว� 27 แต่ พระเยซู ทรง
จับ มือ พยุง เด็ก นั ้น เด็ก นั ้ นก ็ ยน
ื ขึ้น 28 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในเรือนแล้ว เหล่ าสาวก
ของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออก
ไม่ได้� 29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้ จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการ
อธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ (มธ 17:22-23;
ลก 9:43-45)
30 พระองค์ กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่ นั ่น ดําเนิ นไปในแคว้นกาลิ ลี แต่ พระองค์
ไม่ ประสงค์ จะให้ผู้ ใดรู ้ 31 ด้วยว่า พระองค์ ตรัส พรํา่ สอนสาวกของพระองค์ ว่า “บุ ตรม
นุษย์ จะต้องถูก มอบไว้ ในเงื้อมมือ ของคนทั้ง หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย
เมื่อประหารแล้ว ในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 32 แต่ถ้อยคํานี้ เหล่าสาวกหา
เข้าใจไม่ ครัน
้ จะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจ
สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
พระองค์ จึง เสด็จ มายัง เมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อ เข้าไปในเรือนแล้ว พระองค์
ตรัส ถาม เหล่า สาวก ว่า “เมื่อ มา ตาม ทาง นั้ น ท่าน ทั้ง หลาย ได้ โต้ แย้ งก ัน ด้วย
ข้อความอัน ใด� 34 เหล่ าสาวกก็ นิ่ง อยู่ เพราะเมื่อ มาตามทางนั ้น เขาได้ เถียงกั นว ่า
คนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากัน 35 พระองค์ได้ประทับนัง่ แล้วทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั ้น
มาตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น คนต้น ก็ ให้ ผู้ นั้ น เป็น คนท้ายสุด และเป็น
ผู้ รับ ใช้ ของคนทั้ง ปวง� 36 พระองค์ จึง ทรงเอาเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้ ยน
ื ท่ามกลาง
เหล่า สาวก แล ้ว ทรงอุม
้ เด็ก นั ้น ไว้ ตรัส แก่ เหล่ าสาวกว่า 37 “ถ้า ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็กๆ
เช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผูนั
้ ้ นก็รบ
ั เรา และผู้ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั้ นก็มิใช่รับเรา แต่
รับพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา�
33

ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
ยอห์น จึง ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ ได้ เห ็น คนหนึ่ ง ขับ
ผี ออกโดยพระนามของพระองค์ 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
38
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อาจกลับ พูด ประณามเรา 40 เพราะผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้ เรา ผู้ นั้ นก ็ เป็น ฝ่ายเรา
แล้ว 41 เพราะเราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ใดจะเอานํ้า ถ้วยหนึ่ ง ให้ พวกท่าน
ดื่มในนามของเรา เพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ ผู้นั้ นจะขาดบําเหน็ จก็
หามิได้
ทรงเตือนถึงนรก
แต่ ผู้ ใดจะทํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ ในเราให้ หลงผิด ถ้า เอาหิน โม่
ก้อนใหญ่ผูกคอผูน
้ ้ั นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่า 43 และถ้ามือของท่านทําให้ท่านหลง
ผิด จงตั ดม ัน ทิ้ง เสีย ซึ่ง จะเข้า สู่ ชี วิ ตด ้ว ยมื อด ้ วนยั งด ี กว่า มี สองมือ และต้องตก
นรกในไฟที่ไม่มีวันดับ 44 ในที่น้ั นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 45 ถ้าเท้า
ของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่า
มีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งลงในนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ 46 ในที่น้ั นตัวหนอนก็ไม่
ตาย และไฟก็ไม่ ดับ เลย 47 ถ้า ตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควัก ออกทิ้ง เสีย
ซึ่ง จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยตาข้างเดียวยั งด ี กว่า มี สองตา และต้อง
ถูก ทิ้ง ในไฟนรก 48 ในที่ น้ั น ตัว หนอนก็ ไม่ ตาย และไฟก็ ไม่ ดับ เลย 49 ด้วยว่า คน
ทั้งปวงจะต้องถูกชําระด้วยไฟ และเครื่องบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชําระด้วยเกลือ
50 เกล ือ เป็น ของดี แต่ ถ้า เกลือ หมดรสเค็ม แล้ว จะทําให้ กล ับเค็ มอ ี กอย่างไรได้
ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัว และจงอยูส
่ งบสุขซึ่งกันและกัน�
42

10
คํา บัญชาของพระเยซู เก ี่ย วกับ การหย่า ร้าง (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 ไปตามทาง
แม่น้ํา จอร์แดนฟากข้างโน้ น และประชาชนพากัน มาหาพระองค์ อีก พระองค์ จึง ตรั
สส ง
ั ่ สอนเขาอีก ตามที่ พระองค์ ทรงเคยสอนนั ้น 2 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล
ถามพระองค์ว่า “ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม่ � 3 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “โมเสสได้ บัญญัติ ไว้ ว่า อย่างไร� 4 เขาทูล ตอบว่า
“โมเสสอนุญาตให้ ทํา หนั งสือ หย่า ภรรยาแล้ วก ็ หย่า ให้� 5 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า
“โมเสสได้ เข ีย นข้ อบ ังคั บน้น
ั เพราะเหตุ ใจพวกเจ้า แข็ง กระด้าง 6 แต่ ตั้งแต่ เดิม
สร้างโลก ‘พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง 7 เพราะเหตุนี้ผู้ชาย
จะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา 8 และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้
ออ ัน เดียวกัน� เขาจึง ไม่ เป็น สองต่อ ไป แต่ เป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน 9 เหตุ ฉะนั้ น ซึ่ง
พระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลย� 10 เมื่อเข้าไป
ในเรือนแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์อีกถึงเรือ
่ งนั ้น 11 พระองค์จึงตรัส
กับเขาว่า “ถ้าผูใ้ ดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ ผูนั
้ ้ นกได้
็ ผิดประเวณี ต่อ
12
เธอ และถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั้ นกผิ
็ ดประเวณี �
จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15; ลก 18:15-17)
เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องตัวเด็กนั ้น
แต่ เหล่ าสาวกก็ หา้ มปรามคนที่ 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 ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั้ น
13 ขณะนั ้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์
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15 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า

ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดมิได้รับอาณาจักรของพระเจ้า
เหมือนเด็ก เล็กๆ ผู้ นั้ น จะเข้า ในอาณาจั กรน้น
ั ไม่ ได้ � 16 แล ้ว พระองค์ ทรงอุม
้ เด็ก
เล็กๆเหล่านั ้น วางพระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)
17 เมื่อพระองค์ กําลังเสด็จออกไปตามทาง

มีคนหนึ่ งวิง่ มาหาพระองค์คุกเข่าลงทูล
ถามพระองค์ ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดจึงจะได้ ชีวิตน
ริ น
ั ดร์เป็นมรดก� 18 พระเยซูตรัสถามคนนั ้นว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทําไม ไม่มี
ใครประเสริฐ เว้น แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 19 ท่านรู ้จัก พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า
ล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้ อเขา
จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� ” 20 คนนั ้น จึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “อาจารย์
เจ้าข้า ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง้ แต่เป็นเด็กมา� 21 พระเยซูทรงเพ่งดูคนนั ้น
ก็ทรงรักเขา แล้วตรัสแก่เขาว่า “ท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง
ท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงแบก
กางเขน และตามเรามา� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ คํานั ้นกเสี
็ ยใจ แลว
้ ออกไปเป็นทุกข์เพราะ
เขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ

23 พระเยซู จึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่ าสาวกของพระองค์ว่า

“คนมั่งมี

24 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยคํา

จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากนั กหนา�
ตรัสของพระองค์ และพระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่า “ลูกเอ๋ย คนที่วางใจในทรัพย์สมบัติ
จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา 25 ตั วอ ูฐ จะลอดรู เข ็ มก็ งา
่ ยกว่า
26
คนมั่ งม ี จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า�
เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจยิง่ นั ก จึง พู
ดกันว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 27 พระเยซู ทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า
“ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั้ นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรง
กระทํา ให้ เป็น ไปได้ ทุก สิ่ง � 28 ฝ่ายเปโตรจึง เริมท
่ ูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์
ทัง้ หลายได้ สละสิง่ สารพัด และได้ ติ ดตามพระองค์ มา � 29 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดได้สละบ้าน หรือพีน
่ ้ องชายหญิง หรือบด
ิ ามารดา
หรือภรรยา หรือบุตร หรือที่ดิน เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐนั้ น 30 ในเวลา
นี้ ผู้ นั้ น จะได้ รบ
ั ตอบแทนร้อยเท่า คื อบ ้าน พี่น้ องชายหญิง มารดา บุ ตรและที่ ดิน
ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนร
ิ น
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคนทีเ่ ป็น
คนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และทีเ่ ป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
ทรงพยากรณ์ ถึง การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนชีพ ของพระเยซู (มธ 20:17-19;
ลก 18:31-33)
32 เมื่อ กําลัง เดิน ทาง จะ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระ เยซู ก็ เสด็จ นํา หน้า เขา ฝ่าย
เหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจ และขณะที่เขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค์จึงทรง
เรียกสาวกสิบ สองคนอีก แล ้ว เริม
่ ตรัส สําแดงให้ เขาทราบถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง จะเกิด แก่
พระองค์ นั ้น 33 ว่า “ดู เถิด เราทั้ง หลายจะขึ้น ไปยัง กรุง เยรูซาเล็ม และเขาจะมอบ
บุตรมนุษย์ ไว้ กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า นั้ น จะปรับ
โทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ 34 คนต่างชาตินั้ นจะเยาะเย้ย
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ท่าน จะเฆีย
่ นตี ท่าน จะถ่ มน้ า
ํ ลายรดท่าน และจะฆ่า ท่านเสีย และวันที ่ สามท่าน
จะเป็นขึ้นมาใหม่�
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
ฝ่ายยากอบกับ ยอห์น บุ ตรชายของเศเบดี เข ้า มาทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ สอง ปรารถนา จะ ขอ ให้ พระองค์ ทรง กระทํา ตาม คําขอ ของ ข้า
พระองค์� 36 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านทั้ง สองปรารถนาจะให้ เราทํา สิ่ง ใด
ให้ ท่าน � 37 เขาจึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “เมื่อ พระองค์ จะทรงสง่า ราศี นั ้น ขอให้ ข้า
พระองค์ นั่ง ที่ เบื้องขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์ คนหนึ่ ง� 38 พระเยซู จึง
ตรัส แก่ เขาว่า “ที่ ท่านขอนั้ น ท่านไม่ เข้าใจ ถ้วยซึ่ง เราจะดื่ มน ้ั นท่านจะดื่ม ได้ หรือ
และบัพติศมานั้ นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ� 39 เขาทัง้ สองทูลตอบพระองค์ว่า
“ได้ พระเจ้า ข้า� พระเยซู จึงตรัสแก่ เขาว่า “ถ้วยซึ่งเราดื่ มท่านจะดื่ม ก็จริง และรับ
บัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง 40 แต่ ที่จะนั่ งข้างขวาและข้างซ้ายของ
เรานั้ น ไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้ แต่ได้ทรงเตรียมไว้สา
ํ หรับผู้ใดก็จะให้แก่
41
ผู้นั้ น�
เมื่อสาวกสิบคนได้ยน
ิ แล้ว ก็เริม
่ มีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์น 42 พระ
เยซูจึงทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายรูอยู
้ ่ว่า ผู้ที่นั บว่าเป็นผู้
ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผูใหญ่
้
ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับ
43 แต่ ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั้ น ไม่ ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น ใหญ่ ในพวกท่าน ผู้ นั้ น
จะต้องเป็นผูปรนนิ
้
บัติท่านทั้งหลาย 44 และถ้าผูใ้ ดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผูนั
้ ้น
45
จะต้องเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวง
เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อรับการปรน
นิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สา
ํ หรับคนเป็
นอันมาก�
35

คนตาบอดชื่อบารทิเมอัสได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 20:29-34; ลก 18:35-43)

46 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค และเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมือง

เยรีโคก ับ พวกสาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอ ัน มาก มี คนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อ
บารทิ เมอัส ซึ่ง เป็น บุตรชายของทิ เมอัส นั ่ง ขอทานอยู่ ที่ ริม หนทาง 47 เมื่อ คนนั ้น ได้ ยิ
นว ่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ เสด็จ มา จึง เริม
่ ร้องเสียงดัง ว่า “ท่านเยซู บุ ตรดาวิด เจ้าข้า
ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เถิด � 48 มี หลายคนห้ามเขาให้ เขานิ่ ง เสีย แต่ เขายิง่ ร้อง
เสียงดังขึ้นว่า “บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 49 พระเยซู ทรงหยุด
ประทับ ยืน อยู่ แล ้วตรัสส ง
ั ่ ให้ เรียกคนนั ้น มา เขาจึง เรียกคนตาบอดนั ้ นว ่า แก่ เขาว่า
“จงชื่น ใจและลุก ขึ้น เถิด พระองค์ ทรงเรียกเจ้า� 50 คนนั ้ นก ็ ทิง้ ผ้า ห่ม เสี ยล ุก ขึ้น มา
หาพระเยซู 51 พระเยซู จึง ตรัส ถามเขาว่า “เจ้ าปรารถนาจะให้ เราทํา อะไรแก่ เจ้า �
คนตาบอดนั ้น ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ขอโปรดให้ ตาข้า พระองค์ เห ็น ได้�
52 พระเยซู ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ เจ้ าหายปกติ
แล้ว� ในทันใดนั ้นคนตาบอดนั ้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซูไป

11
การเสด็จ เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม อย่างผู้ มี ชย
ั (ศคย 9:9; มธ 21:1-9; ลก 19:2938; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้าน
เบธานี เชิง ภูเขามะกอกเทศ พระองค์ ทรงใช้ สาวกสองคน 2 สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปใน
หมู่บ้านที่ อยู่ ตรงหน้า ท่าน ครัน
้ เข้าไปแล้ว ในทันใดนั้ น จะพบลูก ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่
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ที่ ยัง ไม่ มี ใครขึ้น ขี่ เลย จงแก้ มัน จูง มาเถิด 3 ถ้า ผู้ ใดถามท่านว่า ‘ท่านทํา อย่างนี้
ทําไม� จงบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดีย
๋ วพระองค์
4
จะส่ง กลับ คืน มาให้ ที่ นี่ � สาวกสองคนนั ้น จึง ไป แล ้ว พบลูก ลาตั วน น
ั ้ ผูก อยู่ นอก
ประตู ที่ สี่ แยก เขาจึง แก้ มัน 5 บางคนซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่น ถามเขาว่า “แก้ ลูก ลานั ้น ทําไม�
6 สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสง
ั ่ ของพระเยซู แล้วเขาก็ยอมให้เอาไป 7 สาวกจึงจูงลูกลา
มาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา แล้วพระองค์จึงทรงลานั ้น 8 มีคน
เป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอื่นก็ตัดกงิ่ ไม้จากต้นไม้มา
ปูลงตามทางนั ้น 9 ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้า กับผู้ที่ตามมาข้างหลัง ก็โห่ร้องว่า “โฮซัน
นา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญ 10 ความ
สุขสวัสดิม
์ งคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษของเรา ที่มาตัง้ อยู่ในพระนาม
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในที่ สูงสุด� 11 พระเยซู ก็ เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มและ
เข้าไปในพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงแล้วเวลาก็จวนคํ่า จึงเสด็จออกไปยัง
หมู่บ้านเบธานี กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)

12 ครันร
้ ุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานี แล้ว

พระองค์ก็ทรงหิว
จึงเสด็จเข้าไปดูวา่ มีผลหรือไม่
ครัน
้ มาถึงต้นนั ้นแล้ว ไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั ้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ 14 พระ
เยซู จึง ตรัส แก่ ต้น นั ้ นว ่า “ตั้งแต่ นี้ ไปจะไม่ มี ใครได้ กิน ผลจากเจ้า เลย� เหล่ าสาวก
ของพระองค์ก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้
13 พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งแต่ไกลมีใบ

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
15 เมื่อพระองค์กับสาวกมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในพระวิหาร แล
้วเริม
ั แลกเงิน กับทัง้ ควํา่ ม้านั ่ง
่ ขับไล่บรรดาผู้ซ้ ือขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะผู้รบ
16
ผู้ขายนกเขาเสีย และทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิง่ ใดๆเดินลัดพระวิหาร 17 พระองค์ตรัส
สอนเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘นิ เวศของเราประชาชาติ ท้ังหลายจะ
เรียกว่า เป็นนิ เวศอธิษฐาน� แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เป็น ‘ถํ้าของพวกโจร� ”
18 เมื่อ พวกธรรมาจารย์ และพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน อย่างนั ้น จึง หาช่องที่ จะประหาร
พระองค์เสีย เพราะเขากลัวพระองค์ ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของ
พระองค์ 19 และเมื่อถึงเวลาเย็น พระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุ ง 20 ครัน
้ เวลาเช้า เมื่อ
พระองค์ กับ เหล่า สาวกได้ ผ่านที่ นั้น ไป ก็ได้ เห ็ นมะเดื่อ ต้น นั ้น เหีย
่ วแห้ง ไปจนถึง ราก
21 ฝ่ายเปโตรระลึก ขึ้น ได้ จึง ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ดู เถิด ต้น มะเดื่อ ที่
พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว�
จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)

“จงเชื่อในพระเจ้าเถิด 23 เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้ ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล� และมิได้ สงสัยในใจ แต่
เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ส่ง
ั นั้ น ก็จะเป็นไปตามคําสั่งนั้ นจริง 24 เหตุ ฉะนั้ นเราบอก
ท่านทั้ง หลายว่า ขณะเมื่อ ท่านจะอธิษฐานขอสิ่ง ใด จงเชื่อ ว่า ได้ รับ และท่านจะ
ได้รบ
ั สิ่งนั้ น 25 เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หน่ง
ึ ผู้ใด จงยกโทษให้
ผู้ นั้ น เสีย เพื่อ พระบิดาของท่าน ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ จะโปรดยกการละเมิด ของ
22 พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า
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ท่านด้วย 26 แต่ ถ้า ท่านทั้ง หลายไม่ ยกโทษให้ พระบิดาของท่าน ผู้ ทรงสถิต ใน
สวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน�
เกิดปัญหาเรือ
่ งสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)
เมื่อพระองค์เสด็จดําเนิ นอยู่
ในพระวิหาร พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่มาหาพระองค์ 28 ทูล
พระองค์ ว่า “ท่านมี สิทธิอัน ใดจึง ได้ ทํา สิง่ เหล่า นี้ ใครให้ สิทธิแก่ ท่านที่ จะทําการนี้ ได้
� 29 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่ งเหมือนกัน จง
ตอบเรา แล ้ว เราจะบอกท่านว่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิ อน
ั ใด 30 คื อบ ัพ ติศ มา
ของยอห์นนั้ น มาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึงปรึกษา
กันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า�
32 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� ” เขากลัว ประชาชน เพราะประชาชนถือ ว่า ยอห์น
เป็นศาสดาพยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึงทูลตอบพระเยซู ว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ ทราบ� พระ
เยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราจะไม่ บอกท่านทั้ง หลายเหมือ นกั นว ่า เรากระทํา การนี้
โดยสิทธิอน
ั ใด�
27 ฝ่ายพระองค์ กับเหล่าสาวกมายังกรุ งเยรู ซาเล็ มอีก

12

19)

คําอุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; ลก 20:9-

“ยังมีชายคนหนึ่ งได้ทําสวนองุน
่ แล
้วล้อมร้ว
ั ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อเก็บน้ า
ํ องุน
่ และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวน
เช่า แล้ วก ็ ไปเมืองไกล 2 ครัน
้ ถึง ฤดู ผลองุน
่ เขาจึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ คนหนึ่ ง ไปหาคนเช่า
สวนนั้ น เพื่อเขาจะได้รบ
ั ส่วนผลของสวนองุน
่ จากคนเช่าสวน 3 ฝ่ายคนเหล่านั้ นก็
จับผู้รับใช้นั้ นเฆีย
่ นตี แล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่า 4 อีกครัง
้ หนึ่ งเจ้าของสวนใช้ผู้รบ
ั
ใช้อีกคนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวน คนเช่าสวนนั้ นก็เอาหินขว้างผู้รับใช้นั้ นศีรษะแตก
และไล่ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศ 5 อีกครัง
้ หนึ่ งเจ้าของใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกคนหนึ่ ง เขา
ก็ฆา
่ ผู้รับใช้นั้ นเสีย แล้วยังใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกหลายคน เขาก็เฆีย
่ นตี บ้าง ฆ่าเสียบ้าง
6 เจ้าของสวนยังมบุ
ี ตรชายทีร
่ ก
ั คนหนึ่ ง จึงใช้บุตรคนนั้ นไปเป็นคร้ง
ั สุดท้าย พูดว่า
7
‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� แต่ คนเช่า สวนพู ดก ั นว ่า ‘คนนี้ แหละ
เป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั้ นจะตกอยู่กับเรา� 8 เขาจึงพา
กัน จับ บุตรนั้ น ฆ่า เสีย และเอาศพทิ้ง ไว้ นอกสวนองุน
่ 9 เหตุ ฉะนั้ น เจ้ าของสวน
องุน
่ จะทําประการใด ท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้ นเสีย แล้วจะเอาสวนองุน
่
นั้ นให้ผู้อื่นเช่า 10 ท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีรตอนนี
์
้ แล้วมิใช่หรือซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่ง
ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว 11 การนี้ เป็นมาจากองค์
พระผู้ เป็น เจ้า เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา� ” 12 ฝ่ายเขาจึง อยากจะจับ
พระองค์ แต่ ว่า เขากลัว ประชาชน ด้วยเขารู ้อยู่ ว่า พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมานี้ กระทบ
พวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์
1 พระองค์ จึงเริม
่ ตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาว่า

คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22; ลก 20:19-26)

13 เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์

เพื่อจะคอยจับผิดใน
พระดํารัสของพระองค์ 14 ครัน
้ มาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้
หลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็นคนซื่อสัตย์และมิได้ เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้ เห็นแก่ หน้า
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ผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้าจริงๆ การที่จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระ
ราชบัญญัติ หรือไม่ 15 เราจะส่ งดีหรือไม่ส่ งดี� แต่ พระองค์ ทรงทราบอุบายของเขาจึง
ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงินตราเหรียญหนึ่ งมาให้
เราดู� 16 เขาก็เอามาให้ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “รูปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร�
เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “ของซีซาร์� 17 พระเยซู จึงตรัสแก่ เขาว่า “ของของซีซาร์ จง
ถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า จงถวายแด่พระเจ้า� ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจ
ในพระองค์
พระเยซูตรัสตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 22:23-33;
ลก 20:27-38)
18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ นผูที
้ ่กล่าวว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้น
19
ไม่มี เขาทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้ว่า
‘ถ้าชายผูใ้ ดตายและภรรยายังอยู่ แต่ไม่มบุ
ี ตร ก็ให้น้ องชายรับพีสะใภ้
่
นั ้นไว้เป็นภรรยา
20
ของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มีภรรยาแล้ว
ตาย ไม่มี เชื้อ สาย 21 น้ องที่ หน ่งึ จึง รับ หญิง นั ้น มาเป็น ภรรยา แล้ว ก็ ตาย ยัง ไม่ มี เชื้อ
สาย และน้ องที่ สองที่ สามก็ ทํา เช่ นก ัน 22 พี่ น้ องทัง้ เจ็ด คนนี้ ก็ได้ รับ ผู้ หญิง นั ้น ไว้เป็น
ภรรยาและไม่ มี เชื้อ สาย ที่ สุด ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตายด้วย 23 เหตุ ฉะนั ้น ในวันที ่ จะฟื้ นขึ้น มา
จากความตาย เมื่อ เขาทัง้ เจ็ด เป็น ขึ้น มาแล้ว หญิง นั ้น จะเป็น ภรรยาของใครด้วยนาง
ได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด แล้ว� 24 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านคิด ผิด
เสีย แล้ว เพราะท่านทั้ง หลายไม่ รู ้พระคัมภีร ์หรือ ฤทธิ์ เดชของพระเจ้า 25 ด้วยว่า
เมื่อมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้ น เขาจะไม่มีการสมรส หรือยกให้เป็นสามี
ภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ 26 และเรื่องคนซึ่งตายแล้
วที่เขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้นอีกนั้ น ท่านทั้งหลายยังไม่ได้ อ่านคัมภีรข
์ องโมเสสตอน
เรื่องพุ่ม ไม้ หรือ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้ กับ โมเสสว่า ‘เราเป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม
เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 27 พระองค์มิได้เป็นพระเจ้า
ของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทั้งหลายจึงผิดมากทีเดียว�
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)
28 มีธรรมาจารย์คนหนึ่ ง เมื่อมาถึงได้ยน
ิ เขาไล่เลียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบ

เขาได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า “พระบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทัง้ ปวง
� 29 พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั ้นว่า “พระบัญญัติซึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทั้ง
ปวงนั้ น คือ ว่า ‘โอ คนอิสราเอล จงฟัง เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทั้ง
หลายเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน ด้วยสิ้น สุด ความคิด และด้วย
สิ้นสุดกําลังของท่าน� นี่ เป็นพระบัญญัติทีเป็
่ นเอกเป็นใหญ่ 31 และพระบัญญัติที่
สองนั้ นกเ็ ป็นเช่นกันคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� พระบัญญัติอื่นทีใหญ่
่
กว่าพระบัญญัติทั้งสองนี้ ไม่มี� 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คนนั ้นทูลพระองค์ว่า “ดีแล้วอา
จารย์เจ้าข้า ท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียว และนอกจากพระองค์แล
้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลย 33 และซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและสิน
้
สุดกําลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริฐกว่าเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ ง
34
สัตวบูชาทัง้ สิน
้ � เมื่อ พระเยซู ทรงเห็น แล้ วว ่า คนนั ้น พูด โดยใช้ ความคิด จึง ตรัส
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แก่ เขาว่า “ท่านไม่ ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า� ตัง้ แต่ นั ้น ไปไม่ มี ใครกล้า ถาม
พระองค์ต่อไปอีก

พระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-44)
เมื่อ พระเยซู ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารได้ ตรัส ถามว่า “ที่ พวกธรรมาจารย์ วา
่
36
พระคริสต์ เป็น บุตรของดาวิด นั้ น เป็น ได้ อย่างไร
ด้วยว่า ดาวิด เองทรงกล่าว
โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิว่
์ า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าว่า จงนั่ งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่น
รองเท้า ของท่าน� 37 ดาว ิด เองยัง ได้ เรียกท่านว่า เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ท่าน
จะเป็น บุตรของดาวิ ดอย ่างไรได้� ฝ่ายประชาชนทัว่ ไปฟัง พระองค์ ด้วยความยินดี
38 พระเยซู ตรัส สอนเขาในคํา สอนของพระองค์ ว่า “จงระวัง พวกธรรมาจารย์ให้ ดี ผู้
ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา และชอบให้คนคํานั บกลางตลาด 39 ชอบนั่ งที่สูงใน
ธรรมศาลาและที่ อันม ี เกียรติ ในการเลี้ยง 40 เขาริบ เอาเรือ นของหญิ งม ่าย และ
แสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิ่งขึ้น�
35

หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)
พระ เยซู ได้ เสด็จ ประทับ ตรง หน้า ตู้ เก ็บ เงิน ถวาย ทรง ทอด พระเนตร สังเกต
ประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั ้น และคนมังม
่ ีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั ้น 42 มี
หญิงม่ายคนหนึ่ งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณสลึงหนึ่ งมาใส่
ไว้ 43 พระองค์ จึง ทรงเรียกเหล่า สาวกของพระองค์ มาตรัส แก่ เขาว่า “เราบอกความ
จริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้ ใส่ ไว้ ในตู้ เก ็บ เงิน ถวายมากกว่า คน
ทั้งปวงทีใส่
่ ไว้นั้ น 44 เพราะว่าคนทั้งปวงนั้ นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่
ผูหญิ
้
งนี้ ขัดสนทีสุ
่ ด ยังได้เอาเงินที่มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�
41

13
การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากพระวิหาร มี สาวกของพระองค์ คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ศิลาและตึกเหล่านี้ ใหญ่จริง� 2 พระองค์จึงตรัสแก่สาวกนั ้
นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้ หรือ ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็
หามิได้� 3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร เปโตร ยากอบ
ยอห์นและอันดรู วม
์ ากราบทูลถามพระองค์ส่วนตัวว่า 4 “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้
หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมายสําคัญว่าการณ์
ทัง้ ปวงนี้ จวนจะสําเร็จ�
1

เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้
พระเยซู จึง ตัง้ ต้น ตรัส ตอบเขาว่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง
6 ด้วยว่า จะมี หลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� และจะล่อ
ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 7 เมื่อ ท่านทั้ง หลายจะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและ
ข่าวลือเรื่องสงคราม อย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้ จําต้องบังเกิด
ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 8 เพราะประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราช
อาณาจักรต่อสูราชอาณาจั
้
กร ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวในทีต่
่ างๆ และจะเกิดกันดาร
อาหารและความทุกข์ยาก เหตุการณ์ ทั้งปวงนี้ เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลําบาก
9 แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทั้ง หลายไว้ กับ ศาล และจะเฆีย
่ น
5

มาระโก 13:10
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ท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็นแก่
เรา เพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขา 10 ข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทั่วประชาชาติท้ัง
ปวงก่อน 11 แต่ ว่า เมื่อ เขาจะนํา ท่านมามอบไว้ นั้ น อย่า เป็ นก ังวลก่อนว่า จะพูด
อะไรดี และอย่าตรึกตรองเลย แต่จงพูดตามซึ่งได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้ น
เพราะว่าผู้ที่พู ดนั้ นมิใช่ตั วท่านเอง แต่ เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 แม้ว่าพี่ก็จะ
ทรยศน้ องให้ ถึง ความตาย พ่ อก ็ จะมอบลูก และลู กก ็ จะทรยศต่อ พ่อ แม่ ให้ ถึงแก่
ความตาย 13 ท่านจะถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผูที
้ ทน
่
ได้จนถึงทีส
่ ุด ผูนั
้ ้ นจะรอด
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)

14 แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกด
ิ การรกร้าง

ว่างเปล่า ที่ ดาเนี ย ลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวถึง นั้ น ตั้ง อยู่ ในที่ ซ่ง
ึ ไม่ สมควรจะ
ตั้ง� (ให้ผู้ อ่านเข้าใจเอาเถิด� “เวลานั้ น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทั้ง
หลาย 15 ผู้ ที่ อยู่ บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน อย่า ให้ ลงมาเข้าไปเก็บ ข้าวของใดๆออก
จากบ้านของตน 16 ผูที
้ อ
่ ยูตามทุ
่
่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน 17 แต่ในวัน
เหล่านั้ น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่ หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลู กอ่อนกินนมอยู่ 18 ท่าน
ทั้ง หลายจงอธิษฐานขอเพื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จะไม่ เก ิด ขึ้น ในฤดู หนาว 19 ด้วย
ว่า ในคราวนั้ น จะเกิด ความทุกข์ ลําบากอย่างที่ ไม่ เคยมี ตั้งแต่ พระเจ้า ทรงสร้าง
โลกมาจนถึง เวลานี้ และจะไม่ มีต ่อ ไปอีก เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มิ ได้ ทรง
ให้ วน
ั เหล่า นั้ น ย่น สั้น เข้า จะไม่ มี เนื้ อ หนั ง ใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็น แก่ ผู้
ถู กเลือกสรรซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ พระองค์ จึง ทรงให้ วน
ั เหล่า นั้ น ย่น สั้น เข้า
21 และในเวลานั้ น ถ้า ผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดู เถิด พระคริสต์ อยู่ ที่ นี่ � หรือ ‘ดู
เถิด อยู่ ที่ โน่ น � อย่า ได้ เชื่อ เลย 22 ด้วยว่า จะมี พระคริสต์ เท ี ยมเท็จ และผู้ ทํานาย
เทียมเท็จ เกิด ขึ้น หลายคน ทํา หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ เพื่อ ล่อลวงผู้ ที่ ถู ก
เลือกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้ 23 แต่ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดี ดูเถิด เราได้บอก
สิ่งสารพัดให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ 24:27-31)

24 ภายหลังเมื่อคราวลําบากนั้ นพ้นไปแล้ว ‘ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์

จะ ไม่ ส่อง แสง 25 ดวงดาว ทั้ง ปวง จะ ตก จาก ฟ้า และ บรรดา สิ่ง ที่ มี อํานาจ ใน
ท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 26 เมื่อนั้ นเขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆ�
ทรงฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี เป็น อัน มาก 27 เมื่อ นั้ น พระองค์ จะทรงใช้ เหล่ าทูต
สวรรค์ ของพระองค์ ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลม
ทั้งสีท
่ ิศนั้ น ตั้งแต่ทีสุ
่ ดปลายแผ่นดินโลกจนถึงทีส
่ ุดขอบฟ้า
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)

บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรื่องต้น มะเดื่อ เมื่ อก ่ิ งก ้านยั งอ ่อนและแตกใบแล้ว
ท่านก็รูว่
้ าฤดูรอ
้ นใกล้จะถึงแล้ว 29 เช่นนั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวง
นี้ เกิด ขึ้น ก็ ให้ รู ้ว่า เหตุ การณ์ นั้ น มาใกล้ จะถึง ประตู แล้ว 30 เราบอกความจริง แก่
ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้ บังเกิดขึ้น
28

จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยูตลอดเวลา
่

มาระโก 13:31
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ฟ้า และดิน จะล่วงไป แต่ ถ้อยคํา ของเราจะสูญหายไปหามิ ได้ เลย 32 แต่ วัน
นั้ น โมงนั้ น ไม่ มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ หรือ พระบุตรก็ ไม่รู ้ รู ้ แต่ พระ
บิดาองค์เดียว 33 จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ เพราะท่านไม่รูว่
้ าเวลาวันนั้ นจะมา
ถึงเมื่อไร 34 ด้วยว่าบุตรมนุษย์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ งที่ออกจากบ้าน
ไปทางไกล มอบสิทธิอา
ํ นาจให้แก่พวกผู้รับใช้ของเขา และให้รูการงานของตนว่
้
า
มีหน้าทีอะไรและได้
่
ส่ง
ั นายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่ 35 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจงเฝ้า
ระวัง อยู่ เพราะท่านไม่ รู ้ว่า เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาคํ่า หรือ เทีย
่ งคืน
36
หรือ เวลาไก่ ขัน หรือ รุง
่ เช้า
กล ั วว ่า จะมาฉั บ พลัน และจะพบท่านนอนหลั บอย ู่
37 ซึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวังอยูเถิ
่ ด�
31

14
พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)
พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ก็ หาช่องที่ จะจับพระองค์ ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2 แต่ พวกเขา
พูดกันว่า “ในวันเลี้ยง อย่าเพ่อทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดวุน
่ วาย�
1 ยั งอ ีก สองวัน จะถึง เทศกาลปั ส กาและเทศกาลกิน ขนมปั ง ไร้เชื้อ

มารียแห่
์ งหมู่บ้านเบธานี ชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)
ในเรือนของซีโมนคนโรคเรือ
้ น ขณะ
เมื่อ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้ หน ่ง
ึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมนาระดาที่ มี ราคา
มากมาเฝ้าพระองค์ และนางทําให้ผอบนั ้นแตกแล้วก็เทนํ้ามันนั ้นลงบนพระเศียรของ
พระองค์ 4 แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า “เหตุใดจึงทําให้น้ํามันนี้ เสียเปล่า 5 เพราะว่า
นํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็ คงได้ เงิน กว่า สามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล ้ วจะแจกให้คนจนก็ ได้ �
เขาจึ งบ่นว่าผู้ หญิงนั ้น 6 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว่า “อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทําไม เขา
ได้ กระทําการดี แก่ เรา 7 ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กั บท่านเสมอ และท่านจะทําการ
ดี แก่ เขาเมื่อไรก็ ทําได้ แต่ เราจะไม่ อยู่ กั บท ่านเสมอไป 8 ซึ่ง ผู้ หญิง นี้ ได้ กระทํา ก็
เป็นการสุดกําลังของเขา เขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเรา 9 เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ที่ไหนๆทั่วโลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะประกาศไป
การซึ่งผูห
้ ญิงนี้ ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาทีนั
่ ่ น�
3 ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี

ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)
ฝ่ายยู ดาสอิส คาริโอท เป็น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคน ได้ ไปหาพวกปุโรหิต
ใหญ่ เพื่อจะทรยศพระองค์ให้เขา 11 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ อย่างนั ้ นก็ดีใจ และสัญญาว่าจะให้
เงินแก่ยูดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา
10

เหล่าสาวกตระเตรียมการสําหรับเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19; ลก 22:7-13)
เมื่อ วัน ต้น เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ถึง เวลา เขา เคย ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ ปัส กา
นั ้น พวก สาวก ของ พระองค์ มา ทูล ถาม พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรง ปรารถนา จะ ให้ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายไปจัด เตรี ยมปัส กาให้ พระองค์ เสวยที่ ไหน � 13 พระองค์ จึง ทรงใช้
สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในกรุงนั้ น แล้วจะมีชายคนหนึ่ งทูนหม้อนํ้ามา
พบท่าน จงตามคนนั้ นไป 14 เขาจะเข้าไปในที่ใด ท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั้ นว่า
พระอาจารย์ถามว่า ‘ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ั นอยู่ทีไ่ หน�
15 เจ้าของเรือนจะชีให้
่ กแต่งไว้แล้ว ทีนั
่ ่ นแหละ จงจัด
้ ท่านเห็นห้องใหญ่ช้น
ั บนทีต
12
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เตรียมไว้สา
ํ หรับพวกเราเถิด� 16 สาวกสองคนนั ้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุ ง และพบ
เหมือนพระดํารัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การทรยศพระองค์ (มธ 26:20-24; ลก 22:14, 21-23;
ยน 13:18-19)
17 ครัน
้ ถึงเวลาคํ่าแล้ว พระองค์จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน 18 เมื่อกําลังเอนกาย
ลงรับประทานอาหารอยู่ พระเยซู จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า
คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา คือคนหนึ่ งที่รบ
ั ประทานอาหารอยู่กับเรานี่ แหละ
� 19 ฝ่ายพวกสาวกก็ เริม
พากั
น
เป็
น
ทุ
ก
ข์
และทู
ล ถามพระองค์ ที ละคนว่า “คือ ข้า
่
พระองค์ หรือ � และอีก คนหนึ่ ง ถามว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � 20 พระองค์ จึง ตรัส ตอบ
เขาว่า “เป็น คนหนึ่ ง ในสาวกสิบ สองคนนี้ คือ เป็น คนจิ้ม ในจานเดีย วกั นก ับ เรา
21 เพราะบุตรมนุษย์ จะเสด็จ ไปตามที่ ได้ มี คํา เขียนไว้ถึง พระองค์ น้ั น จริง แต่ วิบัติ
แก่ผูที
้ ทรยศบุ
่
ตรมนุษย์ ถ้าคนนั้ นมิได้บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อคนนั้ นเอง�
การเริม
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-26)
่ ต้นแห่งพิธศ

22 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น พระเยซูทรงหยิบขนมปั งมา ทรงขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้

แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 23 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบ
ถ้วย ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขาก็รบ
ั ไปดื่มทุกคน 24 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่
เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอ
ันมาก 25 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ด่ ืมน้ า
ํ ผลแห่งเถาองุน
่ นี้
ต่อไปอีกจนวันนั้ นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า�
เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
เมื่อ ร้อง เพลง สรรเสริญ แล้ว พระองค์ กับ เหล่า สาวก ก็ พา กัน ออก ไป ยัง ภูเขา
มะกอกเทศ 27 พระเยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ท่านทั้ง หลายจะสะดุด ใจเพราะ
เรา ใน คืน นี้ เอง ด้วย มี คํา เขียน ไว้ ว่า ‘เรา จะ ตี ผู้ เลี้ยง แกะ และ แกะ ฝูง นั้ น จะ
กระจัดกระจายไป� 28 แต่เมื่อทรงชุบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิ
ลีก่อนหน้าท่าน� 29 เปโตรทูลพระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่
สะดุดใจ� 30 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ในวันนี้ คือคืน
นี้ เอง ก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � 31 แต่เปโตรทูลแข็งแรงที
เดียวว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์
เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
26

พระเยซู ทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; ลก 22:39-46; ยน
18:1)
32 พระเยซู กับ เหล่า สาวกมายัง ที่ แห่ง หน่ง
ึ ชื่อ เกทเสมนี และพระองค์ ตรัส แก่ สาวก
ของพระองค์ ว่า “จงนั่ ง อยู่ ที่ นี่ ขณะเมื่อ เราอธิษฐาน� 33 พระองค์ ก็ พาเปโตร ยาก
อบ และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ ทรงเริม
่ วิตกยิง่ และหนั กพระทัยนั ก 34 จึงตรัสกับ
เหล่า สาวกว่า “ใจเราเป็น ทุกข์ แทบจะตาย จงเฝ้า อยู่ ที่ นี่ เถิด � 35 แล ้ว พระองค์
เสด็จดําเนิ นไปอีกหน่ อยหนึ่ ง ซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่า ถ้าเป็นได้ให้เวลานั ้นล่วง
พ้นไปจากพระองค์ 36 พระองค์ทูลว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถ
กระทํา สิ่ง ทั้ง ปวง ได้ ขอ เอา ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า พระองค์ เถิด แต่ ว่า อย่า
ให้ เป็น ตามใจปรารถนาของข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์�
37 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มาทรงพบเหล่า สาวกนอนหลั บอย ู่ และตรัส กับ เปโตรว่า “ซี
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โมนเอ๋ย ท่านนอนหลับ หรือ จะคอยเฝ้า อยู่ สก
ั ชั่ว เวลาหนึ่ ง ไม่ ได้ หรือ 38 ท่านทั้ง
หลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง จิ ตใจพร้อมแล้
วก็จริง แต่เนื้ อหนั งยังอ่อนกําลัง� 39 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง ทรง
กล่าวคํา เหมือนคราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็ ทรงพบสาวกนอนหลั บอย ู่
อีก (เพราะตาเขาลืม ไม่ ขึ้น) และเขาไม่ รู ว่
้ า จะทูล ประการใด 41 เมื่อ เสด็จ กลับ มาครัง้
ที่สามพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อไปให้หายเหนื่ อย พอเถอะ
ดู เถิด เวลาซึ่ งบ ุ ตรมนุษย์ ต้องถูก ทรยศให้ ตกอยู่ ในมือ ของคนบาปนั้ น มาถึง แล้ว
42 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผูที
้ จะทรยศเรามาใกล้
่
แล้ว�
ยูดาสทรยศพระเยซูให้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ในทันใดนั ้น ยู ดาสซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในเหล่า สาวกสิบ
สองคนนั ้น กับหมูช
่ นเป็นอันมาก ถือดาบถือไม้ตะบอง ได้มาจากพวกปุโรหิตใหญ่ พวก
ธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ 44 ผู้ที่จะทรยศพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่า “เรา
จุบผู้ใด ก็เป็นผู้นั ้นแหละ จงจับกุมเขาไปให้มัน
่ คง� 45 และทันทีที่ยูดาสมาถึง เขาตรง
เข้า มาหาพระองค์ ทูล ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า พระอาจารย์ เจ้าข้า � แล ้ว จุบ พระองค์
46 คนเหล่านั ้นก็จับกุมพระองค์ไป
43

ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)
ได้ ชักดาบออกฟันผู้รับใช้คนหนึ่ งของมหา
48
ปุโรหิต ถู กห ู ของเขาขาด พระเยซู จึง ตรัส ถามพวกเหล่านั ้ นว ่า “ท่านทั้ง หลายเห็น
เราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา 49 เราได้อยู่กับท่านทั้งหลาย
ทุกวันสั่งสอนในพระวิหาร ท่านก็หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร�
์
50 แล้วสาวกทัง
51
้ หมดได้ ละทิง้ พระองค์ ไว้และพากันหนี ไป มีชายหนุ่มคนหนึ่ งห่มผ้า
ป่านผืนหนึ่ งคลุมร่างกายที่เปลือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ไป พวกหนุ่มๆก็จับเขา
ไว้ 52 แต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั ้นทิง้ เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
47 คนหนึ่ งในพวกเหล่านั ้ นที ่ยน
ื อยู่ใกล้ ๆ

24)

พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับมหาปุโรหิตและสภา (มธ 25:57-68; ยน 18:12-14, 19-

53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต

และมี บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ และ
พวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่น 54 ฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจน
เข้าไปถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต และนั ่ง ผิง ไฟอยู่ กับ พวกคนใช้ 55 พวกปุโรหิต ใหญ่
กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยานมาเบิกปรักปรําพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสีย
แต่ หาหลักฐานไม่ ได้ 56 ด้วยว่ามี หลายคนเป็นพยานเท็จปรักปรําพระองค์ แต่ คําของ
เขาแตกต่างกัน 57 มีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรําพระองค์ว่า 58 “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
คนนี้ ว่า ‘เราจะทําลายพระวิหารนี้ ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์ และในสามวันจะสร้างขึ้นอ
ีก วิหารหนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สร้างด้วยมื อมนุษย์ เลย � ” 59 แต่ คํา พยานของคนเหล่า นั ้น เองก็
ยัง แตกต่างไม่ ถู กต้องกัน 60 มหาปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ยืน ท่ามกลางที่ ชุ มนุ มถามพระเยซู
ว่า “ท่านไม่ ตอบอะไรบ้างหรือ ซึ่ง เขาเบิก ความปรักปรํา ท่านนั ้น จะว่า อย่างไร� 61 แต่
พระองค์ ทรงนิ่ ง อยู่ มิได้ ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหิต จึง ถามพระองค์ อี กว่า “ท่าน
เป็นพระคริสต์พระบุตรของผู้ทรงบรมสุขหรือ� 62 พระเยซูทรงตอบว่า “เราเป็น และ
ท่านทั้ง หลายจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์ น่ั ง ข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุ ภาพ และเสด็จ
มาในเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของตนแล้ว กล่าวว่า “เรา
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ต้องการพยานอะไรอีก เล่า 64 ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เขาพูด หมิน
่ ประมาทแล้ว ท่านทัง้
หลายคิด เห็น อย่างไร� คนทัง้ ปวงจึง เห็น พร้อมกั นว ่า ควรจะมี โทษถึง ตาย 65 บางคน
ก็ เริม
่ ถ่ มน้าํ ลายรดพระองค์ ปิด พระพักตร์พระองค์ ตี พระองค์ แล ้ วว ่า แก่ พระองค์ ว่า
“พยากรณ์ ซิ� และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; ลก 22:56-62; ยน 18:16-18, 25-27)

และขณะที่ เปโตรอยู่ ใต้ คฤหาสน์ ข้างล่างนั ้น มี หญิง คนหนึ่ ง ในพวกสาวใช้ ของ
ท่านมหาปุโรหิตเดินมา 67 เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยูเ่ ขาเขม้นดู แล้วพูดว่า “เจ้าได้อยูกั
่ บ
68
เยซู ชาวนาซาเร็ธด้วย� แต่เปโตรปฏิเสธว่า “ที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู เรื
้ อ
่ งและไม่เข้าใจ�
เปโตรจึงออกไปที่ระเบียงบ้าน แล้วไก่ก็ขัน 69 อีกครัง้ หนึ่ งสาวใช้คนหนึ่ งได้เห็นเปโตร
แล้วเริม
ื อยู่ที่ นั ่ นว่า “คนนี้ แหละ เป็นพวกเขา� 70 แต่ เปโตรก็ ปฏิเสธ
่ บอกกับคนที่ ยน
อีก แล ้ วอ ีก สัก ครู ่หน ่ง
ึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น ได้ วา่ แก่ เปโตรว่า “เจ้ าเป็น คนหนึ่ ง
ในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี และสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกัน
ด้วย� 71 แต่เปโตรเริม
่ าว่านั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 72 แล้วไก่ก็ขันเป็
่ สบถและสาบานว่า “คนทีเจ้
นครัง้ ที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขันสองหน ท่าน
จะปฏิเสธเราสามครัง
้ � เมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้
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15
พระเยซูทรงถูกนําไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-2, 11-15; ลก 23:1-7, 13-18; ยน
18:28-40; 19:1-16)
1 พอรุ ง
่ เช้า พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิก
สภาได้ปรึกษากัน แล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปีลาต 2 ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า
“ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ� พระองค์ตรัสตอบท่านว่า “ท่านว่าแล้วน�
ี่ 3 ฝ่าย
พวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการ แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบ
ประการใด 4 ปีลาตจึงถามพระองค์อีกว่า “ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดูเถิด เขากล่าวความ
ปรักปรําท่านหลายประการทีเดียว� 5 แต่พระเยซู มิได้ตรัสตอบประการใดอีก ปี ลาตจึ
งอัศจรรย์ใจ 6 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้เขาตามที่เขาขอ
ปล่อยตัว บารับ บัส ตรึง พระเยซู บนกางเขน (มธ 27:16-26; ลก 23:16-25; ยน
18:40)
7 มี คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส ซึ่ง ต้องจํา อยู่ในจําพวกคนกบฏ ผู้ ที่ ได้ กระทํา การฆาตกรรม
ในการกบฏนั ้น 8 ประชาชนจึง ได้ รอ
้ งเสียงดัง เริม
่ ขอปี ลาตให้ทํา ตามที่ ท่านเคยทําให้
9
เขานั ้น ปี ลาตได้ถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษั ตริย์ของพวก
ยิวหรือ� 10 เพราะท่านรูอยู
้ แล
่ วว
้ ่า พวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา
11 แต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุยงประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบารับบัสแทนพระเยซู 12 ฝ่ายปี
ลาตจึงถามเขาอีกว่า “ท่านทัง้ หลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายเรียก
ว่ากษั ตริย์ของพวกยิว� 13 เขาทัง้ หลายร้องตะโกนอีกว่า “ตรึงเขาเสียที่ กางเขนเถิด�
14 ปี ลาตจึง ถามเขาทัง
้ หลายว่า “ตรึงทําไม เขาได้ ทําผิดประการใด� แต่ ประชาชนยิง่
ร้องว่า “ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 15 ปี ลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึง ปล่อย
บารับ บัส ให้เขา และเมื่อ ได้ ให้โบยตี พระองค์ แล้ว ก็ มอบพระเยซู ให้เขาเอาไปตรึง ไว้ที่
กางเขน 16 พวกทหารจึง นํา พระองค์ ไปข้างในราชสํานั กค ือ ที่ เรียกว่า ศาลปรีโทเร ี ยม
แล้วเรียกพวกทหารทัง้ กองให้มาประชุมกัน
พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
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17 เขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็ นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์

“กษั ตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 19 แล
้ว เขาได้ เอาไม้ ออ
้ ตี พระเศียรพระองค์ และได้ ถ่ มน ้าํ ลายรดพระองค์ แล ้ว คุกเข่า ลง
นมัสการพระองค์ 20 เมื่อ เยาะเย้ย พระองค์ แล้ว เขาถอดเสื้อ สี ม่วงนั ้น ออก แล ้ว เอา
ฉลองพระองค์ เองสวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย ที่ กางเขน 21 มี คน
หนึ่ ง ชื่อ ซี โมนชาวไซรีน เป็น บิดาของอเล็ก ซานเดอร์และรู ฟัส เดิน มาจากบ้านนอก
ตามทางนั ้น เขาก็ เกณฑ์ ซี โมนให้ แบกกางเขนของพระองค์ ไป 22 เขาพาพระองค์ มา
ถึง สถานที่ แห่ง หน่งึ ชื่อ กลโกธา แปลว่า สถานที่ กะโหลกศีรษะ 23 แล ้ว เขาเอานํ้า องุน
่
ระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่รับ
18 แล้วเริม
่ คํานั บพระองค์พูดว่า

การตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับสลากแบ่งปั นกัน
เพื่อจะรู ว้ า่ ใครจะได้อะไร 25 เมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั ้นเป็นเวลาเช้าสามโมง 26 มีข้อหา
ที่ ลงโทษพระองค์ เข ียนไว้ข้างบนว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว� 27 เขาเอาโจรสองคนตรึง
ไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 28 คําซึ่งเขียน
ไว้ในพระคัมภีรแล
์ ้วนัน
้ จึงสําเร็จ คือที่ ว่า ‘ท่านถูกนั บเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด� 29 ฝ่าย
คนทัง้ หลายที่เดินผ่านไปมานั ้น ก็ด่าว่าพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขากล่าวว่า “เฮ้ย เจ้าผู้
30
จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้น ในสามวัน น่ ะ จงช่วยตัว เองให้รอดและลงมาจาก
กางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ในระหว่าง
พวกเขาเองเหมือนกั นว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ ช่วยตัวเองไม่ได้ 32 ให้เจ้ าพระ
คริสต์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ เพื่อ เราจะได้ เห ็น และ
เชื่อ� และสองคนนั ้ นที ่ ถู กตรึง ไว้กับ พระองค์ ก็ กล ่าวคํา หยาบช้า ต่อ พระองค์ 33 ครัน
้
34
เวลาเที่ยงก็บังเกิดความมืดทัวท
่ ัง้ แผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง พอบ่ายสามโมงแล้ว
พระเยซู ทรงร้องเสียงดัง ว่า “เอโลอี เอโลอี ลามาสะบัก ธานี � แปลว่า “พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย
� 35 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยิ นก ็ พูด ว่า “ดู เถิด เขาเรียกเอลี ยาห์� 36 มี
คนหนึ่ ง วิง่ ไปเอาฟองนํ้า ชุ บน ้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว เสียบปลายไม้ อ้อ ส่ง ให้ พระองค์ เสวย แล ้
วว ่า “อย่า เพิง่ ให้เราคอยดู ว่า เอลี ยาห์จะมาปลดเขาลงหรือ ไม่� 37 ฝ่ายพระเยซู ทรง
ร้องเสียงดัง แล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป 38 ขณะนั ้นม่านในพระวิหารก็ขาด
ออกเป็นสองท่อน ตัง้ แต่บนตลอดล่าง 39 ส่วนนายร้อยที่ยน
ื อยูต
่ รงพระพักตร์พระองค์
เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูด
ว่า “แท้ จร ิง ท่านผู้ นี้ เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 40 มี พวกผู้ หญิง มองดู อยู่ แต่ ไกล ใน
พวกผู้หญิงนั ้นมีมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบน้ อยและของโยเสส และ
นางสะโลเม 41 (ผู้ หญิง เหล่า นั ้น ได้ ติ ดตามและปรนนิ บั ติ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ยงั อยู่
ในแคว้นกาลิลี� และผู้หญิงอ่ ืนอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้
อยูที
่ ่นั่น
24 ครัน
้ เขาตรึงพระองค์ ที่ กางเขนแล้ว

พระเยซู ทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (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 วั นก ่อ นวัน สะบาโต 43 โย
เซฟเป็น ชาวบ้านอาริ มาเธีย ซึ่ง อยู่ ในพวกสมาชิก สภาและเป็ นที ่ นับถือ ของคนทัง้
ปวง ทัง้ กําลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วย จึงกล้าเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระ
เยซู 44 ปี ลาตก็ประหลาดใจที่พระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว จึงเรียกนายร้อยมาถามเขาว่า

มาระโก 15:45

79

มาระโก 16:20

พระองค์ ตายแล้วหรือ 45 เมื่อได้ รู เรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึงมอบพระศพให้แก่ โย
เซฟ 46 ฝ่ายโยเซฟได้ซ้ ือผ้าป่านเนื้ อละเอียด และเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุม
้
ไว้ แล ้ว เชิญ พระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซ่ึง ได้ สกัด ไว้ในศิ ลา แล ้ วกลิ้ งก ้อนหิน
ปิดปากอุโมงค์ ไว้ 47 ฝ่ายมารีย์ ชาวมัก ดาลา และมารีย์ มารดาของโยเสส ได้ เห็น ที ่ ที่
พระศพบรรจุไว้

16
การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู และเหตุ การณ์ ที่ ติ ดตามมา (มธ 28:1-15; ลก
24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ครั นว
้ ัน สะบาโตล่วงไปแล้ว มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของยากอบ และ
นางสะโลเม ซื้อเครือ
่ งหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้าวันต้น
สัปดาห์พอดวงอาทิตย์ข้น
ึ เขาก็มาถึงอุโมงค์ 3 และเขาพูดกันว่า “ใครจะช่วยกลิ้งก้อน
หินออกจากปากอุโมงค์� 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 อยู่ ข้างขวา ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่ มน ั ้นบอกเขาว่า “อย่า ตกตะลึง เลย
พวกท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ต้องตรึง ไว้ ที่ กางเขน พระองค์ ทรง
เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์หาได้ประทับทนี
ี่ ่ ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด
7 แต่ จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ ทัง
้ เปโตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิ
ลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวก
ท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้ นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนี ไป เพราะพิศวงตกใจจนตัวสัน
่ เขา
9
มิ ได้ พู ดก ับ ผู้ ใดเพราะเขากลัว ครันร
้ ุ่ง เช้า วัน ต้น สัปดาห์ เมื่อ พระเยซู ทรงเป็น ขึ้น มา
แล้ว พระองค์ทรงสําแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที
่ พระองค์ ได้ ขับ ผี ออกเจ็ด ผี 10 มาร ีย์ จึง ไปบอกพวกคนที่ เคยอยู่ กับ พระองค์ แต่ ก่อน
เขากําลัง ร้องไห้ เป็น ทุกข์ อยู่ 11 เมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และมารีย์
ได้ เห ็ นพระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่ เชื่อ 12 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏพระกายอี กรู ปหนึ่ ง
แก่ ศิษย์ สองคน เมื่อ เขากําลัง เดิน ทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์ สองคนนั ้น จึง ไปบอก
ศิษย์อื่นๆ แต่ เขามิ ได้ เชื่อ 14 ภายหลังพระองค์ ทรงปรากฏแก่ สาวกสิบเอ็ดคนเมื่อเขา
เอนกายลงรับประทานอยู่ และทรงติ เตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจดื้ อดึง ด้วยเหตุ
ที่ เขามิ ได้ เชื่อ คนซึ่ง ได้ เห ็ นพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์
จึง ตรัสส ัง่ พวกสาวกว่า “ท่านทั้ง หลายจงออกไปทั่ว โลกประกาศข่าวประเสริฐ แก่
มนุษย์ทุกคน 16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระ
อาชญา 17 มี คนเชื่อ ที่ ไหน หมายสําคัญ เหล่า นี้ จะบัง เกิด ขึ้ นที ่ นั้ น คือ เขาจะขับ ผี
ออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา 18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่ม
ยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้ว
คนเหล่านั้ นจะหายโรค�
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ ประทับ
20
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า พวกสาวกเหล่านั ้นจึงออกไปเทศนาสัง่ สอนทุกแห่ง
ทุกตําบล และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขา และทรงสนั บสนุนคําสอนของเขา
โดยหมายสําคัญที่ประกอบนั ้น เอเมน
19 ครัน
้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสสง
ั ่ เขาแล้ว
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ลูกา

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ ลูกา ซึ่งเป็น “แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) ท่านเป็นชาวยิวและ
ได้ เดิน ทางกับ เปาโลบ่อยๆในการเที่ยวประกาศ และได้ อยู่ กับ เปาโลเมื่อ ท่านติด คุก ที่
กรุ งโรม
หลายคนที่ ปฏิเสธพระคัมภีร ์ ซึ่งไม่เชื่อเรือ
่ งพระคัมภีรเ์ ป็นหนั งสือที่ ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้า ได้ ให้ความเห็นว ่า หนั งสือ ลู กาก ับ หนั ง สื อม ัทธิว ได้ ลอกเลียนแบบมาจาก
หนั งสือมาระโก และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกได้เขียนลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่ เรียก
ว่า “เล่ม Q” ซึ่ง เป็น คํา ที่ มนุษย์ เล่า ต่ อก ันมา แต่ ความคิด นี้ ขัด แย้ งก ับ คํา กล่าวใน
หนั งสือ ลู กา 1:3 ที่ ว่า ท่านลูก าได้ เข ียนด้วยความมัน
่ ใจและได้ รบ
ั สิง่ ที่ ได้ เข ียนไว้ นั้น
จาก “เบื้องบน�
หนั งสือ “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู� ทัง้ สามเล่ม แรกนอกจากหนั งสือ ลู กาน ี้ ได้ เข
ียนไว้ก่อนกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถูก ทําลายในปี ค�ศ� 70 หน ังสือ ลูก าได้ รบ
ั การเขียนไว้ก่อน
หนั ง สื อก ิ จการ (ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็ นที ่ แน่ นอนว่า หนั งสือ ลูก าไม่ ได้ ลอกเลียน
แบบมาจากหนั งสืออ่น
ื ๆ และไม่ได้มาจากการสืบหาหรือจากสิง่ ที่คนอื่นได้เห็นด้วยตา
ของท่านเอง ถึงแม้ว่าหนั งสื อมัทธิวมี จํานวนบทมากกว่าหนั งสือลู กาก็ตาม หนังสือลู
กาก็เป็น “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ที่ยาวที่สุด
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านลู กาน ี้ ได้ แสดงให้ เราเห็น พระ
เยซู ในพระลักษณะของ “บุ ตรมนุษย์� ซึ่ง เป็น ฐานะของพระเยซู ที่ ลูก าชอบมากที่ สุด
หนังสือลูกาเน้ นถึงการประกอบด้วยฤทธิเ์ ดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า “ข่าว
ประเสริฐของพระเยซู� อีกสามเล่ม (ลก 1:15, 41, 67; 3:22; 4:1, 14; 11:13; 24:49)
หน ังสื อม ัทธิว พูด ถึง พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ 12 ครัง้ และหนั งสือ มาระโกพูด ถึง พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ไม่กี่ครัง้ แต่หนังสือลูกาพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 ครัง้ หนังสือ
ลูกาเน้ นถึงการอธิษฐานด้วย หนังสือลูกาเขียนไว้สําหรับชาวกรีก หนังสือมัทธิวเขียน
ไว้สําหรับชาวยิว หนังสือมาระโกเขียนไว้สําหรับชาวโรม
คํานํา
มี หลาย คน ได้ เรียบ เรียง เรือ
่ ง ราว เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ เชื่อ ได้ อย่าง แน่ นอน ใน
ท่ามกลางเราทัง้ หลาย 2 ตามที่ เขาผู้ ได้ เห ็ นก ับ ตาเองตัง้ แต่ ต้น และเป็น ผู้ ประกาศ
พระวจนะนั ้นได้แสดงให้เรารู ้ 3 เรียนท่านเธโอฟีลัส ที่เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าเองก็ได้
รู ทุ
้ กสิ่ งอย่างถูก ต้องตัง้ แต่ ต้น จึง ได้ เห็นดี ด้วยที่ จะเรียบเรียงเรือ
่ งตามลําดับ ฝากให้
4
ท่านด้วย เพื่อ ท่านจะได้ รู แน่
้ นอนอัน เกี่ยวกับ เรือ
่ งราวเหล่า นั ้น ซึ่ งม ี ผู้ แจ ้ง ให้ท่า นท
ราบแล้ว
1

ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ในรัชกาลเฮโรด กษั ตริย์ ของยู เดีย มี ปุ โรหิต คนหนึ่ ง ชื่อ เศคาริยาห์ อยู่ ในเวรอาบี
ยาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์ช่อ
่
ลอาโรน 6 เขาทัง้ สองเป็นคนชอบ
ื เอลีซาเบธ อยูในตระกู
ธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดําเนิ น ตามพระบัญญั ติ และกฎทัง้ ปวงขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ มี ที่ ติ เลย 7 แต่ เขาไม่ มี บุตร เพราะว่า นางเอลี ซาเบธเป็น หมัน และ
เขาทัง้ สองก็ ชราแล้ว 8 ต่อ มาขณะที่ เศคาริยาห์ ทํา หน้าที่ ปุ โรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า เมื่อ
5
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ท่านอยู่เวรประจํา การของท่าน 9 ท่านได้ สลากตามธรรมเนี ยมของปุโรหิต ต้องเข้าไป
ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเผาเครือ
่ งหอมบูชา 10 ส่วนบรรดาประชาชนก็
อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ขององค์ พระผู้
เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ยืนอยูที
่ ่ข้างขวาแท่นเผาเครือ
่ งหอมบูชา 12 เมื่อเศคา
13
ริยาห์เห ็ นก ็ ตกใจกลัว แต่ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่า
กลัว เลย ด้วยได้ ทรงฟัง คํา อธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านจะมี
บุ ตรเป็น ผู้ ชาย และท่านจะตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า ยอห์น 14 ท่านจะมี ความปรีดาและยินดี
และคนเป็นอันมากจะเปรมปรีดิที
์ ่บุตรนั ้นบังเกิดมา 15 เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสาย
พระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เขาจะไม่ด่ ืมน้าํ องุน
่ หรือเหล้าเลย และเขาจะประกอบ
16
ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา เขาจะนํา คนอิสราเอลหลายคนให้
หัน กลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 17 เขาจะนํา หน้า พระองค์
โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิ์เดชอย่างเอลี ยาห์ ให้ พ่อ กลับ คืน ดีกั บลู กและคนที่ ไม่ เชื่อ
ฟังให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหน่งึ ไว้ให้สมแก่องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า� 18 เศคาริยาห์จึงทูลทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าจะรูแน่
้ ได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้า
19
ก็ ชราและภรรยาก็ อายุ มากแล้ว� ฝ่ายทูตสวรรค์ นั้นจึงตอบท่านว่า “เราคือกาเบรี
ยลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูดและนําข่าวดีนี้ มาแจ้งกับท
่าน 20 ดู เถิด เพราะท่านมิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา ของเรา ถึง เรือ
่ งที่ จะสําเร็จ ตามกําหนด ท่าน
ก็ จะเป็น ใบ้ แล ้ว ไม่ สามารถพูด ได้ จนถึง วันที ่ การณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น� 21 ฝ่ายคน
ทัง้ หลายที่ คอยเศคาริยาห์ ก็ ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ ในพระวิหารช้า นาน 22 เมื่อ
ท่านออกมาแล้วกพู
็ ดกับเขาไม่ได้ คนทัง้ หลายจึงหยัง่ รู ว้ า่ ท่านได้เห็นนิ มิตในพระวิหาร
เพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ 23 ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็ กล
ับ ไปบ้าน 24 ภายหลัง นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านก็ 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 อยู่ท่ามกลางคนทัง้ ปวงไป
เสีย�
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์

เมื่อ ถึง เดือนที่ หก พระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ กาเบรียลนั ้น ให้ มาย ัง เมืองหนึ่ ง ใน
แคว้น กาลิ ลี ชื่อ นาซาเร็ธ 27 มาถึง หญิง พรหมจารีคนหนึ่ ง ที่ ได้ หมั ้นก ัน ไว้กับ ชายคน
หนึ่ ง ชื่อ โยเซฟ เป็น คนในวงศ์ วานดาวิด หญิง พรหมจารีนั้น ชื่อ มารีย์ 28 ทูต สวรรค์ มา
ถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้ วว่า “เธอผู้ซ่ึงเป็ นที ่ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญเถิด องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ เธอ เธอได้ รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง � 29 เมื่อ มา
รีย์เห็นทูตสวรรค์องค์นั ้น เธอก็ตกใจเพราะคําของทูตนน
ั ้ และรําพึงว่าคํากล่าวนั ้นจะ
30
หมายว่าอะไร แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอ
เป็นทีพ
่ ระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31 ดูเถิด เธอจะตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง
จงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า เยซู 32 บุตรนั ้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
สูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษ
ของท่านให้แก่ท่าน 33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิ ตย์ และ
อาณาจักรของท่านจะไม่รูจั
้ กสิน
์ ูลทูตสวรรค์นั้นว่า “เหตุการณ์
้ สุดเลย� 34 ฝ่ายมารียท
นั ้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้รว่ มกับชายใดไม่� 35 ทูตสวรรค์จึงตอบ
26
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เธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิเ์ ดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ
เหตุ ฉะนั ้น องค์ บริสุทธิ์ที่ จะบังเกิด มานั ้น จะได้ เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า 36 ดู เถิด
ถึงนางเอลี ซาเบธ ญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตัง้ ครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วย บัดนี้ นางนั ้
นที ่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ ได้ หกเดือนแล้ว 37 เพราะว่าไม่มีสิ ่งหนึ่ งสิง่ ใด
ซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้� 38 ส่วนมารียจ
์ ึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคําของท่านเถิด� แลวท
้ ูตสวรรค์นั้นจึง
จากเธอไป
มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ
คราวนั ้น มารีย์ จึง รีบ ออกไปถึง เมืองหนึ่ ง ในแถบภูเขาแห่ง ยู เดีย 40 แล ้ว เข้าไป
ในเรือ นของเศคาริยาห์ ทักทายปราศรัย นางเอลี ซาเบธ 41 ต่อ มาเมื่อ นางเอลี ซาเบธ
ได้ยน
ิ คําปราศรัยของมารีย์ ทารกในครรภ์ ของเขาก็ดิน
้ และนางเอลี ซาเบธก็ ประกอบ
ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ 42 จึง ร้องเสียงดัง ว่า “ท่านได้ รบ
ั พรท่ามกลางสตรี ทัง้
43
ปวง และ ผู้ บังเกิด จาก ครรภ์ ของ ท่าน ก็ ได้ รับ พระพร ด้วย
เป็น ไฉน ข้าพเจ้า จึง ได้
ความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้ มาหาข้าพเจ้า
44 เพราะดู เถิด พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ ของข้าพเจ้าก็ ดิ
้น ด้วยความยินดี 45 สตรีที่ ได้ เชื่ อก ็ เป็นสุข เพราะว่า จะสําเร็จ ตามพระดํารัส จากองค์
พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา�
39

คําสรรเสริญของมารีย์
นางมารีย์จึง ว่า “จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ ยกย่ององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 47 และวิญญาณ
ของข้าพเจ้า ก็ เก ิด ความปี ติ ยินดี ในพระเจ้า พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะ
พระองค์ ทรงห่วงใยฐานะอัน ยากตํ่า แห่ง หญิง คนใช้ ของพระองค์ เพราะดู เถิด ตัง้ แต่
นี้ ไปคนทุก ชัว่ อายุ จะเรียกข้าพเจ้า ว่า ผาสุก 49 เพราะว่า ผู้ทรงฤทธิ์ได้ ทรงกระทํา การ
ใหญ่กับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์ 50 พระกรุ ณาของพระองค์มีแก่บรรดา
ผู้ ยําเกรง พระองค์ ทุ กชั ่ วอา ยุ สืบๆ ไป 51 พระองค์ ทรง สําแดง ฤทธิ์ ด้วย พระกร ของ
พระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ คนที ่ มี ใจเย่อ หยิง่ แตกฉานซ่านเซ็น ไป 52 พระองค์
ทรงถอดเจ้า นายจากพระที่ นั ่ง และทรงยกผู้ น้อยขึ้น 53 พระองค์ ทรงโปรดให้ คนอด
อยากอิมด
่ ้วยสิ่งดี และพระองค์ทรงกระทําให้คนมัง่ มีไปมือเปล่า 54 พระองค์ทรงช่วย
อิสราเอลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คือ ทรงจดจํา พระกรุ ณาของพระองค์ 55 ที่ มีต ่ ออ ับ รา
ฮัมและต่อ เชื้อ สายของท่านเป็น นิ ตย์ ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้กับ บรรพบุรุษ ของเรา�
56 มารียอ
์ าศัยอยูก
่ ับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน
46

การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

นางก็คลอดบุตรเป็นชาย
เพื่อนบ้านและญาติ พี่ น้ องของนางได้ ยิ นว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดงพระ
มหากรุ ณาแก่นาง เขาทัง้ หลายก็พากันเปรมปรีดิ์ด้วย 59 ต่อมาครัน
้ ถึงวันที ่แปดแล้ว
เขาก็ พากัน มาให้ ทารกนั ้น เข้า สุ หน ัต และเขาจะให้ ช่อ
ื ทารกนั ้ นว ่า เศคาริยาห์ ตามชื่
อบ ิดา 60 ฝ่ายมารดาจึง ตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ ต้องให้ช่อ
ื ว่า ยอห์น� 61 เขาพากัน ตอบนาง
ว่า “ไม่มีผู้ใดในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั ้น� 62 แล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดา ถามว่า
ท่านอยากจะให้บุ ตรนั ้น ชื่อ อะไร 63 บิ ดาจึง ขอกระดานชนวนมาเขียนว่า “ชื่อ ของบุตร
คือ ยอห์น� คนทัง้ หลายก็ ประหลาดใจนั ก 64 ในทันใดนั ้น ปากและลิน
้ ของท่านก็ คืนดี
58

57 ครัน
้ เวลาซึ่งนางเอลี ซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว

ลูกา 1:65

83

ลูกา 2:13

อีก แล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้า 65 บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็ บังเกิดความกลัว
และเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้ นก็เลื่องลือไปทัว่ แถบภูเขาแคว้นยูเดีย 66 บรรดาคนที่ได้ยินก็
จดจําไว้ในใจและว่า “ทารกนั ้นจะเป็นอย่างไรหนอ� และพระหัตถ์ ขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า อยู่ กับ เขา 67 ฝ่ายเศคาริยาห์ ผู้ เป็น บิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ แล
้ว ได้ พยากรณ์ ว่า 68 “จงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของพวกอิสราเอล ด้วย
ว่าพระองค์ ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนและช่วยไถ่ ชนชาติ ของพระองค์ 69 และได้ ทรงชู เขาแห่ง
ความรอดขึ้น มาเพื่อ เราในวงศ์ วานของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 70 ตามที่ พระองค์
ได้ ตรัส ไว้ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
์
71 ว่า เราจะรอดพ้น จากพวกศั ตรู ของเราทัง
้ หลาย และพ้น จากมือ ของคนทัง้ ปวงที่
ชังเรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุ ณาซึ่งทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึก
ถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ 73 คือคําปฏิญาณซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําไว้กับ
อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา 74 ว่าเมื่อเราทัง้ หลายพ้นจากมือศั ตรู ของเราแล้ว จะทรง
โปรดให้เราปรนนิ บั ติ พระองค์ โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบริสุทธิ์ และด้วย
ความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดชีวต
ิ ของเรา 76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะ
เรียกท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ ของผู้สูงสุด เพราะว่าท่านจะนําหน้าองค์ พระผู้เป็น
เจ้า เพื่อ จะจัด เตรียมมรรคาของพระองค์ ไว้ 77 เพื่อ จะให้ ชนชาติ ของพระองค์ มี ความ
รู ถึ
้ ง ความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา 78 โดยพระทัย เมตตากรุ ณาแห่ง พระเจ้า
ของเรา แสงอรุ ณจากเบื้องสูงจึงมาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทัง้ หลาย
ผูอยู
้ ในที
่
่มืด และในเงาแห่งความตาย เพื่อจะนําเท้าของเราไปในทางสันติสุข� 80 ฝ่าย
ทารกนั ้ นก ็ ได้ เจริญวัย ขึ้น และจิต วิญญาณก็ มี กําลัง ทวีขึ้น และไปอาศัย ในถิน
่ ทุ รก ัน
ดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล

2
พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)

1 อยู่มาคราวนั ้น

มีรับสัง่ จากซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสํามะโนครัวทัวท
่ ัง้ แผ่น
ดิน (นี่ เป็ นคร งั ้ แรกที่ ได้ จดทะเบียนสํามะโนครัว เมื่อ คี ริน ิ อส
ั เป็น เจ้า เมืองซีเรีย�
3 คนทัง
้ ปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตน 4 ฝ่ายโยเซฟก็ข้น
ึ ไปจากเมือง
นาซาเร็ธ แคว้น กาลิ ลี ถึง เมืองของดาวิด ชื่อ เบธเลเฮมแคว้น ยู เดียด ้วย (เพราะว่า เขา
เป็น วงศ์ วานและเชื้อ สายของดาวิด� 5 เขาได้ ไปกับ มารีย์ ที่ เขาได้ หมัน
้ ไว้แล้ว เพื่อ จะ
ขึ้น ทะเบียนและนางมี ครรภ์ 6 เมื่อ เขาทัง้ สองยัง อยู่ ที่ นั่น ก็ ถึง เวลาที่ มาร ีย์ จะประสู ติ
บุตร 7 นางจึงประสู ติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มี
ที่ว่างให้เขาในโรงแรม
2

ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ

8 ในแถบนั ้น มีคนเลี้ยงแกะอยูใ่ นทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน 9 ดูเถิด
มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ เขา และรัศมี ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ส่องล้อมรอบเขา และเขากลั วนัก 10 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์ นั ้นกล่าวแก่ เขาว่า “อย่ากลัว
เลย เพราะดู เถิด เรานํา ข่าวดี มาย ัง ท่านทัง้ หลาย คือ ความปรีดี ยิง่ ซึ่ง จะมาถึง คนทัง้
ปวง 11 เพราะว่า ในวัน นี้ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของท่านทัง้ หลาย คือ พระคริสต์ เจ้า มาบ ัง
12
เกิดที่เมืองดาวิด นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทัง้ หลาย คือท่านจะได้พบพระกุมาร
นั ้น พัน ผ้า อ้อมนอนอยู่ ในรางหญ้า� 13 ทันใดนั ้น มี ชาวสวรรค์ หมู่ หน ่ึ งมาอยู่ กั บท ูต
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สวรรค์ องค์ นั ้ นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า 14 “รัศมี ภาพจงมี แด่ พระเจ้าในที่ สูงสุด และ
บนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมี ท่ามกลางมนุษย์ทัง้ ปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั ้น� 15 ต่อมา
เมื่อ ทูต สวรรค์ เหล่ านั ้น ไปจากเขาขึ้น สู่ สวรรค์ แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้ พู ดก ั นว ่า “บัดนี้
ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้น ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้ง
แก่เรา� 16 เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟและพบพระกุมารนั ้นนอนอยู่ในราง
หญ้า 17 ครัน
้ เขาได้ เห ็น แล้ว จึง เล่า เรือ
่ งซึ่ง เขาได้ยน
ิ ถึง พระกุมารนั ้น 18 คนทัง้ ปวงที่
ได้ ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้ อความที่ คนเลี้ยงแกะได้ บอกแก่ เขา 19 ฝ่ายนางมารีย์ก็ เก
็บ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ ไว้ในใจ และรําพึง อยู่ 20 คนเล ี้ ยงแกะจึง กลับ ไปยกย่องสรรเสริญ
พระเจ้า เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้เห็น ดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว
พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)

21 ครัน
้ ครบแปดวันแล้ว เป็นวันให้พระกุมารนั ้นเข้าสุหนัต เขาจึงให้นามว่า เยซู ตาม

ซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนยังมิได้ปฏิสนธิในครรภ์ 22 เมื่อวันทําพิธช
ี าํ ระตัวของนาง
มารีย์ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสสเสร็จ ลงแล้ว เขาทัง้ หลายจึง นํา พระกุมารไปยัง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะถวายแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 23 (ตามที่ เข ียนไว้แล ้ว ในพระราชบัญญั
ติ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า “บุ ตรชายทุก คนที่ เบิก ครรภ์ ครัง้ แรก จะได้ เรียกว่า เป็น ผู้
บริสุทธิถวายแด่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า �) 24 และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ ได้ ตรัสส งั ่ ไว้แล ้ว
์
ในพระราชบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว�
สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู

25 ดูเถิด

มีชายคนหนึ่ งในกรุ งเยรู ซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัว
พระเจ้า และคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้ รบ
ั ความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน 26 พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านจะ
ไม่ ตายจนกว่า จะได้ เห ็ นพระคริสต์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 27 สิ เมโอนเข้าไปในพระ
วิหารโดยพระวิญญาณทรงนํา และเมื่ อบ ิ ดามารดาได้ นํา พระกุมารเยซู เข้าไป เพื่อ
จะกระทํา แก่ พระกุมารตามธรรมเนี ยมแห่ง พระราชบัญญั ติ 28 สิ เมโอนจึ งอ ุ้ม พระกุ
มาร และสรรเสริญ พระเจ้า ว่า 29 “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงให้ ผู้รบ
ั
ใช้ ของพระองค์ ไปเป็นสุข ตามพระดํารัส ของพระองค์ 30 เพราะว่า ตาของข้า พระองค์
ได้ เห ็น ความรอดของพระองค์ แล้ว 31 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ ต่อ หน้า บรรดา
ชนชาติทัง้ หลาย 32 เป็นความสว่างส่องแสงแก่ คนต่างชาติและเป็นสง่าราศี ของพวก
อิสราเอล ชนชาติของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจ
เพราะถ้อยคําซึ่งท่านได้ กล่าวถึงพระกุมารนั ้น 34 แล้วสิ เมโอนก็ อวยพรแก่ เขา แล้วก
ล่า วแก่ นางมารีย์ มารดาของพระกุ มารนั ้ นว ่า “ดู ก่อนท่าน ทรงตัง้ พระกุมารนี้ ไว้เป็น
เหตุ ให้ หลายคนในพวกอิสราเอลล้ม ลงหรือ ยกตัง้ ขึ้น และจะเป็น หมายสําคัญ ซึ่ง คน
ปฏิเสธ 35 เพื่อ ความคิด ในใจของคนเป็ นอ ัน มากจะได้ ปรากฏแจ้ง (เออ ถึง จิตใจของ
ท่านเองก็ยงั จะถูกดาบแทงทะลุด้วย)”
นางอันนาหญิงผูพยากรณ์
้

ยั งม ี ผู้ พยากรณ์ หญิง คน หนึ่ ง ชื่ ออ ันนา บุ ต รสาว ฟานู เอล ใน ตระกูล อา เชอ ร์
นางเป็น คนชรามากแล้ว มี สามี ตัง้ แต่ ยัง เป็น สาวพรหมจารีอยู่ และอยู่ ด้วยกัน เจ็ด
ปี 37 แล้ว ก็ เป็ นม ่า ยมาจนถึง อายุ แปดสิบ สี่ ปี นางมิ ได้ ไปจากพระวิหารเลย อยู่ รับ ใช้
36
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พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธิษฐาน ทัง้ กลางวันกลางคืน 38 ในขณะนั ้นผู้หญิง
คนนี้ ก็ เข ้า มาขอบพระคุณ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เช่ นก ัน และกล่าวถึง พระกุมารให้คนทัง้
ปวงที่คอยการทรงไถ่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มฟัง
ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ

39 ครัน
้ โยเซฟกับนางมารีย์ได้กระทําการทัง้ ปวงตามพระราชบัญญัติขององค์พระผู้

เป็นเจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี 40 พระกุมารนั ้นก
็ เจริญวัย และเข้ม แข็ง ขึ้น ฝ่ายจิต วิญญาณ ประกอบด้วยสติ ปัญญา และพระคุณ ของ
พระเจ้าอยูก
่ ับท่าน
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยีย
่ มกรุ งเยรู ซาเล็ม
ฝ่าย บิดา มารดา เคย ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน การ เลี้ยง เท ศกาลปัส กา ทุก ปี ๆ
42 เมื่อ พระกุมารมี พระชนมายุ สิ บสองพรรษา เขาทัง
้ หลายก็ ข้น
ึ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
43
ตามธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น เมื่อครบกําหนดวันเลี้ยงกันแล้ว ขณะเขากําลังกลับไป
พระกุมารเยซู ก็ ยัง ค้างอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับ มารดาของพระองค์ ก็ ไม่รู ้
44 แต่ เพราะเขาทัง
้ สองคิด ว่า พระกุมารนั ้น อยู่ ในหมู่ คนที ่ มาด ้ว ยกัน เขาจึง เดิน ทาง
ไปได้ วัน หนึ่ ง แล ้ วหาพระกุมารในหมู่ ญาติ พี่ น้ องและพวกคนที่ รู จั
้ กก ัน 45 เมื่อ ไม่ พบ
พวกเขาจึงกลับไปเที่ยวหาพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 46 ต่อมาครัน
้ หามาได้สามวันแล้ว
จึงพบพระกุมารนั ่งอยูใ่ นพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์
เหล่านั ้นอยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่ได้ยินกป
็ ระหลาดใจในสติปัญญาและคําตอบของพระกุมาร
นั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้ สองเมื่อเห็นพระกุมารแล้วกประหลาดใจ
็
มารดาจึงถามพระกุมารว่า
“ลูกเอ๋ย ทําไมจึงทําแก่เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นั ก� 49 พระกุมาร
จึง ตอบเขาทัง้ สองว่า “ท่านเทีย
่ วหาฉั น ทําไม ท่านไม่ ทราบหรือ ว่า ฉั น ต้องกระทํา
พระราชกิจแห่งพระบิดาของฉั น� 50 เขาทัง้ สองก็ไม่เข้าใจคําซึ่งพระกุมารกล่าวแก่
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)
เมื่อ ปี ที่ สิ บห้า ในรัช กาลทิเบริอส
ั ซี ซาร์ ปอนทิ อส
ั ปี ลาตเป็น เจ้า เมืองยู เดีย เฮโรด
เป็นเจ้าเมืองกาลิ ลี ฟีลิ ปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับบริเวณแคว้นตรา
โคนิ ติส ลี ซาเนี ยสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน 2 อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต คราว
นั ้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรชายเศคาริยาห์ในถิน
่ ทุรกันดาร 3 แล้วยอห์น
จึงไปทัว่ บริเวณรอบแม่น้ําจอร์แดน ประกาศเรือ
่ งบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่
เพื่อจะทรงยกความผิดบาปเสียได้ 4 ตามที่มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือถ้อยคําของอิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ว่า “เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่งองค์ พระผู้
เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของพระองค์ ให้ ตรงไป 5 หุบเขาทุก แห่ง จะถมให้ เต็ม ภู เขา
และเนิ น ทุก แห่ง จะให้ ต่ํา ลง ทางคดจะกลายเป็น ทางตรง และทางที่ ขรุ ขระจะกลาย
เป็นทางราบ 6 เนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า� ” 7 ยอห์นจึงกล่าวแก่
ประชาชนที่ ออกมารับ บัพ ติศ มาจากท่านว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้า ให้ หนี
จากพระอาชญาซึ่ง จะมาถึง นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น จงพิ สู จน ์ การกลับ ใจของเจ้า ด้วยผลที่
1
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เกิดขึ้น อย่านึ กเหมาเอาในใจว่าตัวมี อบ
ั ราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า
พระเจ้า ทรงฤทธิ์สามารถจะให้ บุ ตรเกิด ขึ้ นก ับ อับ ราฮัม จากก้อนหิน เหล่า นี้ ได้ 9 บัดนี้
ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดเสียแล้วโยนทิง้ ในกอง
ไฟ� 10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่า “เราจะต้องทําประการใด� 11 ท่านจึงตอบเขาว่า
“ผู้ใดมีเสื้อสองตัว จงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหาร จงปันให้เหมือนกัน� 12 พวก
เก็บ ภาษี ก็ มาขอรับ บัพ ติศ มาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์ เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ต้อง
ทํา ประการใด� 13 ท่านจึง ตอบเขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่า เก็บ ภาษี เกิน พิกัด � 14 ฝ่าย
พวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้า เล่า จะต้องทํา ประการใด� ท่านตอบเขาว่า
“อย่ากดขี่ผู้ใด อย่าหาความใส่ผู้ใด แต่จงพอใจในค่าจ้างของตน� 15 เมื่อคนทัง้ หลาย
กําลังคอยพระคริสต์ อยู่ และได้ ใคร่ครวญถึงยอห์นว่า ตั วท่านเป็นพระคริสต์ หรือมิใช่
16 ยอห์นจึงตอบเขาทัง
้ หลายว่า “เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยนํ้าก็จริง แต่จะมีพระองค์
หน่งึ เสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาท
ของพระองค์ พระองค์นั ้นจะทรงให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์และด้วยไฟ 17 พระหัตถ์ ของพระองค์ ถือพลว
ั ่ พร้อมแล้วเพื่อจะทรงชําระลานข้าวของ
พระองค์ ให้ ทัว่ และเพื่อ จะเก็บ ข้าวไว้ ในยุง้ ฉางของพระองค์ แต่ พระองค์ จะทรงเผา
แกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ� 18 ยอห์นจึงประกาศตักเตือนอีกหลายประการแก่คนทัง้ หลาย
19 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรือ
่ งนางเฮโรเดียภรรยาของน้ อง
ชายชื่อฟีลิป และเพราะการชัวท
ั ้ หมดที่เฮโรดได้กระทํานั ้น 20 เฮโรดยังทําความชัวน
่ ง
่ ี้
เพิม
่ กับที่ได้ทํามาแล้ว คือได้จับยอห์นจําไว้ในคุก
11)

พระเยซู ทรงรับ บัพ ติศ มาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-

21 อยูมาเมื
่
่ อคนทัง้ ปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะเมื่อทรง

อธิษฐานอยู่ ท้องฟ้า ก็ แหวกออก 22 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงรู ป สัณฐานเหมือน
นกเขาได้ ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียงมาจากฟ้า สวรรค์ ว่า “ท่านเป็น บุตรที่รก
ั
ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์

เมื่อ พระเยซู ทรงมี พระชนมายุ ประมาณสามสิบ พรรษา (ตามความคาดหมาย
ของคนทัง้ หลาย� เข ้า ใจว่า เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรเฮลี 24 ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัทธัต ซึ่ง
เป็นบุตรเลวี ซึ่งเป็นบุตรเมลคี ซึ่งเป็นบุตรยันนาย ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ 25 ซึ่งเป็นบุตรม
ัทธาธีอส
ั ซึ่ง เป็น บุตรอาโมส ซึ่ง เป็น บุตรนาฮูม ซึ่ง เป็น บุตรเอสลี ซึ่ง เป็น บุตรนั ก กาย
26 ซึ่ง เป็ น บุตรมาอาท ซึ่ง เป็ น บุ ตรม ัทธาธีอส
ั ซึ่ง เป็น บุตรเสเมอิน ซึ่ง เป็น บุตรโยเซฟ
27
ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ ซึ่ง เป็น บุตรโยอานาห์ ซึ่ง เป็น บุตรเรซา ซึ่ง เป็น บุตรเศรุ บ บาเบล
ซึ่ง เป็น บุตรเซลาทิ เอล ซึ่ง เป็น บุตรเนรี 28 ซึ่ง เป็น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็น บุตรอัด ดี ซึ่ง เป็น
บุตรโคสัม ซึ่งเป็นบุตรเอลมาดัม ซึ่งเป็นบุตรเอร์ 29 ซึ่งเป็นบุตรโยซี ซึ่งเป็นบุตรเอลีเย
เซอร์ ซึ่ง เป็น บุตรโยริม ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัทธัต ซึ่ง เป็น บุตรเลวี 30 ซึ่ง เป็น บุตรสิ เมโอน ซึ่ง
เป็นบุตรยูดาห์ ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรโยนาน ซึ่งเป็นบุตรเอลียาคิม 31 ซึ่งเป็น
บุตรเมเลอา ซึ่ง เป็น บุตรเมนนั น ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัท ตะธา ซึ่ง เป็น บุตรนาธัน ซึ่ง เป็น บุตร
ดาวิด 32 ซึ่ง เป็น บุตรเจสซี ซึ่ง เป็น บุตรโอเบด ซึ่ง เป็น บุตรโบอาส ซึ่ง เป็น บุตรสัล โมน
ซึ่งเป็นบุตรนาโซน 33 ซึ่งเป็นบุตรอัมมี นาดับ ซึ่งเป็นบุตรราม ซึ่งเป็นบุตรเฮสโรน ซึ่ง
เป็นบุตรเปเรศ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ 34 ซึ่งเป็นบุตรยาโคบ ซึ่งเป็นบุตรอิสอัค ซึ่งเป็นบุตร
23
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อับ ราฮัม ซึ่ง เป็น บุตรเทราห์ ซึ่ง เป็น บุตรนาโฮร์ 35 ซึ่ง เป็น บุตรเสรุ ก ซึ่ง เป็น บุตรเรกู
ซึ่งเป็นบุตรเปเลก ซึ่งเป็นบุตรเอเบอร์ ซึ่งเป็นบุตรเซลาห์ 36 ซึ่งเป็นบุตรเคนั น ซึ่งเป็น
บุตรอารฟาซัด ซึ่ง เป็น บุตรเชม ซึ่ง เป็น บุตรโนอาห์ ซึ่ง เป็น บุตรลาเมค 37 ซึ่ง เป็น บุตร
เมธูเสลาห์ ซึ่งเป็นบุตรเอโนค ซึ่งเป็นบุตรยาเรด ซึ่งเป็นบุตรมาหะลาเลล ซึ่งเป็นบุตร
เคนั น 38 ซึ่งเป็นบุตรเอโนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็นบุตรอาดัม ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้า

4

พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)
พระเยซู ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ได้ เสด็จ กลับ ไปจากแม่ น้ํา จอร์ แดน
และพระวิญญาณได้ทรงนําพระองค์ไปในถิน
่ ทุรกันดาร 2 ทรงถูกพญามารทดลองถึงสี่
สิบวัน ในวันเหล่านั ้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และเมื่อสิน
้ สี่สิบวันแล้ว พระองค์ทรง
อยากพระกระยาหาร 3 พญามารจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า
จงสั ่ งก ้อนหิน นี้ ให้ กลายเป็น ขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบมารว่า “มี พระคัมภีร ์
เข ียนไว้ ว่า ‘มนุษย์ จะบํารุง ชี วิ ตด ้ว ยอาหารสิ่ง เดียวก็ หามิได้ แต่ บํารุ งด ้วยพระ
วจนะทุกคําของพระเจ้า� ” 5 แล้วพญามารจึงนําพระองค์ข้น
ึ ไปยังภูเขาที่สูง สําแดง
บรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะเดียวให้พระองค์ทอดพระเนตร 6 แล้วพญามาร
ได้ ทูล พระองค์ ว่า “อํานาจทัง้ สิน
ั ้ เราจะยกให้ แก่
้ นี้ และสง่า ราศี ของราชอาณาจั กรน น
ท่าน เพราะว่า มอบเป็น สิทธิ ไว้ แก่ เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้ แก่ ผู้ ใดก็ จะให้ แก่
ผู้นั ้น 7 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพสิง่ นั ้น จะเป็น ของท่านทัง้ หมด�
8 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบมารว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลัง เรา เพราะมี พระ
คัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘จงนมัสการองค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรน
นิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู้ เดียว � ” 9 แล ้ว มารจึง นํา พระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และให้
พระองค์ ประทั บอยู่ที่ ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วทูลพระองค์ ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตร
พระเจ้า จงโจนลงไปจากที่ นี่ เถิด 10 เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่
เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ ป้อ งกั นร ักษาท่านไว้� 11 และ ‘เหล่ าทูต
สวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทก
หิน� ” 12 พระเยซู จึง ตรัสตอบมารว่า “มีคํากล่าวไว้ว่า ‘อย่าทดลององค์ พระผู้เป็น
เจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน� ” 13 เมื่อพญามารทําการทดลองทุกอย่างสิน
้ แล้ว จึงละ
พระองค์ไปชัว่ คราว
1

พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)
และกิตติ
15
ศัพท์ ของพระองค์ เลื่องลือ ไปตามถิน
่ โดยรอบ พระองค์ ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลา
ต่างๆของเขา และได้รบ
ั ความสรรเสริญจากคนทัง้ ปวง
14 พระเยซู ได้ เสด็จกลับไปด้วยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิ ลี

พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ
แล ้ว พระองค์ เสด็จ มา ถึง เมือง นา ซา เร็ธ เป็ นที ่ ซึ่ง พระองค์ ทรง เจริญวัย ขึ้น
พระองค์ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาในวัน สะบาโตตามเคย และทรงยืน ขึ้น เพื่อ จะอ่าน
พระคัมภีร ์ 17 เขาจึงส่งพระคัมภีรอ
์ ส
ิ ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์
ทรงคลี่หนังสือนั ้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า 18 ‘พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็น
เจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าว
ประเสริฐ แก่ คนยากจน พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ให้ รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ
16
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ให้ ร้องประกาศอิสรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้ ประกาศแก่ คนตาบอดว่า จะได้ เห ็ นอ
ีก ให้ปล่อยผู้ฟกชํ้าเป็นอิสระ 19 และให้ประกาศปี แห่งความโปรดปรานขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า � 20 แล ้ว พระองค์ ทรงม้วนหนั งสือ ส่ง คืนให้แก่ เจ้า หน้าที่ แล ้ว ทรงนั ่ง
ลงและตาของคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาก็ เพ่งดู พระองค์ 21 พระองค์ จึงเริม
่ ตรัสแก่ เขา
ว่า “คัมภีร ์ตอนนี้ ที่ ท่านได้ ยิ นก ับ หู ของท่านก็สา
ํ เร็จ ในวัน นี้ แล้ว � 22 คนทัง้ ปวงก็
เป็นพยานรับรองคําของพระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยคุณซึ่ง
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 จงกระทําในเมืองของตนที่นี่ ด้วย� ” 24 พระองค์ตรัสว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มศาสดาพยากรณ์
ี
คนใดได้รบ
ั การต้อนรับใน
บ้านเมืองของตน 25 แต่ เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า มี หญิ งม ่ายหลาย
คนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ยาห์ เมื่อ ท้องฟ้า ปิด เสีย ถึง สามปี กับ หกเดือนจึง เกิ
ดก ัน ดารอาหารมากทั่ว แผ่น ดิน 26 และเอลี ยาห์ มิได้ รับ ใช้ ให้ ไปหาหญิ งม ่ายคน
ใด เว้น แต่ หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ในบ้านศาเรฟัท แคว้น เมืองไซดอน 27 และมี คนโรค
เรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ชาศาสดาพยากรณ์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดได้ รบ
ั
28
การรักษาให้ หายโรคนั้ น เลย เว้น แต่ นาอามานชาวซีเรีย�
เมื่อ คนทัง้ ปวงใน
ธรรมศาลาได้ยน
ิ ดังนั ้ นก็โกรธยิง่ นั ก 29 จึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมือง พาไปยัง
แง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขา ซึ่งตัง้ อยูบ
่ นเนิ นนั ้น หมายจะผลักพระองค์ลงไป 30 แต่
พระองค์ทรงดําเนิ นผ่านท่ามกลางเขาพ้นไป
พระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)

พระองค์ เสด็จ ลงไปถึง เมืองคาเปอรนาอุม แคว้น กาลิ ลี และได้ สัง่ สอนเขาทัง้
หลายทุก วัน สะบาโต 32 คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคํา
ของพระองค์ ประกอบด้วยอํานาจ 33 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาที่ มี ผี โสโครกเข้า สิง
เขาร้องเสียงดัง 34 กล่าวว่า “ไฮ้ พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกั
บท่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรือ เรารู ว้ า่ ท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธิของ
์
35
พระเจ้า� พระเยซู จึง ตรัส ห้ามมั นว ่า “จงนิ่ ง เสีย ออกมาจากเขาซิ� เมื่อ ผี นั้น ได้
ทําให้เขาล้มลงท่ามกลางประชาชนแล้ว ก็ ออกมาจากเขา แต่ มิได้ ทําอันตรายเขาเลย
36 คนทัง
้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก พู ดก ั นว ่า “คํา นี้ เป็น อย่างไรหนอ เพราะว่า ท่านได้ สัง่ ผี
โสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและด้วยฤทธิเดช
มันก็ออกมา� 37 กิตติศัพท์ของพระองค์จึง
์
ได้เลื่องลือไปทุกตําบลที่อยูรอบนั
่
้น
31

พระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-38)

ฝ่ายพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ออกจากธรรมศาลา เสด็จ เข้าไปในเรือนของซี โมน แม่
ยายซีโมนป่วยเป็นไข้หนั ก เขาทัง้ หลายจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยหญิงนั ้น 39 พระองค์
ทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บ ทรงห้ามไข้ ไข้ก็หาย และในทันใดนั ้นแม่ยายของซีโมนก็ลุ กขึ้น
ปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลาตะวันยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหา
พระองค์ พระองค์ ก็ ทรงวางพระหัตถ์ ถู กต้องเขาทุก คน ให้ เขาหายโรค 41 ผี ก็ ออกมา
จากคนหลายคนด้วย ร้องว่า “ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์
ก็ ทรงห้ามมิ ให้ มัน พูด เพราะว่า มั นร ู้ แล ้ วว ่า พระองค์ เป็น พระคริสต์ 42 ครั นร
้ ุ่ง เช้า
พระองค์เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว ประชาชนเที่ยวเสาะหาพระองค์ ครัน
้ พบแล้วก็หน่วง
38

ลูกา 4:43
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เหนี่ ยวพระองค์ ไว้ไม่ ให้ไปจากเขา 43 แต่ พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “เราต้องไปประกาศ
เรื่องอาณาจักรของพระเจ้า แก่ เมืองอื่น ด้วย เพราะว่าที่ เราได้ รับ ใช้ มาก ็ เพราะ
เหตุนี้เอง� 44 พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทัว่ แคว้นกาลิลี

5
การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร
ต่อ มาครัน
้ เมื่อ ประชาชนกําลัง เบียดเสียดพระองค์ เพื่อ ฟัง พระวจนะของพระเจ้า
พระองค์ ทรง ยืน อยู่ ที่ ฝั่ ง ทะเล สาบ เยน เน ซา เรท 2 และ พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น
เรือ สองลํา จอดอยู่รม
ิ ฝั่ งทะเลสาบนั ้น แต่ ชาวประมงขึ้น จากเรือ แล้ว กําลัง ซัก อวนอยู่
3 พระองค์ จึง เสด็จ ลงเรือ ลํา หนึ่ ง เป็ น เรือ ของซี โมน และทรงขอให้ เขาถอยไปจากฝั่ ง
หน่ อยหนึ่ ง แล้วพระองค์ทรงนั ่งลงสอนประชาชนจากเรือนั ้น 4 เมื่อพระองค์ตรัสสอน
เสร็จ แล้ว จึง ตรัส แก่ ซี โมนว่า “จงถอยออกไปที่ น้ ํา ลึก หย่อนอวนต่างๆลงจับ ปลา�
5 ซี โมนทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายทอดอวนคืน ยัง
รุ ง่ ไม่ ได้ อะไรเลย แต่ ข้า พระองค์ จะหย่อนอวนลงตามพระดํารัส ของพระองค์� 6 เมื่อ
เขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาด 7 เขาจึงทําสําคัญแก่ผู้
ร่วมงานที่อยูในเรื
่
ออก
ี ลําหนึ่ งให้มาช่วย เขาก็มาช่วย แล้วได้ปลาเต็มเรือทัง้ สองลํา จน
เรือเริม
่ จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั ้น ก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่า
“โอ พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้หา่ งจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคน
บาป� 9 เพราะว่า เขากับ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ด้วยกัน ประหลาดใจด้วยปลาเป็ นอ ัน มากที่
เขาจับได้นั ้น 10 ยากอบและยอห์นบุตรชายของเศเบดี ผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาด
ใจเหมือนกัน พระเยซู ตรัส แก่ ซี โมนว่า “อย่า กลัว เลย ตั้งแต่ นี้ ไปท่านจะเป็น ผู้ จับ
คน� 11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง้ 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 ัง้ ตัว เมื่อ
เขา เห็น พระ เยซู ก็ ซบ หน้า ลงถึ งด ิ นอ ้อ นว อ นทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียง
แต่ พระองค์ จะ โปรด ก็ จะ ทรง บันดาล ให้ ข้า พระองค์ สะอาด ได้� 13 พระองค์ ทรง ยื่น
พระหัตถ์ ถู กต้องเขาแล้ว ตรัสว ่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้น โรค
เรือ
้ นของเขาก็หาย 14 พระองค์จึงกําชับเขาไม่ให้บอกผูใด
้ และตรัสว่า “แต่จงไปแสดง
ตัว แก่ ปุ โรหิต และถวายเครื่องบูชาสําหรับ คนที่ หายโรคเรื้อนแล้ว ตามซึ่ง โมเสส
ได้ ส่ง
ั ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ คนทั้ง หลายว่า เจ้า หายโรคแล้ว� 15 แต่ กิตติศัพท์
ของพระองค์ยงิ่ เลื่องลือไป และประชาชนเป็ นอันมากมาชุ มนุมกันเพื่อจะฟังพระองค์
และรับ การรักษาโรคต่างๆของเขา 16 แต่ พระองค์ เสด็จ ออกไปในที่ เปลี่ยว และทรง
อธิษฐาน
12

ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
คราวนั ้ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงสัง่ สอนอยู่ มี พวกฟาริสี และพวกธรรมาจาร
ย์ ฝ่ายพระราชบัญญั ติ นั ่ง อยู่ ด้วย เป็น ผู้ มาจากทุก เมืองในแคว้น กาลิ ลี แคว ้น ยู เดีย
และจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฤทธิ์เดชขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ สถิต อยู่ เพื่อ จะรักษาเขาให้
หายโรค 18 และดู เถิด มี ผู้ หามคนอัมพาตคนหนึ่ ง นอนบนที่ นอน และเขาหาช่องที่
จะหามคนอัมพาตนั ้นเข้ามาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อหาช่องเอาเข้ามา
ไม่ ได้ เพราะคนมาก เขาจึง ขึ้น ไปบนดาดฟ้า หลังคาบ้านหย่อนคนอัมพาตลงมา ทัง้ ที่
นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่ คนต่อ พระพักตร์ พระเยซู 20 เมื่อ พระองค์ ทอด
17

ลูกา 5:21
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พระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “บุ รุษเอ๋ย
บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� 21 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี เริม
่ คิดใน
ใจว่า “คนนี้ ที่ พู ดหมิน
่ ประมาทเป็น ผู้ใดเล่า ใครจะยกความผิดบาปได้ เว้นแต่ พระเจ้า
เท่านั ้น� 22 แต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ไฉน
ท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้ 23 ทีจะว่
่
า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือ
จะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 24 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะ
ได้รูว่
้ า บุตรมนุษย์มีฤทธิอํ
่ ะโปรดยกความผิดบาปได้� (พระองค์จึง
์ านาจในโลกทีจ
ตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า� “เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเถิด� 25 ใน
ทันใดนั ้น เขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทัง้ ปวง ยกที่นอนซึ่งเขาได้ นอนนั ้น กลับไปบ้านของ
ตน พลางร้องสรรเสริญ พระเจ้า 26 คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจและได้ สรรเสริญ พระเจ้า
ต่างเต็มไปด้วยความกลัวและพูดว่า “วันนี้ เราได้เห็นสิง่ แปลกประหลาด�
ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไป และทอดพระเนตรเห็น คน
เก็บ ภาษี คนหนึ่ ง ชื่อ เลวีนั่ง อยู่ที่ ด่านเก็บ ภาษี พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรา
มาเถิด� 28 เขาก็ ละทิง้ สิง่ สารพัด ลุ กขึ้น ตามพระองค์ ไป 29 เลว ี ได้ จัด ให้ มี การเลี้ยง
ใหญ่ในเรือนของตนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระองค์ มีคนมากมายเป็นคนเก็บภาษี และ
คนอื่นๆมาเอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ ของเขา และพวก
ฟาริสี กระซิบบ่นติ พวกสาวกของพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกท่านมากินและดื่มร่วมกับ
พวกเก็บภาษี และพวกคนบาป� 31 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ
แต่คนเจ็บต้องการหมอ 32 เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนทีเห
่ นว
็ ่าตัวชอบธรรม แต่มา
เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 33 เขาทัง้ หลายทูลพระองค์ว่า “ทําไมพวกศิษย์ของ
ยอห์นถืออดอาหารเนื องๆและอธิษฐานอ้อนวอน และศิษย์ของพวกฟาริสีก็ถือเหมือน
กัน แต่ สาวกของท่านกิน และดื่ม� 34 ฝ่ายพระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านจะให้ สหาย
ของเจ้าบ่าวอดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้ นหรือ 35 แต่วันนั้ นจะมาถึง
เมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั้ นสหายจะถืออดอาหาร�
27

คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)

พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาข้อ หนึ่ ง แก่ เขาด้วยว่า “ไม่มี ผู้ ใดฉี ก ท่อนผ้า จากเสื้อ
ใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่างนั้ น เสื้อ ใหม่ น้ั น จะขาดเสีย ไป ทั้ง ท่อนผ้า ที่ เอามา
จากเสื้อ 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
่
38
ถุง หนั งก ็ จะเสีย ไปด้วย
แต่ นํ้า องุน
่ ใหม่ ต้องใส่ ในถุง หนั ง ใหม่ ทั้ง สองจะถนอม
39
รักษาด้วยกันได้
ไม่มีผู้ใดเมื่อด่ ืมน้ า
ํ องุน
่ เก่า แล้ว จะอยากได้ น้ ํา องุน
่ ใหม่ทันที
เพราะเขาว่า ‘ของเก่านั้ นก็ดีกว่า� ”
36

6
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)

1 ต่อมาในวันสะบาโตที่สอง

หลังจากวันแรกนั ้น พระองค์กําลังเสด็จไปที่ในนา และ
พวกสาวกของพระองค์ ก็ เด็ด รวงข้าวขยี้ กิน 2 บางคนในพวกฟาริสี จึง กล่าวแก่ เขาว่า
“ทําไมพวกท่านจึงทําการซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไว้ในวันสะบาโต� 3 พระเยซูตรัสตอบ
เขาว่า “ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ ได้ อ่านเรื่องนี้ อี กหรือ ที่ ดาว ิด ได้ กระทํา เมื่อ อดอยาก
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ทั้ง ท่านและพรรคพวกด้วย 4 คือ ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับ
ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ท้ัง ให้ พรรคพวกด้วย ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไม่
ให้ใครรับประทานเว้นแต่ พวกปุโรหิตเท่านั้ น� 5 พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “บุ ตรม
นุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�
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 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คอยดู พระองค์
ว่า พระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 8 แต่
พระองค์ ทรงทราบความคิด ของเขา จึง ตรัส แก่ คนมือ ลี บน ั ้นว ่า “จงลุก ขึ้น มายืน อยู่
ข้างหน้า� เขาก็ลุกขึ้นยืน 9 แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะถามท่านทั้ง
หลายว่า ในวันสะบาโตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควรจะทําการดีหรือทําการ
ร้าย จะช่วยชีวิตด ี หรือ จะผลาญชีวิตด ี� 10 พระองค์ จึง ทอดพระเนตรดู ทุ กคนโดย
รอบ แล ้ว ตรัส กับ ชายคนนั ้ นว ่า “จงเหยียดมือ ออกเถิด� เขาก็ กระทํา ตาม และมือ
ของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ ง 11 แต่คนเหล่านั ้นต่างก็มีความเดือดดาล
และปรึกษากันว่าจะกระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
6

ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
ต่อ มา คราว นั ้น พระองค์ เสด็จ ไป ที่ ภู เขา เพื่อ จะ อธิษฐาน และ ได้ อธิษฐาน ต่อ
พระเจ้า คืน ยัง รุ ง่ 13 ครั ้นร ุ่ง เช้า แล้ว พระองค์ ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล ้ว ทรง
เลือกสิบ สองคนออกจากหมู่ สาวกนั ้น ที่ พระองค์ ทรงเรียกว่า อัครสาวก 14 คือ ซี โมน
(ที่ พระองค์ ทรงให้ช่ ื ออ ี กว่า เปโตร� อัน ดรู ว ์น้องชายของเปโตร ยากอบและยอห์น ฟี
ลิป และบารโธโลมิ ว 15 มัทธิว และโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซี โมนที่ เรียก
ว่า เศโลเท 16 ยูดาสน้ องชายของยากอบ และยูดาสอิสคาริโอทที่เป็นผู้ทรยศพระองค์
ด้วย 17 แล้วพระองค์กับอัครสาวกก็ลงมายืน ณ ที่ราบแห่งหนึ่ ง พรอ
้ มกับหมูส
่ าวกของ
พระองค์ และประชาชนเป็ นอันมากซึ่งมาจากทัว่ แคว้นยูเดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และจาก
ตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน เพื่อ จะฟัง พระองค์ และให้พระองค์
ทรงรักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโสโครก เขาก็ได้รับการ
รักษาให้หายด้วย 19 ประชาชนต่างก็พยายามที่จะถูกต้องพระองค์ เพราะว่ามีฤทธิซ่
์ าน
ออกจากพระองค์รก
ั ษาเขาให้หายทุกคน
12

ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)
พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู เหล่ าสาวกของพระองค์ ตรัสว ่า “ท่านทั้ง หลายที่
เป็นคนยากจนก็เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน 21 ท่านทั้ง
หลายทีอ
่ ดอยากเวลานี้ ก็เป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้อิม
่ องไห้
่ หนํา ท่านทั้งหลายทีร้
เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะว่า ท่านจะได้ หัวเราะ 22 ท่านทั้ง หลายจะเป็นสุข เมื่อ คน
ทั้งหลายจะเกลียดชังท่าน และจะไล่ ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน
และจะเหยียดชื่อ ของท่านว่า เป็น คนชั่ว ช้า เพราะท่านเห็น แก่ บุ ตรมนุษย์ 23 ใน
วันนั้ นท่านทั้งหลายจงชื่นชม และเต้นโลดด้วยความยินดี เพราะ ดู เถิด บําเหน็ จ
ของท่านมี บริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะว่า บรรพบุรุษ ของเขาได้ กระทํา อย่างนั้ น แก่
พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24 แต่ วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลายที่ มั่งมี เพราะว่า เจ้า
ได้ รับ สิ่ง ที่ เล้าโลมใจแล้ว 25 วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลายที่ อม
่ิ หนํา แล้ว เพราะว่า เจ้า
จะอดอยาก วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลายที่ หัวเราะเวลานี้ เพราะว่า เจ้า จะเป็น ทุกข์ และ
20
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ร้องไห้ 26 วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง 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 จง
อวยพรแก่ คนที ่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคีย
่ วเข็ญท่าน 29 ผู้ใดตบแก้ม
ของท่านข้างหนึ่ ง จงหันอีกข้างหนึ่ งให้เขาด้วย และผู้ใดริบเอาเสื้อคลุมของท่าน
ไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงห้าม 30 จงให้แก่ ทุ กคนที่ขอจากท่าน และถ้า
ใครได้ รบ
ิ เอาของของท่านไป อย่า ทวงเอาคืน 31 จงปฏิ บั ติ ต่อ ผู้ อ่น
ื อย่างที่ ท่าน
32
ปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
แม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่าน จะนั บว่าเป็น
คุณ อะไรแก่ ท่าน ถึง แม้ คนบาปก็ ยง
ั รัก ผู้ ที่ รัก เขาเหมือนกัน 33 ถ้า ท่านทั้ง หลาย
ทําดี แก่ ผู้ที่ทําดี แก่ ท่าน จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ ท่าน เพราะว่าคนบาปก็กระทํา
เหมือนกัน 34 ถ้า ท่านทั้ง หลายให้ ยม
ื เฉพาะแต่ ผู้ ที่ ท่านหวัง จะได้ คืน จากเขาอีก
จะนั บ ว่า เป็น คุณ อะไรแก่ ท่าน ถึง แม้ คนบาปก็ ยง
ั ให้ คนบาปยืม โดยหวัง ว่า จะได้
35
รับคืนจากเขาอีกเท่ากัน
แต่ จงรักศัตรู ของท่านทั้งหลาย และทําการดี ต่อเขา
จงให้ เขายืม โดยไม่ หวัง ที่ จะได้ คื นอ ีก บําเหน็ จ ของท่านทั้ง หลายจึง จะมี บริบูรณ์
และท่านทั้ง หลายจะเป็น บุตรของผู้ สูงสุด เพราะว่า พระองค์ ยง
ั ทรงโปรดแก่ คน
36
อกตัญญู และคนชั่ว
เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจงมี ความเมตตากรุณา เหมือน
อย่างพระบิดาของท่านมี พระทัย เมตตากรุณา 37 อย่า วินิจฉั ย โทษเขา และท่าน
ทั้ง หลายจะไม่ ได้ ถู กวินิ จฉั ย โทษ อย่า กล่าวโทษเขา และท่านทั้ง หลายจะไม่ ถู กก
ล่า วโทษ จงยกโทษให้ เขา และท่านจะได้ รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะ
ได้ ร ับด ้วย และในตัก ของท่านจะได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัด สั่น แน่ น พูน ล้น ใส่
ให้ เพราะว่า ท่านจะตวงให้ เขาด้วยทะนานอัน ใด จะตวงให้ ท่านด้วยทะนานอัน
นั้ น� 39 พระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายเป็นคําอุปมาด้วยว่า “คนตาบอดจะนําทางคน
ตาบอดได้ หรือ ทั้งสองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ 40 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ ศิษย์ทุ
กคนที่ได้ รับการฝึกสอนครบแล้ วก็จะเป็นเหมือนครูของตน 41 เหตุไฉนท่านมอง
ดูผงที่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ท้ังท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง
42 เหตุ ไฉนท่านจึง จะพู ดก ับ พี่ น้องของท่านว่า ‘พี่ น้ องเอ๋ย ให้ เราเขีย
่ ผงออกจาก
ตาของเธอ� แต่ ที่ จร ิง ท่านเองยัง ไม่ เห ็น ไม้ ท้ัง ท่อนที่ อยู่ ในตาของท่าน ท่านคน
หน้า ซื่อ ใจคด จงชัก ไม้ ท้ัง ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล ้ วท ่านจะเห็น ได้ ถนั ด
จึง จะเขีย
่ ผงออกจากตาพี่ น้องของท่านได้ 43 ด้วยว่า ต้นไม้ ดี ย่อมไม่ เก ิด ผลเลว
หรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี 44 เพราะว่าจะรูจ
้ ักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของ
มัน เพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนาม หรือย่อมไม่เก็บผลองุน
่
จากพุ่มไม้หนาม 45 คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชั่
วก็ยอ
่ มเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไร ปากก็พูด
ออกมาอย่างนั้ น 46 เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์
เจ้าข้า� แต่ไม่กระทําตามทีเ่ ราบอกนั้ น
เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)

47 ทุกคนทีม
่ าหาเราและฟังคําของเรา และกระทําตามคํานั้ น เราจะแจ้งให้ท่าน

48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ งทีส
ทั้งหลายรูว่
้ า เขาเปรียบเหมือนผูใด
้
่ ร้างเรือน เขา
ขุ ดล ึ กลงไป แล ้ว ตั้ง รากบนศิ ลา และเมื่อ นํ้า มาท่วม กระแสนํ้า ไหลเชีย
่ วกระทบ
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กระทั่ง แต่ ทําให้ เรือนนั้ น หวัน
่ ไหวไม่ ได้ เพราะได้ ต้ัง รากบนศิ ลา 49 ส่วนคนที่ ได้
ยิน และมิ ได้ กระทํา ตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่ ง ที่ สร้างเรือนบนดิน ไม่ ก่อ ราก เมื่อ
กระแสนํ้า ไหลเชีย
่ วกระทบกระทั่ง เรือนนั้ นก ็ พัง ทลายลงทั นที และความพินาศ
ของเรือนนั้ นก็ใหญ่ยิ่งนั ก�

7
ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)
เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ให้ คนทัง้ หลายฟัง เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง เสด็จ เข้าไป
ในเมืองคาเปอรนาอุม 2 มี ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยคนหนึ่ ง ที่ นายรัก มากป่วยเกือบจะตาย
3
แล้ว เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ ถึง พระเยซู จึง ใช้ ผู้ใหญ่ บางคนของพวกยิว ให้ ไปอ้อนวอน
เชิญ พระองค์ เสด็จ มารักษาผู้ รับ ใช้ ของตน 4 เมื่อ เขาเหล่า นั ้น มาถึง พระเยซู แล้ว เขา
ก็ ออ
้ นวอนพระองค์ ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้นเป็นคนสมควรที่ พระองค์ จะกระทํา
การนั ้น ให้ท่าน 5 เพราะว่า ท่านรัก ชนชาติ ของเราและท่านได้ สร้างธรรมศาลาให้เรา �
6 พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา เมื่อพระองค์ไปเกือบจะถึงบ้านแล้ว นายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูง
ไปหาพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า อย่า ลําบากเลย เพราะว่า ข้า พระองค์ เป็น คนไม่
สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ 7 เพราะเหตุนั ้น ข้าพระองค์
จึง คิด เห็นว ่า ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์ จะไปหาพระองค์ ด้วย แต่ ขอพระองค์ ทรงตรัสส งั ่
และผู้ รับ ใช้ ของข้า พระองค์ ก็ จะหายโรค 8 ด้วยว่า ข้า พระองค์ อยู่ ใต้ วิน ัย ทหาร แต่ ก็ ยั
งม ี ทหารอยู่ ใต้ บังคับ บัญชาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะบอกแก่ คนนี้ ว่า ‘ไป � เขาก็
ไป บอกแก่ คนนั ้ นว่า ‘มา� เขาก็ มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็
ทํา � 9 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น แล้ว ก็ ประหลาดพระทัย ด้วยคนนั ้น จึง ทรง
เหลียวหลัง ตรัส กับ ประชาชนที่ ตามพระองค์ มาว่า “เราบอกท่านทั้ง หลายว่า แม้ ใน
พวกอิสราเอล เราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้ � 10 ฝ่ายคนที่รับใช้มานัน
้ เมื่อกลับ
ไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั ้นหายเป็นปกติแล้ว
1

บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน

11 ต่อมาในวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่ งชื่อนาอิน

เหล่าสาวกของพระองค์
กับคนเป็นอันมากก็ไปด้วยกันกับพระองค์
ดูเถิด
มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่ งมา เป็นบุตรชายคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็นหญิงม
่าย ชาวเมืองเป็ นอ ัน มากมากับ หญิง นั ้น 13 เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทอดพระเนตร
เห็นมารดานั ้น พระองค์ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัสแก่เขาว่า “อย่าร้องไห้� 14 แล
้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไปใกล้ ถู กต้องโลง คนหามศพนั ้ นก ็ หยุด ยืน อยู่ พระองค์ จึง ตรัสว
่า “ชาย หนุ่ม เอ๋ย เรา สั่ง เจ้า ว่า ลุ ก ขึ้น เถิด� 15 คนที ่ ตาย นั ้ นก ็ ลุ ก ขึ้น นั ่ง เริม
่ พูด
พระองค์ จึง ทรง มอบ ชาย หนุ่ม ให้ แก่ มารดา ของ เขา 16 ฝ่าย คน ทัง้ ปวง มี ความ กลัว
และเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์ ผูย
้ งิ่ ใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา�
และ “พระเจ้าได้ เสด็จมาเยีย
่ มเยียนชนชาติ ของพระองค์ แล้ว� 17 และกิตติ ศัพท์ ของ
พระองค์ ได้ เลื่องลือ ไปตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย และทัว่ แว่น แคว้น ล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวก
ศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
12 เมื่อพระองค์มาใกล้ประตูเมืองนั ้น

พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)
ใช้เขาไปหาพระเยซูทูลถามว่า “ท่านเป็นผู้ที่
20
จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยผู้ อื่น � เมื่อ คนทัง้ สองนั ้น มาถึง พระองค์ แล ้ว เขา
19 ยอห์นจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคน
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ทูล ว่า “ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มาใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่านให้ถามว่า ‘ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น
หรือ หรือเราจะต้องคอยผูอื
้ ่น� ” 21 ในเวลานั ้น พระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็นอันมากให้
หายจากความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและให้พ้นจากวิญญาณชัว่ และคนตาบอดหลาย
คนพระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็นได้ 22 แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์สองคนนั ้ นว่า “จงไป
แจ้ง แก่ ยอห์น ตามซึ่ง ท่านได้ เห ็น และได้ยน
ิ คือ ว่า คนตาบอดก็ หายบอด คนง่อย
เดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าว
ประเสริฐ ก็ ประกาศแก่ คนอนาถา 23 บุ คคลผู้ ใดไม่ เห ็ นว ่า เราเป็ นอ ุป สรรค ผู้ นั้ น
เป็นสุข�
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)
พระองค์จึงตัง้ ต้นตรัสกับประชาชนถึงยอห์
นว ่า “ท่านทั้ง หลายได้ ออกไปในถิ่น ทุ รก ัน ดารเพื่ อด ู อะไร ดู ต้ นอ ้อ ไหวโดยถูก ลม
พัด หรือ 25 แต่ ท่านทั้ง หลายได้ ไปดู อะไร ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด
คนนุ่งห่มผ้างดงามและอยู่อย่างดีวิเศษย่อมอยู่ในราชสํานั ก 26 แต่ท่านทั้งหลาย
ออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียว เราบอกท่านว่า ยิ่ง กว่า ศาสดา
พยากรณ์ อีก 27 คือผู้น้ั นเองที่พระคัมภีรได้
์ เขียนถึงว่า ‘ดูเถิด เราใช้ทูตของเราไป
ข้างหน้าท่าน ผู้นั้ นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 28 เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า ในบรรดาคนที่ บังเกิด จากผู้ หญิง มานั้ น ไม่มี ศาสดาพยากรณ์ ผู้ ใดใหญ่
กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ ว่า ผู้ ต่ ําต้อยทีส
่ ุด ในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ใหญ่
29
กว่ายอห์นเสียอีก�
ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อได้ ยิน รวมทัง้ พวกเก็บภาษี ด้วย ก็ได้ รับว่า
พระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รบ
ั บัพติศมาของยอห์นแล้ว
24 เมื่อผูส
้ ่งข่าวทัง้ สองของยอห์นไปแล้ว

คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี
แต่ พวกฟาริสี และพวกนั ก กฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ ของพระเจ้า สําหรับ เขา
โดยที่มิได้รับบัพติศมาจากยอห์น 31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เหตุฉะนั้ นเราจะ
เปรียบคนยุ คน ี้เหมือนกับ อะไรดี และเขาเหมือนอะไร 32 เปรียบเหมือนเด็ก นั่ ง ที่
กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา พวก
ฉั นได้พิลาปรํ่าไห้ให้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้ร้องไห้� 33 ด้วยว่ายอห์นผูให้
้ รับ
บัพติศมาก็ไม่ได้รับประทานขนมปังหรือด่ ืมน้ า
ํ องุน
่ และท่านทั้งหลายว่า ‘เขามีผี
เข้าสิงอยู�
่ 34 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม และท่านทั้งหลายว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็น
คนกิน เติบ และดื่ มน ้ า
ํ องุน
่ มาก เป็ นม ิต รสหายกับ พวกคนเก็บ ภาษี และพวกคน
35
บาป�
แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผลแห่งพระปัญญา
นั้ น�
30

หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู
มี คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี เชิญ พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหารกับ เขา พระองค์ ก็
เสด็จ เข้าไปในเรือนของคนฟาริสี คนนั ้น แล ้ว เอนพระกายลง 37 และดู เถิด มี ผู้ หญิง
คนหนึ่ ง ในเมืองนั ้น ซึ่ง เป็น หญิง ชัว่ เมื่อ รู ้วา่ พระเยซู ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ ใน
บ้านของคนฟาริสีนั ้น นางจึงถือผอบนํ้ามันหอม 38 มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของ
พระองค์ เริม
่ ร้องไห้น้ําตาไหลชําระพระบาทและเอาผมเช็ด จุ บพระบาทของพระองค์
และชโลมพระบาทด้วยนํ้ามัน หอมนั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริสี ที่ ได้ เชิญ พระองค์ เมื่อ เห็น แล้
วก็นึกในใจว่า “ถ้าท่านนี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ ก็จะรู ว่้ า หญิงผู้นี้ ที่ถูกต้องกายของท่าน
36

ลูกา 7:40

95

ลูกา 8:12

เป็นผูใ้ ดและเป็นคนอย่างไร เพราะนางเป็นคนชัว่ � 40 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซี
โมนเอ๋ย เรามี อะไรจะพู ดก ั บท ่า นบ้าง� เขาทูล ว่า “ท่านอาจารย์ เจ้าข้า เชิญ พูด ไป
เถิด�
ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก

“เจ้าหนี้ คนหนึ่ งมลู
ี กหนี้ สองคน คนหนึ่ งเป็นหนี้ เงินห้าร้อย
เหรียญเดนาริอัน อีกคนหนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า สิบ เหรียญ 42 เมื่อ เขาไม่ มี อะไรจะใช้
หนี้ แล้ว ท่านจึง โปรดยกหนี้ ให้ เขาทั้ง สองคน เพราะฉะนั้ น จงบอกเราว่า ในสอง
คนนั้ น คนไหนจะรักเจ้าหนี้ มากกว่า� 43 ซีโมนจึงทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า คนที
่ เจ้า หนี้ ได้ โปรดยกหนี้ ให้มากกว่า � พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ท่านคิด เห็น ถูก แล้ว�
44 พระองค์ จึง ทรงเหลี ยวหลั งด ู ผู้ หญิง นั ้น และตรัส แก่ ซี โมนว่า “ท่านเห็น ผู้ หญิง นี้
หรือ เราได้ เข ้า มาในบ้านของท่าน ท่านมิ ได้ ให้ นํ้า ล้างเท้า ของเรา แต่ นางได้ เอา
นํ้าตาชําระเท้าของเรา และได้เอาผมของตนเช็ด 45 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี้
ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่านมิได้เอานํ้ามันชโลมศีรษะของเรา
แต่ นางได้ เอานํ้ามัน หอมชโลมเท้า ของเรา 47 เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านว่า ความ
ผิด บาปของนางซึ่ งม ี มากได้ โปรดยกเสีย แล้ว เพราะนางรัก มาก แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ การ
ยกโทษน้ อย ผู้นั้ นก็รก
ั น้ อย� 48 พระองค์ จึงตรัสแก่ นางว่า “ความผิดบาปของเจ้า
โปรดยกเสีย แล้ว� 49 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เอนกายอยู่ ด้วยกั นก ับ พระองค์ เริมน
่ ึก ใน
50
ใจว่า “คนนี้ เป็น ใครแม้ ความผิด บาปก็ ยกให้ ได้ � พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผู้ หญิง นั ้ นว ่า
“ความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด�
41 พระองค์จึงตรัสว่า

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี

1 ต่อมาภายหลังพระองค์ ก็ เสด็จไปตามทุ กบ้านทุกเมือง

ทรงประกาศข่าวประเสริฐ
แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า สาวกสิบ สองคนนั ้ นก ็ อยู่ กับ พระองค์ 2 พร ้ อมกับ ผู้ หญิง
บางคนที่ มีวิญญาณชัว่ ออกจากนางและที่ หายโรคต่างๆ คือมารีย์ที่ เรียกว่าชาวมักดา
ลา ที่ได้ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี 3 และโยอันนาภรรยาของคูซา ต้นเรือนของเฮโรด
และซู ซัน นา และผู้ หญิ งอ่น
ื ๆหลายคนที่ เคยปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยการถวายสิง่ ของ
ของเขา
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)

เมื่อ ประชาชนเป็ นอ ัน มากอยู่ พร้อมกัน และคนกําลัง มาหาพระองค์ จากทุก เมือง
พระองค์ จึง ตรัส เป็น คํา อุปมาว่า 5 “มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านเมล็ด พืช ของตน
และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื ชน ้ั นก ็ ตกตามหนทางบ้าง ถู กเหยียบยํ่า และนกใน
อากาศมากิน เสีย 6 บ้างก็ ตกที่ หิน และเมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ เห ย
ี่ วแห้ง ไปเพราะที่
ไม่ ชื้น 7 บ้างก็ตกที่ กลางต้น หนาม ต้น หนามก็งอกขึ้น มาด้วยปกคลุม เสีย 8 บ้าง
ก็ ตกที่ ดิ นดี จึง งอกขึ้น เกิด ผลร้อยเท่า� ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว จึง ทรง
ร้องว่า “ใครมีหู ฟังได้ จงฟังเถิด� 9 เหล่ าสาวกจึงทูลถามพระองค์ ว่า “คําอุปมานั ้น
หมายความว่า อย่างไร� 10 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ข้อ ความลึ กล ับ แห่ง อาณาจักรของ
พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรูได้
้ แต่สําหรับคนอื่นนั้ นได้ให้เป็นคําอุปมา เพื่อ
เมื่อเขาดู ก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ ยินก็ไม่เข้าใจ 11 คําอุ ปมานั้ นก็อย่างนี้ เมล็ดพื
ชน ้น
ั ได้ แก่ พระวจนะของพระเจ้า 12 ที่ ตกตามหนทางได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ยน
ิ
4
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แล ้ว พญามารมาชิง เอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ ไม่ ให้ เขาเชื่อ และรอดได้
13 ซึ่ง ตกที่ หิน นั้ น ได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ ยิน แล้ วก ็ รบ
ั พระวจนะนั้ น ด้วยความปรี
ดี แต่ ไม่มี ราก เชื่อ ได้ แต่ ชั่วคราว เมื่อ ถูก ทดลองเขาก็ หลงเสีย ไป 14 ที่ ตกกลาง
หนามนั้ น ได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ ยิน แล้ว ออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์
สมบัติ ความสนุกสนานแห่ง ชีวิตน ี้ก็ปกคลุม เขา ผลของเขาจึง ไม่ เติบโต 15 และ
ซึ่งตกที่ดินดีนั้ น ได้แก่คนเหล่านั้ นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจซื่อสัตย์และใจที่ดีแล้ว
ก็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร
คําอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก 11:33)
ไม่มี ผู้ ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะเอาภาชนะครอบไว้ หรือ วางไว้ ใต้ เตียง แต่ ตั้ง
ไว้ ที่ เชิง เทียน เพื่อ คน ทั้ง หลาย ที่ เข ้า มา จะ เห็น แสง สว่าง ได้ 17 ด้วย ว่า ไม่ มี สิ
่ง ใดที่ ซ่อนไว้ ซ่ง
ึ จะไม่ ปรากฏแจ้ง และไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ปิดบัง ไว้ ซ่ง
ึ จะไม่ รู ้ จะไม่ ต้อง
แพร่งพราย 18 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ เพราะว่า
ผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ ผู้นั้ นอีก แต่ ผู้ใดไม่มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้ น
จะทรงเอาไปจากเขา�
16

มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระ เยซู ก็ เหมือน กับ คน อื่นๆ (มธ 12:46-50; มก
3:31-35)
19 ครัง
้ นั ้น มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระองค์ มา หา พระองค์ แต่ เข ้า ไป ถึง
พระองค์ไม่ได้เพราะคนมาก 20 มีคนทูลพระองค์ว่า “มารดาและน้ องชายของพระองค์
ยืนอยูข
่ ้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์� 21 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มารดาของ
เรา และพี่ น้องของเราคือ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ ฟัง พระวจนะของพระเจ้า และกระทํา
ตาม�
พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)

22 อยู่มาวันหนึ่ งพระองค์ เสด็จ ลงเรือกับเหล่า สาวกของพระองค์

แล้วพระองค์ ตรัส
แก่เขาว่า “ให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้ น� เขาก็ถอยเรือออกไป 23 เมื่อกําลัง
แล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลสาบ นํ้าเข้าเรืออยู่น่า
กลัวจะมีอันตราย 24 เขาจึงมาปลุกพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายกําลังจะพินาศอยู่แล้ว� พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลม
ก็ หยุด เงียบสงบที เดียว 25 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ความเชื่อ ของเจ้า อยู่ ทีไ่ หน �
เขาเหล่านั ้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใดจึงสังบ
่ ังคับลมและนํ้าได้
และลมกับน้าํ นั ้นก็เชื่อฟังท่าน�
คนคลัง่ เพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)

26 เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาราที่อยูตรงข้
่
ามกาลิลี 27 เมื่อพระองค์เสด็จขึ้น

บกแล้ว มีชายคนหนึ่ งจากเมืองนั ้นมาพบพระองค์ คนนั ้ นมีผีเข้าสิงอยู่นานแล้ว และ
มิ ได้ สวมเสื้อ มิได้ อยู่ เรือน แต่ อยู่ ตามอุโมงค์ ฝัง ศพ 28 ครัน
้ เห็น พระเยซู เขาก็ โห่ รอ
้ ง
และกราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่ พระเยซู บุ ตรของพระเจ้า
สูงสุด ข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ขอพระองค์อย่าทรมานข้าพระองค์� 29 (ที่
พู ดเช่น นี้ ก็ เพราะพระองค์ ได้ สัง่ ผี โสโครกให้ออกมาจากตัว คนนั ้น ด้วยว่า ผี นั้น แผลง
ฤทธิใ์ นตัว เขาบ่อยๆ และเขาถูก จํา ด้วยโซ่ ตรวน แต่ เขาได้ หก
ั เครือ
่ งจํา นั ้น เสีย แล ้วผี
30
ก็ นํา เขาไปในที่ เปลี่ยว) ฝ่ายพระเยซู ตรัส ถามมั นว ่า “เจ้ าชื่อ อะไร� มัน ทูล ตอบ
ว่า “ชื่อ กอง� ด้วยว่า มี ผี หลายตนเข้า สิง อยู่ในตัว เขา 31 ผี นั ้น จึ งอ ้อ นวอนขอพระองค์
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มิ ให้ สัง่ ให้ มัน ลงไปยัง นรกขุ มล ึก 32 ตําบลนั ้ นม ี สุกรฝูง ใหญ่ กําลัง หากิน อยู่ ที่ ภูเขา ผี
เหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุกร พระองค์ก็ทรงอนุญาต
33 ผี เหล่ านั ้น จึง ออกมาจากคนนั ้น แล ้ว เข้า อยู่ ในตัว สุ กร สุ กรทัง
้ ฝู งก ็ วงิ่ พุ่ง กระโดด
จากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสําลักนํ้าตาย 34 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ต่างก็หนี ไปเล่าเรือ
่ งนั ้นทัง้ ในเมืองและนอกเมือง 35 คนทัง้ หลายจึงออกไปดู
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และเมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั ้นที่มีผีออกจากตัวนุ่งห่มผ้า
มีสติ อารมณ์ ดี นั ่งใกล้ พระบาทพระเยซู เขาทัง้ หลายก็ พากันกลัว 36 ฝ่ายคนทัง้ หลาย
ที่ ได้ เห็น ก็ เล่าให้เขาทัง้ หลายฟังถึงเรือ
่ งคนที่ ผีสิ งได้ หายปกติ อย่างไร 37 ชาวเมืองกา
ดาราและคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ตามชนบทโดยรอบ จึ งอ ้อ นวอนพระองค์ ให้ ไปเสีย จากเขา
เพราะว่าเขากลัวยิง่ นั ก พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป 38 คนที่ผีออกจากตัวนันอ
้ ้อนว
อนขอติ ดตามพระองค์ แต่ พระเยซู ส่งเขาออกไป ตรัสสัง่ ว่า 39 “จงกลับไปบ้านเรือน
ของตัว และบอกถึงเรื่องการใหญ่ซ่ง
ึ พระเจ้าได้ ทรงกระทําแก่ เจ้า� แล้วคนนั ้ นก็
ไปประกาศแก่คนทัง้ เมืองถึงเหตุการณ์ ใหญ่ยิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่ตน
บุ ตรสาวของไยรัสฟื้ นคืนชีพและหญิงผู้ถู กต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26;
มก 5:22-43)
40 ต่อมาเมื่อพระเยซู เสด็จกลับมาแล้ว

ประชาชนก็ต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี
เพราะเขาทัง้ หลายคอยท่าพระองค์ อยู่
มีชายคนหนึ่ งชื่อไยรัส เป็นนายธรรม
ศาลา มากราบลงที่ พระบาทพระเยซู อ้อนวอนพระองค์ ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขา
42 เพราะว่า เขามี บุ ตรสาวคนเดียว อายุ ประมาณสิบ สองปี และบุตรสาวนั ้น นอนป่ วย
อยู่ 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 ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ 44 ผู้หญิงนั ้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์
และในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด 45 พระเยซู จึง ตรัส ถามว่า “ใครได้ ถู กต้องเรา�
เมื่อ คนทัง้ หลายได้ ปฏิเสธ เปโตรกับ คนที่ อยู่ ด้วยกัน จึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ก็ เป็น
เพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ ยงั ทรงถามอีก หรือ ว่า ‘ใครได้ ถู ก
ต้องเรา� ” 46 แต่ พระเยซู ตรัสว ่า “มี ผู้ หน ่ง
ึ ได้ ถู กต้องเรา เพราะเรารูส
้ ก
ึ ว่า ฤทธิ์
47
ได้ ซ่านออกจากตัว เรา�
เมื่อ ผู้ หญิง นั ้น เห็ นว ่า จะซ่อนตัว ไว้ ไม่ ได้ แล้ว เธอก็ เข ้า
มาตัวสัน
่ กราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ทูลพระองค์ ต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า เธอได้ ถู ก
ต้องพระองค์ เพราะเหตุ อะไร และได้ หายโรคในทันใดนั ้น 48 พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า
“ลูกสาวเอ๋ย จงมีกําลังใจเถิด ความเชื่อของเจ้าได้ กระทําให้เจ้ าหายโรคแล้ว จง
ไปเป็นสุข เถิด� 49 เมื่อ พระองค์ กํา ลัง ตรัสอย ู่ มี คนหนึ่ ง มาจากบ้านนายธรรมศาลา
บอกเขาว่า “ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว ไม่ ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อ ไป � 50 ฝ่าย
พระเยซู เมื่อ ได้ยน
ิ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “อย่า กลัว เลย จงเชื่อ เท่านั้ น และลูก จะหายดี�
51 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในเรือน พระองค์ ไม่ ทรงยอมให้ ผู้ ใดเข้าไป เว้น แต่ เปโตร
ยากอบ ยอห์น และบิดามารดาของเด็กนั ้น 52 คนทัง้ หลายจึงร้องไห้รา่ํ ไรเพราะเด็กนั ้น
แต่พระองค์ตรัสว่า “อย่าร้องไห้เลย เขาไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่� 53 คนทัง้ ปวงก็พา
กันหัวเราะเยาะพระองค์ เพราะรูว้ า่ เด็กนั ้นตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ทรงไล่คนทัง้ หมด
ออกไป แล้วทรงจับมือเด็กนั ้น ตรัสว่า “ลูกเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด� 55 แล้วจิตวิญญาณ
ก็ กล ับ เข้า ในเด็ก นั ้น เขาก็ ลุ กขึ้น ทั นที พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ ให้ เอาอาหารมาให้ เขากิน
41 ดู เถิด
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56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็ก นั ้ นก ็ ประหลาดใจ

ให้รู เหตุ
้
การณ์ ซึ่งเป็นมานั ้น

ลูกา 9:20

แต่ พระองค์ ทรงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใด

9
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)
แล้วทรงประทานให้
เขามีอาํ นาจและสิทธิอาํ นาจเหนื อผีทัง้ ปวงและรักษาโรคต่างๆให้หาย 2 แล้วพระองค์
ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนป่วยเจ็บ ให้หาย 3 พระองค์
จึง ตรั สส ง
ั ่ เขาว่า “อย่า เอาอะไรไปใช้ ตามทาง เช่น ไม้ เท้า หรือ ย่าม หรือ อาหาร
หรือเงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว 4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ในเรือนนั้ น
จนกว่าจะไป 5 ผูใดไม่
้
ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้ น จงสะบัดผงคลี
ดิ นจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขา� 6 เหล่ าสาวกจึงออกไปตาม
เมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนป่วยเจ็บทุกแห่งให้หาย
1 พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนของพระองค์ มาพร้อมกัน

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 เพราะบางคนว่า ยอห์น เป็น ขึ้น มาจากความตาย 8 บางคนก็ วา่ เป็น เอลี
ยาห์มาปรากฏ คนอื่นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ โบราณกลับเป็นขึ้นมาอีก 9 เฮโรดจึงว่า
“ยอห์น นั ้น เราได้ ตัด ศีรษะแล้ว แต่ คนนี้ ที่ เราได้ยน
ิ เหตุ การณ์ ของเขาอย่างนี้ คือ ผู้ ใด
เล่า� แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
7

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
ครั นอ
้ ัค รสาวกกลับ มาแล้ว เขาทูล พระองค์ ถึง บรรดาการซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น
พระองค์ จึง พา เขา ไป ยัง ที่ เปล ี่ยว แต่ ลําพัง ใกล้ เมือง ที่ เรียก ว่า เบธ ไซ ดา 11 แต่ เมื่อ
ประชาชน รู ้ แล ้ว จึง ตามพ ระ องค์ ไป พระองค์ ทรง ต้อนรับ เขา ตรั สส ัง่ สอน เขา ถึง
อาณาจักรของพระเจ้า และทุกคนที่ต้องการให้หายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาให้ 12 ครัน
้
กําลังจะเย็นแล้ว สาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ว่า “ขอให้ประชาชนไปตามเมืองต่างๆ
และชนบทที่ อยู่แถบนี้ หาที่พัก นอนและหาอาหารรับ ประทาน เพราะที่ เราอยู่ นี้ เป็ นที ่
เปลี่ยว� 13 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูลว่า “เราไม่
มี อะไรมาก มี แต่ ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว เว้นเสียแต่ เราจะไปซื้ออาหารสําหรับ
คนทัง้ ปวงนี้ � 14 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น นั บ แต่ ผู้ ชายได้ ประมาณห้า พัน คน พระองค์ จึง
สัง่ เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงให้คนทั้งปวงนั่ งลงเป็นหมู่ๆ ราวหมู่ละห้าสิบคน�
15 เขาก็ กระทํา ตาม คือ ให้ คนทัง
้ ปวงนั ่ง ลง 16 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ
ปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เหล่า
สาวก ให้เขาแจกแก่ประชาชน 17 เขาได้กินอมท
ิ่ ุกคน แล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยงั เหลือ
นั ้นได้สิบสองกระบุง
10

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กําลัง อธิษฐาน อยู่ แต่ ลําพัง เหล่ า สาวก อยู่ กับ พระองค์
พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “คนทั้ง ปวงพู ดก ั นว ่า เราเป็น ผู้ ใด � 19 เหล่ าสาวกทูล
ตอบว่า “เขาว่า เป็น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ แต่ คนอื่ นว ่า เป็น
คนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ โบราณเป็นขึ้นมาใหม่� 20 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า
18
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“แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใด� เปโตรทูลตอบว่า “เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า�
21 พระองค์จึงกําชับสัง
่ เขามิให้บอกความนี้ แก่ผู้ใด
พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่สาวกต้องสละ
ตรัสว ่า “บุ ตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธท่าน ในทีส
่ ุด ท่านจะต้องถูก ประหาร
ชีวต
ิ แต่ในวันทีส
่ ามท่านจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่� 23 พระองค์จึงตรัสแก่เขา
ทัง้ หลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามา ให้ผู้นั้ นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของ
ตนแบกทุก วัน และตามเรามา 24 เพราะว่า ผู้ ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้ นั้ น จะเสีย
25
ชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ เพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด
เพราะถ้าผู้ใดจะ
ได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูกทิ้งเสีย ผู้นั้ นจะได้ประโยชน์
อะไร 26 เพราะถ้าผูใ้ ดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเรา บุตรมนุษย์ก็จะมี
ความอายเพราะผูนั
้ ้ น เมื่อท่านมาด้วยสง่าราศีของท่านเองและของพระบิดาและ
ของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ 27 แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า มีบางคน
ทีย
่ น
ื อยูที
่ น
่ ี่ ซึ่งยังจะไม่รูรสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า�
22

การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
ต่อ มา ภาย หลัง พระองค์ ได้ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ประมาณ แปด วัน พระองค์ จึง ทรง
พาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้น ไปบนภูเขาเพื่อ จะอธิษฐาน 29 ขณะที่ พระองค์ กําลัง
อธิษฐาน อยู่ วรรณ พระ พักตร์ ของ พระองค์ ก็ เปลี่ยน ไป และ ฉลอง พระองค์ ก็ ขาว เป็
นม ัน ระยับ 30 ดู เถิด มี ชาย สอง คน สนทนา อยู่ กับ พระองค์ คือ โมเสส และ เอ ลี ยาห์
31 ผู้ มาปรากฏด้วยสง่า ราศี และกล่าวถึง การมรณาของพระองค์ ซึ่ง จะสําเร็จ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 32 ฝ่ายเปโตรกับ คนที่ อยู่ ด้วยนั ้ นก ็ ง่วงเหงาหาวนอน แต่ เมื่อ เขาตาสว่าง
ขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นสง่าราศี ของพระองค์ และเห็นชายสองคนนั ้ นที ่ยน
ื อยู่กับพระองค์
33 ต่อมาเมื่อสองคนนั ้นกําลังลาไปจากพระองค์ เปโตรจึงทูลพระเยซูว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ที่ นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับพระองค์ หลัง
หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� เปโตรไม่ เข ้า ใจว่า ตัว ได้ พู ด
อะไร 34 เมื่อเขากําลังพูดคําเหล่านี้ มีเมฆมาคลุมเขาไว้ และเมื่อเข้าอยูใ่ นเมฆนั ้นเขาก็
กลัว 35 มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า “ผูนี
้ ้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด�
36 เมื่อพระสุ รเสียงนั ้นสงบแล้ว พระเยซูทรงสถิตอยูองค์
่
เดียว เขาทัง้ สามก็เก็บเรือ
่ งนี้
ไว้ และในกาลครัง้ นั ้นเขามิได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด
28

สาวกเก้าคนขาดอํานาจ พระเยซูทรงขับผีออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)

ต่อ มาวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกลงมาจากภูเขาแล้ว มี คนมากมายมา
พบพระองค์ 38 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ในหมู่ ประชาชนนั ้ นร ้ องว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ขอ
พระองค์ ทรง โปรด ทอด พระเนตร บุตร ชาย ของ ข้าพเจ้า เพราะ ว่า ข้าพเจ้า มี บุ ตร คน
เดียว 39 และ ดู เถิด ผี มัก จะเข้า สิง เขา เด็ กก ็ โห่ ร้องขึ้น ทั นที ผี ทําให้ เด็ก นั ้น ชั กด น
ิ้
40
นํ้าลายฟูมปาก ทําให้ตัวฟกชํ้า ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของ
พระองค์ ให้ ขับ มัน ออกเสีย แต่ เขากระทํา ไม่ ได้ � 41 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “โอ คนใน
ยุค ที่ ขาดความเชื่อ และมี ทิฐิ ชั่ว เราจะต้องอยู่ กับ เจ้า ทั้ง หลายและอดทนเพราะ
พวกเจ้า นานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่ นี่ เถิด � 42 เมื่อ เด็ก นั ้น กําลัง มา ผี ก็
37
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ทําให้เขาล้มชักดน
ิ้ ใหญ่ แต่ พระเยซู ตรัสสําทับผีโสโครกนั ้นและทรงรักษาเด็กให้หาย
แล ้ว ส่ง คืนให้ บิ ดาเขา 43 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก เพราะฤทธิ์เดชอัน ใหญ่ ยงิ่ ของ
พระเจ้า แต่ เมื่อ เขาทัง้ หลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่งพระเยซู ได้
ทรงกระทํานั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
32)

พระคริสต์ ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายของพระองค์ อีก (มธ 17:22-23; มก 9:30-

44 “จงให้คําเหล่านี้ เข้าหูของท่าน เพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อม

มือ ของคนทั้ง หลาย� 45 แต่ คํา เหล่า นั ้น สาวกหาได้ เข ้า ใจไม่ ความก็ ถู กซ่อนไว้จาก
เขา เพื่อเขาจะไม่ได้เข้าใจ และเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคํานั ้น

เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
ในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ที่สุด 47 ฝ่ายพระเยซู
ทรงหยัง่ รู ค
้ วามคิด ในใจของเขา จึง ให้เด็ก คนหนึ่ ง ยืน อยู่ใกล้ พระองค์ 48 แล ้ว ตรัส กับ
เขาว่า “ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆคนนี้ ในนามของเรา ผู้นั้ นก็ได้รับเรา และผู้ใดได้รบ
ั
เรา ผู้ นั้ นก ็ ได้ รับ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา เพราะว่า ในพวกท่านทั้ง หลาย ผู้ ใดเป็น
ผู้ ต่ ําต้อยที่ สุด ผู้ นั้ น แหละเป็น ผู้ ใหญ่ � 49 ฝ่ายยอห์ นทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ เห ็น ผู้ หน ่ง
ึ ขับ ผี ออกในพระนามของพระองค์ และข้า พระองค์
ได้ห้ามเขาเสีย เพราะเขาไม่ตามพวกเรามา� 50 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “อย่าห้ามเขา
เลย เพราะว่าผูใ้ ดไม่เป็นฝ่ายต่อสูเรา
้
ก็เป็นฝ่ายเราแล้ว�
46 แล้วเหล่าสาวกก็เกิดเถียงกันว่า

จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
ต่อ มาครัน
้ จวนเวลาที่ พระองค์ จะทรงถู กร ับ ขึ้น ไป พระองค์ ทรงมุ่ง พระพักตร์
แน่ วไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 และพระองค์ ทรงใช้ ผู้ ส่ง ข่าวล่วงหน้า ไปก่อน เขาก็ เข ้า
ไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ งของชาวสะมาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์ 53 ชาวบ้านนั ้นไม่
รับรองพระองค์ เพราะดูเหมือนว่าพระองค์กําลังทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
54 และเมื่อสาวกของพระองค์ คือยากอบและยอห์นได้ เห็นดังนั ้น เขาทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสีย
อย่างเอลี ยาห์ ได้ กระทํา นั ้น หรือ� 55 แต่ พระองค์ ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรั
สว่า “ท่านไม่รูว่
้ าท่านมีจิตใจทํานองใด 56 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทําลาย
ชีวต
ิ มนุษย์ แต่ มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอด� แล้วพระองค์ กับเหล่าสาวกก็ เลย
ไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ ง
51

ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)

ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก กําลัง เดิน ทาง ไป มี คน หนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เสด็จ ไป ทาง ไหน ข้า พระองค์ จะ ตามพ ระ องค์ ไป ทาง นั ้น�
58 พระเยซู ตรัส แก่ เขาว่า “สุ นัข จิ้งจอกยั งม ี โพรง และนกในอากาศก็ยั งม ี รัง แต่
บุ ตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ� 59 พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่ งว่า “จงตามเรามา
เถิด� แต่คนนั ้นทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดา
ข้าพระองค์ก่อน� 60 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขา
เองเถิด แต่ ส่วนท่านจงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า� 61 อี กคนหนึ่ ง ทูล ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่
57
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อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน� 62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้ว
หันหน้ากลับเสีย ผูนั
้ ้ นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า�

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ สาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว้และ
ใช้เขาออกไปทีละสองคนๆ ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตําบล
ที่ พระองค์ จะเสด็จ ไปนั ้น 2 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “การเก็บ เกีย
่ วนั้ น เป็นการใหญ่
นั กหนา แต่คนงานยังน้ อยอยู่ เหตุฉะนั้ นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็น
เจ้าของการเก็บเกีย
่ วนั้ น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกีย
่ วของพระองค์ 3 ไปเถอะ
ดู เถิด เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า 4 อย่าเอาไถ้ เงิน
หรือย่าม หรือรองเท้าไป และอย่าคํานั บผู้ใดตามทาง 5 ถ้าท่านจะเข้าไปในเรือน
ใดๆจงพูดก่อนว่า ‘ให้ความสุขมแก่
ี เรือนนี้ เถิด� 6 ถ้าลูกแห่งสันติสุขอยูที
่ น
่ ่ั น สันติ
สุข ของท่านจะอยู่ กับ เขา ถ้า หาไม่ สันติ สุข ของท่านจะกลั บอย ู่กั บท ่า นอีก 7 จง
อาศัย อยู่ ในเรือนนั้ น กิน และดื่ม ของซึ่ง เขาจะให้ น้ั น ด้วยว่า ผู้ ทํางานสมควรจะได้
รับ ค่า จ้างของตน อย่า เทีย
่ วจากเรือนนี้ ไปเรือนโน้ น 8 ถ้า ท่านจะเข้าไปในเมือง
ใดๆและเขารับรองท่านไว้ จงกิน ของที่ เขาตั้ง ให้ 9 และจงรักษาคนป่วยในเมือง
นั้ นให้หาย และแจ้งแก่เขาว่า ‘อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว�
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้

การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รบ
ั รองท่านไว้

จงออกไปที่กลางถนน
ของเมืองนั้ น กล่าวว่า
‘ถึง แม้ ผงคลี ดิ นแห่ง เมืองของเจ้า ทั้ง หลายที่ ติ ดอย ู่ กับ
เรา เราก็ จะสะบัด ออกเป็ นที ่ แสดงว่า เราไม่ เห ็ นพ้ องกับ เจ้า แต่ เจ้ าทั้ง หลาย
จงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักรของพระเจ้า มาใกล้ เจ้ าทั้ง หลายแล้ว� 12 เรา
บอกท่านทั้ง หลายว่า โทษของเมืองโสโดมในวัน นั้ น จะเบากว่า โทษของเมืองนั้ น
13 วิบัติ แก่ เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติ แก่ เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้า การมหัศจรรย์
ซึ่งได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้ง
สองจะได้น่ ง
ุ ห่มผ้ากระสอบ นั่ งบนขีเถ้
้ า กลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว 14 แต่ในการ
พิพากษานั้ น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 15 ฝ่าย
เจ้าเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก
16 ผู้ ที่ ฟัง ท่านทั้ง หลายก็ได้ ฟัง เรา ผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่านทั้ง หลายก็เกล ียดชัง เรา ผู้ ที่
เกลียดชังเราก็เกลียดชังผูที
้ ทรงใช้
่
เรามา�
11

ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ฝ่ายสาวกเจ็ด สิบ คนนั ้น กลับ มาด้วยความปรีดี ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถึง ผี ทัง้
หลายก็ได้อยูใต้
่ บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์� 18 พระองค์ตรัส
กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราได้ เห ็น ซาตานตกจากสวรรค์ เหมือนฟ้าแลบ 19 ดู เถิด เรา
ได้ ให้ พวกท่านมี อา
ํ นาจเหยียบงู รา
้ ยและแมลงป่อง และมี อา
ํ นาจใหญ่ ย่ง
ิ กว่า กํา
20
ลัง ศั ตรู ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใดจะทํา อันตรายแก่ ท่านได้ เลย
แต่ ว่า อย่า เปรมปรีดิ
์ ในสิ่ง นี้ คือ ที่ พวกผี อยู่ ใต้ บังคับ ของท่าน แต่ จงเปรมปรีดิ ์ เพราะชื่อ ของท่านจด
ไว้ ในสวรรค์� 21 ในโมงนั ้น เอง พระเยซู ทรงมี ความเปรมปรีดิ ์ ในพระวิญญาณ จึง
ตรัสว่า “โอ ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์
17

ลูกา 10:22
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ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงปิดบัง สิ่ง เหล่า นี้ ไว้ จากคนมี ปัญญาและ
คนสุขุม รอบคอบ และได้ ทรงเปิด เผยสิ่ง เหล่า นี้ แก่ ทารกน้ อย ข้า แต่ พระบิดา ที่
เป็น อย่างนั้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระ
บิดาของเราได้ ทรงมอบสิ่ง สารพัด ให้ แก่ เรา และไม่ มี ใครรู ้ วา
่ พระบุตรเป็น ผู้ ใด
นอกจากพระบิดา และไม่ มี ใครรู ้วา
่ พระบิดาเป็น ผู้ ใดนอกจากพระบุตร และผู้ ที่
พระบุตรประสงค์จะสําแดงให้รู�
้ 23 พระองค์ทรงเหลียวหลังไปทางเหล่าสาวกตรัส
เฉพาะแก่พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทั้งหลายที่ได้เห็นการณ์ ซ่ง
ึ พวกท่านได้เห็นก็เป็นสุข
24 เพราะเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์ หลาย
องค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะ
ได้ยน
ิ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน�
ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ

ดู เถิด มีน ัก กฎหมายคนหนึ่ ง ยืน ขึ้น ทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า จะต้องทํา ประการใดเพื่อ จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� 26 พระองค์ ตรัส ตอบ
เขาว่า “ในพระราชบัญญัติมีคําเขียนว่าอย่างไร ท่านได้อา
่ นเข้าใจอย่างไร� 27 เขา
ทูล ตอบว่า “จงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจของเจ้า
ด้วย สุด กําลัง และ สิน
้ สุด ความ คิด ของ เจ้า และ จงรัก เพื่อน บ้าน เหมือน รัก ตนเอง�
28 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านตอบถูก แล้ว จงกระทํา อย่างนั้ น แล้ วท ่านจะได้
ชีวต
ิ � 29 แต่ คนนั ้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซู ว่า “แล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของ
ข้าพเจ้า�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี

“มีชายคนหนึ่ งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยรี
โค และเขาถูกพวกโจรปล้น โจรนั้ นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็ละทิ้ง
เขาไว้เก ื อบจะตายแล้ว 31 เผอิญ ปุโรหิต คนหนึ่ ง เดิน ลงไปทางนั้ น เมื่อ เห็น คนนั้
นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง 32 คนหนึ่ งในพวกเลวีก็ทําเหมือนกัน เมื่อมาถึงที่
นั่ นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง 33 แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่อเดินมา
ถึงคนนั้ น ครัน
้ เห็นแล้วก็มีใจเมตตา 34 เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้ พลาง
เอานํ้า มั นก ั บน้ า
ํ องุน
่ เทใส่ บาดแผลนั้ น แล ้ว ให้ เขาขึ้น ขี่ สัตว์ของตนเองพามาถึง
โรงแรมแห่ง หนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ 35 วั นร ุ่ง ขึ้น เมื่อ จะไป เขาก็ เอาเงิน
สองเดนาริอน
ั มอบให้เจ้ าของโรงแรม บอกเขาว่า ‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที
่ จะเสีย เกิน นี้ เมื่อ กลับ มาฉั น จะใช้ ให้ � 36 ในสามคนนั้ น ท่านคิด เห็ นว ่า คนไหน
ปรากฏว่า เป็น เพื่อนบ้านของคนที่ ถู กพวกโจรปล้น� 37 เขาทูล ตอบว่า “คือ คนนั ้น
แหละที่ได้แสดงความเมตตาแก่เขา� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือน
อย่างนั้ นเถิด�
30 พระเยซู ตรัสตอบว่า

มารธาและมารีย์
และต่อ มาเมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกกําลัง เดิน ทางไป พระองค์ จึง ทรงเข้าไปใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่ ง มีผู้หญิงคนหนึ่ งชื่อมารธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอ 39 มาร
ธามี น้องสาวชื่อ มารีย์ มาร ีย์ ก็ นั ่ง ใกล้ พระบาทพระเยซู ฟัง ถ้อยคํา ของพระองค์ ด้วย
40 แต่ มารธายุง
่ ในการปรนนิ บั ติ มากจึง มาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์
ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่งน้ องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทําการปรนนิ บัติแต่
คนเดียว ขอพระองค์ สัง่ เขาให้มาช่วยข้าพระองค์ เถิด� 41 แต่ พระเยซู ตรัสตอบเธอว่า
38

ลูกา 10:42
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“มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนั ก 42 สิ่งซึ่งต้อง
การนั้ นมีแต่สิ่งเดียว มารียได้
์ เลือกเอาส่วนดีนั้ น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้�

11
แบบอย่างของการอธิษฐาน
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงอธิษฐานอยู่ ในที่ แห่ง หน ่งึ พอจบแล้ว สาวกของพระองค์
คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสอนพวกข้า พระองค์ ให้ อธิษฐาน เหมือ น
ยอห์น ได้ สอนพวกศิษย์ ของตน� 2 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านอธิษฐานจง
ว่า ‘ข้า แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ ทั้ง หลาย ผู้ สถิต ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของ
พระองค์ เป็ นที ่ เคารพสัก การะ ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตั้ง อยู่ นํ้า พระทัย
ของพระองค์ สา
ํ เร็จ ในสวรรค์ อย่างไร ก็ ให้ สําเร็จ บนแผ่น ดิน โลกเหมือนกัน อย่าง
นั้ น 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ท้ังหลายทุกๆวัน 4 ขอ
ทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของ
ทุก คนที่ ทํา ผิด ต่อ ข้า พระองค์ นั้ น ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ เข ้า ไปในการทดลอง
แต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย� ”
1

คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน
“ผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่ ง และจะไปหามิตร
สหายนั้ น ในเวลาเทีย
่ งคืน พู ดก ับ เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอให้ ฉั น ยืม ขนมปัง สามก้อน
6
เถิด เพราะเพื่อนของฉั น คนหนึ่ ง เพิ่ง เดิน ทางมาหาฉั น และฉั น ไม่ มี อะไรจะให้
เขารับประทาน� 7 ฝ่ายมิตรสหายทีอยู
่ ข้
่ างในจะตอบว่า ‘อย่ารบกวนฉั นเลย ประตู
ก็ ปิด เสีย แล้ว ทั้ง พวกลู กก ็ นอนร่วมเตียงกับ ฉั น แล้ว ฉั น จะลุก ขึ้น หยิบ ให้ ท่านไม่
ได้ � 8 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า แม้ เขาจะไม่ ลุ กขึ้น หยิบ ให้ คนนั้ น เพราะเป็ นม ิต
รสหายกัน แต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ
9 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า จงขอแล้ว จะได้ จงหาแล้ว จะพบ จงเคาะแล้ว จะเปิ ด
ให้ แก่ ท่าน 10 เพราะว่า ทุก คนที่ ขอก ็ จะได้ ทุ กคนที่ แสวงหาก็ จะพบ และทุก คน
ที่ เคาะก็ จะเปิด ให้ เขา 11 มี ผู้ ใดในพวกท่านที่ เป็น บิดา ถ้า บุตรขอขนมปัง จะเอา
ก้อนหินให้เขาหรือ หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถ้าเขาขอไข่
จะเอาแมลงป่องให้เขาหรือ 13 เพราะฉะนั้ น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยัง
รูจ
้ ักให้ของดี แก่ บุ ตรของตน ยิ่งกว่านั้ นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผูที
้ ขอต่
่
อพระองค์�
5 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า

พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)

14 พระองค์ทรงขับผีใบ้อยู่

และต่อมาเมื่อผีออกแล้ว คนใบ้จึงพูดได้ และประชาชนก็
ประหลาดใจ
“คนนี้ ขับผีออกได้โดยใช้อาํ นาจของเบเอล
เซบู ลนายผี นั ้น � 16 คนอื่นๆทดลองพระองค์ โดยขอจากพระองค์ ให้เห ็น หมายสําคัญ
จากสวรรค์ 17 แต่ พระองค์ ทรงทราบความคิด ของเขา จึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณา
จักรใดๆซึ่งแตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป ครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกับครัวเรือน
ก็จะล่มสลาย 18 และถ้าซาตานแก่งแย่งกันระหว่างมันเอง อาณาจักรของมันจะ
ตั้ง อยู่ อย่างไรได้ เพราะท่านทั้ง หลายว่า เราขับ ผี ออกโดยเบเอลเซบู ล 19 ถ้า เรา
ขับ ผี ออกโดยเบเอลเซบู ลน ้น
ั พวกพ้องของท่านทั้ง หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจ
ของใครเล่า เหตุ ฉะนั้ น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน
15 แต่บางคนในพวกเขาพูดว่า

ลูกา 11:20

104

ลูกา 11:40

20 แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า

อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึง
ท่านแล้ว 21 เมื่อ ผู้ มี กําลัง มากคนหนึ่ ง ถือ อาวุธ เฝ้า บ้านของตนอยู่ สิ ่ง ของของ
เขาก็ปลอดภัย 22 แต่ เมื่อ คนมีกําลังมากกว่าเขามาต่อสู้ชนะเขา คนนั้ นก็ชิงเอา
เครื่องอาวุธ ที่ เขาได้ วางใจนั้ น ไปเสีย แล ้ว แบ่ง ปัน ของที่ เขาได้ รบ
ิ เอาไปนั้ น 23 ผู้
ที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้
กระจัดกระจายไป
การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
มันกท
็ ่องเทีย
่ วไปในทีก
่ ันดารเพื่อแสวงหา
ที่หยุดพัก และเมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ได้ออกมา
นั้ น� 25 และเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้ นกวาดและตกแต่งไว้แล้ว 26 มันจึงไปรับเอา
ผีอ่ ืนอีกเจ็ดผีรา
้ ยกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่น่ั น และในที่สุดคนนั้ นก็เลว
ร้ายกว่าตอนแรก� 27 ต่อมาเมื่อพระองค์ ยงั ตรัสคําเหล่านั ้น มี ผู้หญิงคนหนึ่ งในหมู่
ประชาชนร้องทูล พระองค์ ว่า “ครรภ์ ซึ่ง ปฏิ สนธิพระองค์ และหัวนมที่ พระองค์ เสวยนั ้
นก ็ เป็นสุข � 28 แต่ พระองค์ ตรัสว ่า “มิใช่ เช่น นั้ น แต่ คนทั้ง หลายที่ ได้ ยิน พระวจนะ
ของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั้ นไว้ ก็เป็นสุข�
24 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผูใ
้ ดแล้ว

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
เมื่อ คนทัง้ ปวงประชุม แน่ น ขึ้น พระองค์ ตัง้ ต้น ตรัสว ่า “คนยุ คน ี้ เป็น คนชั่ว มี
แต่ แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมาย
สําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ เท่านั้ น 30 ด้วยว่า โยนาห์ ได้ เป็น หมายสําคัญ
แก่ชาวนี นะเวห์ฉั นใด บุตรมนุษย์จะเป็นหมายสําคัญแก่คนยุคนฉั
ี้ นนั้ น 31 นางกษั
ตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุ
คนี้ ด้วยว่าพระนางนั้ นได้มาจากทีส
่ ุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของ
ซาโลมอน และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยูที
่ น
่ ี่ 32 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้น
ในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วยว่าชาวนี นะเวห์
ได้ กลับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ซึ่ง ใหญ่กว่าโยนาห์มีอยู่ที่
นี่
29

จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
ไม่มี ผู้ ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะตั้ง ไว้ ในที่ กําบัง หรือ เอาถัง ครอบไว้ แต่ ตั้ง ไว้
บนเชิงเทียน เพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ 34 ตาเป็นประทีปของ
ร่างกาย เหตุ ฉะนั้ น เมื่อ ตาของท่านดี ทั้ง ตั วก ็ เต็ม ไปด้วยความสว่าง แต่ เมื่อ ตา
ของท่านชั่ว ทั้งตัวของท่านก็เต็มไปด้วยความมืด 35 เหตุฉะนั้ น จงระวังให้ดีไม่ให้
ความสว่างซึ่งอยูใ่ นท่านเป็นความมืดนั่ นเอง 36 เหตุฉะนั้ น ถ้ากายทั้งสิ้นของท่าน
เต็ มด ้วยความสว่าง ไม่มี ที่ มืด เลย ก็ จะสว่างตลอด เหมือนอย่างแสงสว่างของ
เทียนที่ สอ
่ งมาให้ ท่าน � 37 เมื่อ พระองค์ ยงั ตรัสอย ู่ คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี อ้อนวอน
พระองค์ ให้ เสวยกับ เขา พระองค์ จึง เสด็จ เข้าไปทรงเอนพระกายลง 38 ฝ่ายคนฟาริสี
เมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างก่อนเสวยก็ประหลาดใจ
33

รู ปแบบแห่งความชอบธรรมที่ปรากฏเท่านั ้นก็ยงั ไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าพวกฟาริสี ย่อมชําระถ้วยชามภายนอก
แต่ ภายในของเจ้า เต็ม ไปด้วยความโลภและความชั่ว ร้าย 40 คนโฉดเขลา ผู้ ที่
39
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ได้ สร้างภายนอกก็ได้ สร้างภายในด้วยมิ ใช่ หรือ 41 แต่ จงให้ ทานตามซึ่ง เจ้า มี อยู่
ภายใน และดูเถิด สิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลาย 42 แต่วิบัติแก่เจ้า พวกฟา
ริสี ด้วยว่าพวกเจ้าถวายสิบชักหนึ่ งของสะระแหน่ และขมิ้นและผักทุกอย่าง และ
ได้ ละเว้น การพิพากษาและความรัก ของพระเจ้า เสีย สิ ่ง เหล่า นั้ น พวกเจ้า ควรได้
กระทํา อยู่ แล้ว แต่ สิ ่ งอ่ น
ื นั้ นก ็ ไม่ ควรละเว้น ด้วย 43 วิบัติ แก่ เจ้า พวกฟาริสี ด้วย
ว่าพวกเจ้าชอบที่น่ั งอันมีเกียรติในธรรมศาลาและชอบให้เขาคํานั บที่กลางตลาด
44 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยว่า เจ้า ทั้ง
หลายเป็นเหมือนที่ฝง
ั ศพซึ่งมิได้ปรากฏ และคนที่เดินเหยียบทีน
่ ่ั นก็ไม่รูว่
้ ามีอะไร
�
ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้

“อาจารย์เจ้าข้า ซึ่ง ท่านว่า อย่างนั ้น ท่านก็ ติ
เตียนพวกเราด้วย� 46 พระองค์ ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมายด้วย เพราะ
พวกเจ้า เอาของหนั ก ที่ แบกยากนั ก วางบนมนุษย์ แต่ ส่วนพวกเจ้า เองก็ ไม่ จับ
ต้อง ของ หนั ก นั้ น เลย แม้ แต่ นิ้ว เดียว 47 วิบัติ แก่ เจ้ า ทั้ง หลาย เพ ราะ เจ้า ก่ ออ ุ
โมงค์ ฝง
ั ศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษ ของเจ้า เองก็ได้ ฆ่า ศาสดา
พยากรณ์ นั้ น 48 ดังนั้ นพวกเจ้าจึงเป็นพยานว่าเจ้าเห็นชอบในการของบรรพบุรุษ
ของเจ้า ด้วยว่า เขาได้ ฆา
่ พวกศาสดาพยากรณ์ นั้ น แล ้ว พวกเจ้า ก็ก่ ออ ุ โมงค์ ฝง
ั
ศพให้ 49 เหตุ ฉะนั้ น พระปัญญาของพระเจ้าก็ตรัสด้วยว่า ‘เราจะใช้พวกศาสดา
พยากรณ์ และอัครสาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่าเสียบ้าง และข่มเหงบ้าง� 50 เพื่อ
คนยุคนแ
ี้ หละจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซึ่งต้อง
ไหลออกตั้งแต่ แรกสร้างโลก 51 คือ ตั้งแต่ โลหิต ของอาแบล จนถึง โลหิต ของเศ
คาริยาห์ที่ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระวิหาร เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง
หลายว่า คนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตน้น
ั 52 วิบัติแก่ เจ้า พวกนั กกฎหมาย
ด้วยว่าเจ้าได้เอาลูกกุญแจแห่งความรูไ้ ปเสีย คือพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไป และคนที่
กําลังเข้าไปนั้ นเจ้าก็ได้ขัดขวางไว้� 53 เมื่อพระองค์ยงั ตรัสคําเหล่านั ้นแก่เขา พวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ก็ ตัง้ ต้น ยัว่ เย้า พระองค์ อย่างรุ นแรง หมายให้ ตรัส ต่อ ไป
หลายประการ 54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัสของพระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ได้
45 นั ก กฎหมายคนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า

12
เชื้อของพวกฟาริสี
ในระหว่างนั ้น คนเป็ นอ ัน มากนั บ ไม่ ถ้วนชุ มนุมเบียดเสียดกัน อยู่ พระองค์ ทรงตัง้
ต้น ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ก่อนว่า “ท่านทั้ง หลายจงระวัง เชื้อ ของพวกฟา
ริสี ซึ่ง เป็น ความหน้า ซื่อ ใจคด 2 เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย
หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้ ประจักษ์ 3 เหตุ ฉะนั้ น สิ ่ง สารพัด ซึ่ง พวกท่านได้ กล ่าว
ในที่มืดจะได้ยน
ิ ในที่สว่าง และซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบน
ดาดฟ้า หลังคาบ้าน 4 มิ ตรสหายของเราเอ๋ย เราบอกท่านทั้ง หลายว่า อย่า กลัว
ผู้ ที่ ฆ่า ได้ แต่ กาย และภายหลัง ไม่ มี อะไรที่ จะทําได้ อีก 5 แต่ เราจะเตือนให้ ท่านรู ้
ว่า ควรจะกลัว ผู้ ใด จงกลัว พระองค์ ผู้ ทรงฆ่า แล้ วก ็ยั งม ี ฤทธิ์ อํานาจที่ จะทิ้ง ลงใน
นรกได้ แท้จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั้ นแหละ 6 นกกระจอกห้าตัวเขา
ขายสองบาทมิใช่หรือ และนกนั้ นแม้สก
ั ตัวเดียว พระเจ้ามิได้ทรงลืมเลย 7 ถึงผม
ของท่านทั้ง หลายก็ทรงนั บ ไว้แล ้ วท ุก เส้น เหตุ ฉะนั้ น อย่า กลัว เลย ท่านทั้ง หลาย
1
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ก็ประเสริฐกว่านกกระจอกหลายตัว 8 และเราบอกท่านทั้งหลายด้วยว่า ผู้ใดที่จะ
รับ เราต่อ หน้า มนุษย์ บุ ตรมนุษย์ ก็จะรับ ผู้ น้ั น ต่อ หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า
ด้วย 9 แต่ผู้ที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้น้ั นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์
ของพระเจ้า 10 ผู้ ใดจะกล่าวร้ายต่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้ นั้ น ได้
แต่ ถ้า ผู้ ใดจะกล่าวหมิ่น ประมาทต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้
ผู้ นั้ น ไม่ ได้ 11 เมื่อ เขาพาพวกท่านเข้า ในธรรมศาลา หรือ ต่อ หน้า เจ้า เมือง และ
ผู้ ที่ มี อา
ํ นาจ อย่า กระวนกระวายว่า จะตอบอย่างไรหรือ อะไร หรือ จะกล่าวอะไร
12 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั้ นเองว่า ท่าน
ควรจะพูดอะไรบ้าง� 13 และมีผู้หน่ง
ึ ในหมู่คนทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอสัง่
พี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้า� 14 แต่ พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “บุ รุษ
เอ๋ย ใครได้ ต้ัง เราให้ เป็น ตุลาการ หรือ เป็น ผู้ แบ ่ งมรดกให้ ท่าน � 15 แล ้ว พระองค์
จึง ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “จงระวัง และเว้น เสีย จากความโลภ เพราะว่า ชีวต
ิ ของ
บุคคลใดๆมิได้อยูในของบริ
่
บูรณ์ซ่ง
ึ เขามีอยูนั
่ ้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
และพระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขาฟัง ว่า “ไร่นาของเศรษฐี คนหนึ่ ง
17
เกิดผลบริบูรณ์มาก
เศรษฐีคนนั้ นจึงคิดในใจว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี เพราะว่า
เราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเรา� 18 เขาจึงคิดว่า ‘เราจะทําอย่างนี้ คือจะรื้อยุง
้ ฉาง
ของเราเสีย และจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติ ทั้งหมด
ของเราไว้ที่น่ั น 19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติ
มากเก็บ ไว้พอหลายปี จงอยู่ สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริง เถิด� ’ 20 แต่ พระเจ้า ตรัส
แก่ เขาว่า ‘เจ้ าคนโง่ ในคื นวันนี้ ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของ
ซึ่งเจ้าได้ รวบรวมไว้น้ั นจะเป็นของใครเล่า� 21 คนที ่ส่ า
ํ สมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับ
ตัว และมิได้มั่งมีจําเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้ นแหละ� 22 และพระองค์ตรัสกับเหล่า
สาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านทั้ง หลายว่า อย่า กระวนกระวายถึง
ชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะ
เอาอะไรนุ่ง ห่ม 23 เพราะว่า ชีวต
ิ สําคัญ ยิ่ง กว่า อาหาร และร่างกายสําคัญ ยิ่ง กว่า
24
เครื่องนุ่งห่ม
จงพิจารณาดูอีกา มันมิได้หว่าน มิได้เกีย
่ ว และมิได้มียุ้งหรือฉาง
แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกมากทีเดียว 25 มีใคร
ในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่ ง
ได้หรือ 26 เหตุฉะนั้ น ถ้าสิ่งเล็กน้ อยทีส
่ ุดยังทําไม่ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่
งอ่ ืนทําไมอีกเล่า 27 จงพิจารณาดอกไม้วา
่ มันงอกเจริญขึ้นอย่างไร มันไม่ทํางาน
มัน ไม่ ป่ นด้
ั าย แต่ เราบอกท่านทั้ง หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบู รณ ์ ด้วยสง่า ราศี
ก็ มิได้ ทรงเครื่องงามเท่า ดอกไม้ นี้ ดอกหนึ่ ง 28 แม้ว ่า พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่
ทุ ่งนาอย่างนั้ น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้ และรุง
่ ขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้ที่มีความเชื่อน้ อย
พระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้ นสักเท่าใด 29 ท่านทั้งหลายอย่าเสาะหา
ว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจสงสัยเลย 30 เพราะว่าคนทุกประเทศ
ทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้ วว
่า ท่านต้องการสิ่ง เหล่า นี้ 31 แต่ ท่านทั้ง หลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า
แล้วจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ให้แก่ท่าน 32 ฝูงแกะเล็กน้ อยเอ๋ย อย่ากลัว
เลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยที่จะประทานอาณาจักรน้น
ั ให้แก่ท่าน
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33 จงขายของที่ท่านมีอยู่และทําทาน

จงกระทําถุงใส่เงินสําหรับตนซึ่งไม่รูเก่
้ า คือ
ให้ มี ทรัพย์ สมบัติ ไว้ ในสวรรค์ ซ่ง
ึ ไม่ เสื่อมสูญ ไป ที่ ขโมยมิ ได้ เข ้า มาใกล้ และที่ ตัว
มอดมิได้ ทําลายเสีย 34 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ทีไ่ หน ใจของท่านก็อยู่
ทีนั
่ ่ นด้วย
เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู

35 ท่านทั้ง หลายจงคาดเอวของท่านไว้

และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่ 36 พวก
ท่านเองจงเหมือนคนทีค
่ อยรับนายของตน เมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อ
เมื่อ นายมาเคาะประตู แล้ว เขาจะเปิด ให้ นายทั นที ได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ ซึ่ง นายมาพบ
กําลัง คอยเฝ้า อยู่ ก็เป็นสุข เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า นายนั้ น จะคาด
เอวไว้ และให้ ผู้รบ
ั ใช้ เหล่ านั้ น เอนกายลงและนายนั้ น จะมาปรนนิ บั ติ เขา 38 ถ้า
นายมาเวลาสองยามหรือ สามยาม และพบผู้ รับ ใช้อยู่ อย่างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้เหล่ านั้ นก ็
จะเป็นสุข 39 ให้เข้าใจอย่างนี้ เถอะว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรูได้
้ ว่าขโมยจะมาเวลา
ไหน เขาจะตื่น อยู่ และระวัง ไม่ ให้ ทะลวงเรือนของเขาได้ 40 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง
หลายจงเตรียมตัว ไว้ให้ พร ้ อมด้วย เพราะบุตรมนุษย์ เสด็จ มาในโมงที่ ท่านไม่ คิด
ไม่ฝัน� 41 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นแก่
พวกข้าพระองค์หรือ หรือตรัสแก่คนทัง้ ปวง�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ

“ใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซ่ อ
ื และฉลาด ที่นายได้ต้ัง
43
ไว้ เหนื อ พวกคนใช้ สา
ํ หรับ แจกอาหารตามเวลา
เมื่อ นายมาพบเขากระทํา อยู่
44
อย่างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้ ผู้ นั้ นก ็ จะเป็นสุข
เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า นาย
จะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของทั้งสิ้นของท่าน 45 แต่ถ้าผู้รับใช้นั้ นจะคิดในใจ
ว่า ‘นายของข้า คงจะมาช้า� แล ้ วจะตั้ง ต้น โบยตี ผู้รบ
ั ใช้ ชายหญิง และกิน ดื่ม เมา
ไป 46 นายของผู้รับใช้ผู้นั้ นจะมาในวันที่เขาไม่คิด ในโมงที่เขาไม่รู ้ และจะทําโทษ
เขาถึงสาหัส ทั้งจะขับไล่ เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่เชื่อ 47 ผู้รบ
ั ใช้นั้ นที ่ได้ รูนํ
้ ้ าใจของ
นาย และมิได้ เตรียมตัวไว้ มิได้ กระทําตามนํ้าใจนาย จะต้องถูกเฆีย
่ นมาก 48 แต่
ผู้ที่มิได้รู ้ แล้วได้กระทําสิ่งซึ่งสมจะถูกเฆีย
่ น ก็จะถูกเฆีย
่ นน้ อย ผู้ใดได้รบ
ั มาก จะ
ต้องเรียกเอาจากผู้น้ั นมาก และผู้ใดได้ รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้น้ั น
มาก
42 องค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหาก
ไฟนั้ นได้ติดขึ้นแล้ว 50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่า
จะสําเร็จ 51 ท่านทั้งหลายคิดว่า เรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอก
ท่านว่า มิใช่ แต่จะให้แตกแยกกันต่างหาก 52 ด้วยว่าตั้งแต่นี้ ไปห้าคนในเรือนหนึ่
งกจ
็ ะแตกแยกกัน คือสามต่อสองและสองต่อสาม 53 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่ แม่สามีจาก
ลูก สะใภ้ และลูก สะใภ้ จากแม่ สามี � 54 และพระองค์ ตรัส กับ ประชาชนอี กว่า “เมื่อ
ท่านทั้งหลายเห็นเมฆเกิดขึ้นในทิศตะวันตก ท่านก็กล่าวทันทีว่า ‘ฝนจะตก� และ
ก็เป็นอย่างนั้ นจริง 55 เมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่ทิศใต้ ท่านก็ว่า ‘จะร้อนจัด� และ
ก็เป็นจริง 56 เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าทั้งหลายรูจ
้ ักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดิน
และท้องฟ้า แต่ เหตุ ไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้ 57 เหตุ ไฉนเจ้า
49 เรามาเพื่อ จะทิ้ง ไฟลงบนแผ่น ดิน โลก
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ทั้ง หลายไม่ ตัดสิน เอาเองว่า สิ่ง ไรเป็น สิ่ง ที่ ถูก 58 เพราะเมื่อ เจ้า กับ โจทก์ พากัน
ไปหาผู้พิพากษา จงอุตส่าห์หาช่องที่จะปรองดองกับเขาเมื่อยังอยู่กลางทาง เกล
ื อกว่า เขาจะฉุ ด ลากเจ้า เข้าไปถึง ผู้ พิพากษา และผู้ พิพากษาจะมอบเจ้า ไว้ กับ ผู้
คุม และผู้คุ มจะขังเจ้าไว้ในเรือนจํา 59 เราบอกเจ้าว่า เจ้ าจะออกจากที่น่ั นไม่ได้
จนกว่าจะได้ใช้หนี้ ครบทุกสตางค์�

13
กลับใจหรือพินาศ
มีบางคนอยู่ที่ นั ่นเล่าเรือ
่ งชาวกาลิ ลี ซึ่งปี ลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับ
2
เครือ
่ งบูชาของเขา ให้พระองค์ ฟัง พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่า
ชาวกาลิลีเหล่ านั้ นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิ ลีอ่น
ื ๆทั้งปวง เพราะว่าเขาได้ทุกข์
ทรมานอย่างนั้ นหรือ 3 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับ
ใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน 4 หรือสิบแปดคนนั้ นซึ่งหอรบที่สิโลอัมได้พัง
ทับเขาตายเสียนั้ น ท่านทั้งหลายคิดว่า เขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัย
อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ 5 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้
กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน�
1 ขณะนั ้น

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
พระองค์ ตรัส คํา อุปมาต่อ ไปนี้ ว่า “คนหนึ่ งม ี ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง ปลูก ไว้ ในสวน
องุน
่ ของตน และเขามาหาผลที่ต้นนั้ นแต่ไม่พบ 7 เขาจึงว่าแก่คนที่รก
ั ษาสวนองุ ่
นว ่า ‘ดู เถิด เรามาหาผลที่ ต้น มะเดื่อ นี้ ได้ สามปี แล้ว แต่ ไม่ พบ จงโค่ นม ัน เสีย จะ
ให้ดินรกไปเปล่าๆทําไม� 8 แต่ผู้รักษาสวนองุน
่ ตอบเขาว่า ‘นายเจ้าข้า ขอเอาไว้
ปีนอี
ี้ ก ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่ 9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภาย
หลังท่านจงโค่นมันเสีย� ”
6

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต

10 พระองค์ทรงสัง
่ สอนอยูที
่ ่ธรรมศาลาแห่งหนึ่ งในวันสะบาโต 11 และดูเถิด

มีหญิง
คนหนึ่ งซึ่ งมีผีเข้าสิงทําให้พิการมาสิบแปดปี แล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ้นไม่ได้ เลย 12 เมื่อ
พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นเขา จึงเรียกและตรัสกับเขาว่า “หญิงเอ๋ย ตัวเจ้าหายพ้น
จากโรคของเจ้าแล้ว� 13 พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขา และในทันใดนั ้นเขาก็ยด
ื
ตัวตรงได้ และสรรเสริญพระเจ้า 14 แต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจ เพราะพระเยซูได้ทรง
รักษาโรคในวันสะบาโต จึงว่าแก่ ประชาชนว่า “มี หกวันที ่ควรจะทํางาน เหตุ ฉะนั ้นใน
หกวัน นั ้น จงมาให้รก
ั ษาโรคเถิด แต่ ในวัน สะบาโตนั ้น อย่า เลย� 15 แต่ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ตรัส ตอบเขาว่า “คนหน้า ซื่อ ใจคด เจ้ าทั้ง หลายทุก คนได้ แก้ว ัว แก้ ลาจากคอก
มันพาไปให้กินนํ้าในวันสะบาโตมิใช่หรือ 16 ดูเถิด ฝ่ายหญิงผูนี
้ ้ เป็นบุตรีของอับรา
ฮัม ซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้สิบแปดปีแล้ว ไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่อง
จองจํา อัน นี้ ในวัน สะบาโต� 17 เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น แล้ว บรรดาคนที่ เป็น
ปฏิปักษ์ กับพระองค์ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้ หลายก็ เปรมปรีดิ ์เพราะสรรพคุณ
ความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)
พระองค์ จึง ตรั สว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า เหมือนสิ่ง ใด และเราจะเปรียบ
อาณาจักรน้นก
ั ับอะไรดี 19 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ทีคนหนึ
่
่ง
18

ลูกา 13:20
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ได้ เอาไปปลูก ในสวนของตน มัน งอกขึ้น เป็นต้น ใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัย
อยูต
่ ามกิ่งก้านของต้นนั้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)
“เราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับสิ่งใด 21 ก็เปรียบ
เหมือนเชื้อ ซึ่ง ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เอาเจือ ลงในแป้ง สามถัง จนแป้ง นั้ น ฟู ข้น
ึ ทั้งหมด�
22 พระองค์เสด็จไปตามบ้านตามเมืองสัง
่ สอนเขา และทรงดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
23 มีคนหนึ่ งทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนที่รอดนั ้นน้ อยหรือ� พระองค์ตรัส
แก่ เขาทัง้ หลายว่า 24 “จงเพียรเข้าไปทางประตู คับ แคบ เพราะเราบอกท่านทั้ง
หลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้ 25 เมื่อเจ้าบ้านลุกขึ้น
ปิดประตู แล้ว และท่านทั้งหลายเริม
่ ยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตู ว่า ‘นายเจ้า ข้าๆ
ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านนั้ นจะตอบท่านทั้งหลายว่า ‘เราไม่รูจั
้ กเจ้าว่า
เจ้ามาจากไหน� 26 ขณะนั้ นท่านทั้งหลายเริม
่ จะว่า ‘ข้าพเจ้าได้กินได้ด่ ืมกับท่าน
และท่านได้ส่ง
ั สอนที่ถนนของพวกข้าพเจ้า� 27 เจ้าบ้านนั้ นจะว่า ‘เราบอกเจ้าทั้ง
หลายว่า เราไม่รูจั
้ กเจ้าว่าเจ้ามาจากไหน เจ้าผูก
้ ระทําความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้น
28
หน้าเรา�
เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่ตัวท่านเองถูกขับไล่ไสส่งออกไปภายนอก
ที่ นั่ น จะมี การร้องไห้ ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน 29 จะมี คนมาจากทิศ ตะวัน ออก ทิศ ตะวัน
ตก ทิศเหนื อ ทิศใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดูเถิด จะมี
ผู้ที่เป็นคนสุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผู้ที่เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย� 31 ใน
วัน นั ้น เอง มี พวกฟาริสี บางคนมาทูล พระองค์ ว่า “ท่านจงไปจากที่ นี่ เถิด เพราะว่า เฮ
โรดใคร่จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย� 32 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปบอกสุ นัข
จิ้งจอกนั้ นว่า ‘ดู เถิด เราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้ และพรุง
่ นี้ แล้ววันที ่สาม
33
เราจะทําการให้สําเร็จ�
แต่ ว่าจําเป็นซึ่งเราจะเดินไปวันนี้ พรุง
่ นี้ และมะรืนนี้
เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็มก็หามิได้
20 พระองค์ตรัสอีกว่า

44)

พระเยซูทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ งเยรูซาเล็มทหลงทาง
ี่
(มธ 23:37-39; ลก 19:41-

โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ได้ ฆ่า บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหิน ขว้างผู้ ที่ ได้ รับ ใช้
มาหาเจ้าให้ถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนื องๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่
ใต้ ปี กของมัน แต่ เจ้ าไม่ยอมเลยหนอ 35 ดู เถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิ้งให้
รกร้างแก่ เจ้า � และเราบอกความจริง แก่ เจ้ าทั้ง หลายว่า เจ้ าจะไม่ ได้ เห ็น เราอีก
จนกว่าเวลานั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”
34

14
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต

1 ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่ งในพวกฟาริสีในวันสะบา

โต จะเสวยพระกระยาหาร เขาทัง้ หลายคอยมองดูพระองค์ 2 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งเป็น
โรคมานนํ้าอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 3 พระเยซูจึงตรัสถามพวกนั กกฎหมายและพวก
ฟาริสี ว่า “ถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะผิดพระราชบัญญัติ หรือไม่� 4 เขา
ทัง้ หลายก็นิ่งอยู่ พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั ้นให้หาย แล้วก็ให้เขาไป 5 พระองค์จึง
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ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “คนไหนในพวกท่าน ถ้า จะมี ลาหรือ วัว ตกบ่อ จะไม่ รีบฉุ ด
ลากมันออกในวันสะบาโตหรือ� 6 เขาทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่
ฝ่ายพระองค์ เมื่อ ทอดพระเนตรเห็น คนทัง้ หลายที่ รบ
ั เชิญ นั ้น ได้ เลือกเอาที่ อั นม ี
8
เกียรติ พระองค์จึงตรัสคําอุปมาแก่เขาว่า “เมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรส
อย่าเอนกายลงในที่อันมีเกียรติ เกลือกว่าเขาได้เชิญคนมีเกียรติมากกว่าท่านอีก
9 และเจ้าภาพที่ได้ เชิญท่านทั้งสองนั้ นจะมาพู ดกับท่านว่า ‘จงให้ที่นั่ งแก่ ท่านผู้นี้
เถิด� แล้วเมื่อนั้ นท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ ําได้ รบ
ั ความอดสู 10 แต่ เมื่อท่านได้
รับ เชิญ แล้ว จงไปเอนกายลงในที่ ต่ ํา ก่อน เพื่อ ว่า เมื่อ เจ้า ภาพที่ ได้ เชิญ ท่านมาพู
ดก ั บท ่า นว่า ‘สหายเอ๋ย เชิญ เลื่อนไปนั่ ง ที่ อันม ี เกียรติ � แล ้ วท ่านจะได้ เกียรติ ต่อ
หน้า คนทั้ง หลายที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน นั้ น 11 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ได้ ยกตัว
ขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และผูที
้ ถ่
่ อมตัวลงนั้ นจะได้รบ
ั การยกขึ้น� 12 ฝ่ายพระองค์
ตรัส กับ คนที่ เชิญ พระองค์ ว่า “เมื่อ ท่านจะทําการเลี้ยง จะเป็นกลางวัน หรือ เวลา
เย็นก ็ ตาม อย่า เชิญ เฉพาะเหล่า มิตรสหาย หรือ พี่น้องหรือ ญาติ หรือ เพื่อนบ้านที่
มั่งมี เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้รบ
ั การตอบแทน 13 แต่เมื่อท่าน
ทําการเลี้ยง จงเชิญ คนจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุข
เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยว่าท่านจะได้รบ
ั ตอบแทนเมื่อคนชอบ
ธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว�
7

คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)

15 ฝ่ายคนหนึ่ งที่เอนกายลงรับประทานด้วยกัน เมื่อได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นจึงทูลพระองค์

ว่า “ผู้ ที่ จะรับ ประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ เป็นสุข � 16 พระองค์ ตรัส กับ
เขาว่า “ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทําการเลี้ยงใหญ่ และได้ เชิญ คนเป็ นอ ัน มาก 17 เมื่อ
ถึง เวลาเลี้ยงแล้ว เขาก็ ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ ของตนไปบอกคนทั้ง หลายที่ ได้ รับ เชิญ ไว้ แล ้
วว ่า ‘เชิญ มาเถิด เพราะสิ่ง สารพัด เตรียมไว้ พร ้ อมแล้ว� 18 บรรดาคนทั้ง หลาย
ก็ เริม
ื นาไว้ และจะต้องไปดู นาน
่ พากัน ขอตัว คนแรกบอกเขาว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ซ้ อ
้น
ั ข้าพเจ้า ขอตัว เถอะ� 19 อีกคนหนึ่ ง ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ซ้ อ
ื วัว ไว้ห้า คู่ และจะต้องไป
20
ลองดูววน
ั ้น
ั ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ�
อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้าพึ่งแต่งงานใหม่ เหตุ
ฉะนั้ นข้าพเจ้าไปไม่ได้� 21 ผู้รบ
ั ใช้นั้ นจึงกลับมาเล่าเนื้ อความให้เจ้านายฟัง นาย
เจ้าของบ้านก็ โกรธ จึง สั่ง ผู้ รับ ใช้ ว่า ‘จงออกไปโดยเร็ว ตามถนนใหญ่ และตรอก
น้ อยในเมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้ามาที่นี่ � 22 แล้วผู้รับ
ใช้ จึง บอกว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ตามท่านสั่ง แล้ว และยั งม ี ที่ ว่างอยู�
่
23 เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้ นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่และรัว
้ ต้นไม้ทั้งหลาย และ
เร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม 24 เพราะเราบอกเจ้าว่า ในพวกคน
ทั้งหลายทีได้
่ รับเชิญไว้นั้ น ไม่มสั
ี กคนหนึ่ งจะได้ล้ิมเครื่องของเราเลย� ”
สิ่งที่สาวกต้องสละ

พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่า 26 “ถ้า
ผู้ใดมาหาเรา และไม่ชังบิดามารดา บุ ตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ทั้งชีวต
ิ
27
ของ ตนเอง ด้วย ผู้ นั้ น จะ เป็น สาวก ของ เรา ไม่ ได้
ผู้ ใดมิ ได้ แบก กางเขน ของ
28
ตนตามเรามา ผู้ นั้ น จะเป็น สาวกของเราไม่ ได้
ด้วยว่า ในพวกท่านมี ผู้ ใดเมื่อ
25 คนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์
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ปรารถนาจะสร้างป้อม จะไม่น่ั งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่า จะมีพอสร้างให้สา
ํ เร็จได้
หรือไม่ 29 เกรงว่าเมื่อ ลงรากแล้ว และกระทํา ให้สา
ํ เร็จ ไม่ ได้ คนทั้ง ปวงที่เห ็น จะ
เริม
ี ตริยองค์
์
่ เยาะเย้ยเขา 30 ว่า ‘คนนี้ ต้ังต้นก่อ แต่ทําให้สําเร็จไม่ได้� 31 หรือมกษั
ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษั ตริย์อื่น จะมิได้นั่ งลงคิดดูก่อนหรือว่า ที่
ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ งจะสูก
้ ับกองทัพทีย
่ กมารบสองหมื่นนั้ นได้หรือไม่ 32 ถ้าสูไม่
้
ได้ เมื่อยังอยู่ห่างกั นก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน 33 ก็เช่นนั้ นแหละ ผู้ใดใน
พวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 34 เกลือเป็นสิ่
งดี แต่ถ้าแม้เกลือนั้ นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ 35 จะใช้
เป็นปุ๋ยใส่ดินกไม่
็ ได้ จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุยก
๋ ไม่
็ ได้ แต่เขาก็ท้ิงเสียเท่านั้ น
ใครมีหู จงฟังเถิด�

15
พวกฟาริสีขีบ
้ ่น

1 ครัง
้ นั ้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคนบาปก็เข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ 2 ฝ่าย

พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา�

คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)
พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาให้ เขาฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า 4 “ในพวกท่านมี คนใดที่ มี แกะ
ร้อยตัว และตัว หนึ่ ง หายไป จะไม่ ละเก้า สิบ เก้า ตั วน ้น
ั ไว้ ที่ กลางทุ่ง หญ้า และไป
5
เทีย
่ วหาตัวที่หายไปนั้ นจนกว่าจะได้พบหรือ เมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบก
มาด้วยความเปรมปรีดิ ์ 6 เมื่อ มาถึ งบ ้านแล้ว จึง เชิญ พวกมิตรสหายและเพื่อน
บ้านให้ มาพร้อมกัน พู ดก ับ เขาว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะข้าพเจ้า ได้ พบ
แกะของข้าพเจ้า ที่ หายไปนั้ น แล้ว� 7 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า เช่น นั้ น แหละ จะ
มีความปรีดี ในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าคนชอบธรรม
เก้าสิบเก้าคนทีไม่
่ ต้องการกลับใจใหม่
3

คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป
หญิง คนใดที่ มี เหรียญเงิน สิบ เหรียญ และเหรียญหนึ่ ง หายไป จะไม่ จุ ดเทียน
กวาด เรือน ค้นหา ให้ ละเอียด จนกว่า จะ พบ หรือ 9 เมื่อ พบ แล้ว จึง เชิญ เหล่า
มิตรสหายและเพื่อนบ้านให้ มาพร้อมกัน พูด ว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะ
ข้าพเจ้า ได้ พบเหรียญเงิ นที ่ หายไปนั้ น แล้ว� 10 เช่น นั้ น แหละ เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า จะมี ความปรีดี ในพวกทูต สวรรค์ ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่
กลับใจใหม่�
8

คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป
“ชายคนหนึ่ งมีบุตรชายสองคน 12 บุตรคนน้ อยพูดกับบิดาว
่า ‘บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด� บิดาจึงแบ่งสมบัติ ให้แก่
บุตรทั้งสอง 13 ต่อมาไม่กีวั
่ น บุตรคนน้ อยนั้ นกร
็ วบรวมทรัพย์ท้ังหมดแล้วไปเมือง
ไกล และได้ผลาญทรัพย์ของตนทีน
่ ่ั นด้วยการเป็นนั กเลง 14 เมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้
วก ็ เก ิ ดก ัน ดารอาหารยิ่ง นั ก ทั่ว เมืองนั้ น เขาจึง เริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัย อยู่ กับ
ชาวเมืองนั้ นคนหนึ่ ง และคนนั้ นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมู ที่ทุ่งนา 16 เขาใคร่จะได้ อ่ิมท
้ องด้วยฝัก ถั่ วท ี่ หมู กิน นั้ น แต่ ไม่มี ใครให้ อะไรเขากิน 17 เมื่อ เขารู ้ สา
ํ นึ ก ตัว แล้ว
จึง พูด ว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเรามี มาก ยั งม ี อาหารกิ นอ ่ม
ิ และเหลื ออ ีก ส่วนเราจะ
11 พระองค์ตรัสว่า
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มาตายเสีย เพราะอดอาหาร 18 จํา เราจะลุก ขึ้น ไปหาบิดาเรา และพู ดก ั บท ่า นว่า
“บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์ และทํา ผิด ต่อ หน้า ท่านด้วย 19 ข้าพเจ้า
ไม่สมควรจะได้ ช่ อ
ื ว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้าง
ของท่านคนหนึ่ งเถิด� ’
บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี
แต่ เมื่อเขายังอยู่แต่ ไกล บิดาแลเห็นเขา
ก็ มี ความเมตตา จึง วิง
่ ออกไปกอดคอจุบ เขา 21 ฝ่ายบุตรนั้ น จึง กล่าวแก่ บิ ดาว
่า ‘บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์ และต่อ สายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้า
ไม่ สมควรจะได้ ช่ อ
ื ว่า เป็น ลูก ของท่านอีก ต่อ ไป� 22 แต่ บิ ดาสั่ง ผู้ รับ ใช้ ของตนว่า
‘จงรีบ ไปเอาเสื้อ อย่างดี ที่ สุด มาสวมให้ เขา และเอาแหวนมาสวมนิ้ว มือ กับ เอา
รองเท้ามาสวมให้เขา 23 จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดี
เถิด 24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกั
นอีก� เขาทั้งหลายต่างก็เริม
่ มีความรื่นเริงยินดี
20 แล ้ว เขาก็ลุ กขึ้น ไปหาบิดาของตน

บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
ฝ่ายบุตรคนใหญ่ น้ั น กําลัง อยู่ ที่ ทุ่ง นา เมื่อ เขากลับ มาใกล้ บ้านแล้ วก ็ ได้ ยิน
เสียงมโหรี และเต้นรํา 26 เขาจึง เรียกผู้ รับ ใช้ คนหนึ่ ง มาถามว่า เขาทํา อะไรกัน
27 ผู้รบ
ั ใช้จึงตอบเขาว่า ‘น้ องของท่านกลับมาแล้ว และบิดาได้ ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี
เพราะได้ ลูก กลับ มาโดยสวัสด ิ ภาพ � 28 ฝ่ายพี่ ชายก็ โกรธไม่ ยอมเข้าไป บิ ดาจึง
ออกมาชักชวนเขา 29 แต่ เขาบอกบิดาว่า ‘ดู เถิด ข้าพเจ้าได้ ปรนนิ บัติท่านกี่ปี มา
แล้ว และมิได้ละเมิดคําบัญชาของท่านสักข้อหนึ่ งเลย แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัว
หนึ่ งท่านก็ยง
ั ไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที ่ร่น
ื เริงยินดีกับเพื่อนฝูงของ
ข้าพเจ้า 30 แต่เมื่อลูกคนนี้ ของท่าน ผู้ได้ผลาญสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิง
โสเภณี มาแล้ว ท่านยังได้ฆา
่ ลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา� 31 บิดาจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเอ๋ย
เจ้ าอยู่กับเราเสมอ และสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้า 32 แต่ สมควรที่เรา
จะรื่นเริง และยินดี เพราะน้ องของเจ้า คนนี้ ตายแล้ว แต่ กล ับ เป็น ขึ้ นอ ีก หายไป
แล้วแต่ได้พบกันอีก� ”
25

16

คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ พระองค์ อี กว่า “ยั งม ี เศรษฐี ที่ มี คน ต้น เรือน
คน หนึ่ ง และ มี คน มา ฟ้อง เศรษฐี ว่า คน ต้น เรือน นั้ น ผลาญ สมบั ติ ของ ท่าน เสีย
2 เศรษฐี จึง เรียกคนต้น เรือนนั้ น มาว่า แก่ เขาว่า ‘เรื่องราวที่ เราได้ยน
ิ เกีย
่ วกับ เจ้า
นั้ นเป็นอย่างไร จงส่งบัญชีหน้าทีต้
่ นเรือนของเจ้า เพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือน
ต่อ ไปไม่ ได้ � 3 คนต้น เรือนนั้ น คิด ในใจว่า ‘เราจะทํา อะไรดี เพราะนายจะถอด
เราเสีย จากหน้าที่ ต้น เรือน จะขุด ดิ นก ็ ไม่มี กําลัง จะขอทานก็ อายเขา 4 เรารู ้แล
้ วว ่า จะทํา อะไรดี เพื่อ เมื่อ เราถูก ถอดจากหน้าที่ ต้น เรือนแล้ว เขาจะรับ เราไว้ ใน
เรือนของเขาได้� 5 คนนั้ น จึง เรียกลูก หนี้ ของนายมาทุก คน แล ้ว ถามคนแรกว่า
‘ท่านเป็น หนี้ นายข้าพเจ้า กี่ มากน้ อย� 6 เขาตอบว่า ‘เป็น หนี้ นํ้า มั นร ้อยถัง� คน
ต้นเรือนจึงบอกเขาว่า ‘เอาบัญชีของท่านนั่ งลงเร็วๆแล้วแก้เป็นห้าสิบถัง� 7 แล้ว
เขาก็ถามอีกคนหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นหนี้ กีม
่ ากน้ อย� เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ ข้าวสาลีร้อย
1
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กระสอบ� คนต้นเรือนจึงบอกเขาว่า ‘จงเอาบัญชีของท่านแก้เป็นแปดสิบ� 8 แล
้ว เศรษฐี ก็ ชมคนต้น เรือนอธรรมนั้ น เพราะเขาได้ กระทํา โดยความฉลาด ด้วยว่า
ลูก ทั้ง หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย เดียวกัน เขาใช้ สติ ปัญญาฉลาดกว่า ลูก ของ
ความสว่างอีก 9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงกระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์
สมบัติอธรรม เพื่อเมื่อท่านพลาดไป เขาทั้งหลายจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอ
ัน ถาวรเป็น นิ ตย์ 10 คนที ่ สัตย์ ซื่อ ในของเล็ก น้ อยทีส
่ ุด จะสัตย์ ซ่ อ
ื ในของมากด้วย
และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้ อยทีส
่ ุดจะอสัตย์ในของมากเช่นกัน 11 เหตุฉะนั้ น ถ้า
ท่านทั้ง หลายไม่ สัตย์ ซื่อ ในทรัพย์ สมบัติ อธรรม ใครจะมอบทรัพย์ สมบัติ อัน แท้ ให้
แก่ ท่านเล่า 12 และถ้า ท่านทั้ง หลายมิ ได้ สัตย์ ซื่อ ในของของคนอื่น ใครจะมอบ
ทรัพย์อน
ั แท้ให้เป็นของของท่านเล่า 13 ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ผู้ใดจะปรนนิ บัตินายสองนาย
ได้ เพราะว่า จะชัง นายข้างหนึ่ ง และจะรักนายอีก ข้างหนึ่ ง หรือ จะนั บถือ นายฝ่าย
หนึ่ ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บัติพระเจ้าและจะปรนนิ บัติเงิน
ทองพร้อมกันไม่ได้�
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู

14 ฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงิน

เมื่อได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์ 15 แต่
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ทําทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์
แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลาย ด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลาง
มนุษย์ ก็ยังเป็นทีส
่ ะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า 16 มีพระราชบัญญัติ
และศาสดาพยากรณ์ มาจนถึง ยอห์น ตั้งแต่ นั้ น มาเขาก็ ประกาศเรื่องอาณาจักร
ของพระเจ้า และคนทั้ง ปวงก็ชิงกันเข้าไปในอาณาจั กรน้น
ั 17 ฟ้าและดิน จะล่วง
ไปก็งา
่ ยกว่าทีพระราชบั
่
ญญัติสักจุดหนึ่ งจะขาดตกไป
พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร
7:10-15)
18 ผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และผู้ใดรับหญิงที่
สามีได้หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
เศรษฐีและลาซารัส

ยั งม ี เศรษฐี คน หนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า สี ม่วง และ ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด รับ ประทาน
อาหารอย่างประณี ต ทุก วันๆ 20 และมี คนขอทานคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส เป็น แผล
ทั้ง ตัว นอนอยู่ ที่ ประตู รัว
้ บ้านของเศรษฐี 21 และเขาใคร่ จะกิน เศษอาหารที่ ตก
จากโต๊ะของเศรษฐีนั้ น แม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขา 22 อยู่มาคนขอทานนั้ นตาย
และเหล่า ทูต สวรรค์ ได้ นํา เขาไปไว้ ที่ อกของอับ ราฮัม ฝ่ายเศรษฐี น้ั นก ็ ตายด้วย
และเขาก็ฝง
ั ไว้ 23 แล ้ว เมื่อ อยู่ ในนรกเป็น ทุกข์ ทรมานยิ่ง นั ก เศรษฐี นั้ น จึง แหงน
ดู เห็นอับราฮัมอยู่แต่ ไกล และลาซารัสอยู่ที่อกของท่าน 24 เศรษฐีจึงร้องว่า ‘อับ
ราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดู ข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน
้ ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้ �
25 แต่ อับ ราฮัม ตอบว่า ‘ลูก เอ๋ย เจ้ าจงระลึก ว่า เมื่อ เจ้า ยั งม ี ชี วิ ตอยู่ เจ้ าได้ ของดี
สําหรับตัว และลาซารัสได้ของเลว แต่เดีย
๋ วนี้ เขาได้รบ
ั ความเล้าโลม แต่เจ้าได้รบ
ั
ความทุกข์ทรมาน 26 นอกจากนั้ น ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ต้ังขวาง
อยู่ เพื่อ ว่า ถ้า ผู้ ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่ นี่ ถึง เจ้า ก็ ไม่ ได้ หรือ ถ้า จะข้ามจากที่
นั่ นมาถึงเราก็ไม่ได้� 27 เศรษฐีนั้ นจึงว่า ‘บิดาเจ้าข้า ถ้าอย่างนั้ นขอท่านใช้ลาซา
19
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รัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า 28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพีน้
่ องห้าคน ให้ลาซารัสเป็น
พยานแก่ เขา เพื่ อม ิ ให้ เขามาถึงที่ ทรมานนี้ � 29 แต่ อับ ราฮัม ตอบเขาว่า ‘เขามี
โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ นั้ น แล้ว ให้ เขาฟัง คนเหล่า นั้ น เถิด� 30 เศรษฐี
นั้ นจึงว่า ‘มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหนึ่ งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาจะ
กลับ ใจเสียใหม่� 31 อับ ราฮัม จึง ตอบเขาว่า ‘ถ้า เขาไม่ฟง
ั โมเสสและพวกศาสดา
พยากรณ์ 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 ความหลงผิด นั้ น 2 ถ้า เอาหิน โม่ แป ้ง ผูก คอคนนั้ น ถ่วงเสีย ที่ ทะเล
ก็ดี กว่า ให้ เขานํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ให้ หลงผิด 3 จงระวัง ตัว ให้ ดี ถ้า พี่น้อง
ทําการละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขา 4 แม้
เขาจะทําการละเมิดต่อท่านวันหนึ่ งเจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดหนในวัน
เดียวนั้ น แล้วว่า ‘ฉั นกลับใจแล้ว� จงยกโทษให้เขาเถิด� 5 ฝ่ายอัครสาวกทูลองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ว่า “ขอพระองค์ โปรดให้ ความเชื่อ ของพวกข้าพเจ้า มากยิง่ ขึ้น� 6 องค์
พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง
ท่านก็จะสั่ง ต้น สุ กะมิ น นี้ ได้ ว่า ‘จงถอนขึ้น ออกไปปัก ในทะเล� และมัน จะเชื่อ ฟัง
ท่าน
1

ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย

ในพวกท่านมี คนใดที่ มี ผู้รบ
ั ใช้ ไถนาหรือ เลี้ยงแกะ เมื่อ ผู้ รับ ใช้ คนนั้ น กลับ มา
จากทุ่งนาจะบอกเขาทีเดียวว่า ‘เชิญเอนกายลงรับประทานเถิด� 8 หรือจะไม่บอก
เขาว่า ‘จงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้ปรนนิ บัติเรา จนเราจะกินและดื่มอ
้ บใช้นั้ นเพราะ
่ิมแล้ว และภายหลังเจ้าจงค่อยกินและดื่มเถิด� 9 นายจะขอบใจผูรั
ผู้รับใช้ได้ทําตามคําสั่งหรือ เราคิดว่าไม่ 10 ฉั นใดก็ดี เมื่อท่านทั้งหลายได้กระทํา
สิ่ง สารพัด ซึ่ง ทรงบัญชาไว้ แก่ ท่านนั้ น ก็ จงพูด ด้วยว่า ‘ข้าพเจ้า ทั้ง หลายเป็น ผู้
รับ ใช้ ที่ ไม่มี บุ ญคุณ ต่อ นาย ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ตามหน้าที่ ซ่ง
ึ ข้าพเจ้า ควรกระทํา
เท่านั้ น� ”
7

ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน

11 ต่อมาเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์จึงเสด็จเลียบระหว่าง

แคว้น สะมาเรีย และกาลิ ลี 12 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี คนเป็น
โรคเรือ
้ นสิบ คนมาพบพระองค์ ยน
ื อยู่ แต่ ไกล 13 และส่ง เสียงร้องว่า “เยซู นายเจ้าข้า
โปรดได้ เมตตาข้าพเจ้า ทัง้ หลายเถิด� 14 เมื่อ พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น แล้ว จึง ตรัส
แก่เขาว่า “จงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด� ต่อมาเมื่อกําลังเดินไป เขาทัง้ หลายก็
หายสะอาด 15 ฝ่ายคนหนึ่ งในพวกนั ้น เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญ
พระเจ้าด้วยเสียงดัง 16 และกราบลงที่พระบาทของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ คน
นั ้น เป็น ชาวสะมาเรีย 17 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “มี สิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่ เก ้า
คนนั้ นอยู่ทีไ่ หน 18 ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคน
นี้ � 19 แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั ้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทํา
ให้ตัวเจ้าหายปกติ�
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อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา

20 เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์

ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นทีส
่ ง
ั เกตได้ 21 และเขาจะ
ไม่พูดว่า ‘มาดูนี่ � หรือ ‘ไปดูโน่ น� เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายใน
ท่านทั้งหลาย�
พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “วัน นั้ น จะมาถึง เมื่อ ท่านทั้ง หลายใคร่จะเห็นว
ันของบุตรมนุษย์สักวันหนึ่ ง แต่ จะไม่เห็น 23 เขาจะพู ดกับท่านทั้งหลายว่า ‘มาด
ู นี่ � หรือ ‘ไปดู โน่ น � อย่า ออกไป อย่า ตามเขา 24 ด้วยว่า เปรียบเหมือนฟ้าแลบ
เมื่อ แลบออกจากฟ้า ข้างหนึ่ ง ก็ ส่องสว่างไปถึง ฟ้า อีก ข้างหนึ่ ง บุ ตรมนุษย์ ก็ จะ
เป็น อย่างนั้ น แหละในวัน ของพระองค์ 25 ก่อนนั้ น จํา เป็ นที ่ พระองค์ จะต้องทน
ทุกข์ทรมานหลายประการ และคนยุคนี้จะปฏิเสธพระองค์ 26 ในสมัยของโนอาห์
เหตุการณ์ ได้ เป็นมาแล้วอย่างไร ในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่างนั้ นด้วย
27 เขาได้ กิน และดื่ม ได้ สมรสกัน และได้ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน จนถึง วัน นั้ นที ่
โนอาห์ ได้ เข ้า ในนาวา และนํ้า ได้ มาท่วมล้างผลาญเขาเสีย ทั้ง สิ้น 28 ในสมัย ของ
โลทก็ เหมือนกัน เขาได้ กิน ดื่ม ซื้อ ขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ ในวัน นั้ นที ่โล
ทออกไปจากเมืองโสโดม ไฟและกํามะถัน ได้ ตกจากฟ้า มาเผาผลาญเขาเสีย ทั้ง
สิ้น 30 ในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้ น 31 ในวันนั้ นคนที่อยู่
บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน และของของเขาอยู่ ในบ้าน อย่า ให้ เขาลงมาเก็บ ของนั้ น
ไป และคนทีอยู
่ ตามทุ
่
่งนา อย่าให้เขากลับมาเหมือนกัน 32 จงระลึกถึงภรรยาของ
โลทนั้ นเถิด 33 ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั้ นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะสู้เสีย
34
ชีวต
ิ ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด
เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในคืนวันนั้ นจะมีชายสองคน
นอนในทีน
่ อนอันเดียวกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 35 ผู้หญิงสองคน
จะโม่ แป ้ งด ้ว ยกัน จะทรงรับ คนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 36 ชายสองคนจะอยู่ ใน
ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “จะเกิดขึ้
นที่ไหน พระองค์เจ้าข้า� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ซากศพอยู่ทีไ่ หน ฝูงนกอินทรีจะ
ตอมกันอยูที
่ น
่ ่ ั น�
22

18
หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม

พระองค์ ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขาฟัง เพื่อ สอนว่า คนทัง้ หลายควรอธิษฐาน
อยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ 2 พระองค์ ตรัสว่า “ในนครหนึ่ งมีผู้พิพากษาคนหนึ่ งที่มิได้
เกรงกลัว พระเจ้า และมิ ได้ เห็น แก่ มนุษย์ 3 ในนครนั้ นม ีหญิ งม ่ายคนหนึ่ ง มาหา
ผู้ พิพากษาผู้ น้ั น พูด ว่า ‘ขอแก้ แค้น ศั ตรู ของข้าพเจ้า ให้ ข้าพเจ้า เถิด� 4 ฝ่ายผู้
พิพากษานั้ น ไม่ ยอมทํา จนช้า นาน แต่ ภายหลัง เขานึ ก ในใจว่า ‘แม้ว ่า เราไม่ เกรง
กลัว พระเจ้า และไม่ เห็น แก่ มนุษย์ 5 แต่ เพราะแม่ ม่ายคนนี้ มากวนเราให้ ลําบาก
เราจะแก้แค้นให้เขา เพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารําคาญใจ� ” 6 และองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคําทีผู
่ พิ
้ พากษาอธรรมนี้ ได้พูด 7 พระเจ้าจะไม่ทรงแก้
แค้น ให้ คนที ่ พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ ผู้ ร้องถึง พระองค์ ท้ัง กลางวัน กลางคืน หรือ
พระองค์ จะอดพระทัย ไว้ชา
้ นานหรือ 8 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า พระองค์ จะทรง
1
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แก้แค้นให้เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลก
หรือ�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี

9 สําหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม

และได้ดูถูกคนอื่นนั ้น พระองค์
ตรัส คํา อุปมานี้ ว่า “มี ชายสองคนขึ้น ไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่ ง เป็น พวก
ฟาริสี และคนหนึ่ งเป็นพวกเก็บภาษี 11 คนฟาริสีนั้ นยืนนึ กในใจของตนอธิษฐาน
ว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ทีข้
่ าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่น
ซึ่งเป็นคนฉ้ อโกง คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษี คนนี้
12 ในสัปดาห์หน่ ง
ึ ข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์
หาได้ ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่ งมาถวาย� 13 ฝ่ายคนเก็บภาษี น้ั นยืนอยูแต่
่ ไกล
ไม่ แหงนดู ฟ้า แต่ ตี อกของตนว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้า
พระองค์ ผู้ เป็น คนบาปเถิด� 14 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า คนนี้ แหละเมื่อ กลับ ลง
ไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่ งนั้ น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัว
ขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนทีได้
่ ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�
10

พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)
แล ้ว เขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์ เพื่อ จะให้พระองค์ ทรงถูก ต้องทารกนั ้น แต่ เหล่
าสาวกเมื่อ เห็น เข้า ก็ หา้ มเขา 16 แต่ พระเยซู ทรงเรียกเขามา แล ้วตรัสว ่า “จงยอมให้
เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็น
ของคนเช่นเด็กเหล่านั้ น 17 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดมิได้
รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผูนั
้ ้ นจะเข้าในอาณาจักรน้น
ั ไม่ได้�
15

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
18 มี ขุนนาง ผู้ หน ่ง
ึ ทูล ถาม พระองค์ ว่า “ท่าน อาจารย์ ผู้ ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะ ทํา
ประการใดจึงจะได้ ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก� 19 พระเยซู ตรัสถามคนนั ้ นว่า “ท่านเรียก
เราว่าประเสริฐทําไม ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว 20 ท่านรูจ
้ ักพระ
บัญญัติแล้วซึ่งว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็น
พยานเท็จ จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� ” 21 คนนั ้น จึง ทูล ว่า “ข้อ เหล่า นี้
ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง้ แต่เป็นเด็กๆมา� 22 เมื่อพระเยซู ทรงได้ยน
ิ อย่างนั ้นพระองค์
ตรัสแก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาดสิ่ง หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง ท่านมี อยู่และแจก
จ่ายให้ คนอนาถา ท่านจึง จะมี ทรัพย์ สมบัติ ในสวรรค์ แล ้ว จงตามเรามา� 23 แต่
เมื่อ เขาได้ ยน
ิ อย่างนั ้ นก ็ เป็น ทุกข์ นั ก เพราะเขาเป็น คนมั ่งม ี มาก 24 เมื่อ พระเยซู ทอด
พระเนตรเห็น เขาเป็น ทุกข์ นั ก พระองค์ จึง ตรัสว ่า “คนมั่งมี จะเข้ าในอาณาจักรของ
พระเจ้า ก็ ยากจริง หนา 25 เพราะว่า ตั วอ ูฐ จะรอดรู เข ็ มก็ งา
่ ยกว่า คนมั่ งม ี จะเข้
26
าในอาณาจักรของพระเจ้า�
ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ ได้ ยิน จึง ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ใครจะ
รอดได้� 27 แต่ พระองค์ ตรัสว่า “สิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทําได้� 28 เป
โตรจึง ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละทิง้ สิง่ สารพัด ติ ดตามพระองค์ มา �
29 พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้ง หลายว่า ถ้าผู้ใดได้ สละ
เรือน หรือบ ิ ดามารดา หรือ พี่น้ อง หรือ ภรรยา หรือบ ุตร เพราะเห็น แก่ อาณาจักร
ของพระเจ้า 30 ในเวลานี้ ผู้นั้ นจะได้รบ
ั ตอบแทนหลายเท่า และในโลกหน้าจะได้ชี
วิตนิรน
ั ดร์�

ลูกา 18:31
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พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายและการฟื้ นคืนชีพ ของพระองค์ (มธ 20:1719; มก 10:32-34)
31 พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกับพระองค์แล้วตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เราทั้ง
หลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ่งสารพัดซึ่งเหล่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียน
ไว้ วา
่ ด้วยบุตรมนุษย์ น้ั น จะสําเร็จ 32 ด้วยว่า บุตรมนุษย์ น้ั น จะต้องถูก มอบไว้ กับ
คนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทําหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้ า
ํ ลายรดท่าน
33 เขาจะโบยตี และฆ่า ท่านเสีย แล ้ว ในวั นที ่ สามท่านจะเป็น ขึ้น มาใหม่� 34 ฝ่าย
เหล่าสาวกมิได้เข้าใจในสิง่ เหล่านั ้นเลย และคํานั ้นกถู
็ กซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รูเนื
้ ้อ
ความซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั้
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
มีคนตาบอดคนหนึ่ งนั ่งขอทานอยู่รม
ิ
36
37
หนทาง เมื่อเขาได้ยน
ิ เสียงประชาชนเดินผ่านไป จึงถามว่าเรือ
่ งอะไรกัน คนพวก
นั ้นจึงบอกเขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธเสด็จไป 38 คนตาบอดนั ้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู
บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด� 39 คนทีเ่ ดินไปข้างหน้านั ้นจึงห้ามเขา
ให้ นิ่ ง แต่ เขายิง่ ร้องขึ้ นว ่า “บุ ตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เถิด � 40 พระ
เยซู ทรงประทับยืนอยู่สัง่ ให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อเขามาใกล้ แล้ว พระองค์
ทรงถามเขา 41 ว่า “เจ้ าปรารถนาจะให้ เราทํา อะไรให้ เจ้า � เขาทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์ เห็นได้� 42 พระเยซู ตรัสแก่ เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อ
ของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ� 43 ในทันใดนั ้นเขาก็เห็นได้ และตามพระองค์
ไปพลางถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อคนทัง้ ปวงได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า
35 ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยรีโค

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด
ฝ่ายพระเยซู จึง เสด็จ เข้า เมืองเยรีโคและกําลัง จะทรงผ่านไป 2 ดู เถิด มี ชายคน
หนึ่ งชื่อศักเคียส ผู้ซึ่งเป็นนายด่านภาษี และเป็นคนมังม
่ ี 3 ศักเคียสพยายามจะดูให้เห็
นพระเยซูวา่ พระองค์เป็นผู้ใด แต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่ น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย 4 เขาจึง
วิง่ ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั ้น
5 เมื่อ พระเยซู เสด็จ มาถึงที่ นั ่น พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ศักเคียสแล้ว ตรัส แก่
เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยูใ่ นบ้านของท่านวันนี้ �
6 แล้วเขาก็ รีบลงมาต้อนรับพระองค์ ด้วยความปรีดี 7 เมื่อคนทัง
้ ปวงเห็นแล้วเขาก็พา
กันบ่นว่า “พระองค์ เข้าไปพักอยู่กับคนบาป� 8 ฝ่ายศักเคียสยืนทูลองค์ พระผู้เป็นเจ้า
ว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถา
ครึง่ หนึ่ ง และถ้า ข้า พระองค์ ได้ ฉ้ อโกงของของผู้ ใด ข้า พระองค์ ยอมคืนให้ เขาสี่ เท่า �
9 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้ เป็นลูก
ของอับ ราฮั มด ้วย 10 เพราะว่า บุตรมนุษย์ ได้ มาเพื่อ จะแสวงหาและช่วยผู้ ที่ หลง
หายไปนั้ นให้รอด�
1

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา

เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ เหตุ การณ์ นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขา
ฟังต่อไป เพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรู ซาเล็มแล้ว และเพราะเขาทัง้ หลายคิดว่า
อาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน 12 เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า “มีเจ้านาย
11
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องค์หน่ง
ึ ไปเมืองไกล เพื่อจะรับอํานาจมาครองอาณาจักรแล้วจะกลับมา 13 ท่าน
จึง เรียกผู้ รับ ใช้ ของท่านสิบ คนมามอบเงิน ไว้แก่ เขาสิบ มิ นา สั่ง เขาว่า ‘จงเอาไป
ค้าขายจนเราจะกลับ มา� 14 แต่ ชาวเมืองชัง ท่านผู้ นั้ น จึง ใช้ คณะทูต ตามไปทูล
ท่านว่า ‘เราไม่ต้องการให้ผูนี
้ ้ ครอบครองเรา� 15 ต่อมาเมื่อท่านได้รบ
ั อํานาจครอง
อาณาจักรกลับมาแล้ว ท่านจึงสั่งให้เรียกผู้รับใช้ทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้น้ั นมา
เพื่อจะได้รูว่
้ าเขาทุกคนค้าขายได้กําไรกีม
่ ากน้ อย 16 ฝ่ายคนแรกมาบอกว่า ‘ท่าน
เจ้าข้า เงินมินาหนึ่ งของท่านได้กําไรสิบมินา� 17 ท่านจึงพูดกับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้
าเป็นผู้รับใช้ที่ดี เพราะเจ้าสัตย์ซ่ อ
ื ในของเล็กน้ อย เจ้าจงมีอา
ํ นาจครอบครองสิบ
18
เมืองเถิด�
คนที ่ สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไรห้า
มินา� 19 ท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่า ‘เจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิด� 20 อีก
คนหนึ่ งมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า ดูเถิด นี่ เงินมน
ิ าหนึ่ งของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้เอาผ้า
ห่อเก็บไว้ 21 เพราะข้าพเจ้ากลัวท่าน ด้วยว่าท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเก็บผลซึ่ง
ท่านมิได้ลงแรง และเกีย
่ วที่ท่านมิได้หว่าน� 22 ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้าผู้รับใช้ชั่ว
เราจะปรับโทษเจ้าโดยคําของเจ้าเอง เจ้าก็รูหรื
้ อว่าเราเป็นคนเข้มงวด เก็บผลซึ่ง
เรามิได้ลงแรง และเกีย
่ วที่เรามิได้หว่าน 23 ก็เหตุไฉนเจ้ามิได้ฝากเงินของเราไว้
ทีธนาคารเล่
่
า เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงินของเรากับดอกเบีย
้ ด้วย� 24 แลวท
้ ่านสั่งคน
ที่ยน
ื อยู่ที่นั่ นว่า ‘จงเอาเงินมินาหนึ่ งนั้ นไปจากเขา ให้แก่คนที่มีสิบมินา� 25 (คน
เหล่านั้ นบอกท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้า เขามีสิบมินาแล้ว�) 26 ‘เราบอกเจ้าทั้งหลายว่า
ทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีก แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้ นจะต้องเอา
ไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศั ตรู ของเราที่ ไม่ ต้องการให้ เราครอบครองเขานั้ น จงพา
เขามาทีนี
่ ่ และฆ่าเสียต่อหน้าเรา� ”
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)

เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น แล้ว พระองค์ ทรงดําเนิ น นํา หน้า เขาไปจะขึ้น ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม 29 ต่อมาเมื่อพระองค์ เสด็จมาใกล้ หมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานี
บนภูเขาซึ่งเรียกว่า มะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคนของพระองค์ไป 30 สัง่ ว่า
“จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่ งผูกอยู่ ที่ยัง
ไม่ เคยมี ใครขึ้น ขี่ เลย จงแก้ มัน จูง มาเถิด 31 ถ้า มี ผู้ ใดถามท่านว่า ‘ท่านแก้ มัน
ทําไม� จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี้ � ” 32 สาวกที่
รับใช้นั ้นได้ไปพบเหมือนที่ พระองค์ตรัสแก่เขาแล้ว 33 เมื่อเขากําลังแก้ลูกลานั ้น พวก
เจ้าของก็ถามเขาว่า “ท่านแก้ลูกลาทําไม� 34 ฝ่ายเขาตอบว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ลูกลานี้ � 35 แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซู และเอาเสื้อของตนปูลงบนหลัง
ลา และเชิญ พระเยซู ข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป เขาทัง้ หลายก็ เอาเสื้อผ้า
ของตนปูลงตามหนทาง 37 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศ
แล้ว เหล่ าสาวกทุก คนมี ความเปรมปรีดิ ์ เพราะบรรดามหกิจ ซึ่ง เขาได้ เห ็น นั ้น จึง เริม
่
38
สรรเสริญ พระเจ้า เสียงดัง ว่า “ขอให้ พระมหากษั ตริย์ ผู้ ที่ เสด็จ มาในพระนามของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติ สุขในสวรรค์ และทรงสง่าราศี ในที่ สูงสุด�
39 ฝ่ายฟาริสี บางคนในหมู่ ประชาชนนั ้น ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า จงห้ามเหล่า
สาวกของท่าน� 40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่านี้
จะนิ่ งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยง
ั จะส่งเสียงร้องทันที�
28

ทรงกันแสงเพราะกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
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ครัน
้ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ ทอดพระเนตรเห็น กรุ ง แล้ว ก็ กันแสงสงสารกรุ ง นั ้น
“ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง รูในกาลวั
้
นนี้ ว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่เดีย
๋ วนี้ สิ่ง
43
นั้ นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว
ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะ
ก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุ กด้าน 44 แล้วจะเหวีย
่ งเจ้าลงให้ราบบน
พื้นดิน กับลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศล
ิ าซ้อนทับกัน
ไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รูเวลาที
้
พระองค์
่
เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า�
41

42 ตรัสว่า

ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
แล้วทรงเริม
่ ้น
่ ขับไล่คนทัง้ หลายที่ซ้ ือขายอยูนั
46 ตรัสแก่เขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเราเป็นนิ เวศสําหรับอธิษฐาน�
แต่ เจ้ าทั้ง หลายมากระทําให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 47 พระองค์ ทรงสัง่ สอนใน
พระวิหารทุกวัน แต่ พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคนสําคัญของพลเมืองได้
หาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย 48 แต่เขาไม่พบช่องทางที่จะกระทําอะไรได้ เพราะว่า
คนทัง้ ปวงชอบฟังพระองค์มาก
45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร

20
33)

พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-

ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง่ สอนคนทัง้ ปวงในพระวิหารและประกาศ
ข่าวประเสริฐ พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผูใหญ่
้
มาพบพระองค์ 2 และ
ทูลพระองค์ว่า “จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด หรือใครให้
3
สิทธินี้ แก่ท่าน� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่ งด้วย
จงตอบเราเถิด 4 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั้ น มาจากสวรรค์ หรือ มาจากมนุษย์�
5 เขาจึง ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามว่า ‘เหตุ ไฉนท่านจึง
ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 6 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� คนทัง้ ปวงก็ จะเอาหิน ขว้างเรา
เพราะเขาทัง้ หลายถื อกันว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์ � 7 เขาจึงตอบว่าเขาไม่ทราบ
ว่ามาจากไหน 8 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า
เรากระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
1

คําอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ชัว่ ร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)

แล ้ว พระองค์ ตัง้ ต้น ตรัส คํา อุปมาให้ คนทัง้ หลายฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า “ยั งม ี ชายคน
หนึ่ ง ได้ ทํา สวนองุน
่ และให้ ชาวสวนเช่า แล้ว ก็ ไปเมืองไกลเสีย ช้า นาน 10 เมื่อ ถึง
เวลาแล้ว จึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ คนหนึ่ ง ไปหาคนเช่า สวนเหล่า นั้ น เพื่อ เขาทั้ง หลายจะได้
มอบผลจากสวนองุน
่ แก่เขาบ้าง แต่คนเช่าสวนนั้ นได้เฆีย
่ นตีผู้รบ
ั ใช้คนนั้ นและไล่
11
ให้กลับไปมือเปล่า
แล้วเจ้าของสวนจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคนหนึ่ ง แต่คนเช่าสวนได้
เฆีย
่ นตี และทําการน่าอัปยศต่างๆแก่ ผู้รบ
ั ใช้นั้ นด้วย และได้ ไล่ ให้กลับไปมือเปล่า
12 แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้ คนที ่ สามไปและคนเช่า สวนนั้ นก ็ ทําให้ เขาบาดเจ็บ แล
้วผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึงว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี เราจะใช้บุ ตร
ชายทีร
่ ก
ั ของเราไป เมื่อ เห็น บุตรนั้ น พวกเขาคงจะเคารพนั บถือ� 14 แต่ พวกคน
เช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั้ นก็ปรึกษากั นว่า ‘คนนี้ แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่า
เขาเสีย เพื่อมรดกจะตกกับเรา� 15 แล้วเขาก็ผลกบ
ั ุตรนั้ นออกไปนอกสวนองุน
่ ฆ่า
16
เสีย เหตุฉะนั้ นเจ้าของสวนองุน
่ จะทําอย่างไรกับเขาเหล่านั้ น
ท่านจะมาฆ่าคน
9

ลูกา 20:17

120

ลูกา 20:38

เช่า สวนเหล่า นั้ น เสีย แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั้ น ให้ ผู้ อื่น เช่า� คนทัง้ หลายเมื่อ ได้ยน
ิ
ดัง นั ้น จึง ว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย� 17 ฝ่ายพระองค์ ทรงเพ่ งด ู เขา
และตรัสว่า “เหตุฉะนั้ นพระวจนะซึ่งเขียนไว้น้ั นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า ‘ศิลา
ซึ่งช่างก่อได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว� 18 ผู้ใดล้ มทับศิลาน
้น
ั ผู้นั้ นจะต้องแตกหักไป แต่ ศิลาน้น
ั จะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยี้ผู้นั้ นจนแหลกเป็น
ผุยผง�
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย
ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ รู อ
้ ยู่ ว่า พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมานั ้น
กระทบพวกเขาเอง จึง อยากจะจับ พระองค์ ในเวลานั ้น แต่ เขากลัว ประชาชน 20 เขา
จึง ตามดู พระองค์ และใช้ คนให้ ปลอมเป็น เหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวัง จะ
จับผิดในพระดํารัสของพระองค์ เพื่อจะมอบพระองค์ ไว้ในอํานาจและอาชญาของเจ้า
เมือง 21 คนเหล่านั ้นจึงทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายทราบอยู่
ว่า ท่านกล่าวและสัง่ สอนล้วนแต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของ
พระเจ้า จริงๆ 22 การที่ จะส่ง ส่วยให้ แก่ ซี ซาร์นั ้น ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่
� 23 ฝ่ายพระองค์ ทรงหยัง่ รู ้อุ บายของเขาจึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายทดลอง
เราทําไม 24 จงให้ เราดู เงิน ตราเหรียญหนึ่ ง เถิด รู ปและคํา จารึก นี้ เป็น ของใคร�
เขาทูล ตอบว่า “ของซี ซาร์� 25 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ของของซี ซาร์จงถวาย
แก่ ซี ซาร์ และของของพระเจ้า จงถวายแด่ พระเจ้า � 26 คนเหล่า นั ้น จับผิด ในพระ
ดํารัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้ และเขาก็ประหลาดใจในพระดํารัสตอบของ
พระองค์จึงนิ่ งไป
19

ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)

27 ยังมีพวกสะดู สี บางคนมาหาพระองค์

ซึ่งเขาทัง้ หลายว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความ
ตายนั ้น ไม่ มี เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยา แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้
เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� 29 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มี
ภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตร 30 แล้วน้องที่สองก็รบ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา แล้วเขาก็ตายไม่
31
มีบุตร ที่สามนั ้นกร็ บ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา ทัง้ เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่มีบุตร แล้วก็ตาย
32 ที่ สุ ด ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตายด้วย 33 เหตุ ฉะนั ้น ในวั นที ่ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย หญิง
นั ้นจะเป็นภรรยาของใคร ด้วยนางได้ เป็นภรรยาของชายทัง้ เจ็ดนั ้นแล้ว� 34 พระเยซู
ตรัส ตอบเขาว่า “คนในโลกนี้ มี การสมรสกัน และยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน 35 แต่
เขาเหล่านั้ นที ่ สมควรจะลุ ถึง โลกหน้า และลุ ถึง การฟื้นขึ้น มาจากความตาย ไม่มี
การสมรสกัน หรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน 36 และเขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขา
เป็นเหมือนทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้นขึ้นมาจาก
ความตาย 37 แต่ คนที ่ ตายจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั้ น โมเสสก็ ยง
ั ได้ สา
ํ แดง
ในเรื่องพุ่ม ไม้ คือ ที่ ได้ เรียกองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า ‘เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น
พระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 38 พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้า
ของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็น
อยู�
่
28

พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)
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ธรรมาจารย์ บางคนจึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านพูด ดี แล้ว � 40 หลัง จากนั ้น
พวกเขาก็ ไม่ กล ้า จะทูล ถามพระองค์ ต่อ ไปอีก 41 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ที่ คน
ทั้ง หลายว่า พระคริสต์ ทรงเป็น บุตรของดาวิด นั้ น เป็น ได้ อย่างไร 42 ด้วยว่า ท่าน
ดาวิด เองได้ กล ่าวไว้ในหนั งสือ สดุ ดี ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่ งทีข
่ วามือของเรา 43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่าน
เป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 44 ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้�
39

54)

พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-

45 เมื่อคนทัง
้ หลายกําลังฟังอยู่ พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 46 “จง

ระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานั บกลาง
ตลาด ชอบนั่ งที่สูงในธรรมศาลาและที่อันมีเกียรติ ในการเลี้ยง 47 เขาริบเอาเรือ
นของหญิ งม ่าย และอธิษฐานโอ้อวดเสีย ยืด ยาว เขาทั้ง หลายนั้ น จะได้ รับ พระ
อาชญามากยิ่งขึ้น�

21

เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
พระองค์ เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็น คนมั ่งม ี ทัง้ หลายนํา เงิน มาใส่ ในตู้ เก ็บ
เงินถวาย 2 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่ งเป็นคนจนนําเหรียญทองแดง
สองอันมาใส่ ด้วย 3 พระองค์ ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า หญิงม
่ายจนคนนี้ ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้ 4 เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ ได้เอาเงินเหลือใช้
ของเขามาใส่ถวายแด่พระเจ้า แต่ผู้หญิงนี้ ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สําหรับ
เลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�
1

ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)

5 เมื่อบางคนพูดชมพระวิหารว่าได้ตกแต่งไว้ด้วยศิลางามและเครือ
่ งถวาย พระองค์

จึง ตรัสว ่า 6 “สิ ่ง เหล่า นี้ ที่ ท่านทั้ง หลายเห็น วัน หนึ่ ง ศิลาที่ ซ้อ นทั บก ัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะ
ไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ � 7 เขาทัง้ หลายทูล ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า
เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรเป็น หมายสําคัญ ว่า การณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะ
บังเกิดขึ้น�
เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
“ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลาย
คนมาต่างอ้างนามของเราและว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� และว่า ‘เวลานั้ น ใกล้ เข
้า มาแล้ว� ท่านทั้ง หลายอย่า ตามเขาไปเลย 9 เมื่อ ท่านทั้ง หลายจะได้ยน
ิ ถึง การ
สงครามและการจลาจล อย่า ตกใจกลัว เพราะว่า สิ่ง เหล่า นั้ น จํา ต้องเกิด ขึ้ นก ่อน
แต่ทีสุ
่ ดปลายยังจะไม่มาทันที� 10 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ ‘ประชาชาติจะลุก
ขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร� 11 ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหว
ใหญ่ ในที่ ต่างๆ และจะเกิ ดก ัน ดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมี
ความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์ 12 แต่ก่อนเหตุการณ์
เหล่านั้ นเขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรมศาลาและใน
คุก และพาท่านไปต่อหน้ากษั ตริย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13 การนั้ น
8 พระองค์จึงตรัสว่า
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จะเกิด แก่ ท่านเพื่อ ท่านจะได้ เป็น พยาน 14 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายต้องปลงใจ
ไว้ว่า จะไม่คิดนึ กก่อนว่าจะแก้ตัวอย่างไร 15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่
ท่าน ซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้ 16 แม้แต่บิดามารดา
ญาติ พี่ น้ องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่า บางคนในพวกท่าน
เสีย 17 คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุนามของเรา 18 แต่ผมของท่านสัก
เส้นหนึ่ งจะเสียไปก็หามิได้ 19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน
การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)

20 เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม

เมื่อนั้ นจงรูว่
้ าวิบั
ติ ของกรุงนั้ นก็ใกล้ เข้ามาแล้ว 21 เวลานั้ นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนี ไปยังภูเขา
และผู้ ที่ อยู่ ในกรุง ให้ ออกไป และผู้ ที่ อยู่ บ้านนอกอย่า ให้ เข ้า มาในกรุง 22 เพราะ
ว่าเวลานั้ นเป็นวันแห่งการแก้แค้นเพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้น้ั นสําเร็จ 23 แต่
ในวัน เหล่านั้ นว ิบั ติ แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์ หรือม ีลู กอ ่อ นกิน นมอยู่ เพราะว่า จะมี ความ
ทุกข์ ร้อนใหญ่ หลวงบนแผ่น ดิน และจะทรงพระพิโรธแก่ พลเมืองนี้ 24 เขาจะล้ม
ลงด้วยคมดาบ และต้องถูก กวาดเอาไปเป็น เชลยทั่ วท ุก ประชาชาติ และคนต่าง
ชาติจะเหยียบยํ่ากรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาติน้ั นจะครบถ้
วน
การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
จะมี หมายสําคัญ ที่ ดวงอาทิตย์ ที่ ดวงจันทร์ และที่ ดวงดาวทั้ง ปวง และบน
แผ่นดิ นก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติ ต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึ
กก ้ องของทะเลและคลื่น 26 จิ ตใจมนุษย์ ก็ จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และ
เพราะสังหรณ์ ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง จะบังเกิด ในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่ง ที่ มี อํานาจใน
ท้องฟ้า จะสะเทือนสะท้านไป� 27 เมื่อ นั้ น เขาจะเห็น บุตรมนุษย์ เสด็จ มาในเมฆ
ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 28 เมื่อเหตุการณ์ ทั้งปวงนี้ เริม
่ จะบังเกิด
ขึ้นนั้ น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)

“จงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ท้ังปวงเถิด 30 เมื่อ
ผลิ ใบออกแล้ว ท่านทั้งหลายก็เห็นและรู อยู
้ ่เองว่าฤดู รอ
้ นจวนจะถึงแล้ว 31 เช่น
นั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ เหล่านั้ นเกิดขึ้น ก็ให้รูว่
้ าอาณาจักรของ
32
พระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนในชั่วอายุนี้ จะ
ไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้ จะสําเร็จ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคําของ
เราจะสูญหายไปหามิได้เลย
29 พระองค์ ตรัสคําอุปมาแก่ เขาว่า

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน

แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดใจของท่านจะล้น ไปด้วย
อาการกิน และดื่ม และด้วยการเมา และด้วยคิ ดก ังวลถึง ชี วิตน ี้ แล ้ว เวลานั้ น จะ
มาถึง ท่านโดยไม่ ทั นร ู้ ตัว 35 เพราะว่า วัน นั้ น จะมาดุ จบ ่ วงแร้ว ถึง คนทั้ง ปวงที่ อยู่
ทั่วพื้นแผ่นดินโลก 36 เหตุฉะนั้ นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยูทุ
่ กเวลา เพื่อท่านทั้ง
หลายสมควรที่ จะพ้น เหตุ การณ์ ทั้ง ปวงซึ่ง จะบังเกิด มานั้ น และจะยืน อยู่ ต่อ หน้า
บุตรมนุษย์ ได้ � 37 กลางวันพระองค์ ทรงสัง่ สอนในพระวิ หาร และกลางคื นก ็ เสด็จ
34
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ออกไปประทับที่ภูเขาชื่อมะกอกเทศ 38 คนทัง้ ปวงก็มาหาพระองค์ในพระวิหารแต่เช้า
ตรู เพื
่ ่อจะฟังพระองค์

22
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)

1 เทศกาลเลี้ยงขนมปั งไร้เชื้อที่ เรียกว่าปั สกามาใกล้ แล้ว 2 พวกปุโรหิตใหญ่กับพวก

ธรรมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะเขากลัวประชาชน 3 ฝ่าย
ซาตานเข้า ดลใจยู ดาสที่ เรียกว่า อิส คาริโอทที่ นับ เข้า ในพวกสาวกสิบ สองคน 4 ยู ดาส
ได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ให้เขาได้ด้วย
วิธใด
ี 5 คนเหล่านั ้นดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน 6 ยูดาสจึงให้สัญญา และคอย
หาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน
การเตรียมสําหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
พอถึง วั นก ิ นขนมปัง ไร้ เชื้อ เมื่อ เขาต้องฆ่า ลูก แกะสําหรับ ปัส กา 8 พระองค์ จึง
ทรงใช้ เปโตรและยอห์น ไปสัง่ ว่า “จงไปจัด เตรียมปัส กาให้ เราทั้ง หลายกิน� 9 เขา
ทูลถามพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจัดเตรียมที่ ไหน
� 10 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ดู เถิด เมื่อ ท่านเข้าไปในกรุ งก ็ จะมี ชายคนหนึ่ ง ทูน
หม้อ นํ้า มาพบท่าน เขาจะเข้าไปเรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั้ น 11 จงพู ดก
ับ เจ้าของเรือนว่า ‘พระอาจารย์ ให้ ถามท่านว่า “ห้องที่ เราจะกิน ปัส กากับ เหล่า
สาวกของเราได้น้ั นอยู่ทีไ่ หน� ’ 12 เจ้าของเรือนจะชีให้
้ ท่านเห็นห้องใหญ่ช้น
ั บนที่
ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั่ นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิด� 13 เขาทัง้ สองจึงไปและพบเหมือน
คําที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
7

การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
เมื่อ ถึง เวลา พระองค์ ทรง เอน พระ กาย ลง เสวย พร้อม กับ อัคร สาวก สิบ สอง คน
15 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เรามี ความปรารถนาอย่างยิ่ง ที่ จะกิน ปัส กานี้ กับ พวก
ท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน 16 ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กิน
ปัส กานี้ อี กจนกว่า จะสําเร็จ ในอาณาจักรของพระเจ้า� 17 พระองค์ ทรงหยิบ ถ้วย
ขอบพระคุณ แล้ว ตรัสว ่า “จงรับ ถ้วยนี้ แบ ่ งก ัน ดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทั้ง หลาย
ว่า เราจะไม่ด่ ืมน้ า
ํ องุน
่ จากเถาองุน
่ ต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมา�
14

ทรงประทานพิธศ
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)
พระองค์ ทรงหยิบ ขนมปัง ขอบพระคุณ แล้ว หัก ส่ง ให้ แก่ เขาทัง้ หลายตรัสว ่า “นี่
เป็นกายของเรา ซึ่งได้ ให้สําหรับท่านทั้งหลาย จงกระทําอย่างนี้ ให้เป็นที ่ระลึกถึง
เรา� 20 เมื่อ รับ ประทานแล้ว จึง ทรงหยิบ ถ้วยกระทํา เหมือ นกันตรัสว ่า “ถ้วยนี้ เป็น
พันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย
19

อัครสาวกผู้หน่ง
ึ จะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)
แต่ ดู เถิด มือ ของผู้ ที่ จะทรยศเราก็ อยู่ กับ เราบนโต๊ะ 22 เพราะบุตรมนุษย์
จะเสด็จ ไปเหมือนได้ ทรงดําริไว้ แต่ ก่อนแล้ว แต่ วิบัติ แก่ ผู้ นั้ นที ่ ทรยศพระองค์�
23 เหล่าสาวกจึงเริม
่ ถามกันและกันว่า จะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
21

ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่

24 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนั บว่าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ที่สุด 25 พระองค์จึงตรัสแก่

เขาว่า “กษั ตริย์ของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อ เขา และผู้ที่มีอํานาจเหนื อเขา
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นั้ น เขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณ 26 แต่พวกท่านจะหาเป็นอย่างนั้ นไม่ ผู้ใดในพวก
ท่านที่เป็นใหญ่ทีส
่ ุด ให้ผู้นั้ นเป็นเหมือนผู้เล็กน้ อยที่สุด และผู้ใดเป็นนาย ให้ผู้นั้ น
เป็น เหมือนคนรับ ใช้ 27 ด้วยว่า ใครเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ ที่ เอนกายลงรับ ประทานหรือ
ผู้ รับ ใช้ ผู้ ที่ เอนกายลงรับ ประทานมิ ใช่ หรือ แต่ ว่า เราอยู่ ท่ามกลางท่านทั้ง หลาย
เหมือนผูรั
้ บใช้
อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า

28 ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นคนที่ได้ อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลอง 29 และพระ

บิดาของเราได้ ทรงจัด เตรียมอาณาจักรมอบให้ แก่ เราอย่างไร เราก็จะจัด เตรียม
อาณาจักรมอบให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกัน 30 คือท่านทั้งหลายจะกินและดื่มท
ี่ โต ๊ะ ของเราในอาณาจักรของเรา และจะนั่ ง บนที่ น่ั ง พิพากษาพวกอิสราเอลสิบ
สองตระกูล�
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 ร่อนท่านเหมือนฝัด ข้าวสาลี 32 แต่ เราได้ อธิษฐานเผื่อ ตั วท ่าน เพื่อ
ความเชื่อ ของท่านจะไม่ ได้ ขาด และเมื่อ ท่านได้ หัน กลับ แล้ว จงชู กําลัง พี่น้องทั้ง
หลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึงทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้าพระองค์ พร้อมแล้
วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ดี� 34 พระองค์ตรัสว่า “เปโต
รเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รูจั
้ กเราถึงสามครัง
้ �
31

เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
“เมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มี
ถุง เงิน ไม่มี ย่าม ไม่มี รองเท้า นั้ น ท่านขัดสนสิ่ง ใดบ้างหรือ� เขาทัง้ หลายทูล ตอบ
ว่า “ไม่ ขาดสิง่ ใดเลย� 36 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “แต่ เดีย
๋ วนี้ ใครมี ถุง เงิน ให้ เอา
ไปด้วย และย่ามก็ ให้ เอาไปเหมือนกัน และผู้ ใดที่ ไม่มี ดาบก็ ให้ ขายเสื้อ คลุม ของ
ตนไปซื้อ ดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านทั้ง หลายว่า พระวจนะซึ่ง เขียนไว้แล ้ วน้น
ั ต้อง
สําเร็จ ในเรา คือ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด � เพราะว่า คํา พยากรณ์ ที่
เล็ง ถึง เรานั้ น จะสําเร็จ� 38 เขาทูล ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด มี ดาบสองเล่ม�
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ�
35 พระองค์ จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า

พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
ฝ่าย พระองค์ เสด็จ ออก ไป ยัง ภูเขา มะกอก เทศ ตาม เคย และ เหล่า สาวก ของ
พระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไปด้วย 40 เมื่อ มาถึงที่ นั่น แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย
ว่า “จงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้าในการทดลอง� 41 แล้วพระองค์ดําเนิ นไปจากเขาไกล
ประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน 42 ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์
พอ พระทัย ขอ ให้ ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า พระองค์ เถิด แต่ อย่างไร ก็ ดี อย่า ให้
เป็น ไป ตามใจ ข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์ เถิด � 43 ทูต
สวรรค์องค์หน่ง
ึ จากสวรรค์มาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกําลังพระองค์ 44 เมื่อพระองค์
ทรง เป็น ทุกข์ มาก นั ก พระองค์ ยิง่ ปลง พระทัย อธิษฐาน พระ เสโท ของ พระองค์ เป็น
เหมือนโลหิตไหลหยดลงถึ งดินเป็นเม็ดใหญ่ 45 เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้ว
พระองค์ เสด็จ มาถึง เหล่า สาวก พบเขานอนหลั บอย ู่ ด้วยกําลัง ทุกข์ โศก 46 พระองค์
จึง ตรัส กับ เขา ว่า “นอน หลับ ทําไม จง ลุก ขึ้น อธิษฐาน เพื่อ ท่าน จะ ไม่ เข ้า ใน การ
ทดลอง�
39
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พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และผูที
้ ่ชื่อว่า ยูดาส เป็นคน

หนึ่ งในสาวกสิบสองคนนําหน้าเขามา ยูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์ 48 แต่
พระเยซู ตรัสถามเขาว่า “ยูดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ� 49 เมื่อ
คนทัง้ ปวงที่ อยู่ รอบพระองค์ เห ็ นว ่า จะเกิด เหตุ อะไรต่อ ไป เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ� 50 และมีคนหนึ่ งในเหล่าสาวก ได้ฟันผู้รับ
ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาของเขาขาด 51 แต่พระเยซู ตรัสว่า “พอเสียที
เถอะ � แล ้ว พระองค์ ทรงถูก ต้องใบหู คนนั ้น ให้ เขาหาย 52 ฝ่ายพระเยซู ตรัส แก่ พวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกนายทหารรักษาพระวิหาร และพวกผู้ใหญ่ที่ ออกมาจับพระองค์ นั้นว
่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมา 53 เมื่อเราอยู่กั
บท่านทั้งหลายในพระวิหารทุกๆวัน ท่านก็มิได้ ยื่นมือออกจับเรา แต่ เวลานี้ เป็นที
ของท่านและเป็นอํานาจแห่งความมืด�
พระเยซูทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 6672; ยน 18:12-18, 25-27)
54 เขาก็ จับ พระองค์ พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติ ด ตามไปห่างๆ 55 เมื่อ เขา
ก่อไฟที่ กลางลานบ้านและนั ่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็ นั่งอยู่ท่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้
คนหนึ่ ง เห็น เปโตรนั ่ งอยู่ ใกล้ ไฟ จึง เพ่ งด ู แล ้ วว ่า “คนนี้ ได้ อยู่ กับ ผู้ นั้น ด้วย� 57 แต่ เป
โตรปฏิเสธพระองค์ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 58 สักครูหนึ
่ ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็นเปโต
รจึงว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้นด้วย� เปโตรจึงว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น� 59 อยู่มา
ประมาณอีก ชัว่ โมงหนึ่ งม ี อี กคนหนึ่ ง ยืนยัน แข็ง แรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยู่ กับ เขาด้วย
เพราะเขาเป็นชาวกาลิ ลี� 60 แต่ เปโตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ ท่านว่านั ้นข้าไม่รู เ้ รือ
่ ง� เมื่อ
เปโตรกําลังพูดยังไม่ทันขาดคํา ในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน 61 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวด
ูเปโตร แล ้วเปโตรก็ ระลึก ถึง คํา ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ เขาว่า
“ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึง สามครัง
้ � 62 แล ้วเปโตรก็ ออกไปข้างนอกร้องไห้
เป็นทุกข์นั ก
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน 18:22-23)
ฝ่าย คน ที่ คุ ม พระ เยซู ก็ เยาะ เย้ย โบย ตี พระองค์ 64 และ เมื่อ เขา เอา ผ้า ผูก
ปิด พระเนตร ของ พระองค์ แล้ว เขา จึง ตบ พระ พักตร์ พระองค์ ถาม พระองค์ ว่า “จง
พยากรณ์ เถอะว่า ใครตบเจ้า� 65 และเขาพูด คํา หมิน
่ ประมาทแก่ พระองค์ อี กหลาย
ประการ
63

พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)
66 ครันร
้ ุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ่

และพวกธรรมาจารย์ได้
ประชุมกัน และเขาพาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขา และพูดว่า 67 “ถ้าท่านเป็นพระ
คริสต์ จงบอกเราเถิด� แต่พระองค์ทรงตอบเขาว่า “ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่
เชื่อ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้เราไป 69 แต่
ตั้งแต่นี้ ไปบุตรมนุษย์จะนั่ งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ� 70 คนทัง้ ปวง
จึงถามว่า “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ� พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ก็ท่านว่าแล้วว่า
เราเป็น� 71 เขาทัง้ หลายจึงว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวกเราได้ยน
ิ
จากปากของเขาเองแล้ว�
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พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)

“เราได้
พบคนนี้ ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์
กษั ตริย์ องค์ หนึ่ ง � 3 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริ ย์ ของพวกยิว หรือ�
พระองค์ ตรัส ตอบท่านว่า “ก็ ท่านว่า แล้ วน ี�
่ 4 ปี ลาตจึง ว่า แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ
ประชาชนว่า “เราไม่เห็นว่าคนนี้ มีความผิด� 5 เขาทัง้ หลายยิง่ กล่าวแข็งแรงว่า “คนนี้
ยุยงพลเมืองให้วุน
่ วาย และสัง่ สอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตัง้ แต่กาลิลีจนถึงที่นี่ �
1 เขาทัง
้ ปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปี ลาต 2 และเขาเริม
่ ฟ้องพระองค์ ว่า

พระเยซูต่อหน้าเฮโรด

6 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ถึงแคว้นกาลิลี

ท่านจึงถามว่าคนนี้ เป็นชาวกาลิลีหรือ 7 เมื่อทราบ
แล้ วว ่า พระองค์ ทรงเป็น คนอยู่ ในท้องที่ ของเฮโรด ท่านจึง ส่ง พระองค์ ไปหาเฮโรด ผู้
กําลัง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเวลานั ้น 8 เมื่อ เฮโรดได้ เห ็ นพระเยซู ก็ มี ความยินดี มาก
ด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึงพระองค์หลายประการ และ
หวัง ว่า คงจะได้ เห ็ นพระองค์ ทําการอัศจรรย์ บ้าง 9 ท่านจึง ซัก ถามพระองค์ เป็น หลาย
ข้อ แต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข็งแรงมาก 11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทําต่อพระองค์
อย่างดู หมิน
่ เยาะเย้ย เอาเสื้อ ที่ งามยิง่ สวมให้ พระองค์ และส่ง กลับ ไปหาปี ลาตอีก
12 ฝ่ายปี ลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั ้น ด้วยแต่ก่อนเป็ นศัตรู กัน
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)

13 ปี ลาตจึงสัง
่ พวกปุโรหิตใหญ่

พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน 14 จึง
กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้ พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่า เขาได้ ยุ ยงประชาชน ดู เถิด
เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และไม่เห็นว่าคนนี้ มีความผิดในข้อที่ท่านทัง้ หลาย
ฟ้องเขานั ้น 15 และเฮโรดก็ ไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด ด้วย เพราะเราได้ ส่ง พวกท่านทัง้
หลายไปหาเฮโรด ดูเถิด คนนี้ ไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย 16 เหตุฉะนั ้น
เมื่อ เราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็ จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่ ง ให้เขาทัง้
หลายในเทศกาลเลี้ยงนั ้น� 18 แต่คนทัง้ ปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่า “กําจัดคนนี้ เสีย และ
จงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด� 19 (บารับบัสนัน
้ ติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลที่เกิดขึ้น
ในกรุ งและการฆาตกรรม� 20 ฝ่ายปี ลาตยังมีน้ําใจใคร่จะปล่อยพระเยซู จึงพู ดกับเขา
อีก 21 แต่คนเหล่านั ้นกลับตะโกนร้องว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 22 ปี
ลาตจึง ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ตรึง ทําไม เขาได้ ทํา ผิด ประการใด เราไม่ เห ็น เขาทํา ผิด
อะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั ้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วกจ
็ ะปล่อยเสีย� 23 ฝ่าย
คนทัง้ ปวงก็ เร่งเร้า เสียงดัง ให้ ตรึง พระองค์ เสียที ่ กางเขน และเสียงของพวกเขาและ
ของพวกปุ โรหิต ใหญ่ นั้ นก ็ มี ชย
ั 24 ปี ลาตจึง สัง่ ให้ เป็น ไปตามที่ เขาทัง้ หลายปรารถนา
25 ท่านจึง ปล่อยคนที่ เขาขอนั ้น ซึ่ง ติด คุก อยู่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แต่
ท่านได้ มอบพระเยซู ไว้ตามใจเขา 26 เมื่อ เขาพาพระองค์ ออกไป เขาเกณฑ์ ซี โมนชาว
ไซรีนที ่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซู ไป 27 มีคนเป็
นอันมากตามพระองค์ไป ทัง้ พวกผูห
้ ญิงที่พิลาปและครํา่ ครวญเพราะพระองค์ 28 พระ
เยซู จึง หัน พระพักตร์มาทางเขาตรัสว ่า “ธิดาเยรูซาเล็ม เอ๋ย อย่า ร้องไห้ เพราะเรา
เลย แต่ จงร้องไห้ เพราะตนเอง และเพราะลูก ทั้ง หลายของตนเถิด 29 ด้วยว่า ดู
เถิด จะมี เวลาหนึ่ ง ที่ เขาทั้ง หลายจะว่า ‘ผู้ หญิง เหล่านั้ นที ่ เป็น หมัน และครรภ์ ที่
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มิได้ ปฏิสนธิ และหัวนมที่ มิได้ ให้ ดู ดเลย ก็ เป็นสุข � 30 คราวนั้ น เขาจะเริม
่ กล่าว
แก่ ภู เขาทั้ง หลายว่า ‘จงล้ มท ับ เราเถิด� และแก่ เนิ น เขาว่า ‘จงปกคลุม เราไว้�
31 เพราะว่าถ้าเขาทําอย่างนี้ เมื่อไม้สด อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่า� 32 มีอี
กสองคนที่เป็นผู้รา้ ยซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสียพร้อมกับพระองค์
การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
เมื่อ มา ถึง สถาน ที่ แห่ง หน ่ง
ึ ซึ่ง เรียก ว่า กะโหลก ศีรษะ เขา ก็ ตรึง พระองค์ ไว้ ที่
กางเขนที่ นั ่น พร ้ อมกับ ผู้รา้ ยสองคนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก
คนหนึ่ ง 34 ฝ่ายพระเยซู จึง ทรงอธิษฐานว่า “ข้า แต่ พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา
เพราะว่าเขาไม่รูว่
้ าเขาทําอะไร� เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกัน 35 คน
ทัง้ ปวงก็ ยน
ื มองดู พวกขุนนางก็ เยาะเย้ย พระองค์ ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้
ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด� 36 พวกทหารก็
เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เข้ามาเอานํ้าองุน
่ เปรีย
้ วส่งให้พระองค์ 37 แลวว
้ ่า “ถ้าท่านเป็นก
38
ษั ตริย์ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด� และมีคําเขียนไว้เหนื อพระองค์ด้วยเป็
นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรู ว่า “ผู้นี้ เป็นกษั ตริย์ของพวกยิว�
33

โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด
ฝ่ายคนหนึ่ ง ในผู้รา้ ยที่ ถู กตรึง ไว้จึง พูด หยาบช้า ต่อ พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระ
คริสต์ จงช่วยตัว เองกับ เราให้ รอดเถิด� 40 แต่ อี กคนหนึ่ ง ห้ามปรามเขาว่า “เจ้ าก็ ไม่
เกรงกลัว พระเจ้า หรือ เพราะเจ้า เป็น คนถูก โทษเหมือนกัน 41 และเราก็ สมกับ โทษ
นั ้น จริง เพราะเราได้ รบ
ั สมกับ การที่ เราได้ กระทํา แต่ ท่านผู้ นี้ หาได้ กระทํา ผิด ประการ
42
ใดไม่� แล ้ว คนนั ้น จึง ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง ข้า
พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซู ทรงตอบ
เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ เจ้ าว่า วัน นี้ เจ้ าจะอยู่ กับ เราในเมืองบรมสุข เกษม�
44 เวลานั ้น ประมาณเวลาเที่ยง ก็ บังเกิด ความมืด ทั ่ วท ง
ั ้ แผ่น ดิน จนถึ งบ ่ายสามโมง
45 ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
39

พระ เยซู ทรง ปล่อย พระ วิญญาณ จิต ของ พระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน
19:30)
46 พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณ
ของข้า พระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์� ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว จึง ทรงปล่อยพระ
วิญญาณจิต ออกไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุ การณ์ ซึ่ งบังเกิดขึ้น นั ้น จึงสรรเสริญ
พระเจ้า ว่า “แท้ จร ิง ท่านผู้ นี้ เป็น คนชอบธรรม� 48 คนทัง้ ปวงที่มาชุ มนุ มกัน เพื่อ จะดู
การณ์ นี้ เมื่อเห็นแล้วกพ
็ ากันตีอกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ ปวงที่รูจั
้ กพระองค์และพวก
ผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:4247; ยน 19:38-42)
50 และดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ ท่านเป็ นสมาชิกสภา เป็ นคนดีและชอบธรรม
51 (ท่านมิ ได้ ยอมเห็น ด้วยในมติ และการกระทํา ของเขาทัง
้ หลาย� ท่านเป็น ชาวบ้าน
อาริมาเธีย หมู่บ้านพวกยิว และเป็น ผู้ คอยท่า อาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึง
เข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู 53 เมื่อเชิญพระศพลงแล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุม
้
ไว้ แล ้ว เชิญ พระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่ง เจาะไว้ในศิลาที่ ยังม ิ ได้ วางศพผู้ ใด
เลย 54 วันนั ้นเป็ นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวกผู้หญิงที่
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ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ ทัง้ ได้เห็นเขาวางพระศพ
ของพระองค์ ไว้อย่างไรด้วย 56 แล ้ว เขาก็ กล ับ ไปจัดแจงเครือ
่ งหอมกั บน้าํ มัน หอม ใน
วันสะบาโตนั ้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ

24
การฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)
แต่ เช้า มืด ในวัน ต้น สัปดาห์ ผู้ หญิง เหล่า นั ้น จึง นํา เครือ
่ งหอมที่ เขาได้ จัด เตรียมไว้
2
มาถึงอุโมงค์ และคนอื่นก็มาพร้อมกับเขา เขาเหล่านั ้นเห็นก้อนหินกลิง้ ออกพ้นจาก
ปากอุโมงค์แล้ว 3 และเมื่อเข้าไปมิได้เหน
็ พระศพของพระเยซูเจ้า 4 ต่อมาเมื่อเขากําลัง
คิดฉงนด้วยเหตุการณ์ นั ้น ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยูใกล้
่
เขา เครือ
่ งนุ่งห่มแพรวพราว
5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่านั ้นกลัวและซบหน้าลงถึ งดิน ชายสองคนนั ้นจึงพู ดกับเขาว่า “พวก
ท่านแสวงหาคนเป็น ในพวกคนตายทําไมเล่า 6 พระองค์ ไม่ อยู่ ที่ นี่ แต่ ทรงเป็น ขึ้น มา
แล้ว จงระลึกถึงคําที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายเมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิ
ลี 7 ว่า ‘บุ ตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนบาป และต้องถูกตรึงที่กางเขน
และวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่� ” 8 เขาจึงระลึกถึงพระดํารัสของพระองค์ได้ 9 และ
กลับ ไปจากอุโมงค์ แล ้ว บอกเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น แก่ สาวกสิบ เอ็ด คน และคนอื่นๆ
ทัง้ หมดด้วย 10 ผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์ นั ้นแก่อัครสาวก คือมารีย์ชาวมักดาลา โยอันนา
มารีย์มารดาของยากอบ และหญิงอ่น
ื ๆที่อยู่กับเขา 11 ฝ่ายอัครสาวกไม่เชื่อ ถือว่าเป็น
คํา เหลวไหล 12 แต่ เปโตรลุก ขึ้ นว ง
ิ่ ไปถึ งอ ุ โมงค์ ก้ม ลงมองดู ก็ เห ็น แต่ ผ้า ป่านวางอยู่
ต่างหาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
1

ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส
วันนั ้นเองมีสาวกสองคนไปยังหมู่บ้านชื่อเอมมาอูส ไกลจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ประมาณสิบเอ็ดกโิ ลเมตร 14 เขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น 15 และต่อมา
เมื่อ เขากําลัง พูด ปรึกษากัน อยู่ พระเยซู เองก็ เสด็จ เข้า มาใกล้ ดําเนิ น ไปกับ เขา 16 แต่
ตาเขาฟางไปและจําพระองค์ไม่ได้ 17 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เมื่อเดินมานี่ ด้วยหน้า
โศกเศร้า ท่านโต้ตอบกันถึงเรื่องอะไร� 18 คนหนึ่ งชื่อเคลโอปัสจึงทูลถามพระองค์
ว่า “ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างด้าวในกรุ งเยรู ซาเล็มหรือ ที่ไม่รูเหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเป็น
19
ไปในวันเหล่านี้ � พระองค์ตรัสถามเขาว่า “เหตุการณ์ อะไร� เขาจึงตอบพระองค์ว่า
“เหตุการณ์ เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิเ์ ดช
ในการงานและในถ้อยคํา จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และต่อ หน้า ประชาชนทัง้ หลาย
20 และพวกปุโรหิต ใหญ่ กับ ขุนนางทัง
้ หลายของเรา ได้ มอบพระองค์ ไว้ให้ ปรับ โทษถึง
21
ตาย และตรึง พระองค์ ที่ กางเขน แต่ เราทัง้ หลายได้ หวัง ใจว่า จะเป็น พระองค์ ผู้ นั ้
นที ่ จะไถ่ ชนชาติ อิสราเอล ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สามตัง้ แต่ เหตุการณ์ นั ้น เกิด
ขึ้น 22 และยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ ได้ ทําให้เราประหลาดใจ นางได้ ไปที่ อุโมงค์
เมื่อ เวลาเช้า มืด 23 แต่ เมื่อ ไม่ พบพระศพของพระองค์ จึง มาเล่า ว่า นางได้ เห ็นนิ มิ ต
เป็น ทูต สวรรค์ และทู ตน ั ้นบอกว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ 24 บางคนที่ อยู่ กับ เราก็
ไปจนถึ งอ ุ โมงค์ และได้ พบเหมือนพวกผู้ หญิง เหล่า นั ้น ได้ บอก แต่ เขาหาได้ เห ็ นพระ
องค์ ไม่ � 25 พระองค์ ตรัส แก่ สองคนนั ้ นว ่า “โอ คนเขลา และมี ใจเฉื่ อยในการเชื่อ
บรรดาคํา ซึ่ง พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้นั้ น 26 จําเป็น ซึ่ง พระคริสต์ จะต้อง
ทนทุกข์ ทรมานอย่างนั้ น แล ้ว เข้า ในสง่า ราศี ของพระองค์ มิใช่ หรือ � 27 พระองค์
13 ดูเถิด

ลูกา 24:28
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จึง ทรงเริม
่ อธิบายพระคัมภีร ์ ที่ เล็ง ถึง พระองค์ ทุ กข้อ ให้ เขาฟัง เริม
่ ต้น ตัง้ แต่ โมเสส
และบรรดาศาสดาพยากรณ์ 28 เมื่อเขามาใกล้ หมู่บ้านที่ จะไปนั ้น พระองค์ทรงกระทํา
เหมือนจะทรงดําเนิ น เลยไป 29 เขาจึง พูด หน่วงเหนี่ ยวพระองค์ ว่า “เชิญ หยุด พั กก ับ
เรา เพราะว่าจวนเย็นแล้ว และวันกล
็ ่วงไปมาก� พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยูก
่ ับ
30
เขา ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยกับ เขา พระองค์ ทรงหยิบ ขนมปัง
ขอบพระคุณ แล ้ว หัก ส่ง ให้ เขา 31 ตาของเขาก็ หายฟางและเขาก็ รู ้จัก พระองค์ แล ้ว
พระองค์ก็อันตรธานไปจากเขา 32 เขาจึงพูดกันว่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อพระองค์
ตรัสกับเราตามทาง เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีรให้
์ เราฟังมิใช่หรือ� 33 แล้วคน
ทัง้ สองนั ้นกลุ
็ กขึ้นในโมงนั ้นเองกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคน
ชุมนุมกันอยู่พร้อมทัง้ พรรคพวก 34 กําลังพูดกันว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมา
แล้ว จริงๆ และได้ ปรากฏแก่ ซี โมน � 35 ฝ่ายสองคนนั ้น จึง เล่า ความซึ่ง เกิด ขึ้ นที ่ กลาง
ทาง 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 ท่ามกลาง
เขา และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงเป็นสุข เถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้ หลายสะดุ้ง
ตกใจกลัว คิด ว่า เห็น ผี 38 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายวุน
่ วายใจทําไม
เหตุ ไฉนความคิดสนเท่ห์จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเล่า 39 จงดู มือของ
เราและเท้าของเราว่า เป็นเราเอง จงคลําตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มเนื
ี ้ อและกระดูก
40
เหมือนท่านเห็นเรามีอยูนั
่ ้ น� เมื่อตรัสอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ทรงสําแดงพระหัตถ์
และพระบาทให้ เขาเห็น 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 ง มาถวาย
พระองค์ 43 พระองค์ ทรงรับ มาเสวยต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 44 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า
“นี่ เป็น ถ้อยคํา ของเรา ซึ่ง เราได้ บอกไว้แก่ ท่านทั้ง หลายเมื่อ เรายัง อยู่ กั บท ่า นว่า
บรรดาคํา ที่ เข ียนไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และในคัมภีร ศาสดาพยากรณ์
์
45
และในหนั งสือสดุดีกล่าวถึงเรานั้ น จําเป็นจะต้องสําเร็จ�
ครัง้ นั ้น พระองค์ทรง
บันดาลให้ใจเขาทัง้ หลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
36

คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)

พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “มี คํา เขียนไว้ อย่างนั้ นว ่า พระคริสต์ จะต้องทนทุกข์
ทรมาน และ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ในวั นที ่ สาม 47 และ จะ ต้อง ประกาศ ใน
พระนามของพระองค์ เรื่องการกลับ ใจใหม่ และเรื่องยกบาปทั่ วท ุก ประเทศ ตั้ง
ต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม 48 ท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้ น
46

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
49 และดูเถิด

เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้ นมาเหนื อท่านทั้งหลาย
แต่ ท่าน ทั้ง หลาย จง คอย อยู่ ใน กรุง เยรูซาเล็ม กว่า ท่าน จะ ได้ ประกอบ ด้วย ฤทธิ์
เดชทีม
่ าจากเบื้องบน� 50 พระองค์ จึง พาเขาออกไปถึง หมู่ บ้านเบธานี แล ้ว ทรงยก
พระหัตถ์ อวยพรเขา 51 ต่อมาเมื่อทรงอวยพรอยูนั
่ ้น พระองค์จึงไปจากเขา แล้วทรงถู
52
กรับขึ้นไปสู่ สวรรค์ เขาทัง้ หลายจึงนมัสการพระองค์ แล้วกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

ลูกา 24:53

มี ความยินดี เป็น อัน มาก
พระเจ้า เอเมน
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เขาทัง้ หลายอยู่ ในพระวิหารทุก วัน สรรเสริญ และเทิดทูน

ยอห์น 1:1
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ยอห์น 1:5

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผู้เขียนข่าวประเสริฐนี้ เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและเป็นน้ องชาย
ของยากอบ ท่านเป็นคนหนึ่ งในสามที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูคือเปโตรและ
ยากอบ ท่านเป็น สาวกที่ พระเยซู ทรงรัก ยอห์น ได้ กล ่าวถึง ตนเองว่า ท่านเป็น สาวกที่
เอนตัว ลงที่ พระทรวงของพระเยซู เป็น สาวกนั ้น ผู้ ที่ พระเยซู ทรงรัก และเป็น ผู้ ที่ พระ
เยซูทรงให้เลี้ยงดูมารดาของพระองค์
ยอห์นได้เขียนข่าวประเสริฐนี้ ข้น
ึ ภายหลังข่าวประเสริฐของมัทธิว มาระโก และลูกา
อาจเป็นประมาณปีค�ศ� 90
ท่านได้เขียนหนั งสือในพระคัมภีรใหม่
์
ไว้ห้าเล่มคือ หนังสือยอห์น จดหมายสามฉบับ
และหนั งสือวิวรณ์
ยากอบพี่ ชายของยอห์น ได้ ถู กกษั ตริย์ เฮโรดฆ่า ตาย (กิจการ บทที่ 12) หน ังสื ออ
้า งอิง หลายเล่ม ในคริสตจักรของเหล่า บรรพบุรุษ ระบุ ว่า ต่อ มายอห์น ได้ ไปเผยแพร่
พระวจนะในเมืองเอเฟซัสและได้นํานางมารียไ์ ปกับท่านด้วย ในสมัยการปกครองของ
จักรพรรดิ โดม ิเธียน ท่านได้ ถู กเนรเทศไปที่ เกาะปัทมอสและที่ นั่นเองท่านได้ เข ียน
หนั งสือ วิวรณ์ ขึ้น ท่านได้ รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัย ที่ จักรพรรดิ เทรจันทร์
เริม
่ ครองราชในปีค�ศ� 98
เราเชื่อว่า ถ้อยคําที่เขียนในข่าวประเสริฐของยอห์นตลอดทัง้ เล่มนัน
้ ได้รบ
ั การดลใจ
จากพระเจ้า อย่างแท้ จริง ยอห์น ได้ กล ่า วอ้างไว้ว่า ท่านได้ เข ียนในลักษณะเป็น คํา พูด
ยาวๆ ชนิดคําต่อคําจากพระเยซู และคนอื่นๆพระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็น
แต่ผู้บันทึกคํา เหล่านั ้น
เป้าหมายเบื้องต้นของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์น ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า พระเยซู
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า (ยน 20:31) หนังสือยอห์นนี้ ได้มุ่งไปที่คําตรัสของ
พระเยซู มากกว่า กิจการของพระองค์ เก ื อบจะครึง่ หนึ่ ง ของข่าวประเสริฐ แห่ง หนั งสือ
ยอห์นเป็นคําตรัสโดยตรงจากพระเยซู
โครงการแห่งความรอดได้รบ
ั การกล่าวถึงมากและชัดเจนที่สุดในข่าวประเสริฐของ
ยอห์นมากกว่าที่อ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47)
ทุกคนที่ จะเอาชนะวิญญาณจิตทัง้ หลายเพื่อพระคริสต์จะต้องเน้ นถึงความรอดเช่นก
ัน ผู้ ใดที่ วางใจในองค์ พระคริสต์ และยอมพึ่ง ในพระองค์ สําหรับ ความรอด ผู้ นั ้น จะได้
รับการบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า
ในเริม
่ แรกนั ้น พระวาทะทรงเป็น อยู่ แล้ว และพระวาทะทรงอยู่ กับ พระเจ้า และ
พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 2 ในเริม
่ ับพระเจ้า
่ แรกนั ้นพระองค์นั้นทรงอยูก
1

พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด

3 พระองค์ ทรงสร้างสิง
่ ทัง้ ปวงขึ้นมา

และในบรรดาสิง่ ที่ เป็นมานั ้น ไม่มีสักสิง่ เดียว
ที่ ได้ เป็น มานอกเหนื อ พระองค์ 4 ในพระองค์ มี ชว
ิ และชี วิ ตน ัน
้ เป็น ความสว่างของ
ี ต
มนุษย์ทัง้ ปวง 5 ความสว่างนั ้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ เข้าใจความ
สว่างไม่

ยอห์น 1:6
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ยอห์น 1:28

ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

มี ชายคนหนึ่ ง ที่ พระเจ้า ทรงใช้ มา ชื่อ ยอห์น 7 ท่านผู้ นี้ มาเพื่อ เป็น พยาน เพื่อ เป็น
พยานถึงความสว่างนั ้น เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้ มี ความเชื่อเพราะท่าน 8 ท่านไม่ ใช่ความ
สว่างนั ้น แต่ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั ้น 9 เป็นความสว่างแท้นั ้น ซึ่งส่อง
สว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก 10 พระองค์ทรงอยูใ่ นโลก และพระองค์ได้ทรงสร้างโลก
และโลกหาได้รู จั
้ กพระองค์ไม่
6

พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ

พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง พวกของพระองค์ และพวกของพระองค์ นั้น หาได้ ต้อนรับ
พระองค์ไม่ 12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอํานาจให้เป็น
บุตรของพระเจ้า คือ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระนามของพระองค์ 13 ซึ่ งม ิ ได้ เก ิด จากเลื
อด หรือความประสงค์ของเนื้ อหนั ง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
11

พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์

และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเราทัง้ หลาย
ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่าราศีอน
ั สมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระ
บิดา� บริบูรณ์ ด้วยพระคุณและความจริง
14 พระวาทะได้ ทรงสภาพของเนื้ อหนั ง

คําพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก 3:1-18)

ยอห์น ได้ เป็น พยาน ถึง พระองค์ และ ร้อง ประกาศ ว่า “นี่ แหละ คือ พระองค์ ผู้ ที่
ข้าพเจ้า ได้ กล ่าวถึงว่า พระองค์ ผู้ เสด็จ มาภายหลัง ข้าพเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า
เพราะว่าพระองค์ ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า� 16 และเราทัง้ หลายได้ รบ
ั จากความบริบู
รณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ 17 เพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญั
ติ นั ้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซู คริสต์ 18 ไม่มีใครเคยเห็น
พระเจ้า ใน เวลา ใด เลย พระ บุตร องค์ เดียว ที่ บังเกิด มา ผู้ ทรง สถิต ใน พระ ทรวง ของ
พระบิดา พระองค์ ได้ ทรงสําแดงพระเจ้า แล้ว 19 นี่ แหละเป็น คํา พยานของยอห์น เมื่อ
พวกยิว ส่ง พวกปุโรหิต และพวกเลวีจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไปถามท่านว่า “ท่านคือ ผู้ ใด �
20 ท่านได้ ยอมรับ และมิ ได้ ปฏิเสธ แต่ ได้ ยอมรับ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ พระคริสต์� 21 เขา
ทัง้ หลายจึงถามท่านว่า “ถ้าเช่นนั ้นท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอลียาห์หรือ� ท่านตอบ
ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ เอลี ยาห์� “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น หรือ� และท่านตอบว่า
“มิได้� 22 คนเหล่านั ้นจึงถามท่านว่า “ท่านเป็นใคร เพื่อเราจะได้ตอบผูที
้ ่ใช้เรามา ท่าน
23
กล่าวว่าท่านเป็นใคร� ท่านตอบว่า “เราเป็นเสียงของผูที
้ ่ร้องในถิน
่ ทุรกันดารว่า ‘จง
กระทํา มรรคาขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ตรงไป� ตามที่ อิส ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล
่าวไว้� 24 ฝ่ายผูที
้ ่ได้รับใช้มานน
ั ้ เป็นของพวกฟาริสี 25 เขาเหล่านั ้นกได้
็ ถามท่านว่า “ถ้า
ท่านไม่ใช่พระคริสต์ หรือเอลี ยาห์ หรือศาสดาพยากรณ์ ผู้นั ้นแล้ว ทําไมท่านจึงทําพิธี
บัพติศมา� 26 ยอห์นได้ตอบเขาเหล่านั ้นว่า “ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยนํ้า แต่มีพระองค์
หน่งึ ซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั ้น ท่านไม่รู จ
้ ัก 27 พระองค์นั ้นแหละ ผู้เสด็จมาภาย
หลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า แม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้า
ก็ ไม่ บังควรที่ จะแก้� 28 เหตุการณ์ นี้ เก ิดขึ้ นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น
อันเป็นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่
15

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)

ยอห์น 1:29

133

ยอห์น 1:51

วั นร ุ่ง ขึ้น ยอห์น เห็น พระเยซู กําลัง เสด็จ มาทางท่าน ท่านจึง กล่าวว่า “จงดู พระ
เมษโปดกของพระเจ้า ผู้ ทรงรับ ความผิด บาปของโลกไปเสีย 30 พระองค์ นี้ แหละที่
ข้าพเจ้าได้ กล่าวว่า ‘ภายหลังข้าพเจ้าจะมี ผู้หน่งึ เสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะ
ว่า พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้า เองก็ ไม่ ได้ รู จั
้ ก พระองค์ แต่ เพื่อ ให้
พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ พวกอิสราเอล ข้าพเจ้า จึง ได้ มาให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า�
32 และยอห์นกล่าวเป็ นพยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลง
มาจากสวรรค์ และทรงสถิตบนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่พระองค์ ผู้
ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยนํ้า พระองค์นั ้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เมื่อเจ้าเห็น
พระวิญญาณเสด็จ ลงมาและสถิต อยู่ บนผู้ ใด ผู้ นั ้น แหละเป็น ผู้ ให้ บัพ ติศ มาด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์� 34 และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้ว และได้เป็นพยานว่า พระองค์นี้ แหละ
เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
29

พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร
รุ ง่ ขึ้ นอ ีก วัน หนึ่ ง ยอห์ นกํา ลัง ยืน อยู่ กับ สาวกของท่านสองคน 36 และท่านมอง
ดู พระเยซู ขณะที่ พระองค์ ทรงดําเนิ น และกล่าวว่า “จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า�
37 สาวก สอง คน นั ้น ได้ยน
ิ ท่าน พูด เช่น นี้ เขา จึง ติดตาม พระ เยซู ไป 38 พระ เยซู ทรง
เหลียวหลัง และทอดพระเนตรเห็น เขาตามพระองค์ มา จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านหา
อะไร� และเขาทัง้ สองทูล พระองค์ ว่า “รับ บี� (ซึ่ง แปลว่า อาจารย์� “ท่านอยู่ ที่ไหน �
39 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “มาดูเถิด� เขาก็ ไปและเห็นที ่ซ่ึงพระองค์ ทรงอาศัยและ
วันนั ้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์ เพราะขณะนั ้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว 40 คนหนึ่ งใน
สองคนที่ ได้ ยิน ยอห์ นพูด และได้ ติ ดตามพระองค์ ไปนั ้น คื ออ ัน ดรู ว ์น้องชายของซี โม
นเปโตร 41 แล้วอันดรู วก็
์ ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้พบพระ
เมสสิ ยาห์แล้ว � ซึ่ง แปลว่า พระคริสต์ 42 อัน ดรู ว ์จึง พาซี โมนไปเฝ้า พระเยซู และเมื่อ
พระเยซู ทรงทอดพระเนตรเขาแล้ว จึง ตรัสว ่า “ท่านคือ ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เขา
จะเรียกท่า นว่าเคฟาส� ซึ่ง แปลว่า ศิ ลา 43 วั นร ุ่ง ขึ้น พระเยซู ตัง้ พระทัย จะเสด็จ ไป
ยัง แคว้น กาลิ ลี และพระองค์ ทรงพบฟี ลิป จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามา� 44 ฟี
ลิ ปมาจากเบธไซดา เมืองของอัน ดรู ว ์และเปโตร 45 ฟี ลิป ไปหานาธานาเอลและบอก
เขาว่า “เราได้ พบพระองค์ ผู้ที่ โมเสสได้ กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่ พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้ กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ บุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถาม
เขาว่า “สิ ่ งด ี อน
ั ใดจะมาจากนาซาเร็ธ ได้ หรือ � ฟี ลิ ป ตอบเขาว่า “มาด ู เถิด � 47 พระ
เยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสถึงเรือ
่ งตัวเขาว่า “ดูเถิด ชน
อิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย� 48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรง
รู จ
้ ัก ข้า พระองค์ ได้ อย่างไร � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ก่อนที่ ฟี ลิป จะเรียกท่าน เมื่อ
ท่านอยู่ ที่ ใต้ ต้น มะเดื่อ นั้ น เราเห็น ท่าน� 49 นาธานาเอลทูล ตอบพระองค์ ว่า “รับ บี
พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ของชนชาติ อิสราเอล
� 50 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็น ท่านอยู่ ใต้ ต้น มะเดื่อ
นั้ น ท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ ใหญ่กว่าน้นอ
ั ีก� 51 และพระองค์ตรัส
กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ภายหลัง ท่านจะได้ เห ็ นท้ องฟ้า
เปิดออก และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่ หนื อบุตรมนุษย์�
35

ยอห์น 2:1

134

2

ยอห์น 2:25

งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
วัน ที่ สามมี งานสมรสที่ หมู่ บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และมารดาของพระเยซู ก็ อยู่ ที่
นั ่น 2 พระเยซู และสาวกของพระองค์ ได้ รับ เชิญ ไปในงานนั ้น 3 เมื่อ นํ้า องุน
่ หมดแล้ว
มารดาของพระเยซู ทูลพระองค์ ว่า “เขาไม่มีน้าํ องุน
่ � 4 พระเยซู ตรัสกับนางว่า “หญิง
เอ๋ย ข้าพเจ้า เกีย
่ วข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้า ยัง ไม่ มาถึง � 5 มารดา
ของพระองค์ จึง บอกพวกคนใช้ ว่า “ท่านจะสัง่ พวกเจ้า ให้ ทํา สิง่ ใด ก็ จงกระทํา ตาม
เถิด� 6 มีโอ่งหินตัง้ อยู่ที่นั ่นหกใบตามธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิว จุน้าํ ใบละสี่หา้
ถัง 7 พระเยซูตรัสสง
ั ่ เขาว่า “จงตักนํ้าใส่โอ่งให้เต็มเถิด� และเขาก็ตักนํ้าใส่โอ่งเต็ม
8
เสมอปาก แล้วพระองค์ตรัสสง
ั ่ เขาว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้
9 เมื่อเจ้าภาพชิมน้า
ํ ที่กลายเป็นนํ้าองุน
่ แล้ว และไม่รูว่้ ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักนํ้านั ้
10
นรู้� เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดกับเขาว่า “ใครๆเขาก็เอานํ้าองุน
่ อย่างดีมา
ให้ก่อน และเมื่อได้ด่ ืมกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บน้าํ องุน
่ อย่างดีไว้จนถึ
งบัดนี้ � 11 การอัศจรรย์ครัง้ แรกนี้ พระเยซูได้ทรงกระทําที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และ
ได้ทรงสําแดงสง่าราศีของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้เชื่อในพระองค์ 12 ภาย
หลังเหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พรอ
้ มกับมารดาและน้ อง
ชายและสาวกของพระองค์ และอยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
1

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

เท ศกาลปัส กา ของ พวก ยิว ใกล้ เข ้า มา แล้ว และ พระ เยซู เสด็จ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 14 ในพระวิหารพระองค์ ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา และคน
รับแลกเงินนั ่งอยู่ 15 เมื่อพระองค์ทรงเอาเชือกทําเป็นแส้ พระองค์ทรงไล่ คนเหล่านั ้น
พร้อมกับแกะและวัวออกไปจากพระวิหาร และทรงเทเงินของคนรับแลกเงินและควํา่
โต๊ะ 16 และพระองค์ ตรัสแก่ บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่านี้ ไปเสีย อย่า
ทํา พระนิ เวศของพระบิดาเราให้ เป็ นที ่ ค้าขาย � 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึก
ขึ้น ได้ ถึง คํา ที่ เข ียนไว้ ว่า ‘ความร้อนใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้น ข้า
พระองค์� 18 พวกยิวจึงทูลพระองค์ ว่า “ท่านจะแสดงหมายสําคัญอะไรให้เราเห็น ว่า
ท่านมี อาํ นาจกระทํา การเช่น นี้ ได้ � 19 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “ทําลาย
วิหาร นี้ เสีย แล ้ว เรา จะ ยก ขึ้น ใน สาม วัน� 20 พวก ยิว จึง ทูล ว่า “พระ วิหาร นี้ เขา
สร้างถึง สี่ สิ บหกปี จึง สําเร็จ และท่านจะยกขึ้น ใหม่ ในสามวัน หรือ� 21 แต่ พระวิหาร
ที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น คือ พระกายของพระองค์ 22 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น
มาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึก ได้ วา่ พระองค์ ได้ ตรัสด ัง นี้ ไว้แก่
เขา และเขาก็ เชื่อ พระคัมภีร แ
์ ละพระดํารัส 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 ใน
พระนามของพระองค์ เมื่อเขาได้ เห็นการอัศจรรย์ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา 24 แต่ พระ
เยซูมิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั ้น เพราะพระองค์ทรงรู จ
้ ักมนุษย์ทุกคน 25 และไม่
มี ความจํา เป็ นที ่ จะมี พยานในเรือ
่ งมนุษย์ ด้วยพระองค์ เองทรงทราบว่า อะไรมี อยู่ ใน
มนุษย์
13

3
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1 มีชายคนหนึ่ งในพวกฟาริสีชื่อนิ โคเดมัสเป็ นขุนนางของพวกยิว 2 ชายผู้นี้ ได้มาหา

พระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า “รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยูว
่ า่ ท่านเป็นครู
ที่ มาจากพระเจ้า เพราะไม่ มีผู้ใดกระทําการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้ กระทํานั ้นได้ นอกจาก
ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย� 3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้ บังเกิดใหม่ ผู้นั้ นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ � 4 นิ โค
เดมัสทูลพระองค์ว่า “คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์มารดาครัง้ ที่
สองและบังเกิดใหม่ได้หรือ� 5 พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้า
ผู้ ใดไม่ ได้ บังเกิด จากนํ้า และพระวิญญาณ ผู้ นั้ น จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า
ไม่ ได้ 6 ซึ่ งบ ัง เกิด จากเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เนื้ อ หนั ง และซึ่ งบ ัง เกิด จากพระวิญญาณก็
คือ จิต วิญญาณ 7 อย่า ประหลาดใจที่ เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิด ใหม่ 8 ลม
ใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้ น และท่านได้ยน
ิ เสียงลมนั้ น แต่ท่านไม่รูว่
้ าลม
มาจากไหนและไปทีไหน
่
คนทีบ
่ ังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้ นทุกคน� 9 นิ
โคเดมัส ทูล พระองค์ ว่า “เหตุการณ์ อย่างนี้ จะเป็น ไปอย่างไรได้� 10 พระเยซู ตรัส ตอบ
เขาว่า “ท่านเป็น อาจารย์ ของชนอิสราเอล และยัง ไม่ เข ้า ใจสิ่ง เหล่า นี้ หรือ 11 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านว่า พวกเราพูด สิ่ง ที่ เรารู ้ และเป็น พยานถึง สิ่ง ที่ เราได้ เห็น
และท่านหาได้ รบ
ั คํา พยานของเราไม่ 12 ถ้า เราบอกท่านถึง สิ่ง ฝ่ายโลกและท่าน
ไม่เชื่อ ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้ อย่างไร 13 ไม่มีผู้ใดได้ ข้น
ึ
ไปสู่ สวรรค์ นอกจากท่านที่ ลงมาจากสวรรค์ คื อบ ุ ตรมนุษย์ ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์
นั้ น 14 โมเสสได้ยกงูข้น
ึ ในถิ่นทุรกันดารฉั นใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉั นนั้ น
15 เพื่อผูใ
้ ดทีเ่ ชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนริ น
ั ดร์ 16 เพราะว่าพระเจ้าทรง
รักโลก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่
เชื่อในพระบุตรนั้ นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 17 เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้
พระบุตรของพระองค์ เข ้า มาในโลกเพื่อ จะพิพากษาโลก แต่ เพื่อ ช่วยโลกให้ รอด
โดยพระบุตรนั้ น 18 ผู้ ที่ เชื่อ ในพระบุตรก็ ไม่ ต้องถูก พิพากษาลงโทษ แต่ ผู้ ที่ มิได้
เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์
เดียวที่ บังเกิด จากพระเจ้า 19 หลัก ของการพิพากษามี อย่างนี้ คือ ความสว่างได้
เข ้า มาในโลกแล้ว แต่ มนุษย์ได้ รัก ความมืด มากกว่า รัก ความสว่าง เพราะกิจการ
ของเขาชั่ว 20 เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง และไม่มาถึงความ
สว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทําของตนจะถูกตําหนิ 21 แต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริ
งก ็ มาสู่ ความสว่าง เพื่อ จะให้การกระทํา ของตนปรากฏว่า ได้ กระทํา การนั้ น โดย
พึ่งพระเจ้า�
คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระ เยซู ก็ เสด็จ เข้าไป ใน แคว้น ยู เดี ยก ับ สาวก ของ
พระองค์ และทรงประทั บท ี่นั่ นก ับ เขา และให้ บัพ ติศ มา 23 ยอห์ นก ็ ให้ บัพ ติศ มาอยู่ ที่
อายโนนใกล้ หมู่ บ้านสาลิ ม เหมือนกัน เพราะที่ นั่ นม ี น้ํา มาก และผู้คนก็ พากัน มารับ
บัพติศมา 24 เพราะยอห์นยังไม่ติดคุก 25 เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอห์
นกับพวกยิวเรือ
่ งการชําระ 26 สาวกของยอห์นจึง ไปหายอห์นและพูดว่า “รับบี ท่านที่
อยู่กับอาจารย์ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั ้น ดูเถิด ท่านผู้
นั ้น ให้ บัพ ติศ มาและคนทัง้ ปวงก็ พากัน ไปหาท่าน� 27 ยอห์น ตอบว่า “มนุษย์ จะรับ สิง่
22
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ใดไม่ ได้ นอกจากที่ ทรงประทานจากสวรรค์ ให้เขา 28 ท่านทัง้ หลายเองก็ ได้ เป็น พยาน
ของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า ได้ พูด ว่า ข้าพเจ้า มิ ใช่ พระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระบัญชา
29
ให้นําเสด็จพระองค์ ท่านที่มีเจ้าสาวนั ่นแหละคือเจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยน
ื
ฟังเจ้าบ่าว ก็ ชื่นชมยินดี อย่างยิง่ เมื่อได้ยน
ิ เสียงของเจ้าบ่าว ฉะนั ้นความปี ติ ยินดี ของ
ข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ ยมแล้ว 30 พระองค์ต้องทรงยิง่ ใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�
ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ
พระองค์ ผู้ เสด็จ มาจากเบื้องบนทรงเป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก สิง่ ผู้ ที่ มาจากโลกก็ เป็น
ฝ่ายโลกและพูด ตามอย่างโลก พระองค์ ผู้ เสด็จ มาจากสวรรค์ ทรงเป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก
สิง่ 32 พระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิง่ ซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นและได้ยิน แต่ไม่มีผู้
ใดรับคําพยานของพระองค์ 33 ผูที
้ ่รับคําพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่า พระเจ้า
34
ทรง สัตย์ จริง
เพราะ พระองค์ ผู้ ที่ พระเจ้า ทรง ใช้ มาน ัน
้ ทรง กล่าว พระ วจนะ ของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจํากัดแด่ พระองค์ 35 พระ
บิดาทรงรัก พระบุตรและทรงมอบทุก สิง่ ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ 36 ผู้ ที่ เชื่อ ในพระ
บุตรก็มีชีวิตนริ น
ั ดร์ ผูที
้ ่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวต
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตก
อยูก
่ ับเขา
31

4
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบว่า พวกฟาริสี ได้ ยิ นว ่า พระเยซู ทรงมี
สาวกและให้ บัพ ติศ มามากกว่า ยอห์น 2 (แม้ว ่า พระเยซู ไม่ ได้ ทรงให้บัพ ติศ มาเอง แต่
สาวกของพระองค์ เป็น ผู้ ให้) 3 พระองค์ จึง เสด็จ ออกจากแคว้น ยู เดีย และกลับ ไปยัง
แคว้น กาลิ ลี อีก 4 พระองค์ จํา ต้องเสด็จ ผ่านแคว้น สะมาเรีย 5 พระองค์ จึง เสด็จ ไปถึง
เมืองหนึ่ งชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตน
1

หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ
บ่อน ้าํ ของยาโคบอยู่ ที่ นั่น พระเยซู ทรงดําเนิ น ทางมาเหน็ ดเหนื่ อยจึง ประทับ บน
ขอบบ่อ นั ้น เป็น เวลาประมาณเที่ยง 7 มี หญิง ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซู
ตรัสกับนางว่า “ขอน้ า
ํ ให้เราดื่มบ้าง� 8 (ขณะนั ้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหาร
9
ในเมือง� หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอนํ้าดื่มจากดิฉัน
ผู้ เป็น หญิง สะมาเรีย เพราะพวกยิว ไม่ คบหาชาวสะมาเรีย เลย� 10 พระเยซู ตรัส ตอบ
นางว่า “ถ้า เจ้า ได้ รู จั
้ ก ของประทานของพระเจ้า และรูจ
้ ัก ผู้ที่พู ดก ับ เจ้า ว่า ‘ขอน้ า
ํ
ให้เราดื่มบ้าง� เจ้าจะได้ขอจากท่านผูนั
้ ้ น และท่านผูน
้ ้ั นจะให้น้ ําประกอบด้วยชีวต
ิ
แก่เจ้า� 11 นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ท่านไม่มีถังตัก และบ่อนี้ ก็ลึก ท่านจะได้
นํ้าประกอบด้วยชีวตน
ิ น
ั ้ มาจากไหน 12 ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูได้
้
ให้บ่อน้าํ นี้ แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้ รวมทังบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของท่าน
ด้วย�
6

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน
พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ผู้ ใดที่ ด่ ื มน ้ า
ํ นี้ จะกระหายอีก 14 แต่ ผู้ ใดที่ ด่ ื มน ้ า
ํ
ซึ่ง เราจะให้ แก่ เขานั้ น จะไม่ กระหายอีก เลย แต่ นํ้า ซึ่ง เราจะให้ เขานั้ น จะบังเกิด
เป็น บ่อนํ้า พุ ในตัว เขาพลุ่ง ขึ้น ถึง ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์� 15 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า
คะ ขอน ้าํ นั ้น ให้ ดิ ฉั น เถิด เพื่ อด ิ ฉัน จะได้ ไม่ กระหายอีก และจะได้ ไม่ ต้องมาตัก ที่ นี่
13
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� 16 พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “ไปเรียกสามี ของเจ้า มานี่ เถิด � 17 นางทูล ตอบว่า
“ดิ ฉั น ไม่ มี สามี ค่ะ � พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เจ้ าพูด ถูก แล้ วว ่า ‘ดิ ฉั น ไม่ มี สามี �
18 เพราะเจ้า ได้ มี สามี ห้า คนแล้ว และคนที่ เจ้ ามี อยู่ เดีย
๋ วนี้ ก็ ไม่ใช่ สามี ของเจ้า
เรื่องนี้ เจ้าพูดจริง� 19 นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ดิฉั นเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษ ของพวกเรานมัสการที่ ภู เขานี้ แต่ พวกท่านว่า สถาน
ที่ ที่ ควรนมัสการนั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม� 21 พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย เชื่อ
เราเถิด จะมี เวลาหนึ่ ง ที่ พวกเจ้า จะมิ ได้ ไหว้ นม ัส การพระบิดาเฉพาะที่ ภู เขานี้
หรือ ที่ กรุ งเยรูซาเล็ม 22 ซึ่ง พวกเจ้า นมัสการนั้ น เจ้า ไม่ รูจ
้ ัก ซึ่ง พวกเรานมัสการ
เรารู ้จัก เพราะความรอดนั้ น เนื่ องมาจากพวกยิว 23 แต่ เวลานั้ น ใกล้ เข ้า มาแล้ว
และบัดนี้ ก็ ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ ที่ นม ัส การอย่างถูก ต้อง จะนมัสการพระบิ ดาด ้วย
จิต วิญญาณและความจริง เพราะว่า พระบิดาทรงแสวงหาคนเช่น นั้ น นมัสการ
พระองค์ 24 พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผูที
้ นม
่ ัสการพระองค์ต้องนมัสการ
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง� 25 นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉั นทราบว่าพระเมสสิยาห์
ที่ เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชีแ
้ จงทุกสิง่ แก่
26
27
เรา� พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราทีพู
่ ดกับเจ้าคือท่านผูนั
้ ้ น�
ขณะนั ้นสาวกของ
พระองค์ก็มาถึง และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผูหญิ
้
ง แต่ไม่มีใครถาม
ว่า “พระองค์ทรงประสงค์อะไร� หรือ “ทําไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนาง� 28 หญิง
นั ้น จึง ทิง้ หม้อ นํ้า ไว้ และเข้าไปในเมืองและบอกคนทัง้ ปวงว่า 29 “มาด ู ท่านผู้ หน ่งึ ที่
เล่า ถึง สิง่ สารพัด ซึ่ง ฉั น ได้ กระทํา ท่านผู้ นี้ มิใช่ พระคริสต์ หรือ � 30 คนทัง้ หลายจึง พา
กัน ออกจากเมืองไปหาพระองค์ 31 ในระหว่างนั ้น พวกสาวกทูล เชิญ พระองค์ ว่า “พระ
อาจารย์ เจ้าข้า เชิญ รับ ประทานเถิด� 32 แต่ พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เรามี อาหารรับ
ประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู�
้ 33 พวกสาวกจึงถามกั นว่า “มีใครเอาอาหารมาถวาย
พระองค์ แล ้ว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “อาหารของเราคือ การกระทํา ตาม
พระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทําให้งานของพระองค์สําเร็จ 35 ท่านทั้ง
หลายว่า อีกสีเ่ ดือนจะถึงฤดูเกีย
่ วข้าวมิใช่หรือ ดูเถิด เราบอกท่านทั้งหลายว่า เงย
หน้า ขึ้น ดู นาเถิด ว่า ทุ่ง นาก็ขาว ถึง เวลาเกีย
่ วแล้ว 36 คนที ่ เก ย
ี่ วก็กําลัง ได้ รบ
ั ค่า
จ้าง และกําลังสํ่าสมพืชผลไว้สา
ํ หรับชีวตน
ิ ร
ิ น
ั ดร์ เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกีย
่ วจะ
ชื่นชมยินดี ด้วยกัน 37 เพราะในเรื่องนี้ คํา ที่ กล ่าวไว้นี้ เป็น ความจริง คือ ‘คนหนึ่ ง
หว่านและอีก คนหนึ่ ง เกีย
่ ว� 38 เราใช้ ท่านทั้ง หลายไปเกีย
่ วสิ่ง ที่ ท่านมิ ได้ ลงแรง
ทํา คนอื่นได้ลงแรงทํา และท่านได้ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรียเป็
นอันมากที่มาจากเมืองนั ้นได้เชื่อในพระองค์ เพราะคําพยานของหญิงผูนั
้ ้น ที่วา่ “ท่าน
เล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา�
ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก

40 ฉะนั ้นเมื่อชาวสะมาเรียมาถึงพระองค์ เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยก
ู่ ับเขา

และพระองค์ ก็ ประทั บท ี่ นั่น สองวัน 41 และคนอื่น เป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ เพราะพระดํารัส
ของพระองค์ 42 เขาเหล่า นั ้น พู ดก ับ หญิง นั ้ นว ่า “ตัง้ แต่ นี้ ไปที่ เราเชื่อ นั ้ นม ิ ใช่เพราะคํา
ของเจ้า แต่เพราะเราได้ยน
ิ เอง และเรารูแน่
้ ว่าท่านองค์นี้ เป็นผูช
้ ว
่ ยโลกให้รอด คือพระ
43
คริสต์� ครัน
้ ล่วงไปสองวัน พระองค์ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลี 44 เพราะ
พระเยซู เองทรงเป็น พยานว่า “ศาสดาพยากรณ์ ไม่ ได้ รับ เกียรติ ในบ้านเมืองของตน�
45 ฉะนั ้นเมื่อพระองค์ เสด็จไปถึงแคว้นกาลิ ลี ชาวกาลิ ลีได้ ต้อนรับพระองค์ เพราะเขา
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ได้เหน
็ ทุกสิง่ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําในเทศกาลเลี้ยง ณ กรุงเยรู ซาเล็ม เพราะเขาทัง้
หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั ้นด้วย
ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
46 ฉะนั ้นพระเยซูจึงได้เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีอีก อันเป็ นที่ซ่ึงพระองค์
ทรงกระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น นํ้า องุน
่ และที่ เมืองคาเปอรนาอุ ม มี ขุนนางคนหนึ่ ง บุ ตร
47
ชายของท่านป่วยหนั ก เมื่อ ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยซู ได้ เสด็จ มาจากแคว้น ยู เดีย
ไปยังแคว้นกาลิ ลีแล้ว ท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ ให้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตน
เพราะบุตรจวนจะตายแล้ว 48 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พวกท่านไม่ เห ็น หมาย
สําคัญและการมหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ� 49 ขุนนางผูน
้ ั ้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์
50
เจ้าข้า ขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตาย� พระเยซูตรัสกับท่านว่า “กลับ
ไปเถิด บุตรชายของท่านจะไม่ตาย� ท่านก็เชื่อพระดํารัสที่พระเยซูตรัสกับท่าน จึง
ทูล ลาไป 51 ขณะที่ ท่านกลับไปนั ้น พวกผู้ รับใช้ของท่านได้ มาพบและเรียนท่านว่า “บุ
ตรชายของท่านหายแล้ว� 52 ท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลาขึ้นนั ้น และพวกผูรั
้ บ
ใช้ก็เรียนท่านว่า “ไข้หายเมื่อวานนี้ เวลาบ่ายโมง� 53 บิดาจึงรู ว้ า่ ชัว่ โมงนั ้นเป็นเวลาที่
พระเยซูได้ตรัสกับตนว่า “บุตรชายของท่านจะไม่ตาย� และท่านเองก็เชื่อพร้อมทัง้
ครัวเรือนของท่านด้วย 54 นี่ เป็นการอัศจรรย์ที่สองซึ่งพระเยซูทรงกระทํา เมื่อพระองค์
เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี

5
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา
หลัง จา กนั ้ นก ็ ถึง เทศกาล เลี้ยง ของ พวก ยิว และ พระ เยซู ก็ เสด็จ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 2 ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มท ี่ รม
ิ ประตู แกะมี สระอยู่ สระหนึ่ ง ภาษาฮีบรู เรียกสระ
นั ้นว่า เบธซาธา เป็ นที่ซ่ึงมีศาลาห้าหลัง 3 ในศาลาเหล่านั ้นมีคนป่วยเป็ นอันมากนอน
อยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอมแห้ง กําลัง คอยนํ้า กระเพื่ อม 4 ด้วยมี ทูต สวรรค์ องค์
หน ่งึ ลงมากวนนํ้า ในสระนั ้น เป็ นคร ง
ั ้ คราว เมื่อ นํ้า กระเพื่อมนั ้น ผู้ ใดก้าวลงไปในนํ้า
ก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั ้น 5 ที่นั ่ นมีชายคนหนึ่ งป่วยมาสามสิบแปดปี แล้ว
6 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรคนนั ้นนอนอยู่และทรงทราบว่า เขาป่ วยอยู่อย่างนั ้นนาน
แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าปรารถนาจะหายโรคหรือ� 7 คนป่วยนั ้น ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อ นํ้า กําลัง กระเพื่อมนั ้น ไม่มี ผู้ ใดที่ จะเอาตัว ข้าพเจ้า ลงไป
ในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่นกล
็ งไปก่อนแล้ว� 8 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จง
ลุก ขึ้น ยกแคร่ของเจ้า และเดิน ไปเถิด� 9 ในทันใดนั ้น คนนั ้ นก ็ หายโรค และเขาก็
ยกแคร่ของเขาเดิน ไป วัน นั ้น เป็ นว ัน สะบาโต 10 ดัง นั ้น พวกยิว จึง พู ดก ับ ชายที่ หายโร
คนั ้ นว ่า “วัน นี้ เป็ นว ัน สะบาโต ที่ เจ้ าแบกแคร่ไปนั ้ นก ็ ผิด พระราชบัญญั ติ � 11 คนนั ้น
จึง ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ท่านที่ รก
ั ษาข้าพเจ้า ให้ หายโรคได้ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงยกแคร่
ของเจ้าแบกเดินไปเถิด� ” 12 เขาเหล่านั ้นถามคนนั ้นว่า “คนที่สัง่ เจ้าว่า ‘จงยกแคร่
ของเจ้า แบกเดิน ไปเถิด� นั ้น เป็น ผู้ ใด � 13 คนที ่ ได้ รับ การรักษาให้หายโรคนั ้น ไม่ รู ้
ว่า เป็น ผู้ ใด เพราะพระเยซู เสด็จ หลบไปแล้ว เนื่ องจากขณะนั ้ นม ี คนอยู่ ที่ นั ่น เป็ นอ ัน
มาก 14 ภายหลังพระเยซู ได้ทรงพบคนนั ้นในพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เจ้า
หายโรคแล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนั้ นเหตุ รา
้ ยกว่านั้ นจะเกิ ดกับเจ้า� 15 ชายคนนั ้
นก ็ ได้ ออกไปและบอกพวกยิวว ่า ท่านที่ ได้ รักษาเขาให้หายโรคนั ้น คือ พระเยซู 16 เหตุ
1
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ฉะนั ้น พวกยิว จึง ข่มเหงพระเยซู และแสวงหาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ เพราะพระองค์
ทรงกระทําเช่นนั ้นในวันสะบาโต 17 แต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “พระบิดาของเราก็ยง
ั
18
ทรงกระทํา การอยู่จนถึ งบ ัด นี้ และเราก็ทํา ด้วย�
เหตุ ฉะนั ้น พวกยิว ยิง่ แสวงหา
โอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ มิใช่ เพราะพระองค์ ล่วงกฎวัน สะบาโตเท่านั ้น แต่ ยัง ได้ เรียก
พระเจ้า ว่า เป็น บิดาของตนด้วย ซึ่ง เป็นการกระทํา ตนเสมอกับ พระเจ้า 19 ดัง นั ้น พระ
เยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า พระบุตรจะกระทํา สิ่ง
ใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้ เห็นพระบิดาทรงกระทํา เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรง
กระทํา สิ ่ง นั้ น พระบุตรจึง ทรงกระทํา ด้วย 20 เพราะว่า พระบิดาทรงรัก พระบุตร
และทรงสําแดงให้ พระบุตรเห็น ทุก สิ่ง ที่พระองค์ ทรงกระทํา และพระองค์ จะทรง
สําแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ันอีก เพื่อท่านทั้งหลายจะประหลาดใจ
21 เพราะพระบิดาทรงทําให้ คนที ่ ตายแล้ว ฟื้นขึ้น มาและมี ชี วิต ฉั นใด ถ้า พระบุตร
ปรารถนาจะกระทํา ให้ ผู้ ใดมี ชีวิตก ็ จะกระทํา เหมือนกัน ฉั น นั้ น 22 เพราะว่า พระบิ
ดาม ิ ได้ ทรงพิพากษาผู้ ใด แต่ พระองค์ ได้ ทรงมอบการพิพากษาทั้ง สิ้น ไว้ กับ พระ
บุตร 23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนทีเ่ ขาถวายเกียรติแด่
พระบิดา ผูใดไม่
้
ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผูนั
้ ้ นกไม่
็ ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรง
ใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคําของเราและ
เชื่อ ในพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา ผู้ นั้ นก ็ มี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ และไม่ ถู กพิพากษา แต่ ได้
ผ่านพ้น ความตายไปสู่ ชี วิต แล้ว 25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า เวลา
ที่ กําหนดนั้ น ใกล้ จะถึง แล้ว และบัดนี้ ก็ ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ ที่ ตายแล้ว จะได้ยน
ิ พระ
26
สุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวต
ิ
เพราะว่าพระ
บิดาทรงมี ชีวิต ในพระองค์ เองฉั นใด พระองค์ ก็ได้ ทรงประทานให้ พระบุ ตรม ี ชีวิต
ในพระองค์ฉั นนั้ น 27 และได้ทรงประทานให้พระบุ ตรมีสิทธิอํานาจที่จะพิพากษา
ด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ
อย่า ประหลาดใจในข้อ นี้ เลย เพราะใกล้ จะถึง เวลาที่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในอุโมงค์
ฝัง ศพ จะ ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ พระองค์ 29 และ จะ ได้ ออก มา คน ทั้ง หลาย ที่
ได้ ประพฤติ ดี ก็ ฟื้นขึ้น สู่ ชีวต
ิ และคนทั้ง หลายที่ ได้ ประพฤติ ชั่ วก ็ จะฟื้นขึ้น สู่ การ
พิพากษา
28

บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

30 เราจะทํา สิ่ง ใดตามอําเภอใจไม่ ได้

เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั้ น
และการพิพากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะเรามิ ได้ มุ ่ง ที่ จะทํา ตามใจของเราเอง
แต่ ตามพระประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา 31 ถ้า เราเป็น พยานถึง ตัว เรา
เอง คํา พยานของเราก็ ไม่ จริง 32 มี อี กผู้ หน ่ง
ึ ที่ เป็น พยานถึง เรา และเรารู ้วา
่ คํา
พยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานถึงเรานั้ น เป็นความจริง 33 ท่านทั้งหลายได้ใช้คน
ไปหายอห์น และยอห์ นก ็ ได้ เป็น พยานถึง ความจริง 34 เรามิ ได้ รับคํา พยานจาก
มนุษย์ แต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอด 35 ยอห์นเป็นโคมที่จุด
สว่างไสว และท่านทั้งหลายก็พอใจทีจ
่ ะชื่นชมยินดีช่ว
ั ขณะหนึ่ งในความสว่างของ
ยอห์นนั้ น 36 แต่คําพยานทีเ่ รามีน้ั นยิ่งใหญ่กว่าคําพยานของยอห์น เพราะว่างาน
ที่ พระบิดาทรงมอบให้ เราทําให้ สําเร็จ งานนี้ แหละเรากําลัง ทํา อยู่ เป็น พยานถึง
เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรง
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เป็นพยานถึงเรา ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคย
เห็นรูปร่างของพระองค์ 38 และท่านทั้งหลายไม่มีพระดํารัสของพระองค์ อยู่ในตั
วท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้เชื่อในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มาน้น
ั 39 จง
ค้นดูในพระคัมภีร ์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีรน
์ ้ั นมีชีวิตนิรน
ั ดร์ และพระคัมภีร ์
40
นั้ นเป็นพยานถึงเรา
แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวต
ิ 41 เราไม่
42
รับเกียรติจากมนุษย์
แต่เรารูว
้ า
่ ท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่าน 43 เราได้
มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายมิได้รับเรา ถ้าผู้อ่น
ื จะมาในนาม
44
ของเขาเอง ท่านทั้ง หลายก็จะรับ ผู้ นั้ น
ผู้ ที่ ได้ รับ ยศศั กด ์ิ จากกันเอง และมิ ได้
แสวงหายศศักด์ิซ่ง
ึ มาจากพระเจ้าเท่านั้ น ท่านจะเชื่อผู้น้ั นได้อย่างไร 45 อย่าคิด
ว่า เราจะฟ้องท่านทั้ง หลายต่อ พระบิดา มี ผู้ ฟ้องท่านแล้ว คือ โมเสส ผู้ ซึ่ง ท่านทั้ง
หลายหวัง ใจอยู่ 46 ถ้า ท่านทั้ง หลายเชื่อ โมเสส ท่านทั้ง หลายก็ จะเชื่อ เรา เพราะ
โมเสสได้ เขียนกล่าวถึงเรา 47 แต่ ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้ว
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 ตามพระองค์ ไป เพราะเขาเหล่า นั ้น ได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ที่ พระองค์
ได้ ทรงกระทํา ต่อ บรรดาคนป่วย 3 พระเยซู เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาและประทั บก ับ เหล่า
สาวกของพระองค์ ที่ นั่น 4 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง ปัส กาซึ่ง เป็น เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว
แล้ว 5 เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็นคนเป็ นอันมากพากันมา
หาพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า “เราจะซื้ออาหารทีไ่ หนให้คนเหล่านี้ กินได้�
6 พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น เพื่อ จะลองใจฟี ลิป เพราะพระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า พระองค์
จะทรงกระทําประการใด 7 ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอนก
ั ไม่
็ พอ
ซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กละน้ อย� 8 สาวกคนหนึ่ งของพระองค์คืออันดรู วน
์ ้ อง
9
ชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า “ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่ งมข
ี นมข้าวบาร์เลยห
์ า้ ก้อน
10
กับปลาเล็กๆสองตัว แต่เท่านั ้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ � พระเยซูตรัสว่า “ให้
คนทั้งปวงนั่ งลงเถิด� ที่นั ่นมห
ี ญ้ามาก คนเหล่านั ้นจึงนั ่งลง นั บแต่ผูชายได้
้
ประมาณ
11
ห้าพันคน แล้วพระเยซู ก็ทรงหยิบขนมปังนั ้น และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ก็ทรงแจก
แก่ พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่ บรรดาคนที่ นั่งอยู่นั ้น และให้ปลาด้วยตามที่ เขา
ปรารถนา 12 เมื่อ เขาทัง้ หลายกิ นอ ม
ิ่ แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า
“จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเสียไป� 13 เขาจึงเก็บเศษขนมข้าว
บาร์เลย ์ หา้ ก้อนซึ่ง เหลือ จากที่ คนทัง้ หลายได้ กิน แล้ วน ัน
้ ใส่ กระบุง ได้ สิ บสองกระบุง
14
เต็ม เมื่อ คนเหล่า นั ้น ได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ซ่ึง พระเยซู ได้ ทรงกระทํา เขาก็ พู ดก ั นว ่า
“แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ นั้นที่ทรงกําหนดให้เข้ามาในโลก�
1

พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)

เมื่อ พระ เยซู ทรง ทราบ ว่า เขา ทัง้ หลาย จะ มา จับ พระองค์ ไป ตัง้ ให้ เป็นก ษั ตริ ย์
พระองค์ ก็ เสด็จ ไปที่ ภู เขาอีก แต่ ลําพัง 16 พอคํ่า ลงเหล่า สาวกของพระองค์ ก็ได้ ลงไป
ที่ ทะเล 17 แล ้ว ลงเรือ ข้ามฟากไปยัง เมืองคาเปอรนาอุม มืด แล้ว แต่ พระเยซู ก็ ยังม ิ ได้
เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเลก็กําเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เมื่อเขาทัง้ หลายตีกรรเชียงไป
15
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ได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร เขาก็เหน
็ พระเยซูเสด็จดําเนิ นมาบนทะเลใกล้เรือ เขาต่าง
ก็ตกใจกลัว 20 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่ เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย� 21 ดังนั ้นเขา
จึงรับพระองค์ข้น
ึ เรือด้วยความเต็มใจ แล้วทันใดนั ้นเรือก็ถึงฝั่ งที่เขาจะไปนั ้น
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ

วัน รุ ง่ ขึ้น เมื่อ คน ที่ อยู่ ฝั่ ง ข้าง โน้ น เห็ นว ่า ไม่ มี เรื ออ ่ ื นที ่ นั ่น เว้น แต่ ลํา ที่ เหล่ า
สาวกของพระองค์ ลงไปเพียงลํา เดียว และเห็ นว ่า พระเยซู มิได้ เสด็จ ลงเรือ ลํา นั ้น ไป
กับ เหล่า สาวก แต่ เหล่ า สาวก ของ พระองค์ ไป ตาม ลําพัง เท่านั ้น 23 (แต่ มี เรือ ลํา อื่น
มาจากทิเบเรียส ใกล้ สถานที่ ที่ เขาได้ กิน ขนมปัง หลัง จากที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
ขอบพระคุณแล้ว� 24 เหตุฉะนั ้นเมื่อประชาชนเห็นว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยู่
ที่ นั่น เขาจึง ลงเรือ ไปและตามหาพระเยซู ที่ เมืองคาเปอรนาอุม 25 ครัน
้ เขาได้ พบพระ
องค์ ที่ ฝั่ ง ทะเล ข้าง โน้ น แล้ว เขา ทัง้ หลาย ทูล พระองค์ ว่า “รับ บี ท่าน มา ที่ นี่ เมื่อไร �
26 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ท่านทั้ง หลาย
ตามหาเรามิ ใช่เพราะได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ นั้ น แต่ เพราะได้ กิน ขนมปั งอ่ม
ิ 27 อย่า
ขวนขวายหาอาหารที่ ยอ
่ มเสื่อมสูญ ไป แต่ จงหาอาหารที่ ดํารงอยู่ ถึง ชี วิ ตน ิ รน
ั
ดร์ซ่ึงบุตรมนุษย์จะให้แก่ ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ ทรงประทับตรามอบ
อํานาจแก่พระบุตรแล้ว� 28 แล้วเขาทัง้ หลายก็ทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะ
ต้องทําประการใด จึงจะทํางานของพระเจ้าได้� 29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “งานของ
พระเจ้านั้ นคือการทีท
่ ่านเชื่อในท่านทีพระองค์
่
ทรงใช้มาน้น
ั � 30 เขาทัง้ หลายจึงทูล
พระองค์ ว่า “ถ้า เช่นนั ้น ท่านจะกระทํา หมายสําคัญ อะไร เพื่อข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะเห็น
และเชื่อ ในท่าน ท่านจะกระทํา การอะไรบ้าง 31 บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ กิน
มานาในถิน
่ ทุรกันดารนั ้น ตามที่มีคําเขียนไว้ว่า ‘ท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์� ”
32 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า มิใช่โมเสสที่ให้
อาหารจากสวรรค์ น้ั น แก่ ท่าน แต่ พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ ซ่ง
ึ มาจาก
สวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลาย 33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้ น คือท่านทีล
่ งมาจาก
สวรรค์ และประทานชีวต
ิ ให้ แก่ โลก � 34 เขาทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า โปรดให้อาหารนั ้นแก่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายเสมอไปเถิด� 35 พระเยซู ตรัสกับ เขาว่า
“เราเป็นอาหารแห่งชีวต
ิ ผูที
้ มาหาเราจะไม่
่
หวอ
ิ ีก และผูที
้ เชื
่ ่ อในเราจะไม่กระหาย
อีก เลย 36 แต่ เราได้ บอกท่านทั้ง หลายแล้ วว ่า ท่านได้ เห ็น เราแล้ว แต่ ก็ ไม่ เชื่อ
37 สารพัด ที่ พระบิดาทรงประทานแก่ เราจะมาสู่ เรา และผู้ ที่ มาหาเรา เราก็ จะไม่
ทิ้งเขาเลย 38 เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทําตามความประสงค์
ของเราเอง แต่ เพื่อกระทําตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา 39 และ
พระประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้ น ก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์
ได้ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุด 40 เพราะ
นี่ แหละเป็น พระประสงค์ ของผู้ ที่ ทรงใช้ เรามานั้ น ที่ จะให้ ทุ กคนที่ เห ็ นพระบุตร
และเชื่อ ในพระบุตรได้ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และเราจะให้ ผู้ นั้ น ฟื้นขึ้น มาในวัน สุดท้าย�
41 พวกยิว จึ งบ ่ นพึม พํา กัน เรือ
่ งพระองค์ เพราะพระองค์ ตรัสว ่า “เราเป็น อาหารซึ่ง
ลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้ หลายว่า “คนนี้ เป็น เยซู ลูกชายของโยเซฟมิ ใช่หรือ พ่อ
แม่ของเขาเราก็รู จ
้ ัก เหตุใดคนนี้ จึงพูดว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์� ” 43 พระเยซู จึง
ตรัสตอบเขาเหล่านั ้นว่า “อย่าบ่นกันเลย 44 ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดา
ผู้ทรงใช้ เรามาจะทรงชักนํา ให้ เขามา และเราจะให้ ผู้ นั้ น ฟื้นขึ้น มาในวัน สุดท้าย
22
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มี คํา เขียนไว้ ในคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ทุ กคนจะเรียนรู ้จากพระเจ้า� เหตุ
ฉะนั้ น ทุก คนที่ ได้ ยิน ได้ ฟัง และได้ เรียนรู ้จากพระบิ ดาก ็ มาถึง เรา 46 ไม่มี ผู้ ใดได้
เห ็ นพระบิ ดา นอกจากท่านทีม
่ าจากพระเจ้า ท่านนั้ น แหละได้ เห ็ นพระบิ ดาแล้ว
47 เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 48 เราเป็น
อาหารแห่ง ชี วิตน ้น
ั 49 บรรพบุรุษ ของท่านทั้ง หลายได้ กิน มานาในถิ่น ทุ รก ัน ดาร
50
และสิ้น ชีวต
ิ
แต่ นี่ เป็น อาหารที่ ลงมาจากสวรรค์ เพื่อ ให้ ผู้ ที่ ได้ กิน แล้ว ไม่ ตาย
51 เราเป็นอาหารที่ธา
ํ รงชีวต
ิ ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้ นจะมีชีวิ
ตนริ น
ั ดร์ และอาหารทีเ่ ราจะให้เพื่อเป็นชีวต
ิ ของโลกนั้ นกค
็ ือเนื้ อของเรา� 52 แล้ว
พวกยิวกทุ
็ ่มเถียงกันว่า “ผูนี
้ ้ จะเอาเนื้ อของเขาให้เรากินได้อย่างไร� 53 พระเยซูจึงตรัส
กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ถ้า ท่านไม่ กิน เนื้ อ และดื่ม โลหิต
ของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน 54 ผู้ที่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเราก็มีชี
วิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั้ นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย 55 เพราะว่าเนื้ อของเราเป็น
อาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ 56 ผู้ที่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเรา
ผูนั
้ ้ นกอยู
็ ในเราและเราอยู
่
ใ่ นเขา 57 พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ได้ทรงใช้เรามา
และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาน้น
ั ฉั นใด ผูที
้ กิ
่ นเรา ผูนั
้ ้ นกจ
็ ะมีชีวิตเพราะเราฉั นนั้ น
58 นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมานาทีพ
่ วกบรรพบุรุษของ
ท่านได้ กินและสิ้นชีวต
ิ ผู้ที่กินอาหารนี้ จะมีชีวิตนิรน
ั ดร์� 59 คําเหล่านี้ พระองค์ ได้
ตรัสในธรรมศาลา ขณะที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอรนาอุม
45

พวกสาวกไม่เข้าใจคําสัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
ดัง นั ้น เมื่อ เหล่า สาวกของพระองค์ หลายคนได้ ฟัง เช่น นั ้ นก ็ พูด ว่า “ถ้อยคํา เหล่า
นี้ ยากนั ก ใครจะฟังได้� 61 เมื่อพระเยซูทรงทราบเองว่าเหล่าสาวกของพระองค์บ่นถึง
เรือ
่ งนั ้น พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เรื่องนี้ ทําให้ท่านทั้งหลายลําบากใจหรือ 62 ถ้า
ท่านจะได้ เห็นบุ ตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ ก่อนนั้ น ท่านจะว่าอย่างไร
63 จิ ตวิญญาณเป็ นที ่ ให้ มี ชว
ิ ส่วนเนื้ อหนั งไม่มีประโยชน์ อันใด ถ้อยคําซึ่งเราได้
ี ต
กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้ น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวต
ิ 64 แต่ในพวกท่านมีบาง
คนที่ไม่เชื่อ� เพราะพระเยซู ทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อ และเป็นผู้ใดที่ จะทรยศ
พระองค์ 65 และพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้ นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่า ‘ไม่มผู
ี ใด
้
66
จะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรดประทานให้ผูนั
้ ้ น� ” ตัง้ แต่
นั ้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป
60

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร

“ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ� 68 ซี
โมนเปโตรทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ จะจากไปหาผู้ ใดเล่า
พระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้มีชีวิตนริ น
ั ดร์ 69 และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เชื่อและแน่ ใจแล้วว
่า พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงดํารงพระชนม์� 70 พระเยซู
ตรัส ตอบเขาว่า “เราเลือกพวกท่านสิบ สองคนมิ ใช่ หรือ และคนหนึ่ ง ในพวกท่าน
เป็นมารร้าย� 71 พระองค์ทรงหมายถึงยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน เพราะว่าเขา
เป็นผู้ที่จะทรยศพระองค์ คือคนหนึ่ งในอัครสาวกสิบสองคน
67 พระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั ้นว่า

7
การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
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1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ได้ เสด็จ ไปในแคว้น กาลิ ลี

ด้วยว่าพระองค์ ไม่
ประสงค์ ที่ จะเสด็จ ไปในแคว้น ยู เดีย เพราะพวกยิว หาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ 2 ขณะ
นั ้นใกล้ จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยิวแล้ว 3 พวกน้ องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์
ว่า “จงออกจากที่ นี่ ไปยัง แคว้น ยู เดีย เพื่อ เหล่า สาวกของท่านจะได้ เห ็ นก ิ จการที่ ท่าน
กระทํา 4 เพราะว่าไม่มีผูใดทํ
้
าสิง่ ใดลับๆ เมื่อผูน
้ ั ้นเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้าท่านกระทํา
การเหล่า นี้ ก็ จงสําแดงตัว ให้ ปรากฏแก่ โลกเถิด� 5 แม้ พวกน้ องๆของพระองค์ ก็ มิได้
เชื่อ ในพระองค์ 6 พระเยซู ตรัส กับ พวกเขาว่า “ยัง ไม่ ถึง เวลาของเรา แต่ เวลาของ
7 โลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้ แต่โลกเกลียดชังเรา เพราะ
พวกท่านมีอยูเสมอ
่
เราเป็น พยานว่าการงานของโลกนั้ น ชั่ว 8 พวกท่านจงขึ้น ไปในเทศกาลนั้ น เถิด
เราจะยัง ไม่ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั้ น เพราะว่า ยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของเรา� 9 เมื่อ
พระองค์ตรัสเช่นนั ้นแก่เขาแล้ว พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลี
พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ

10 แต่ เมื่อ พวกน้ องๆของพระองค์ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้นแล้ว

พระองค์ ก็ เสด็จตามขึ้น
ไปด้วย แต่ ไปอย่างลับๆ ไม่ เปิด เผย 11 พวกยิว จึง มองหาพระองค์ ในเทศกาลนั ้น และ
ถามว่า “คนนั ้นอยูที
่ ่ไหน� 12 และประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมาก บางคน
ว่า “เขาเป็นคนดี� คนอื่นๆว่า “มิใช่ แต่เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก� 13 แต่ไม่มีผู้
ใดอาจพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว
พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง

พระเยซู ได้ เสด็จขึ้น ไปในพระวิหารและทรงสัง่ สอน
พวก ยิว คิด ประหลาด ใจ และ พูด ว่า “คน นี้ จะ รู ้ ข้อความ เหล่า นี้ ได้ อย่างไร ใน เมื่อ
ไม่ เคยเรียนเลย� 16 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คํา สอนของเราไม่ ใช่ ของเราเอง
แต่ เป็น ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา 17 ถ้า ผู้ ใดตั้งใจประพฤติ ตามพระประสงค์
ของพระองค์ ผู้ นั้ นก ็ จะรู ้วา
่ คํา สอนนั้ น มาจากพระเจ้า หรือ ว่า เราพูด ตามใจชอบ
18
ของเราเอง
ผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเอง ผู้นั้ นย่อมแสวงหาเกียรติสา
ํ หรับ
ตนเอง แต่ ผู้ ที่ แสวงหาเกียรติ ให้ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ ตนมา ผู้ นั้ น แหละเป็น คนจริง
ไม่มีอธรรมอยู่ในเขาเลย 19 โมเสสได้ให้พระราชบัญญัติแก่ท่านทั้งหลายมิใช่หรือ
และไม่มีผู้ใดในพวกท่านรักษาพระราชบัญญัตินั้ น ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่า
เราทําไม� 20 คนเหล่านั ้นตอบว่า “ท่านมีผีสิงอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่าท่าน� 21 พระ
เยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราได้ ทําสิ่งหนึ่ งและท่านทั้งหลายประหลาดใจ 22 โมเสสได้
ให้ ท่านทั้ง หลายเข้า สุ หน ัต (มิใช่ ได้ มาจากโมเสส แต่ มาจากบรรพบุรุษ� และใน
วันสะบาโตท่านทั้งหลายก็ยง
ั ให้คนเข้าสุหนัต 23 ถ้าในวันสะบาโตคนยังเข้าสุหน
ัต เพื่อมให้
ิ ละเมิดพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว ท่านทั้งหลายจะโกรธเรา เพราะ
เราทําให้ ชายผู้ หน่ง
ึ หายโรคเป็น ปกติ ในวัน สะบาโตหรือ 24 อย่า ตัดสิน ตามที่ เห ็
นภายนอก แต่จงตัดสินตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะฉะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็มบาง
คนจึงพูดว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่เขาหาโอกาสจะฆ่าเสีย 26 แต่ดูเถิด ท่านกําลังพูดอย่างก
ล้าหาญและเขาทัง้ หลายก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเลย พวกขุนนางรู แน่
้ แล้วหรือว่า คนนี้ เป็น
27
พระคริสต์แท้ แต่เรารูว้ า่ คนนี้ มาจากไหน แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมานั ้น จะไม่มีผูใด
้
28
รู เ้ ลยว่า พระองค์มาจากไหน� ดังนั ้นพระเยซู จึงทรงประกาศขณะที่ ทรงสัง่ สอนอยู่
15

14 ครัน
้ ถึง วันกลางเทศกาลนั ้น
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ในพระวิหารว่า “ท่านทั้งหลายรูจ
้ ักเรา และรูว
้ า
่ เรามาจากไหน แต่เรามิได้ มาตาม
ลําพัง เราเอง แต่ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามานั้ น ทรงสัตย์ จริง แต่ ท่านทั้ง หลายไม่ รู ้
จักพระองค์ 29 แต่เรารูจ
้ ักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ได้ทรง
ใช้ เรามา� 30 เขาทัง้ หลายจึง หาโอกาสที่ จะจับ พระองค์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดยื่ นม ือ แตะต้อง
พระองค์ เพราะยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมี หลายคนในหมู่ ประชาชน
นั ้น ได้ เชื่อ ในพระองค์ และพูด ว่า “เมื่อ พระคริสต์ เสด็จ มานั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา
อัศจรรย์ มากยิง่ กว่า ที่ ผู้ นี้ ได้ กระทํา หรือ� 32 เมื่อ พวกฟาริสี ได้ ยิน ประชาชนซุบ ซิ บก ัน
เรือ
่ งพระองค์อย่างนั ้น พวกฟาริสีกับพวกปุโรหิตใหญ่จึงได้ใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์
33 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาทัง
้ หลายว่า “เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่ อยหนึ่ ง แล
ว
้ จะกลับไปหาพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา 34 ท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบ
เรา และทีซ
่ ่ง
ึ เราอยูน
่ ้ั นท่านจะไปไม่ได้� 35 พวกยิวจึงพูดกนว
ั ่า “คนนี้ จะไปไหน ที่เรา
จะหาเขาไม่พบ เขาจะไปหาคนที่ กระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่พวกต่างชาติ และสัง่ สอน
พวกต่างชาติหรือ 36 เขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่า ‘ท่านทั้งหลายจะแสวงหาเรา
แต่จะไม่พบเรา� และ ‘ทีซึ
่ ่งเราอยูน
่ ้ั นท่านจะไปไม่ได้� ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ

พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า “ถ้า
ผู้ใดกระหาย ผู้นั้ นจงมาหาเราและดื่ม 38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีรได้
์ กล่าว
ไว้แล้วว่า ‘แม่น้ า
ํ ที่มีน้ า
ํ ประกอบด้วยชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้ น� ” 39 (สิ
่งที่ พระองค์ ตรัสนัน
้ หมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่ เชื่อในพระองค์ จะได้ รับ เหตุ ว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยงม
ั ิได้รับสง่าราศี�
37 ในวันสุ ดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั ้น

เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู

เมื่อ ประชา ชน ได้ ฟั งด ัง นั ้น หลาย คน จึง พูด ว่า “แท้จริง ท่าน ผู้ นี้ เป็น ศาสดา
พยากรณ์ นั ้น � 41 คนอื่นๆก็ พูด ว่า “ท่านผู้ นี้ เป็น พระคริสต์� แต่ บางคนพูด ว่า “พระ
คริสต์ จะมาจากกาลิ ลี หรือ 42 พระคัมภีร กล
์ ่าวไว้มิใช่ หรือ ว่า พระคริสต์ จะมาจากเชื้อ
สายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเลเฮมซึ่ง ดาวิด เคยอยู่ นั ้น � 43 เหตุ ฉะนั ้น ประชา
ชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับพระองค์ แต่ไม่มีผู้
45
ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เลย เจ้าหน้าที่จึงกลับไปหาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟา
ริสี และพวกนั ้นกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ว่า “ทําไมเจ้าจึงไม่จับเขามา� 46 เจ้าหน้าที่ ตอบว่า
“ไม่ เคยมี ผู้ ใดพูด เหมือนคนนั ้น เลย� 47 พวกฟาริสี ตอบเขาว่า “พวกเจ้า ถูก หลอกไป
ด้วยแล้วหรือ 48 มีผู้ใดในพวกขุนนางหรือพวกฟาริสี เชื่อในผู้นั้นหรือ 49 แต่ ประชาชน
หมู่นี้ ที่ ไม่รูพระราชบั
้
ญญัติก็ ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้ว� 50 นิ โคเดมัส (ผู้ที่ ได้ มาหาพระ
เยซูในเวลากลางคืนนั ้น และเป็นคนหนึ่ งในพวกเขา� ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า 51 “พระ
ราชบัญญัติ ของเราตัดสิน คนใดโดยที่ ยงั ไม่ ได้ ฟัง เขาก่อน และรู ว
้ า่ เขาได้ ทํา อะไรบ้าง
52
หรือ� เขาทัง้ หลายตอบนิ โคเดมั สว ่า “ท่านมาจากกาลิ ลี ด้วยหรือ จงค้นหาดู เถิด
เพราะว่า ไม่ มี ศาสดาพยากรณ์ เก ิด ขึ้น มาจากกาลิ ลี� 53 ต่างคนต่างกลับ ไปบ้านของ
ตน
40

8
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1 แต่ พระเยซู เสด็จ ไปยัง ภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเช้า ตรู พระองค์
่
เสด็จ เข้า ในพระ

วิหารอีก และคนทัง้ หลายพากัน มาหาพระองค์ พระองค์ ก็ ประทั บน ัง่ และสัง่ สอนเขา
3 พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ได้ พาผู้ หญิง คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ หญิง ผู้ นี้ ถู กจับ
ฐานล่วงประเวณี และเมื่อ เขาให้ หญิง ผู้ นี้ ยืน อยู่ ท่ามกลางฝูง ชน 4 เขาทูล พระองค์ ว่า
“พระอาจารย์ เจ้าข้า หญิง คนนี้ ถู กจับ เมื่อ กําลัง ล่วงประเวณี อยู่ 5 ในพระราชบัญญั ติ
นั ้นโมเสสสัง่ ให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรือ
่ งนี้ � 6 เขา
พู ดอย่างนี้ เพื่อทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ แต่ พระเยซู ทรงน้ อมพระ
กายลงเอานิว
้ พระหัตถ์ เข ีย นที่ ดิน เหมือนดัง่ ว่า พระองค์ ไม่ ได้ ยิน พวกเขาเลย 7 และ
เมื่อ พวกเขายัง ทูล ถามพระองค์ อยู่เรือ
่ ยๆ พระองค์ ก็ ทรงลุก ขึ้น และตรัส กับ เขาว่า “ผู้
ใดในพวกท่านที่ ไม่มี บาป ก็ ให้ ผู้ นั้ น เอาหิน ขว้างเขาก่อน� 8 แล ้ว พระองค์ ก็ ทรง
น้ อมพระกายลงและเอานิว
ิ ดังนั ้น
้ พระหัตถ์เขียนที่ดินอีก 9 และเมื่อเขาทัง้ หลายได้ยน
จึง รู ส
้ ํานึ ก โดยใจวินิจฉั ย ผิด ชอบ เขาทัง้ หลายจึง ออกไปที ละคนๆ เริม
่ จากคนเฒ่า คน
แก่ จนหมด เหลือ แต่ พระเยซู ตามลําพั งก ับ หญิง ที่ ยงั ยืน อยู่ ที่ นั ้น 10 เมื่อ พระเยซู ทรง
ลุกขึ้นแล้ว และมิได้ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด เห็นแต่หญิงผู้นั ้น พระองค์ตรัสกับนางว่า
“หญิงเอ๋ย พวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ� 11 นางนั ้นทูล
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ไม่มี ผู้ ใดเลย� และพระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เราก็ไม่ เอาโทษเจ้า
เหมือนกัน จงไปเถิด และอย่าทําบาปอีก�
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
กล่าวกับพระองค์ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเอง คําพยานของท่านไม่เป็นความจริง�
14 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “แม้ เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเอง คํา พยานของเราก็
เป็น ความจริง เพราะเรารู ้วา
่ เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน แต่ พวกท่านไม่ รู ้ว่า
เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน 15 ท่านทั้ง หลายย่อมพิพากษาตามเนื้ อ หนั ง เรา
มิได้พิพากษาผู้ใด 16 แต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง
เพราะเรามิได้พิพากษาโดยลําพัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคําเขียนไว้ว่า ‘คําพยานของสองคนก็เป็นความ
จริง� 18 เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามาก็ เป็น พยาน
ให้แก่เรา� 19 เหตุฉะนั ้นเขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระบิดาของท่านอยู่ที่ไหน� พระเยซู
ตรัสตอบว่า “ตัว เราก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทั้ง หลายไม่รูจ
้ ัก ถ้า ท่านรูจ
้ ัก เรา
ท่านก็จะรูจ
้ ักพระบิดาของเราด้วย� 20 พระเยซู ตรัสคําเหล่านี้ ที่ คลังเงิน เมื่อกําลัง
ทรงสัง่ สอนอยู่ในพระวิหาร แต่ไม่มีผู้ใดจับกุมพระองค์ เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลา
ของพระองค์ 21 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาอี กว่า “เราจะจากไป และท่านทั้ง หลายจะ
แสวงหาเรา และจะตายในการบาปของท่าน ที่ซึ่งเราจะไปนั้ นท่านทั้งหลายจะไป
ไม่ ได้ � 22 พวกยิว จึง พู ดก ั นว ่า “เขาจะฆ่า ตัว ตายหรือ เพราะเขาพูด ว่า ‘ที่ ซึ่ง เราจะ
ไปนั้ นท่านทั้งหลายจะไปไม่ได้ � ” 23 พระองค์ ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาจาก
เบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ 24 เราจึง
บอกท่านทั้งหลายว่า ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่า
เราเป็นผู้นั้ น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึงถามพระองค์ ว่า “ท่าน
คือ ใครเล่า� พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราเป็น ดัง ที่ เราได้ บอกท่านทั้ง หลายแต่ แรก
นั้ น 26 เราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่าน แต่ พระองค์ ผู้ทรงใช้เรา
12
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มานั้ นทรงเป็นสัตย์จริง และสิ่งที่เราได้ยน
ิ จากพระองค์ เรากล่าวแก่โลก� 27 เขา
ทัง้ หลายไม่เข้าใจว่าพระองค์ ตรัสกับเขาถึงเรือ
่ งพระบิดา 28 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า
“เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ข้น
ึ ไว้แล้ว เมื่อนั้ นท่านก็จะรูว
้ า
่ เราคือผู้นั้ น
และรู ้วา
่ เรามิ ได้ ทํา สิ่ง ใดตามใจชอบ แต่ พระบิดาของเราได้ ทรงสอนเราอย่างไร
เราจึง กล่าวอย่างนั้ น 29 และพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามาก็ ทรงสถิต อยู่ กับ เรา พระบิ
ดาม ิ ได้ ทรงทิ้ง เราไว้ ตามลําพัง เพราะว่า เราทํา ตามชอบพระทัย พระองค์ เสมอ �
30 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ ก็มีคนเป็นอันมากเชื่อในพระองค์ 31 พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิ
วที่เชื่อในพระองค์แล้วว่า “ถ้าท่านทั้งหลายดํารงอยู่ในคําของเรา ท่านก็เป็นสาวก
ของเราอย่างแท้จริง 32 และท่านทั้งหลายจะรูจ
้ ักความจริง และความจริงนั้ นจะ
33
ทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย�
เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เราสืบเชื้อสายมา
จากอับ ราฮัม และไม่ เคยเป็น ทาสใครเลย เหตุ ไฉนท่านจึง กล่าวว่า ‘ท่านทั้ง หลายจะ
เป็นไทย� ” 34 พระเยซู ตรัสตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใด
ทีท
่ ําบาปก็เป็นทาสของบาป 35 ทาสนั้ นมได้
ิ อยูในครั
่
วเรือนตลอดไป พระบุตรต่าง
36
หากอยู่ตลอดไป
เหตุฉะนั้ นถ้าพระบุตรจะทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย
ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ 37 เรารูว
้ า
่ ท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่าน
ก็หาโอกาสทีจ
่ ะฆ่าเราเสีย เพราะคําของเราไม่มีโอกาสเข้าสูใ่ จของท่าน 38 เราพูด
สิ่งทีเ่ ราได้เห็นจากพระบิดาของเรา และท่านทําสิ่งทีท
่ ่านได้เห็นจากพ่อของท่าน�
39 เขาทัง
้ หลายจึงทูลตอบพระองค์ว่า “อับราฮัมเป็นบิดาของเรา� พระเยซูตรัสกับเขา
ทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้ว ท่านก็จะทําสิ่งที่อบ
ั ราฮัม
40
ได้ กระทํา
แต่ บัดนี้ ท่านทั้ง หลายหาโอกาสที่ จะฆ่า เรา ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ได้ บอกท่าน
ถึง ความจริง ที่ เราได้ยน
ิ มาจากพระเจ้า อับ ราฮัม มิ ได้ กระทํา อย่างนี้ 41 ท่านทั้ง
หลายย่อมทําสิ่งที่พ่อของท่านทํา� เขาจึงทูลพระองค์ ว่า “เรามิได้ เกิดจากการล่วง
ประเวณี เรามี พระบิดาองค์ เดียวคือ พระเจ้า� 42 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พระเจ้า
เป็นพระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยูนี
่ ่ แล้ว
43
เรามิ ได้ มาตามใจชอบของเราเอง แต่ พระองค์ นั้ น ทรงใช้ เรามา
เหตุ ไฉนท่าน
จึง ไม่ เข ้า ใจถ้อยคํา ที่ เราพูด นั่ น เป็น เพราะท่านทนฟัง คํา ของเราไม่ ได้ 44 ท่าน
ทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทําตามความปรารถนา
ของพ่อท่าน มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมา และมิได้ตั้งอยูในความจริ
่
ง เพราะความ
จริงมิได้อยู่ในมัน เมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้
มุสา และเป็นพ่อของการมุสา 45 แต่ท่านทั้งหลายมิได้เชื่อเรา เพราะเราพูดความ
จริง 46 มีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชีให้
้ เห็นว่าเราได้ทําบาป และถ้าเราพูดความจริง
47
ทําไมท่านจึงไม่เชื่อเรา
ผูที
้ มาจากพระเจ้
่
าก็ยอ
่ มฟังพระวจนะของพระเจ้า เหตุ
ฉะนั้ นท่านจึงไม่ฟัง เพราะท่านทั้งหลายมิได้มาจากพระเจ้า� 48 พวกยิวจึงทูลตอบ
พระองค์ว่า “ที่เราพูดว่า ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั ้น ไม่จริงหรือ� 49 พระเยซู
ตรัสตอบว่า “เราไม่มีผีสง
ิ แต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเรา และท่าน
ลบหลู่เกียรติเรา 50 เรามิได้แสวงหาเกียรติของเราเอง แต่มีผูหาให้
้
และพระองค์
นั้ นจะทรงพิพากษา 51 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดรักษาคําของเรา ผูนั
้ ้น
52
จะไม่ประสบความตายเลย�
พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้วว่าท่านมี
ผีสิง อับราฮัมและพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ตายแล้ว และท่านพูดว่า ‘ถ้าผู้ใดรักษาคํา
ของเรา ผู้ นั้ น จะไม่ ชิมความตายเลย� 53 ท่านเป็น ใหญ่ กว่า อับ ราฮัม บิดาของเราที่
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ตายไปแล้วหรือ พวกศาสดาพยากรณ์ นั้นกต
็ ายไปแล้วด้วย ท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นผู้
ใดเล่า� 54 พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มี
ความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้ นคือพระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่าน
กล่าวว่า เป็น พระเจ้า ของพวกท่าน 55 ท่านไม่ รู ้ จัก พระองค์ แต่ เรารูจ
้ ัก พระองค์
และถ้า เรากล่าวว่า เราไม่ รู ้จัก พระองค์ เราก็ เป็น คนมุสาเหมือ นกั บท ่าน แต่ เรา
รูจ
้ ัก พระองค์ และรักษาพระดํารัส ของพระองค์ 56 อับ ราฮัม บิดาของท่านชื่นชม
ยินดี ที่จะได้ เห็นวันของเรา และท่านก็ได้ เห็นแล้วและมีความยินดี � 57 พวกยิวก็
ทูลพระองค์ว่า “ท่านอายุยงั ไม่ถึงห้าสิบปี และท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ� 58 พระเยซู
ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ก่อนอับ ราฮัม บังเกิด มานั้ น เราเป็น�
59 คนเหล่านั ้นจึงหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่ พระเยซู ทรงหลบและเสด็จออกไป
จากพระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่านั ้น

9
ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่ งตาบอดแต่
2
กําเนิ ด และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทํา
ผิดบาป ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขา เขาจึง เกิดมาตาบอด� 3 พระเยซู ตรัสตอบ
ว่า “มิใช่ ชายคนนี้ หรือบ ิ ดามารดาของเขาได้ ทําบาป แต่ เพื่อ ให้ พระราชกิจ ของ
พระเจ้า ปรากฏในตัว เขา 4 เราต้องกระทํา พระราชกิจ ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรา
มาเมื่อ ยัง วัน อยู่ เมื่อ ถึง กลางคืน ไม่ มี ผู้ ใดทํางานได้ 5 ตราบใดที่ เรายัง อยู่ ในโลก
เราเป็น ความสว่างของโลก� 6 เมื่อ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่
ดิน แล้วทรงเอานํ้าลายนั ้นทําเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดนั ้น 7 แล้วตรัสสัง่ เขาว่า
“จงไปล้างออกเสีย ในสระสิ โลอัม เถิด� (สิ โลอัม แปลว่า ใช้ ไป) เขาจึง ไปล้างแล้วก
ลับเห็นได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้ หลายที่เคยเห็นชายคนนั ้นเป็นคนตาบอดมาก่อน จึง
พูดกันว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่เคยนั ่งขอทาน� 9 บางคนก็พูดว่า “คนนั ้นแหละ� คนอื่นว่า
“เขาคล้ายคนนั ้น� แต่เขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั ้น� 10 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า
“ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร� 11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่ งชื่อเยซู ได้ทําโคลนทาตา
ของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปทีส
่ ระสิโลอัมแล้วล้างออกเสีย� ข้าพเจ้าก็ได้
ไปล้างตาจึงมองเห็นได้� 12 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ผู้นั ้นอยูที
่ ่ไหน� คนนั ้นบอกว่า
“ข้าพเจ้าไม่ ทราบ� 13 เขาจึงพาคนที่ แต่ ก่อนตาบอดนั ้นไปหาพวกฟาริสี 14 วันที่ พระ
เยซู ทรงทํา โคลนทาตาชายคนนั ้น ให้ หายบอดเป็ นว ัน สะบาโต 15 พวกฟาริสี ก็ได้ ถาม
เขาอีกว่า ทําอย่างไรตาเขาจึงมองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้นว่า “เขาเอาโคลนทาตาของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ ล้างออกแล้ว จึง มองเห็น� 16 ฉะนั ้น พวกฟาริสี บางคนพูด ว่า
“ชายคนนี้ ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขามิได้รักษาวันสะบาโต� คนอื่นว่า “คนบาปจะ
ทําการอัศจรรย์เช่นนั ้นได้อย่างไร� พวกเขาก็แตกแยกกัน 17 เขาจึงพูดกับคนตาบอด
อีกว่า “เจ้าคิดอย่างไรเรือ
่ งคนนั ้น ในเมื่อเขาได้ทําให้ตาของเจ้าหายบอด� ชายคนนั ้น
ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ � 18 แต่ พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยวกับ ชายคนนั ้ นว ่า
เขาตาบอดและกลับ มองเห็น จนกระทัง่ เขาได้ เรียกบิดามารดาของคนที่ ตากลับ มอง
เห็นได้นั้นมา 19 แล้วพวกเขาถามเขาทัง้ สองว่า “ชายคนนี้ เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่
เจ้ าบอกว่าตาบอดมาแต่ กําเนิ ด ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึงมองเห็น� 20 บิดามารดาของชาย
คนนั ้น ตอบเขาว่า “เราทราบว่า คนนี้ เป็น บุตรชายของเรา และทราบว่า เขาเกิด มาตา
บอด 21 แต่ไม่รูว่
้ าทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึงมองเห็น หรือใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็
1 เมื่อพระเยซูเสด็จดําเนิ นไปนั ้น
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ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่าเรือ
่ งของเขาเองได้� 22 ที่บิดามารดาของ
เขาพูดอย่างนั ้นกเ็ พราะกลัวพวกยิว เพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่า ถ้าผูใ้ ดยอมรับว่าผู้
นั ้นเป็นพระคริสต์ จะต้องไล่ผู้นั ้นเสียจากธรรมศาลา 23 เหตุฉะนั ้นบิดามารดาของเขา
จึงพูดว่า “จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่านั ้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้น
มาอีก และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญ พระเจ้า เถิด เรารู ้อยู่ ว่า ชายคนนั ้น เป็น คนบาป�
25 เขาตอบว่า “ท่านนั ้น เป็ น คนบาปหรือไม่ ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ สิ ่ง เดียวที่ ข้าพเจ้า ทราบก็
คือว่า ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ามองเห็นได้� 26 คนเหล่านั ้นจึงถามเขาอี
กว่า “เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทําอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอด� 27 ชายคนนั ้นตอบ
เขาว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว และท่านไม่ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟังอีก ท่านอยากเป็น
สาวกของท่านผู้ นั้น ด้วยหรือ� 28 เขาทัง้ หลายจึง เย้ย ชายคนนั ้ นว ่า “แกเป็น ศิษย์ของ
เขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส 29 เรารูว้ า่ พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส แต่คนนั ้นเราไม่รูว่้ า
เขามาจากไหน� 30 ชายคนนั ้นตอบเขาว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่ พวกท่านไม่รู ว่
้ า
ท่านผู้นั้นมาจากไหน แต่ท่านผู้นั้นยังได้ทําให้ตาของข้าพเจ้าหายบอด 31 พวกเรารู ว้ า่
พระเจ้า มิ ได้ ฟัง คนบาป แต่ ถ้า ผู้ ใดนมัสการพระเจ้า และกระทํา ตามพระทัย พระองค์
พระองค์ ก็ ทรงฟัง ผู้ นั ้น 32 ตัง้ แต่ เริม
่ มี โลกมาแล้ว ไม่ เคยมี ใครได้ ยิ นว ่า มี ผู้ ใดทําให้
ตาของคนที่ บอดแต่ กําเนิ ด มองเห็น ได้ 33 ถ้า ท่านผู้ นั้น ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า แล้ว ก็ จะ
ทําอะไรไม่ได้ � 34 เขาทัง้ หลายตอบคนนั ้ นว่า “แกเกิดมาในการบาปทัง้ นั ้น และแกจะ
มาสอนเราหรือ� แล้วเขาจึงไล่ คนนั ้นเสีย 35 พระเยซู ทรงได้ยินว่าเขาได้ไล่ คนนั ้นเสีย
แล้ว และเมื่อ พระองค์ ทรงพบชายคนนั ้น จึง ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าเชื่อ ในพระบุตรของ
พระเจ้าหรือ� 36 ชายคนนั ้นทูลตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผู้ใดเป็นพระบุตรนั ้น ซึ่งข้าพเจ้า
จะเชื่อ ในพระองค์ ได้ � 37 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าได้ เห ็ นท่านแล้ว ทั้ง เป็น ผู้ น้ั น
เองที่ กําลัง พู ดอย ู่ กับ เจ้า� 38 เขาจึง ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ เชื่อ � แล ้ว
เขาก็นมัสการพระองค์ 39 พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา เพื่อ
ให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด� 40 เมื่อ
พวกฟาริสีบางคนที่อยูกั
่ บพระองค์ได้ยินอย่างนั ้น จึงกล่าวแก่พระองค์ว่า “เราตาบอด
41
ด้วยหรือ� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านตาบอด พวกท่านก็จะไม่มีความ
ผิดบาป แต่ บัดนี้ ท่านพูดว่า ‘เรามองเห็น� เหตุ ฉะนั้ นความผิดบาปของท่านจึงยั
งมีอยู�
่

10
พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี

“เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ที่ มิได้ เข ้า ไปในคอกแกะทางประตู แต่ ปี น
เข้าไปทางอื่นนั้ นเป็นขโมยและโจร 2 แต่ผูที
้ เข
่ ้าทางประตูก็เป็นผูเ้ ลี้ยงแกะ 3 นาย
ประตู จึง เปิด ประตู ให้ ผู้ นั้ น และแกะย่อมฟัง เสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อ แกะของ
ท่าน และนํา ออกไป 4 เมื่อ ท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้ วก ็ เดิน นํา หน้า และ
แกะก็ตามท่านไปเพราะรูจ
้ ักเสียงของท่าน 5 คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลย แต่
จะหนี ไปจากเขา เพราะไม่รูจั
้ กเสียงของคนแปลกหน้า� 6 คําอุปมานั ้นพระเยซู ได้
ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย แต่ เขาไม่ เข ้า ใจความหมายของพระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส กับ เขา
เลย 7 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของ
แกะทั้ง หลาย 8 บรรดาผู้ ที่ มาก ่อนเรานั้ น เป็น ขโมยและโจร แต่ ฝูง แกะก็ มิได้ ฟัง
เขา 9 เราเป็นประตู ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางเรา ผูนั
้ ้ นจะรอด และเขาจะเข้าออก แลว
้ จะ
1
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พบอาหาร 10 ขโมยนั้ นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขา
ทั้ง หลายจะได้ ชีวต
ิ และจะได้ อย่างครบบริบู รณ ์ 11 เราเป็น ผู้ เลี้ยงที่ ดี ผู้ เลี้ยงที่
ดีน้น
ั ย่อมสละชีวต
ิ ของตนเพื่อฝูงแกะ 12 แต่ ผู้ที่รับจ้างมิได้ เป็นผู้เลี้ยงแกะ และ
ฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ชิง
เอาแกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป 13 ผูที
้ รั
่ บจ้างนั้ นหนี เพราะเขา
14
เป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย เราเป็นผูเ้ ลี้ยงทีดี
่ และเรารูจ
้ ักแกะของเรา
และแกะของเราก็รูจั
้ กเรา 15 เหมือนพระบิดาทรงรูจ
้ ักเรา เราก็รูจั
้ กพระบิดาด้วย
และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อฝูงแกะ 16 แกะอื่นซึ่งมิได้ เป็นของคอกนี้ เราก็มีอยู่
แกะเหล่า นั้ น เราก็ ต้องพามาด้วย และแกะเหล่า นั้ น จะฟัง เสียงของเรา แล ้ วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว 17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรง
รักเรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา เพื่อจะรับชีวิตน้น
ั คืนมาอีก 18 ไม่มีผู้ใดชิงชีวต
ิ
ไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะสละชีวิตน้น
ั
และมี สิทธิที่จะรับ คื นอ ีก พระบัญชานี้ เราได้ รบ
ั มาจากพระบิดาของเรา� 19 พระ
20
ดํารัสนจ
ี้ ึงทําให้พวกยิวแตกแยกกันอีก พวกเขาหลายคนพูดว่า “เขามีผีสิงและเป็น
บ้า ท่านฟังเขาทําไม� 21 พวกอื่นกพู
็ ดว่า “คําอย่างนี้ ไม่เป็นคําของผูที
้ ่มีผีสิง ผีจะทําให้
คนตาบอดมองเห็นได้หรือ�
พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

ขณะนั ้น เป็น เทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็น ฤดู หนาว
พระเยซู ทรงดําเนิ น อยู่ในพระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน 24 แล ้ว พวกยิวก ็ พากัน
มาห้อมล้อมพระองค์ ไว้และทูล พระองค์ ว่า “จะทําให้ เราสงสัย นานสัก เท่าใด ถ้า ท่าน
เป็น พระคริสต์ ก็ จงบอกเราให้ชด
ั แจ้ง เถิด� 25 พระเยซู ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เรา
ได้ บอกท่านทั้ง หลายแล้ว และท่านไม่ เชื่อ การซึ่ง เราได้ กระทํา ในพระนามพระ
บิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เรา 26 แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อ เพราะท่านมิได้เป็น
แกะของเรา ตามที่เราได้บอกท่านแล้ว 27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และ
เรารูจ
้ ัก แกะเหล่า นั้ น และแกะนั้ น ตามเรา 28 เราให้ ชีวิตน ิ รน
ั ดร์แก่ แกะนั้ น และ
แกะนั้ น จะไม่ พินาศเลย และจะไม่ มี ผู้ ใดแย่ง ชิง แกะเหล่า นั้ น ไปจากมือ ของเรา
ได้ 29 พระบิดาของเราผู้ ประทานแกะนั้ น ให้ แก่ เราเป็น ใหญ่ กว่า ทุก สิ่ง และไม่ มี
ผู้ ใดสามารถชิง แกะนั้ น ไปจากพระหัตถ์ ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับ พระ
บิดาของเราเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน� 31 พวกยิว จึง หยิ บก ้อนหิน ขึ้น มาอีก จะขว้าง
พระองค์ ให้ตาย 32 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ สา
ํ แดงให้ ท่านเห็น การดี หลาย
ประการซึ่งมาจากพระบิดาของเรา ท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตาย
เพราะการกระทํา ข้อ ใดเล่า� 33 พวกยิ วท ูล ตอบพระองค์ ว่า “เราจะขว้างท่านมิ ใช่
เพราะการกระทําดี แต่เพราะการพูดหมิน
่ ประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตัง้
34
ตัวเป็นพระเจ้า� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ในพระราชบัญญัติของท่านมีคําเขียน
ไว้มิใช่หรือว่า ‘เราได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลายเป็นพระ� 35 ถ้าพระองค์ได้ทรงเรียก
ผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นพระ และจะฝ่าฝืนพระคัมภีรไม่
์ ได้ 36 ท่านทั้ง
หลายจะกล่าวหาท่านที่ พระบิดาได้ ทรงตั้ง ไว้ และทรงใช้ เข ้า มาในโลกว่า ‘ท่าน
กล่าวคํา หมิ่น ประมาท� เพราะเราได้ กล่าวว่า ‘เราเป็น บุตรของพระเจ้า� อย่าง
นั้ น หรือ 37 ถ้า เราไม่ ปฏิบัติ พระราชกิจ ของพระบิดาของเรา ก็อย่า เชื่อ ในเราเลย
38 แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจน้น
ั แม้ว่าท่านมิได้เชื่อในเรา ก็จงเชื่อเพราะพระรา
ชกิ จน้น
ั เถิด เพื่อ ท่านจะได้ รู และเชื
้
่ อ ว่า พระบิดาทรงอยู่ ในเรา และเราอยู่ ในพระ
22
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บิดา� 39 พวกเขาจึง หาโอกาสจับ พระองค์ อี กครัง้ หนึ่ ง แต่ พระองค์ ทรงรอดพ้น จาก
มือเขาไปได้
พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา
พระองค์ เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอ ีก และไปถึง สถานที่ ที่ ยอห์น ให้
บัพ ติศ มาเป็ นคร ง
ั ้ แรก และพระองค์ ทรงพัก อยู่ ที่ นั่น 41 คนเป็ นอ ัน มากพากัน มาหา
พระองค์ และกล่าวว่า “ยอห์นมิได้ทําการอัศจรรย์ใดๆเลย แต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าว
ถึงท่านผู้นี้ เป็นความจริง� 42 และมีคนหลายคนที่นั่นได้เชื่อในพระองค์
40

11
ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส กําลัง ป่วยอยู่ ที่ หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็น เมืองที่ มาร ีย์ และ
มารธาพี่สาวของเธออยู่นั ้น 2 (มารีย์ผู้นี้ คือหญิงที่ เอานํ้ามันหอมชโลมองค์ พระผู้เป็น
เจ้า และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ ลาซารัสน้องชายของเธอกําลังป่วย
อยู�
่ 3 ดังนั ้นพี่สาวทัง้ สองนั ้นจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ผู้
ที่พระองค์ทรงรักนั ้นกําลังป่วยอยู�
่ 4 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ แล้วก็ตรัสว่า “โรคนั้ นจะ
ไม่ถึงตาย แต่ เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อพระบุตรของพระเจ้า
จะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะโรคนั้ น� 5 พระเยซู ทรงรัก มารธาและน้ องสาวของเธอและ
ลาซารัส 6 ดัง นั ้ นคร ั ้นพระองค์ ทรงได้ ยิ นว ่า ลาซารัส ป่วยอยู่ พระองค์ ยัง ทรงพัก อยู่ ที่
ที่ พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวัน 7 หลังจากนั ้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่า “ให้เรา
เข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ั นอ ีก เถิด� 8 พวกสาวกทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า
เมื่อเร็วๆนี้ พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ ให้ตาย แล้วพระองค์ ยงั จะเสด็จไปที่
นั ่นอีกหรือ� 9 พระเยซูตรัสตอบว่า “วันหนึ่ งมีสิบสองชั่วโมงมิใช่หรือ ถ้าผู้ใดเดินใน
ตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้ 10 แต่ถ้าผู้ใด
เดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุด เพราะไม่มีความสว่างในตัวเขา� 11 พระองค์
ตรัสดังนั ้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า “ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่ เราไปเพื่อ
จะปลุก เขาให้ ตื่น � 12 พวกสาวกของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เขาหลั บอย
ู่ เขาก็ จะสบายดี� 13 แต่ พระเยซู ตรัส ถึง ความตายของลาซารัส แต่ พวกสาวกคิด ว่า
พระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อน 14 ฉะนั ้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่า “ลาซา
รัส ตายแล้ว 15 เพื่อ เห็น แก่ ท่านทั้ง หลายเราจึง ยินดี ที่ เรามิ ได้ อยู่ ที่ น่ั น เพื่อ ท่าน
จะได้ เชื่อ แต่ ให้ เราไปหาเขากัน เถิด� 16 โธมัส ที่ เรียกว่า ดิ ดุม ัส จึง พู ดก ับ เพื่อน
สาวกว่า “ให้ พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อ จะได้ ตายด้วยกั นก ับ พระองค์� 17 ครัน
้ พระเยซู
18
เสด็จ มาถึ งก ็ ทรงทราบว่า เขาเอาลาซารัส ไปไว้ในอุโมงค์ ฝัง ศพสี่ วน
ั แล้ว หมู่ บ้าน
เบธานี อยู่ใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างกันประมาณสามกิโลเมตร 19 พวกยิวหลายคนได้มา
หามารธาและมารีย์ เพื่อ จะปลอบโยนเธอเรือ
่ งน้ องชายของเธอ 20 ครัน
้ มารธารู ข
้ ่าว
21
ว่าพระเยซูกําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์ แต่มารีย์นั่งอยู่ในเรือน มาร
ธาจึงทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่น่ี น้ องชายของข้าพระองค์คงไม่
ตาย 22 แต่ ถึงแม้ เดีย
๋ วนี้ ข้าพระองค์ ก็ ทราบว่า สิ ่งใดๆที่ พระองค์ จะทูลขอจากพระเจ้า
พระเจ้า จะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์ � 23 พระเยซู ตรัส กับ เธอว่า “น้ องชายของ
เจ้า จะฟื้นขึ้น มาอีก� 24 มารธาทูล พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า เขาจะฟื้ น
ขึ้นมาอีกในวันสุดท้ายเมื่อคนทัง้ ปวงจะฟื้ นขึ้นมา� 25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็น
1
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เหตุ ให้ คนทั้ง ปวงเป็น ขึ้น และมี ชีวต
ิ ผู้ ที่ เชื่อ ในเรานั้ น ถึง แม้ ว่า เขาตายแล้ วก ็ ยง
ั
จะมีชีวิตอีก 26 และผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ ไหม
� 27 มารธาทูลพระองค์ ว่า “เชื่อ พระองค์ เจ้าข้า ข้าพระองค์ เชื่อว่า พระองค์ ทรงเป็น
พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ที่ จะเสด็จ มาในโลก� 28 เมื่อ เธอทู ลด ัง นี้ แล้ว เธอก็
กล ับ ไปและเรียกมารีย์ น้องสาวกระซิบ ว่า “พระอาจารย์ เสด็จ มาแล้ว และทรงเรียก
เจ้า� 29 เมื่อมารีย์ได้ยินแล้ว เธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซูยงั ไม่เสด็จ
เข้าไปในเมือง แต่ ยัง ประทั บอย ู่ ณ ที่ ซึ่ง มารธาพบพระองค์ นั ้น 31 พวกยิ วท ี่ อยู่ กับ มา
รีย์ในเรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู่ เมื่อเห็นมารีย์รีบลุกขึ้นและเดินออกไปจึงตาม
เธอไปพูดกันว่า “เธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์� 32 ครัน
้ มารียม
์ าถึงที่ซ่ึงพระเยซูประทับอย
ู่ และเห็น พระองค์ แล้ว จึง กราบลงที่ พระบาทของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า
พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ น้ องชายของข้าพระองค์คงไม่ตาย� 33 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซูทอด
พระเนตรเห็นเธอร้องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้ด้วย พระองค์ก็ทรงครํา่ ครวญ
ร้อนพระทัย และทรงเป็น ทุกข์ 34 และตรัส ถามว่า “พวกเจ้า เอาศพเขาไปไว้ทีไ่ หน �
เขาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เชิญ เสด็จ มาดู เถิด � 35 พระเยซู ทรงพระกันแสง
36 พวกยิวจึงกล่าวว่า “ดูเถิด พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร� 37 และบางคนก็พูดว่า “ท่าน
ผู้นี้ ทําให้คนตาบอดมองเห็น จะทําให้คนนี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ�
พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับใจเสียใหม่
จึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพ อุโมงค์ฝังศพ
นั ้น เป็น ถํ้า มี ศิลาวางปิดปากไว้ 39 พระเยซู ตรัสว ่า “จงเอาศิลาออกเสีย� มารธาพี่
สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ป่านนี้ ศพมีกลน
ิ่ เหม็นแล้ว เพราะว่า
40
เขาตายมาสี่วน
ั แล้ว� พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้า
เชื่อ เจ้าก็จะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า� 41 พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสียจากที่ซ่ึงผู้
ตายวางอยู่นั ้น พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์
ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ทรงโปรดฟัง ข้า พระองค์ 42 ข้า พระองค์ ทราบว่า
พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยูเสมอ
่
แต่ทีข้
่ าพระองค์กล่าวอย่างนี้ ก็เพราะเห็นแก่
ประชาชนที่ยน
ื อยู่ที่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา� 43 เมื่อ
พระองค์ ตรัสดังนั ้นแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า “ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด�
44 ผู้ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยูด้
่ วย พระเยซู
45
ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด� ดังนั ้นพวกยิวหลายคนที่มา
หามารีย์และได้เห็นการกระทําของพระเยซู ก็เชื่อในพระองค์ 46 แต่พวกเขาบางคนไป
หาพวกฟาริสี และเล่าเหตุการณ์ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําให้ฟัง
38 พระเยซูทรงครํา
่ ครวญร้อนพระทัยอีก

พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย
ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี ก็ เรียกประชุม สมาชิก สภาแล้ วว ่า “เราจะ
ทํา อย่างไรกัน เพราะว่า ชายผู้ นี้ ทําการอัศจรรย์ หลายประการ 48 ถ้า เราปล่อยเขาไว้
อย่างนี้ คนทัง้ ปวงจะเชื่อ ถือ เขา แล ้ว พวกโรมก็ จะมาริบ เอาทัง้ ที่ และชนชาติ ของเรา
ไป� 49 แต่ คนหนึ่ ง ในพวกเขา ชื่อ คายาฟาสเป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น กล
่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่ รู ้อะไรเสีย เลย 50 และไม่ พิจารณาด้วยว่า จะ
เป็น ประโยชน์ แก่ เราทัง้ หลาย ถ้า จะให้ คนตายเสียคนหนึ่ ง เพื่อ ประชาชน แทนที่ จะ
ให้ คนทัง้ ชาติ ต้องพินาศ� 51 เขามิ ได้ กล ่า วอย่างนั ้น ตามใจชอบ แต่ เพราะว่า เขาเป็น
47
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มหาปุโรหิตประจําการในปี นั ้น จึงพยากรณ์ วา่ พระเยซู จะสิน
้ พระชนม์แทนชนชาตินั ้น
52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั้น อย่างเดียว แต่ เพื่อ จะรวบรวมบุตรทัง
้ หลายของพระเจ้า ที่
53
กระจัดกระจายไปนั ้น ให้เข้าเป็นพวกเดียวกัน ตัง้ แต่วันนั ้นเป็นต้นมา เขาทัง้ หลาย
จึง ปรึกษากัน จะฆ่า พระองค์ เสีย 54 เหตุ ฉะนั ้น พระเยซู จึง ไม่ เสด็จ ในหมู่ พวกยิว อย่าง
เปิด เผยอีก แต่ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั่น ไปยัง ถิ่ นที ่ อยู่ ใกล้ ถิน
่ ทุรกันดาร ถึง เมืองหนึ่ ง
ชื่อ เอฟราอิม และทรงพัก อยู่ ที่ นั ่ นก ับ พวกสาวกของพระองค์ 55 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง
เทศกาลปัส กาของพวกยิว แล้ว และคนเป็ นอ ัน มากได้ ออกจากหัว เมืองนั ้น ขึ้น ไปยัง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อนเทศกาลปัส กาเพื่อ จะชําระตัว 56 เขาทัง้ หลายจึง แสวงหาพระเยซู
และเมื่อเขาทัง้ หลายยืนอยู่ในพระวิหารเขาก็ พู ดกันว่า “ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร
พระองค์ จะไม่ เสด็จ มาในงานเทศกาลนี้ หรือ � 57 ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริ
สี ได้ ออกคํา สัง่ ไว้ว่า ถ้า ผู้ ใดรู ว้ า่ พระองค์ อยู่ที่ไหน ก็ ให้มาบอกพวกเขาเพื่อ จะได้ ไปจับ
พระองค์

12

ทรงพระกระยาหารเย็นที่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก 7:37-38)
ซึ่งเป็ นที ่อยู่ของลาซารัส
2
ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงให้ฟื้นขึ้น จากตาย ที่ นั ่น เขาจัด งานเลี้ยงอาหารเย็น แก่ พระองค์
มารธาก็ ปรนนิ บัติ อยู่ และลาซารัส ก็ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาที่ เอนกายลงรับ ประทาน
กับ พระองค์ 3 มาร ีย์ จึง เอานํ้ามัน หอมนาระดาบริสุทธิ ์ หน ัก ประมาณครึ่งก ิ โลกรัม ซึ่
งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค์ เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ นํ้ามันนั ้น 4 แต่สาวกคนหนึ่ งของพระองค์ ชื่อยูดา
สอิส คาริโอท บุ ตรชายของซี โมน คือ คนที่ จะทรยศพระองค์ พูด ว่า 5 “เหตุ ไฉนจึง ไม่
ขายนํ้ามัน นั ้น เป็น เงิน สัก สามร้อยเดนาริอัน แล ้ว แจกให้แก่ คนจน � 6 เขาพู ดอย ่างนั ้
นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่ คนจน แต่เพราะเขาเป็นขโมย และได้ถือย่าม และได้ยก
ั ยอก
เงิ นที ่ ใส่ ไว้ ในย่ามนั ้น 7 พระเยซู จึง ตรัสว ่า “ช่างเขาเถิด เขาทํา อย่างนี้ เพื่อ แสดง
ถึงวันฝังศพของเรา 8 เพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอ แต่ เราจะไม่อยู่กั บท่าน
เสมอไป� 9 ฝ่ายพวกยิว เป็ นอ ัน มากรู ว
้ า่ พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ นั ่น จึง มาเฝ้า พระองค์
ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั ้น แต่อยากเห็นลาซารัสผู้ซ่ึงพระองค์ได้ทรงให้ฟื้นขึ้น
มาจากตายด้วย 10 แต่พวกปุโรหิตใหญ่จึงปรึกษากันจะฆ่าลาซารัสเสียด้วย 11 เพราะ
ลาซารัสเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู
1 แล้วก่อนปั สกาหกวันพระเยซู เสด็จมาถึงหมู่ บ้านเบธานี

การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)
วันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ คนเป็ นอ ัน มากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ได้ ยิ นว ่า พระเยซู เสด็จ มา
ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เขาก็พากันถือใบของต้นอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์รอ
้ งว่า
“โฮซันนา ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษั
ตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ� 14 และเมื่อพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่ งจึงทรงลา
นั ้นเหมือนดังที่มีคําเขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่งศิ โยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย ดูเถิด กษั ตริย์ของ
เธอทรงลูก ลาเสด็จ มา� 16 ที แรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่ เข ้า ใจในเหตุ การณ์ เหล่า
นั ้น แต่เมื่อพระเยซูทรงรับสง่าราศีแล้ว เขาจึงระลึกได้ว่า มีคําเช่นนั ้นเขียนไว้กล่าวถึง
พระองค์ และคนทัง้ หลายได้กระทําอย่างนั ้นถวายพระองค์ 17 เหตุฉะนั ้นคนทัง้ ปวงซึ่ง
ได้ อยู่ กับ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงเรียกลาซารัส ให้ออกมาจากอุโมงค์ ฝัง ศพ และ
12
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ทรงให้เขาฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ก็เป็นพยานในสิง่ เหล่านี้ 18 เหตุที่ประชาชนพากัน
ไปหาพระองค์ ก็ เพราะเขาได้ ยินว่าพระองค์ ทรงกระทําการอัศจรรย์นั ้น 19 พวกฟาริสี
จึงพูดกันว่า “ท่านเห็นไหมว่า ท่านทําอะไรไม่ได้เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20 ในหมูค
่ นทัง้ หลายที่ข้น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลี้ยงนั ้นมพ
ี วกกรีกบ้าง 21 พวกกรีก

นั ้น จึง ไปหาฟี ลิป ซึ่ง มาจากหมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้น กาลิ ลี และพู ดก ั บท ่า นว่า “ท่าน
เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ใคร่จะเห็น พระเยซู� 22 ฟี ลิป จึง ไปบอกอัน ดรู ว ์ และอัน ดรู ว ์กับ ฟี
ลิปจึงไปทูลพระเยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน

23 และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถึงเวลาแล้วทบุ
ี่ ตรมนุษย์จะได้รบ
ั สง่าราศี 24 เรา

บอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เมล็ด ข้าวไม่ ได้ ตกลงไปในดิน และเปื่อยเน่า ไป ก็ จะ
อยูเ่ ป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก 25 ผูใดที
้
ร
่ ก
ั ชีวต
ิ
ของตนก็ต้องเสีย ชีวต
ิ และผู้ ที่ ชัง ชีวต
ิ ของตนในโลกนี้ ก็จะรักษาชี วิตน้น
ั ไว้นิ รน
ั
ดร์ 26 ถ้าผู้ใดจะปรนนิ บัติเรา ให้ผู้นั้ นตามเรามา และเราอยู่ทีไ่ หน ผู้ปรนนิ บัติเรา
จะอยู่ที่นั่ นด้วย ถ้าผู้ใดปรนนิ บัติเรา พระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติแก่
ผู้นั้ น 27 บัดนี้ จิ ตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดว่าอะไร จะว่า ‘ข้าแต่ พระบิดา
ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นเวลานี้ � อย่างนั้ นหรือ หามิได้ เพราะด้วยความ
ประสงค์ นี้ เองเราจึง มาถึง เวลานี้ 28 ข้า แต่ พระบิดา ขอให้ พระนามของพระองค์
ได้ รับ เกียรติ� แล้ว ก็ มี พระสุรเสียงมาจากฟ้า ว่า “เราได้ ให้ รับ เกียรติ แล้ว และจะให้
รับเกียรติอีก� 29 ฉะนั ้นคนทัง้ หลายที่ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นเมื่อได้ยน
ิ เสียงนั ้นกพู
็ ดว่าฟ้าร้อง คน
30
อื่นๆก็พูดว่า “ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ได้กล่าวกับพระองค์� พระเยซูตรัสตอบว่า “เสียง
นั้ นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลาย ไม่ใช่เพื่อเรา 31 บัดนี้ ถึงเวลาทีจ
่ ะพิพากษาโลกนี้ แล้ว
เดีย
๋ วนี้ ผู้ครองโลกนี้ จะถูกโยนทิ้งออกไปเสีย 32 และเรา ถ้าเราถูกยกขึ้นจากแผ่น
ดิน โลกแล้ว เราก็ จะชักชวนคนทั้ง ปวงให้ มาหาเรา� 33 พระองค์ ตรัส เช่น นั ้น เพื่อ
สําแดงว่า พระองค์ จะสิน
้ พระชนม์ อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ ว่า “พวกเรา
ได้ยน
ิ จากพระราชบัญญัติว่า พระคริสต์จะอยูเป็
่ นนิ ตย์ เหตุไฉนท่านจึงว่า ‘บุตรมนุษย์
จะต้องถูก ยกขึ้น� บุ ตรมนุษย์ นั้น คือ ผู้ ใดเล่า� 35 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ความ
สว่างจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่ อยหนึ่ ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด
เกรงว่าความมืดจะตามมาทัน ท่าน ผู้ที่เดินอยู่ในความมืด ย่อมไม่รู ว่
้ าตนไปทาง
36
ไหน เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อในความสว่างนั้ น เพื่อจะได้เป็นลูก
แห่งความสว่าง� เมื่อพระเยซูตรัสดังนั ้นแล้วก็เสด็จจากไป และซ่อนพระองค์ให้พ้น
จากพวกเขา 37 ถึง แม้ ว่า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา การอัศจรรย์ หลายประการที เดียวต่อ
หน้าเขา เขาทัง้ หลายก็ยงั ไม่เชื่อในพระองค์ 38 เพื่อคําของอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จะ
สําเร็จซึ่งว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ ที่เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย และพระกร
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ผู้ใด� 39 ฉะนั ้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้ เพราะอิส
ยาห์ได้ กล ่า วอีกว่า 40 ‘พระองค์ ได้ ทรงปิด ตาของเขาทัง้ หลาย และทําใจของเขาให้แข
็ งกระด้างไป เกรงว่า เขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหัน
กลับมาและเราจะรักษาเขาให้หาย� 41 อิสยาห์กล่าวดังนี้ เมื่อท่านได้เห็นสง่าราศี ของ
พระองค์ และได้ กล่าวถึงพระองค์ 42 อย่างไรก็ ดีแม้ในพวกขุนนางก็ มีหลายคนเชื่อใน
พระองค์ ด้วย แต่ เขาไม่ ยอมรับ พระองค์ อย่างเปิด เผยเพราะกลัว พวกฟาริสี เกรงว่า
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เขาจะถูก ไล่ ออกจากธรรมศาลา 43 เพราะว่า เขารัก การสรรเสริญ ของมนุษย์ มากกว่า
การสรรเสริญของพระเจ้า 44 พระเยซูทรงประกาศว่า “ผูที
้ เชื
่ ่ อในเรานั้ น หาได้เชื่อใน
45
เราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา และผูที
้ เห
่ ็นเราก็เหน
็ พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อผูใ้ ดทีเ่ ชื่อในเราจะมิได้อยูในความ
่
มืด 47 ถ้า ผู้ ใดได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของเราและไม่ เชื่อ เราก็ ไม่ พิพากษาผู้ นั้ น เพราะว่า
เรามิได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด 48 ผู้ใดที่ปฏิเสธเรา
และไม่รบ
ั คํา ของเรา ผู้นั้ น จะมีสิ่งหนึ่ งพิพากษาเขา คือคํา ที่เราได้ กล่าวแล้ว นั้ น
แหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย 49 เพราะเรามิได้ กล่าวตามใจเราเอง แต่ ซึ่ง
เรากล่าวและพูด นั้ น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์ นั้ น ได้ ทรงบัญชาให้ แก่ เรา
50 เรารู ้วา
่ พระบัญชาของพระองค์ น้ั น เป็น ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ เหตุ ฉะนั้ น สิ่ง ที่ เราพูด นั้ น
เราก็พูดตามทีพ
่ ระบิดาทรงบัญชาเรา�

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
ก่อนถึง เทศกาลเลี้ยงปัส กา เมื่อ พระเยซู ทรงทราบว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ พระองค์ จะ
ทรงจากโลกนี้ ไปหาพระบิดา พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซ่ึงอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์
ทรงรักเขาจนถึงที่สุด
1

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก

2 ขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว

พญามารได้ดลใจยูดาสอิสคาริโอท บุตร
ชายของซีโมน ให้ทรยศพระองค์ 3 พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิง่ ทัง้ ปวง
ให้อยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และทรงทราบว่าพระองค์ มาจากพระเจ้า และจะไปหา
พระเจ้า 4 พระองค์ ทรงลุก ขึ้น จากการรับ ประทานอาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองค์
ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว้ 5 แล้วก็ทรงเทนํ้าลงในอ่าง และ
ทรงตัง้ ต้น เอานํ้า ล้างเท้า ของพวกสาวก และเช็ด ด้วยผ้า ที่ ทรงคาดเอวไว้ นั ้น 6 แล ้ว
พระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตร และเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะ
ทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือ� 7 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เรากระทําในขณะ
นี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ� 8 เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์จะ
ทรงล้างเท้า ของข้า พระองค์ ไม่ ได้ � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่านแล้ว
ท่านจะมีสว
่ นในเราไม่ได้ � 9 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า มิใช่แต่ เท
้า ของข้า พระองค์ เท่านั ้น แต่ ขอทรงโปรดล้างทั ้งม ือ และศีรษะด้วย� 10 พระเยซู ตรัส
กับ เขาว่า “ผู้ ที่ อาบนํ้า แล้ว ไม่ จําเป็น ต้องชําระกายอีก ล้างแต่ เท ้า เท่านั้ น เพราะ
สะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกคน� 11 เพราะพระองค์
ทรงทราบว่า ใครจะเป็นผูท
้ รยศพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย
12
ไม่สะอาดทุกคน�
เมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทัง้ หลายแล้ว พระองค์ก็ทรงฉลอง
พระองค์ และเอนพระกายลงอีก ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายเข้าใจในสิ่ง ที่ เราได้
กระทําแก่ ท่านหรือ 13 ท่านทั้งหลายเรียกเราว่า พระอาจารย์และองค์ พระผู้เป็น
เจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นเช่นนั้ น 14 ฉะนั้ นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าและพระอาจารย์ของท่าน ได้ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้า
ของกันและกันด้วย 15 เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทําเหมือน
ดัง ที่ เราได้ กระทํา แก่ ท่าน 16 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ทาสจะเป็น ใหญ่ กว่า
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นายก็ ไม่ ได้ และทูต จะเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ ที่ ใช้ เขาไปก็ หามิได้ 17 ถ้า ท่านรู ้ดังนี้ แล้ว
และท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข 18 เรามิได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคน เรารูจ
้ ัก
ผู้ที่เราได้ เลือกไว้แล้ว แต่ เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ว่า ‘ผู้ที่รับประทานอาหารกับ
เราได้ ยกส้น เท้า ต่อ เรา� 19 เราบอกท่านทั้ง หลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่ เรื่องนี้ จะเกิด ขึ้น
เพื่อ ว่า เมื่อ เรื่องนี้ เก ิด ขึ้น แล้ วท ่านจะได้ เชื่อ ว่า เราคือ ผู้ นั้ น 20 เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ผู้ใดได้ รบ
ั ผู้ที่เราใช้ไป ผู้นั้ นก็รบ
ั เราด้วย และผู้ใดได้ รบ
ั เรา ผู้นั้ นได้ รบ
ั
พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา�
22)

พระเยซูพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก 22:21-

เมื่อ พระ เยซู ตรั สด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรง เป็น ทุกข์ ใน พระทัย และ ตรัส เป็น
พยานว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 เหล่
าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 23 มีสาวกคนหนึ่ ง
ที่ พระเยซู ทรงรักได้เอนกายอยู่ที่ พระทรวงของพระเยซู 24 ซีโมนเปโตรจึงทําไม้ทํามือ
ให้ เขาทูล ถามพระองค์ วา่ คนที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น คือ ผู้ ใด 25 ขณะที่ ยัง เอนกายอยู่ ที่
พระทรวงของพระเยซู สาวกคนนั ้ นก ็ ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คนนั ้น คือ
ใคร� 26 พระเยซูตรัสตอบว่า “คนนั้ นคือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้ จิ้มแล้วยื่นให้� และ
เมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั ้นจิม
้ แล้ว ก็ทรงยื่นให้แก่ยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน
27 เมื่อยด
ู าสรับประทานอาหารนั ้นแล้ว ซาตานก็เข้าสิงในใจเขา พระเยซูจึงตรัสกับเขา
ว่า “ท่านจะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด� 28 ไม่มผู
ี ใดในพวกนั
้
้นทีเ่ อนกายลงรับประทาน
เข้าใจว่า เหตุใดพระองค์ จึงตรัสกับเขาเช่นนั ้น 29 บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือถุงเงิน
พระเยซู จึง ตรัส บอกเขาว่า “จงไปซื้อ สิง่ ที่ เราต้องการสําหรับ เทศกาลเลี้ยงนั ้น� หรือ
ตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง 30 ดังนั ้นเมื่อยูดาสรับประทานอาหาร
ชิน
้ นั ้นแล้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนั ้นเป็นเวลากลางคืน 31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า “บัดนี้ บุตรมนุษย์ก็ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรงได้รบ
ั เกียรติเพราะ
บุตรมนุษย์ 32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรงประทาน
ให้พระบุ ตรมีเกียรติ ในพระองค์ เอง และพระเจ้า จะทรงให้มีเกียรติ เดีย
๋ วนี้ 33 ลูก
เล็กๆเอ๋ย เรายังจะอยูก
่ ับเจ้าทั้งหลายอีกขณะหนึ่ ง เจ้าจะเสาะหาเรา และดังทีเ่ รา
ได้ พู ดก ับ พวกยิว แล้ว บัดนี้ เราจะพู ดก ับ เจ้า คือ ‘ที่ เราไปนั้ น เจ้า ทั้ง หลายไปไม่ ได้
� 34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้ง
หลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้ น 35 ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกัน
และกัน ดังนี้ แหละคนทั้งปวงก็จะรูได้
้ ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา�
21

ทรง พยากรณ์ ว่า เป โต ร จะ ปฏิเสธ พระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31; ลก
22:33-34)
36 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะเสด็จไปที่ ไหน� พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “ที่ซึ่งเราจะไปนั้ นท่านจะตามเราไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้ แต่ภายหลังท่าน
จะตามเราไป� 37 เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพ
ระองค์ ไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ ข้า พระองค์ จะสละชีวต
ิ เพื่อ พระองค์� 38 พระเยซู ตรัส ตอบเขา
ว่า “ท่านจะสละชีวต
ิ ของท่านเพื่อเราหรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนไก่ขัน
ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ �

ยอห์น 14:1

17)
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พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-

1 “อย่า ให้ ใจท่านทั้ง หลายวิตกเลย ท่านเชื่อ ในพระเจ้า จงเชื่อ ในเราด้วย 2 ใน
พระนิ เวศของพระบิดาเรามี คฤหาสน์ หลายแห่ง ถ้า ไม่ มี เราคงได้ บอกท่านแล้ว
เราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลาย 3 และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท
่านแล้ว เราจะกลับ มาอี กร ั บท ่านไปอยู่ กับ เรา เพื่อ ว่า เราอยู่ ที่ ไหนท่านทั้ง หลาย
จะอยู่ที่นั่ นด้วย 4 ท่านทราบว่าเราจะไปทีไ่ หนและท่านก็รูจั
้ กทางนั้ น� 5 โธมัสทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน พวก
ข้าพระองค์จะรู จ
้ ักทางนั ้นได้อย่างไร� 6 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้ น เป็น
ความจริง และเป็นชีวต
ิ ไม่มีผูใดมาถึ
้
งพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา

การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา

7 ถ้าท่านทั้งหลายรูจ
้ ักเราแล้ว

ท่านก็จะรูจ
้ ักพระบิดาของเราด้วย และตั้งแต่นี้
ไปท่านก็รูจั
้ กพระองค์และได้เห็นพระองค์� 8 ฟีลิ ปทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ขอสําแดงพระบิดาให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเห็น และพวกข้า พระองค์ จะพอใจ� 9 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยูกั
่ บท่านนานถึงเพียงนี้ และท่านยังไม่รูจั
้ กเรา
หรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา และท่านจะพูดได้อย่างไรว่า ‘ขอสําแดงพระ
บิดาให้ ข้า พระองค์ ท้ัง หลายเห็น� 10 ท่านไม่ เชื่อ หรือ ว่า เราอยู่ ในพระบิดาและ
พระบิดาทรงอยู่ ในเรา คํา ซึ่ง เรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายนั้ น เรามิ ได้ กล ่าวตามใจ
ชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยูใ่ นเราได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ 11 จง
เชื่อเราเถิด ว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา หรือมิฉะนั้ นก็จงเชื่อ
เราเพราะกิจการเหล่านั้ นเถิด
ผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํามาแล้ว

เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะกระทํา กิจการซึ่ง เรา
ได้กระทํานั้ นด้วย และเขาจะกระทํากิจการทียิ
่ ่งใหญ่กว่าน้นอ
ั ีก เพราะว่าเราจะไป
ถึงพระบิดาของเรา 13 สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทําสิ่ง
นั้ น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รบ
ั เกียรติทางพระบุตร 14 ถ้าท่านจะขอสิ่งใดในนาม
ของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้ น 15 ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา
12

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 ไว้ไม่ ได้ เพราะแลไม่ เห ็ นพระองค์ และไม่ รู ้จัก พระองค์ แต่
ท่านทั้ง หลายรูจ
้ ัก พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสถิต อยู่ กั บท ่านและจะประทั บอย ู่
ในท่าน 18 เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อีก
หน่ อยหนึ่ งโลกก็จะไม่เห็นเราอีกเลย แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู่
ท่านทั้ง หลายจะเป็น อยู่ ด้วย 20 ในวัน นั้ น ท่านทั้ง หลายจะรู ้ว่า เราอยู่ ในพระบิดา
ของเรา และท่านอยูใ่ นเรา และเราอยูใ่ นท่าน 21 ผูใดที
้
มี
่ บัญญัติของเราและรักษา
บัญญัตินั้ น ผู้นั้ นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้ น พระบิดาของเราจะทรงรัก
เขา และเราจะรัก เขา และจะสําแดงตัว ของเราเองให้ ปรากฏแก่ เขา � 22 ยู ดาส
16
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มิใช่อิสคาริโอท ทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เหตุใดพระองค์ จึงจะสําแดงพระองค์
แก่ พวกข้า พระองค์ และไม่ ทรงสําแดงแก่ โลก � 23 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า ผู้ ใด
รักเรา ผูนั
้ ้ นจะรักษาคําของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดาก
ับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา 24 ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่รักษาคําของเรา และคํา
ซึ่งท่านได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่คําของเรา แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เราได้กล่าว
คํา เหล่า นี้ แก่ ท่านทั้ง หลายเมื่อ เรายัง อยู่กั บท ่าน 26 แต่ พระองค์ ผู้ ปลอบประโลม
ใจนั้ นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์
นั้ น จะทรงสอนท่านทั้ง หลายทุก สิ่ง และจะให้ ท่านระลึก ถึง ทุก สิ่ง ที่ เราได้ กล ่าวไว้
แก่ท่านแล้ว
สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ

27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว

สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้ น เราให้ท่าน
ไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าว
แก่ท่านว่า ‘เราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านอีก� ถ้าท่านรักเรา ท่านก็จะชื่นชม
ยินดีที่เราว่า ‘เราจะไปหาพระบิดา� เพราะพระบิดาของเราทรงเป็นใหญ่กว่าเรา
29 และบัดนี้ เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนทีเหตุ
่
การณ์ นั้ นจะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเหตุ
การณ์ นั้ น เกิด ขึ้น แล้ว ท่านทั้ง หลายจะได้ เชื่อ 30 แต่ นี้ ไปเราจะไม่ สนทนากั บท ่า
นทั้งหลายมากนั ก เพราะว่าผู้ครองโลกนี้ จะมาและไม่มีสิทธิอํานาจอะไรเหนื อเรา
31 แต่ เราได้ กระทํา ตามที่ พระบิดาได้ ทรงบัญชาเรา เพื่อ โลกจะได้ รู ้ว่า เรารัก พระ
บิดา 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 หลายได้ รบ
ั การชําระให้ สะอาดแล้ว ด้วย
ถ้อยคํา ที่ เราได้ กล ่าวแก่ ท่าน 4 จงเข้า สนิ ทอย ู่ ในเรา และเราเข้า สนิ ทอย ู่ ในท่าน
กิ่ง จะออกผลเองไม่ ได้ นอกจากจะติ ดอย ู่ กับ เถาฉั นใด ท่านทั้ง หลายจะเกิด ผลไม่
ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอยใู่ นเราฉั นนั้ น 5 เราเป็นเถาองุน
่ ท่านทั้งหลายเป็นก
่ิง ผู้ ที่ เข ้า สนิ ทอย ู่ ในเราและเราเข้า สนิ ทอย ู่ ในเขา ผู้ นั้ น จะเกิด ผลมาก เพราะถ้า
แยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย 6 ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิ ทอยู่ในเรา ผู้นั้ นก
็ ต้องถูก ทิ้ง เสีย เหมือนกิ่ง แล้ว ก็เห ีย
่ วแห้ง ไป และเขารวบรวมไว้ท้ิง ในไฟเผาเสีย
7 ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิ ทอยใ
ู่ นเรา และถ้อยคําของเราฝังอยูใ่ นท่านแล้ว ท่านจะ
ขอสิ่ง ใดซึ่ง ท่านปรารถนา ท่านก็จะได้ สิ ่ง นั้ น 8 พระบิดาของเราทรงได้ รบ
ั เกียรติ
เพราะเหตุ นี้ คือ เมื่อ ท่านทั้ง หลายเกิด ผลมาก ท่านจึง เป็น สาวกของเรา 9 พระ
บิดาทรงรักเราฉั นใด เราก็รก
ั ท่านทั้งหลายฉั นนั้ น จงยึดม่ันอยู่ในความรักของเรา
10 ถ้า ท่านทั้ง หลายรักษาบัญญั ติ ของเรา ท่านก็ จะยึ ดม ่ั นอยู่ ในความรัก ของเรา
เหมือนดังที่เรารักษาพระบัญญัติ ของพระบิดาเรา และยึดม่ันอยู่ในความรักของ
พระองค์ 11 นี้ คือ สิ่ง ที่ เราได้ บอกแก่ ท่านทั้ง หลายแล้ว เพื่อ ให้ ความยินดี ของเรา
ดํารงอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ ยม 12 นี่ แหละเป็นบัญญัติของ
เรา คือ ให้ท่านทั้ง หลายรักซึ่งก ัน และกัน เหมือนดัง ที่เราได้ รก
ั ท่าน 13 ไม่มี ผู้ใดมี
1
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ความรักทียิ
่ ่งใหญ่กว่านี้ คือการทีผู
่ หน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดจะสละชีวต
ิ ของตนเพื่อมิตรสหายของ
ตน 14 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามทีเราสั
่
่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
เราไม่ เรียกท่านทั้ง หลายว่า ทาสอีก เพราะทาสไม่ ทราบว่า นายของเขาทํา
อะไร แต่ เราเรียกท่านว่า มิตรสหาย เพราะว่า ทุก สิ่ง ที่ เราได้ยน
ิ จากพระบิดาของ
เรา เราได้สา
ํ แดงแก่ท่านแล้ว 16 ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน
ทั้ง หลาย และได้ แต่ งตั้ง ท่านทั้ง หลายไว้ให้ ท่านจะไปเกิด ผล และเพื่อ ให้ ผลของ
ท่านอยู่ถาวร เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะ
ได้ประทานสิ่งนั้ นให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ว่า ท่านจงรักซึ่งก
ันและกัน
15

คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง

ท่านทั้งหลายก็รูว่
้ าโลกได้เกลียดชังเราก่อน
ถ้า ท่านทั้ง หลายเป็น ของโลก โลกก็ จะรัก ท่านซึ่ง เป็น ของโลก แต่ เพราะท่าน
ไม่ ใช่ ของโลก แต่ เราได้ เลือกท่านออกจากโลก เหตุ ฉะนั้ น โลกจึง เกลียดชัง ท่าน
20 จงระลึก ถึง คํา ที่ เราได้ กล ่าวแก่ ท่านทั้ง หลายแล้ วว ่า ‘ทาสมิ ได้ เป็น ใหญ่ กว่า
นายของเขา� ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย ถ้าเขารักษาคํา
ของเรา เขาก็ จะรักษาคํา ของท่านทั้ง หลายด้วย 21 แต่ ทุ กสิ่ ง ที่ เขาจะกระทํา แก่
พวกท่านนั้ นก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไม่รูจั
้ กพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 22 ถ้า
เราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป แต่บัดนี้ เขาไม่มีข้อแก้ตัวใน
เรื่องบาปของเขา 23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วย 24 ถ้า ณ
ท่ามกลางพวกเขา เรามิได้ กระทํา สิ่ง ซึ่ง ไม่มี ผู้อื่น ได้ กระทํา เลย พวกเขาก็จะไม่มี
บาป แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาก็ได้ เห ็น และเกลียดชัง ทั้ง ตัว เราและพระบิดาของเรา 25 แต่
การนี้ เกิดขึ้นเพื่อคําที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งว่า ‘เขา
ได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ�
19

18 ถ้าโลกนี้ เกลียดชังท่านทั้งหลาย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
แต่ เมื่อ พระองค์ ผู้ ปลอบประโลมใจที่ เราจะใช้ มาจากพระบิดามาหาท่านทั้ง
หลาย คือ พระวิญญาณแห่ง ความจริง ผู้ ทรงมาจากพระบิ ดาน ้น
ั ได้ เสด็จ มาแล้ว
พระองค์ นั้ น จะ ทรง เป็น พยาน ถึง เรา 27 และ ท่าน ทั้ง หลาย ก็ จะ เป็น พยาน ด้วย
เพราะว่าท่านได้อยูกั
่ บเราตั้งแต่แรกแล้ว�
26

16

คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
ก็เพื่อไม่ให้ท่านสะดุดใจ 2 เขาจะไล่ท่าน
เสีย จากธรรมศาลา แท้ จร ิง วัน หนึ่ ง คนใดที่ ประหารชีวต
ิ ของท่านจะคิด ว่า เขา
ทําการนั้ นเป็นการปฏิบัติพระเจ้า 3 เขาจะกระทําดังนั้ นแก่ท่านเพราะเขาไม่รูจั
้ ก
4
พระบิดาและไม่รูจั
้ กเรา แต่ที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ แก่ท่านก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้ น
ท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้ว และเรามิได้บอกเรื่องนี้ แก่ท่านทั้งหลาย
แต่ แรก เพราะว่า เรายัง อยู่ กั บท ่าน 5 แต่ บัดนี้ เรากําลัง จะไปหาพระองค์ ผู้ ทรง
ใช้ เรามา และไม่ มี ใครในพวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์ จะเสด็จ ไปที่ ไหน � 6 แต่
เพราะเราได้บอกเรื่องนี้ แก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็มด้วยความทุกข์โศก
1 “เราบอกสิ่งเหล่านี้ แก่ท่านทั้งหลาย

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก
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7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการทีเ่ ราจากไปนั้ นกเ
็ พื่อ
ประโยชน์ ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมา
หาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน 8 เมื่อพระองค์น้ั นเสด็จมา
แล้ว พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ โลกรูส
้ ก
ึ ถึง ความผิด บาป และถึง ความชอบธรรม
และถึงการพิพากษา 9 ถึงความผิดบาปนั้ น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา 10 ถึงความ
ชอบธรรมนั้ น คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเรา
อีก 11 ถึงการพิพากษานั้ น คือเพราะผูค
้ รองโลกนี้ ถูกพิพากษาแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน
เรายั งม ี อี กหลายสิ่ง ที่ จะบอกท่านทั้ง หลาย แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านยัง รับ ไว้ ไม่ ได้
13 เมื่อ พระองค์ พระวิญญาณแห่ง ความจริง จะเสด็จ มาแล้ว พระองค์ จะนํา ท่าน
ทั้ง หลาย ไป สู่ ความ จริง ทั้ง มวล เพราะ พระองค์ จะ ไม่ ตรัส โดย พระองค์ เอง แต่
พระองค์จะตรัสส่ง
ิ ทีพระองค์
่
ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู ้
ถึงสิ่งเหล่านั้ นทีจ
่ ะเกิดขึ้น 14 พระองค์จะทรงให้เราได้รบ
ั เกียรติ เพราะว่าพระองค์
จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทั้งหลาย 15 ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมี
นั้ นเป็นของเรา เหตุฉะนั้ นเราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรา
นั้ นมาสําแดงแก่ท่านทั้งหลาย
12

พระเยซู ทรงปลอบใจเหล่า สาวกเกี่ยวกับ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนชีพ ของ
พระองค์
16 อี กหน่ อยท่านทั้ง หลายก็ จะไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา
เพราะเราไปถึงพระบิดา� 17 สาวกบางคนของพระองค์จึงพูดกันว่า “ที่พระองค์ตรัส
กับเราว่า ‘อีกหน่ อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่ อยท่านก็จะเห็น
เรา� และ ‘เพราะเราไปถึงพระบิดา� เหล่านี้ หมายความว่าอะไร� 18 เขาจึงพูดกนว
ั ่า
“นั ้นหมายความว่าอะไรที่พระองค์ตรัสว่า ‘อีกหน่ อย� เราไม่ทราบว่า สิ่งที่พระองค์ตรั
สนน
ั ้ หมายความว่าอะไร� 19 พระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์ จึงตรัสกับ
เขาว่า “ท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่า เราหมายความว่าอะไรที่พูดว่า ‘อีกหน่ อย
ท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่ อยท่านก็จะเห็นเรา� 20 เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะร้องไห้และครํ่าครวญ แต่ โลกจะชื่นชมยินดี และท่านทั้ง
หลายจะทุกข์ โศก แต่ ความทุกข์ โศกของท่านจะกลับ กลายเป็น ความชื่นชมยินดี
21 เมื่อผูห
้ ญิงกําลังจะคลอดบุตร นางก็มีความทุกข์ เพราะถึงกําหนดแล้ว แต่เมื่อ
คลอดบุตรแล้ว นางก็ไม่ระลึกถึงความเจ็บปวดนั้ นเลย เพราะมีความชื่นชมยินดี
ที่คนหนึ่ งเกิดมาในโลก 22 ฉั นใดก็ดี ขณะนี้ ท่านทั้งหลายมีความทุกข์โศก แต่ เรา
จะเห็นท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดช่วงชิงความชื่นชมยินดีไป
จากท่านได้ 23 ในวัน นั้ น ท่านจะไม่ ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง
หลายว่า ถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะทรงประทาน
สิ่ง นั้ น ให้ แก่ ท่าน 24 แม้ จนบัดนี้ ท่านยัง ไม่ ได้ ขอสิ่ง ใดในนามของเรา จงขอเถิด
แล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดี ของท่านจะมีเต็มเปี่ ยม 25 เราพูดเรื่องนี้ กับท่าน
เป็น คํา อุปมา แต่ วัน หนึ่ ง เราจะไม่ พู ดก ั บท ่านเป็น คํา อุปมาอีก แต่ จะบอกท่านถึง
เรื่องพระบิดาอย่างแจ่ม แจ้ง 26 ในวัน นั้ น พวกท่านจะทูล ขอในนามของเรา และ
เราจะไม่ บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อ ท่าน 27 เพราะว่า พระบิดาเอง
ก็ทรงรักท่านทั้ง หลาย เพราะท่านรัก เราและเชื่อ ว่า เรามาจากพระเจ้า 28 เรามา
จากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ ไปถึงพระบิดาอีก� 29 เหล่
าสาวกของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า “ดู เถิด บัดนี้ พระองค์ ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้ว มิได้
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ตรัส เป็น คํา อุปมา 30 เดีย
๋ วนี้ พวกข้า พระองค์ รู แน่
้ ว ่า พระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ และไม่
จํา เป็ นที ่ ผู้ ใดจะทูล ถามพระองค์ อีก ด้วยเหตุ นี้ ข้า พระองค์ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงมาจาก
พระเจ้า� 31 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านทั้ง หลายเชื่อ แล้ว หรือ 32 ดู เถิด
เวลาจะมา เวลานั้ นก็ถึงแล้ว ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคน
และจะทิ้งเราไว้แต่ ผู้เดียว แต่ เราหาได้ อยู่ผู้เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่
กับ เรา 33 เราได้ บอกเรื่องนี้ แก่ ท่าน เพื่อ ท่านจะได้ มี สันติ สุข ในเรา ในโลกนี้ ท่าน
จะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว�

17
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู

พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ดูฟ้าและตรัสว่า “พระ
บิดาเจ้าข้า ถึง เวลาแล้ว ขอทรงโปรดให้ พระบุตรของพระองค์ ได้ รับ เกียรติ เพื่อ
พระบุตรจะได้ ถวายเกียรติ แด่ พระองค์ 2 ดังที่พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้พระบุ ตรม
ี อา
ํ นาจเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทั้ง สิ้น เพื่อ ให้ พระบุตรประทานชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ แก่ คนทั้ง ปวง
3
ที่ พระองค์ ทรงมอบแก่ พระบุตรนั้ น และนี่ แหละคือ ชี วิ ตน ิ รน
ั 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 พระ
บิดา เจ้าข้า ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ ต่อ พระ พักตร์ ของ พระองค์
คือ เกียรติ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ มี ร่วม กับ พระองค์ ก่อน ที่ โลก นี้ มี มา 6 ข้า พระองค์
ได้ สําแดง พระนาม ของ พระองค์ แก่ คน ทั้ง หลาย ที่ พระองค์ ได้ ประทาน ให้ แก่ ข้า
พระองค์ จากมวลมนุษย์ โลก คนเหล่า นั้ น เป็น ของพระองค์ แล้ว และพระองค์ ได้
ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์ และเขาได้รก
ั ษาพระดํารัสของพระองค์แล้ว 7 บัดนี้
เขาทั้ง หลายรู ้ว่า ทุ กสิ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ น้ั น มาจากพระองค์
8 เพราะ ว่า พระ ดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส ประทาน ให้ แก่ ข้า พระองค์ นั้ น ข้า พระองค์
ได้ ให้ เขาแล้ว และเขาได้ รบ
ั ไว้ และเขารู ้แน่ว ่า ข้า พระองค์ มาจากพระองค์ และ
เขาเชื่อ ว่า พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา 9 ข้า พระองค์ อธิษฐานเพื่อ เขา ข้า
พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ โลก แต่ เพื่อ คนเหล่านั้ นที ่ พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า
พระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ 10 ทุกสิง
่ ซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของ
พระองค์ และทุก สิ่ง ซึ่ง เป็น ของพระองค์ ก็ เป็น ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์
มี เกียรติ ใน สิ่ง เหล่า นั้ น 11 บัดนี้ ข้า พระองค์ จะ ไม่ อยู่ ใน โลก นี้ อีก แต่ พวก เขา
ยัง อยู่ ในโลกนี้ และข้า พระองค์ กําลัง จะไปหาพระองค์ ข้า แต่ พระบิดาผู้ บริสุทธิ์
ขอพระองค์ ทรงโปรดพิทั กษ ์ รก
ั ษาบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์
ไว้ โดย พระนาม ของ พระองค์ เพื่อ เขา จะ เป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน เหมือน ดัง ข้า
พระองค์กับพระองค์ 12 เมื่อข้าพระองค์ยง
ั อยูก
่ ับคนเหล่านั้ นในโลกนี้ ข้าพระองค์
ก็ได้ พิทักษ์ รักษาพวกเขาไว้ โดยพระนามของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทาน
แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หน่ง
ึ ผู้ใดเสียไปนอกจากลูก
13
ของความพินาศ เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ
และบัดนี้ ข้า พระองค์ กําลัง จะไปหา
พระองค์ และข้า พระองค์ กล ่าวถึง สิ่ง เหล่า นี้ ในโลก เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นชม
ยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ ยม 14 ข้าพระองค์ได้มอบพระดํารัสของพระองค์
ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ ได้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้า
1 พระเยซูตรัสดังนั ้นแล้ว
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พระองค์ ไม่ใช่ของโลก 15 ข้า พระองค์ ไม่ ได้ ขอให้ พระองค์ เอาเขาออกไปจากโลก
แต่ ขอปกป้องเขาไว้ ให้ พ้น จากความชั่ว ร้าย 16 เขาไม่ ใช่ ของโลก เหมือนดัง ที่
ข้า พระองค์ ไม่ใช่ ของโลก 17 ขอทรงโปรดชําระเขาให้ บริสุทธิ์ ด้วยความจริง ของ
พระองค์ พระวจนะของพระองค์ เป็นความจริง 18 พระองค์ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา
ในโลกฉั นใด ข้า พระองค์ ก็ใช้ เขาไปในโลกฉั น นั้ น 19 ข้า พระองค์ ถวายตัว ของข้า
พระองค์ เพราะเห็น แก่ เขา เพื่อ ให้ เขารับ การทรงชําระแต่ง ตั้ง ไว้โดยความจริงด
้วยเช่ นก ัน 20 ข้า พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ คนเหล่า นี้ พวกเดียว แต่ เพื่อ คนทั้ง
ปวงทีจ
่ ะเชื่อในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของเขา 21 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอัน
หนึ่ งอันเดียวกัน ดังทีพระองค์
่
คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์
ในพระองค์ เพื่อ ให้ เขาเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดีย วกั นก ับ พระองค์ และกับ ข้า พระองค์
ด้วย เพื่อ โลกจะได้ เชื่อว่าพระองค์ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา 22 เกียรติ ซึ่ง พระองค์ ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน นั้ น 23 ข้า พระองค์
อยู่ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่ งอ
ันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพื่อโลกจะได้รูว่
้ าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และ
พระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้า
พระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้ นทีพระองค์
่
ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยูกั
่ บข้า
พระองค์ในที่ซ่ง
ึ ข้าพระองค์อยู่นั้ นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงรัก ข้า พระองค์ ก่อนที่
จะทรงสร้างโลก 25 โอ ข้า แต่ พระบิดาผู้ ชอบธรรม โลกนี้ ไม่รู ้จัก พระองค์ แต่ ข้า
พระองค์ รู จั
้ กพระองค์ และคนเหล่านี้ รู ว่
้ าพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา 26 ข้า
พระองค์ ได้ ประกาศให้ เขารูจ
้ ัก พระนามของพระองค์ และจะประกาศให้ เขารู ้อีก
เพื่อความรักทีพระองค์
่
ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดํารงอยูใ่ นเขา และข้าพระองค์จะ
อยูใ่ นเขา�

18
พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม (มธ 26:47-56; มก 14:4350; ลก 22:47-53)
1 เมื่อพระเยซูตรัสดังนี้ แล้ว พระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้าม
ลําธารขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่ ง พระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั ้นกับเหล่าสาวก 2 ยูดาส
ผู้ที่ทรยศพระองค์ก็รู จั
้ กสวนนั ้นด้วย เพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคย
มาพบกันทีน
่ ั ่นบ่อยๆ 3 ยูดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกฟาริสี ถือโคมถือไต้และเครือ
่ งอาวุธไปที่ นั ่น 4 พระเยซู ทรงทราบทุกสิง่ ที่ จะเกิดขึ้
นกับพระองค์ พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาหาใคร� 5 เขาทูล
ตอบพระองค์ว่า “มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราคือผู้นั้ นแหละ
� ยู ดาสผู้ ทรยศพระองค์ ก็ ยืน อยู่ กับ คนเหล่า นั ้น ด้วย 6 เมื่อ พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้
หลายว่า “เราคือผู้นั้ นแหละ� เขาทัง้ หลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน 7 พระองค์จึง
ตรัสถามเขาอีกว่า “ท่านมาหาใคร� เขาทูลตอบว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ� 8 พระ
เยซู ตรัสตอบว่า “เราบอกท่านแล้ วว่าเราคือผู้นั้ น เหตุฉะนั้ นถ้าท่านแสวงหาเราก็
จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปเถิด� 9 ทัง้ นี้ ก็ เพื่อ พระดํารัส จะสําเร็จ ซึ่ง พระเยซู ตรัส ไว้แล ้
วว่า “คนเหล่านั้ นซึ่ง พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้าพระองค์ ไม่ได้ เสียไปสักคนเดียว�
10 ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึง ชัก ออกและฟัน ผู้ รับ ใช้ คนหนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ถู กห ู ข้างขวา
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ขาดไป ชื่อของผู้รับใช้คนนั ้นคือมัลคัส 11 พระเยซู จึงตรัสกับเปโตรว่า “จงเอาดาบใส่
ฝักเสีย เราจะไม่ด่ ืมถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ�
71)

ทรงอยู่ ต่อ หน้า อัน นาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก 22:66-

12 พวกพลทหารกับ นายทหารและเจ้า หน้าที่ ของพวกยิว จึง จับ พระเยซู มัด ไว้ 13 แล

้ว พาพระองค์ ไปหาอัน นาสก่อน เพราะอัน นาสเป็น พ่อตาของคายาฟาสผู้ ซ่ึง เป็น มหา
ปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น 14 คายาฟาสผู้ นี้ แหละที่ แนะนํา พวกยิ วว ่า ควรให้ คนหนึ่ ง
ตายแทนพลเมืองทัง้ หมด
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)
และสาวกอีกคนหนึ่ งกติ
็ ดตามไปด้วย สาวกคน
นั ้นเป็นทีรู่ จั
้ กของมหาปุโรหิต และเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต
16 แต่ เปโตรยืน อยู่ ข้างนอกริม ประตู สาวกอีก คนหนึ่ ง นั ้ นที ่ รู จั
้ กกันกับมหาปุโรหิต จึง
ได้ ออกไปและพู ดก ับ หญิง ที่ เฝ้า ประตู แล้ว ก็ พาเปโตรเข้าไป 17 ผู้ หญิง คนที่ เฝ้า ประตู
จึงถามเปโตรว่า “ท่านเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เขาตอบว่า “ข้าไม่เป็น� 18 พวก
ผู้รับใช้กับเจ้าหน้าที่ ก็ ยืนอยู่ที่ นั ่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว แล้วก็ ยืนผิงไฟ
กัน เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยูก
่ ับเขาด้วย
15 ซีโมนเปโตรได้ติดตามพระเยซูไป

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต
มหา ปุโรหิต จึง ได้ ถาม พระ เยซู ถึง เหล่า สาวก ของ พระองค์ และ คํา สอน ของ
พระองค์ 20 พระเยซู ตรัส ตอบท่านว่า “เราได้ กล ่าวให้ โลกฟัง อย่างเปิด เผย เราสั่ง
สอนเสมอทั้ง ในธรรมศาลาและที่ ในพระวิหารที่ พวกยิว เคยชุ มนุ มกัน และเราไม่
ได้ กล ่าวสิ่ง ใดอย่างลับๆเลย 21 ท่านถามเราทําไม จงถามผู้ ที่ ได้ ฟัง เราว่า เราได้
พู ดอะไรกับเขา ดู เถิด เขารู ว
้ า
่ เรากล่าวอะไร� 22 เมื่อพระองค์ ตรัสดังนั ้นแล้ว เจ้า
หน้าที่คนหนึ่ งซึ่งยืนอยูที
่ ่นั ่นได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูดว่า “เจ้าตอบมหา
23
ปุโรหิตอย่างนั ้นหรือ� พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราพูดผิด จงเป็นพยานในสิ่ง
ที่ ผิด นั้ น แต่ ถ้า เราพูด ถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อัน นาสจึง ให้ พาพระเยซู ซ่ึง ถู กมั
ดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจําการ 25 ซีโมนเปโตรกําลังยืนผิงไฟอยู่ คน
เหล่านั ้นจึงถามเปโตรว่า “เจ้าเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เปโตรปฏิเสธว่า “ข้าไม่
เป็น� 26 ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติ กับคนที่ เปโตรฟันหูขาดก็ กล่าวขึ้
นว ่า “ข้า เห็น เจ้า กั บท ่านผู้ นั้น ในสวนไม่ ใช่ หรือ � 27 เปโตรปฏิเสธอีก ครัง้ หนึ่ ง และใน
ทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
19

เขานําพระเยซูไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก 23:1-7)
เขาจึง ได้ พาพระเยซู ออกไปจากคายาฟาสไปยัง ศาลปรีโทเร ี ยม เป็น เวลาเช้า ตรู ่
พวกเขาเองไม่ ได้ เข ้า ไปในศาลปรีโทเร ี ยม เพื่อ ไม่ ให้ เป็น มลทิน แต่ จะได้ กิน ปัส กาได้
29 ปี ลาตจึง ออกมาหาเขาเหล่า นั ้น แล้ว ถามว่า “พวกท่านมี เรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ �
30 เขาตอบท่านว่า “ถ้า เขาไม่ ใช่ ผู้รา
้ ย พวกข้าพเจ้า ก็ จะไม่ มอบเขาไว้ กั บท ่าน� 31 ปี
ลาตจึงกล่าวแก่เขาว่า “พวกท่านจงเอาคนนี้ ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด�
พวกยิว จึง เรียนท่านว่า “การที่ พวกข้าพเจ้า จะประหารชีวต
ิ คนใดคนหนึ่ ง นั ้น เป็นการ
ผิดกฎหมาย� 32 ทัง้ นี้ เพื่อพระดํารัสของพระเยซูจะสําเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า พระองค์
จะทรงสิน
้ พระชนม์อย่างไร 33 ปี ลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีก และเรียกพระเยซู
28
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มาทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส ตอบท่าน
ว่า “ท่านถามอย่างนั้ น แต่ ลําพัง ท่านเองหรือ หรือม ี คนอื่น บอกท่านถึง เรื่องของ
เรา� 35 ปีลาตทูลตอบว่า “เราเป็นยิวหรือ ชนชาติของท่านเองและพวกปุโรหิตใหญ่ได้
มอบท่านไว้กับเรา ท่านทําผิดอะไร� 36 พระเยซู ตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเรามิได้
เป็นของโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็จะได้ต่อสู้ไม่ให้เรา
ตกในเงื้อมมือของพวกยิว แต่ บัดนี้ อาณาจักรของเรามิได้ มาจากโลกนี้ � 37 ปี ลา
ตจึงทูลถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั ้นท่านเป็นกษั ตริย์หรือ� พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่าน
พูดว่าเราเป็นกษั ตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็น
พยานถึงความจริง คนทั้งปวงซึ่งอยูฝ
่ ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา� 38 ปีลาต
ทูลถามพระองค์ว่า “ความจริงคืออะไร� เมื่อถามดังนั ้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอ
ีก และบอกเขาว่า “เราไม่เห็นคนนั ้นมีความผิดแม้แต่น้ อย
พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้รบ
ั การปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:615; ลก 23:18-25)
39 แต่พวกท่านมีธรรมเนี ยมให้เราปล่อยคนหนึ่ งให้แก่ท่านในเทศกาลปั สกา ฉะนั ้น
ท่านจะให้เราปล่อยกษั ตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือ� 40 คนทัง้ หลายจึงร้องขึ้นอกว่
ี า
“อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส� บารับบัสนัน
้ เป็นโจร

19

พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม
ขณะนั ้น ปี ลาตจึง ให้ เอาพระเยซู ไปโบยตี 2 และพวกทหารก็ เอาหนามสานเป็น
มงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์ และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วง 3 แลวท
้ ูลว่า “ท่านกษั
ตริย์ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ� และเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ
1

ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน

“ดูเถิด เราพาคนนี้ ออกมาให้ท่าน
ทัง้ หลายเพื่อ ให้ ท่านรู ้ว่า เราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด สิง่ ใดเลย� 5 พระเยซู จึง เสด็จ
ออกมาทรงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและทรงเสื้อ สี ม่วง และปี ลาตกล่า วแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า “ดู คนนี้ ซิ� 6 ฉะนั ้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ ได้ เห็นพระองค์ เขาทัง้
หลายร้องอึงว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย� ปี ลาตกล่าวแก่เขาว่า “พวกท่านเอาเขาไป
ตรึง เองเถิด เพราะเราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด เลย� 7 พวกยิว ตอบท่านว่า “พวกเรา
มี กฎหมาย และตามกฎหมายนั ้น เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ ตัง้ ตัว เป็น พระบุตรของ
พระเจ้า� 8 ฉะนั ้ นครน
ั ้ ปี ลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาล
ปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซูว่า “ท่านมาจากไหน� แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการ
ใด 10 ปี ลาตจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจะไม่พูดกับเราหรือ ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเรามีอาํ นาจที่
11
จะตรึงท่านที่ กางเขน และมี อาํ นาจที่ จะปล่อยท่านได้� พระเยซู ตรัสตอบว่า “ท่าน
จะมีอา
ํ นาจเหนื อเราไม่ได้ นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่าน เหตุฉะนั้ น
ผู้ ที่ มอบเราไว้กั บท ่านจึ งม ี ความผิด บาปมากกว่า ท่าน� 12 ตัง้ แต่ นั ้น ไปปี ลาตก็ หา
โอกาสที่จะปล่อยพระองค์ แต่พวกยิวร้องอึงว่า “ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ ท่านก็ไม่ใช่มิ
ตรของซีซาร์ ผู้ใดที่ ตัง้ ตัวเป็นกษั ตริย์ก็พูดต่อสู้ ซีซาร์� 13 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่าน
จึง พาพระเยซู ออกมา แล ้ วน ั ่งบ ัลลั งก ์ พิพากษา ณ ที่ เรียกว่า ลานปู ศิลา ภาษาฮีบรู
เรียกว่า กับบาธา
4 ปี ลาตจึงออกไปอีกและกล่าวแก่คนทัง
้ หลายว่า

ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์

ยอห์น 19:14
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เวลาประมาณเที่ยง ท่านพู ดก ับ พวกยิวว ่า “ดู เถิด นี่
คือกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลาย� 15 แต่ เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไป
เสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขน� ปีลาตพูดกับเขาว่า “ท่านจะให้เราตรึงกษั ตริย์ของท่านทัง้
หลายที่กางเขนหรือ� พวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มีกษั ตริย�
์
14 วัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียมปั ส กา

ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)

แล ้ว ปี ลา ต จึง มอบ พระองค์ ให้ เขา พา ไป ตรึง ที่ กางเขน และ เขา พา พระ เยซู ไป
สถาน
ที่กะโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรูเรียกว่า กลโกธา 18 ณ ที่นั ้น เขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับ
คนอีกสองคน คนละข้างและพระเยซู ทรงอยู่กลาง 19 ปี ลาตให้เขียนคําประจานติดไว้
บนกางเขน และคําประจานนั ้นว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธ กษั ตริย์ของพวกยิว� 20 พวกยิว
เป็ นอันมากจึงได้อา่ นคําประจานนี้ เพราะที่ซ่ึงเขาตรึงพระเยซู นั้นอยู่ใกล้กับกรุ ง และ
คํานั ้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลาติน 21 ฉะนั ้นพวกปุโรหิตใหญ่ของ
พวกยิวจึงเรียนปี ลาตว่า “ขออย่าเขียนว่า ‘กษั ตริย์ของพวกยิว� แต่ขอเขียนว่า ‘คนนี้
บอกว่า เราเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว� ” 22 ปีลาตตอบว่า “สิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป
� 23 ครัน
้ พวกทหารตรึงพระเยซู ไว้ที่กางเขนแล้ว เขาทัง้ หลายก็เอาฉลองพระองค์แบ
่ งออกเป็น สี่ ส่วนให้ ทหารทุก คนคนละส่ วน และเอาฉลองพระองค์ ชน
ั ้ ในด้วย ฉลอง
24
พระองค์ ชัน
้ ในนั ้น ไม่ มี ตะเข็บ ทอตัง้ แต่ บนตลอดล่าง เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง พู ดก ั นว ่า
“เราอย่าฉี กแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับสลากกันจะได้รู ว่้ าใครจะได้� ทัง้ นี้ เพื่อพระคัมภีร ์
จะสําเร็จที่ว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั ้น เขาก็
จับสลากกัน� พวกทหารจึงได้กระทําดังนี้ 25 ผู้ที่ ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซู นั ้น มี
มารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์ มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาว
มัก ดาลา 26 ฉะนั ้น เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น มารดาของพระองค์ และสาวกคน
ที่ พระองค์ ทรงรัก ยืน อยู่ ใกล้ พระองค์ ตรัส กับ มารดาของพระองค์ ว่า “หญิง เอ๋ย จงดู
บุ ตรของท่านเถิด� 27 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ สาวกคนนั ้ นว ่า “จงดู มารดาของท่าน
เถิด� และตัง้ แต่ เวลานั ้น มา สาวกคนนั ้ นก ็ รบ
ั นางมาอยู่ ในบ้านของตน 28 หลัง จาก
นั ้น พระเยซู ทรงทราบว่า ทุ กสิ่ ง สําเร็จ แล้ว เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ จึง ตรัสว ่า “เรา
กระหายนํ้า� 29 มี ภาชนะใส่ น้ํา องุน
่ เปรีย
้ ววางอยู่ ที่ นั่น เขาจึง เอาฟองนํ้า ชุ บน้าํ องุน
่
เปรีย
้ วใส่ ปลายไม้ หุ สบชู ขึ้น ให้ ถึง พระโอษฐ์ ของพระองค์ 30 เมื่อ พระเยซู ทรงรั บน ้าํ
องุน
่ เปรีย
้ วแล้ว พระองค์ ตรัสว ่า “สําเร็จ แล้ว� และทรงก้ม พระเศียรลงปล่อยพระ
วิญญาณจิตออกไป
16

17 และพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังสถานที่ แห่งหน่ง
ึ ซึ่งเรียกว่า

พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย

31 เพราะวันนั ้นเป็นวันเตรียม

พวกยิวจึงขอให้ปีลาตทุบขาของผูที
้ ่ถูกตรึงให้หัก และ
ให้เอาศพไปเสีย เพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กางเขนในวันสะบาโต (เพราะวันสะบาโตนั ้นเป็
นวันใหญ่� 32 ดังนั ้น พวกทหารจึง มาทุบขาของคนที่ หนึ่ ง และขาของอีกคนหนึ่ งที่ ถู ก
ตรึง อยู่ กับ พระองค์ 33 แต่ เมื่อ เขามาถึง พระเยซู และเห็นว ่า พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว
เขาจึ งม ิ ได้ ทุ บขาของพระองค์ 34 แต่ ทหารคนหนึ่ ง เอาทวนแทงที่ สี ข้างของพระองค์
และโลหิตกับน้าํ ก็ ไหลออกมาทั นที 35 คนนั ้ นที ่เห็นก็เป็นพยาน และคําพยานของเขา
ก็ เป็น ความจริง และเขาก็ รู ว่
้ า เขาพูด ความจริง เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เชื่อ 36 เพราะ
สิง่ เหล่า นี้ เก ิด ขึ้น เพื่อ ข้อ พระคัมภีร จ
์ ะสําเร็จ ซึ่ง ว่า ‘พระอัฐิ ของพระองค์ จะไม่ หก
ั สัก ซี่
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เดียว� 37 และมีข้อพระคัมภีรอี
์ กข้อหนึ่ งว่า ‘เขาทัง้ หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเอง
ได้แทง�
พระเยซู ทรงถูก ฝัง ไว้ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47;
ลก 23:50-56)
38 หลัง จากนี้ โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่ง เป็ น สาวกลับๆของพระเยซู เพราะกลัว
พวกยิว ก็ได้ ขอพระศพพระเยซู จากปี ลาต และปี ลาตก็ ยอมให้ โยเซฟจึง มาอัญเชิญ
พระศพพระเยซู ไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง ตอนแรกไปหาพระเยซู ในเวลากลางคืน นั ้
นก ็ มาด ้วย เขานํา เครือ
่ งหอมผสม คือ มดยอบกับ กฤษณาหนั ก ประมาณสามสิบ กว่า
40
กิโลกรัมมาด้วย พวกเขาอัญเชิญพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับเครือ
่ งหอมพัน
พระศพนั ้นตามธรรมเนี ยมฝังศพของพวกยิว 41 ในสถานที่ พระองค์ถู กตรึงที่ กางเขน
นั ้ นม ี สวนแห่ง หนึ่ ง ในสวนนั ้ นม ี อุโมงค์ ฝัง ศพใหม่ ที่ ยัง ไม่ ได้ ฝัง ศพผู้ ใดเลย 42 เพราะ
วันนั ้นเป็นวันเตรียมของพวกยิว และเพราะอุโมงค์นั้นอยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระ
เยซูไว้ที่นั่น

20
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก 24:1-43)
มารียช
์ าวมักดาลามาถึงอโุ มงค์ฝังศพ เธอเห็นหิน
ออกจากปากอุโมงค์ อยู่ แล้ว 2 เธอจึง วิง่ ไปหาซี โมนเปโตรและสาวกอีก คนหนึ่ ง ที่ พระ
เยซู ทรงรัก นั ้น และพู ดก ับ เขาว่า “เขาเอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ออกไปจากอุโมงค์ แล้ว
และพวกเราไม่ รู ว่
้ าเขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน� 3 เปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์ กับสาวก
คนนั ้น 4 เขาจึงวิง่ ไปทัง้ สองคน แต่ สาวกคนนั ้ นวงิ่ เร็วกว่าเปโตรจึงมาถึ งอุโมงค์ ก่อน
5 เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่ านวางอยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างใน 6 ซีโมนเปโตรตามมาถึง
ภายหลัง แล ้ว เข้าไปในอุโมงค์ เห ็น ผ้า ป่านวางอยู่ 7 และผ้า พัน พระเศียรของพระองค์
ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่น แต่พับไว้ต่างหาก 8 แล้วสาวกคนนั ้นที่มาถึงอุโมงค์ก่อนก็เข้าไป
ด้วย เขาได้เห็นและเชื่อ 9 เพราะว่าขณะนั ้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีรที
์ ่วา่ พระองค์
จะต้องฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 10 แล้วสาวกทัง้ สองก็กลับไปยังบ้านของตน
1 วันแรกของสัปดาห์เวลาเช้ามืด

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา
ขณะที่ ร้องไห้อยู่เธอก้มลงมองดู ที่ อุโมงค์
12 และได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สององค์ สวมเสื้อ ขาวนั ่ง อยู่ ณ ที่ ซึ่ง เขาวางพระศพพระเยซู
องค์ หน ่ึ งอยู่ เบื้องพระเศียร และองค์ หน ่ึ งอยู่ เบื้องพระบาท 13 ทูต ทัง้ สองพู ดก ับ มา
รีย์ ว่า “หญิง เอ๋ย ร้องไห้ ทําไม � เธอตอบทูต ทัง้ สองว่า “เพราะเขาเอาองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน� 14 เมื่อ
มารีย์พูดอย่างนั ้นแล้ว ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็น
องค์ พระเยซู 15 พระเยซู ตรัส ถามเธอว่า “หญิง เอ๋ย ร้องไห้ ทําไม เจ้ าตามหาผู้ ใด �
มาร ีย์ สําคัญ ว่า พระองค์ เป็น คนทํา สวนจึง ตอบพระองค์ ว่า “นายเจ้าข้า ถ้า ท่านได้ เอา
พระองค์ ไป ขอบอกให้ ดิ ฉั นร ู้ วา่ เอาพระองค์ ไปไว้ ที่ไหน และดิฉัน จะรับ พระองค์ ไป �
16 พระเยซู ตรัส กับ เธอว่า “มาร ีย์ เอ๋ย � มาร ีย์ จึง หัน มาและทูล พระองค์ ว่า “รับ โบนี �
ซึ่งแปลว่า อาจารย์ 17 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายังมได้
ิ ขึ้น
ไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพีน
่ ้ องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึ้นไป
หาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย และไปหาพระเจ้าของเราและ
11 แต่ ฝ่ายมารียย
์ ืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์
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พระเจ้าของท่านทั้งหลาย� 18 มารียม
์ ักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า เธอได้เห็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส
คํ่า วัน นั ้น ซึ่ง เป็ นว ัน แรกของสัปดาห์ เมื่อ สาวกปิด ประตู หอ
้ งที่ พวกเขาอยู่ แล ้ว
เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา และตรัสกับเขา
ว่า “สันติ สุข จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทั้ง หลายเถิด� 20 ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว
พระองค์ ทรงให้ เขาดู พระหัตถ์ และสีข้างของพระองค์ เมื่อ พวกสาวกเห็น องค์ พระผู้
เป็นเจ้าแล้ว เขาก็มีความยินดี 21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดํารงอยู่กั
บท ่า นทั้ง หลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้ เรามาฉั นใด เราก็ใช้ ท่านทั้ง หลายไป
ฉั น นั้ น� 22 ครัน
้ พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว จึง ทรงระบายลมหายใจออกเหนื อ เขา และ
ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิเถิ
์ ด 23 ถ้าท่านจะยกความ
ผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้ นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาป
ติดอยู่กับผูใด
้ ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผูนั
้ ้ น�
19

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครัง้ หนึ่ งและโธมัสยอมเชื่อ
แต่ ฝ่ายโธมัส ที่ เขาเรียกกั นว ่า ดิ ดุม ัส ซึ่ง เป็น สาวกคนหนึ่ ง ในสิบ สองคนนั ้น ไม่
ได้ อยู่ กับ พวกเขาเมื่อ พระเยซู เสด็จ มา 25 สาวกอื่นๆจึง บอกโธมั สว ่า “เราได้ เห ็ นองค์
พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว� แต่ โธมัส ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ถ้า ข้า ไม่ เห ็ นรอยตะปู ที่ พระหัตถ์
ของพระองค์ และไม่ได้ เอานิว
้ ของข้าแยงเข้าไปที่ รอยตะปู นั ้น และไม่ได้ เอามือของข้า
แยงเข้าไปที่ สี ข้างของพระองค์ แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย� 26 ครัน
้ ล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่
าสาวกของพระองค์อยูด้
่ วยกันข้างในอีก และโธมัสก็อยูกั
่ บพวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว
พระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับยืนอยูท
่ ่ามกลางเขาและตรัสว่า “สันติสุขจงดํารงอยู่
27
กั บท่านทั้งหลายเถิด�
แล้วพระองค์ ตรัสกับโธมั สว่า “จงยื่นนิ้วมาที่นี่ และดู มือ
ของเรา จงยื่นมือออกคลําที่สีข้างของเรา อย่าขาดความเชื่อเลย แต่จงเชื่อเถิด�
28 โธมัส ทูล ตอบพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของข้า พระองค์ และพระเจ้า ของข้า
พระองค์� 29 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “โธมัสเอ๋ย เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อ ผู้
ทีไม่
่ เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข�
24

ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
พระเยซู ได้ ทรงกระทํา หมายสําคัญ อื่นๆอีก หลายประการต่อ หน้า เหล่า สาวกของ
พระองค์ ซึ่ง ไม่ ได้ จดไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ 31 แต่ การที่ ได้ จดเหตุ การณ์ เหล่า นี้ ไว้ก็ เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ เชื่อว่า พระเยซู ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมี
ความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
30

21

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ได้ ทรงสําแดงพระองค์ แก่ เหล่ าสาวกอีก ครัง้
หนึ่ งที่ทะเลทิเบเรียส และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่างนี้ 2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัส
ที่เรียกว่า ดิดุมัส และนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลี และบุตรชายทัง้ สองของ
เศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกําลังอยูด้
่ วยกัน
1

การตกปลาที่ล้มเหลว
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ซี โมนเปโตรบอกเขาว่า “ข้า จะไปจับ ปลา� เขาทัง้ หลายจึง พู ดก ั บท ่า นว่า “เราจะ
ไปกั บท ่านด้วย� เขาก็ ออกไปลงเรือทั นที แต่ คืน นั ้น เขาจับ ปลาไม่ ได้ เลย 4 แต่ ครันร
้ ุ่ง
เช้าพระเยซูประทับยืนอยูที
่ ่ฝั่ ง แต่เหล่าสาวกไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสง
ั ่ เหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
เขาทูลตอบพระองค์
ว่า “ไม่มี � 6 พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือ เถิด
แล้วจะได้ ปลาบ้าง� เขาจึงทอดอวนลงและได้ ปลาเป็ นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ ได้
7 สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรัก จึง บอกเปโตรว่า “เป็ น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า � เมื่อ ซี โมนเป
โตรได้ ยิ นว ่า เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เขาก็ หยิบ เสื้อ คลุม ชาวประมงของเขามาสวมรัด
ไว้ (เพราะเขาเปลือยเปล่าอยู�
่ แล้วก็ กระโดดลงทะเล 8 แต่ สาวกอื่นๆนั ้นนั ่งเรือเล็กๆ
มา ลากอวนที่ ติ ดปลาเต็ มน ั ้นมาด้วย (เพราะเขาอยู่ ไม่ ห่างจากฝั่ งนั ก ไกลประมาณ
หนึ่ ง ร้อยเมตรเท่านั ้น� 9 เมื่อ เขาขึ้น มาบนฝั่ ง เขาก็ เห ็น ถ่านติดไฟอยู่ และมี ปลาวาง
อยูข
่ ้างบนและมีขนมปัง 10 พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เอาปลาที่ได้เมื่อกีน
้ ี้ มาบ
11
้าง�
ซี โมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝั่ ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม มี หน่งึ ร้อยห้าสิบสาม
ตัว และถึงมากอย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด
5 พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “ลูกเอ๋ย มีอาหารบ้างหรือเปล่า�

พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก

พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ มารับ ประทานอาหารกัน เถิด� และใน
พวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่า “ท่านคือผูใด
้ � เพราะเขารู อยู
้ ว่
่ าเป็นองค์พระผู้
13
เป็นเจ้า พระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วย 14 นี่
เป็ นคร ง
ั ้ ที่ สามที่ พระเยซู ทรงสําแดงพระองค์ แก่ พวกสาวกของพระองค์ หลัง จากที่
พระองค์ทรงคืนพระชนม์
12

“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ�

“ซีโมนบุตรชาย
โยนาห์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านี้ หรือ� เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว
พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัสส งั ่ เขาว่า
“จงเลี้ยงลูก แกะของเราเถิด� 16 พระองค์ ตรัสกับ เขาครัง้ ที่ สองอีกว่า “ซี โมนบุตร
ชายโยนาห์ เอ๋ย ท่านรัก เราหรือ� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์ เจ้าข้า
พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงเลี้ยงแกะ
ของเราเถิด� 17 พระองค์ตรัสกับเขาครัง้ ที่สามว่า “ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่าน
รัก เราหรือ� เปโตรก็ เป็น ทุกข์ ใจที่ พระองค์ ตรัส ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ท่านรัก เรา
หรือ� และเขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิง่ พระองค์ทรง
ทราบว่า ข้าพระองค์รก
ั พระองค์� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด
15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซู ตรัสกับซีโมนเปโตรว่า

สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป

เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เมื่อ ท่านยัง หนุ่ มท ่านคาดเอวเอง และเดิน ไป
ไหนๆตามที่ ท่านปรารถนา แต่ เมื่อ ท่านแก่ แล ้ วท ่านจะเหยียดมือ ของท่านออก
และ คน อื่น จะ คาด เอว ท่าน และ พา ท่าน ไป ที่ ที่ ท่าน ไม่ ปรารถนา จะ ไป� 19 ที่
พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น เพื่อ แสดงว่า เปโตรจะถวายเกียรติ แด่ พระเจ้า ด้วยความตาย
อย่างไร ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว จึง สัง่ เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด� 20 เป
โตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระเยซูทรงรักตามมา คือสาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวง
18
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ของพระองค์ เมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั ้น และทูลถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้ที่ จะ
ทรยศพระองค์คือใคร� 21 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั ้นจึงทูลถามพระเยซูว่า “พระองค์
เจ้าข้า คนนี้ จะเป็น อย่างไร� 22 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่จน
เรามานั้ น จะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23 เหตุฉะนั ้นคํา
ที่ ว่า สาวกคนนั ้นจะไม่ตาย จึงลือไปท่ามกลางพวกพี่น้ อง แต่พระเยซู มิได้ตรัสแก่เขา
ว่า “สาวกคนนั ้น จะไม่ ตาย � แต่ ตรัสว ่า “ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรามานั้ น จะ
เป็น เรื่องอะไรของท่านเล่า� 24 สาวกคนนี้ แหละ ที่ เป็น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่า นี้
และเป็นผู้ที่เขียนสิง่ เหล่านี้ ไว้ และเราทราบว่าคําพยานของเขาเป็นความจริง 25 มีอีก
หลายสิง่ ที่ พระเยซู ได้ ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิง่ ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมด
ทัง้ โลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน

ยอห์น 21:25
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ประวัติความเป็นมาของ
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คนทัว่ ไปเชื่อกันว่าผู้เขียนหนั งสือกิจการก็คือ “ลูกา แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) จะเห็น
ได้ชด
ิ การนี้ เป็นหนั งสือเล่มต่อจากข่าวประเสริฐของลูกา และมาจากผูเข
้
ั ว่าหนั งสือกจ
ียนคนเดียวกัน ลูกาเป็นเพื่อนเดินทางของเปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนั งสือ 2 ทิ
โมธี 4:11 เราได้พบว่าท่านได้อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม ในหนั งสือฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้
ฝากคํานั บมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หนังสือกิจการได้รบ
ั การเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่เปาโลได้รบ
ั การปล่อยตัวจากคุกครัง้
แรกที่ กรุ งโรม (กจ 28:30) (ปี ค�ศ� 63) หน ังสือเล่ มน ี้ ครอบคลุม ระยะเวลาจากการ
ฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู จนถึง ช่วงเวลาสองปี แรกที่ เปาโลถู กค ุม ขัง อยู่ ในคุก เป็
นครง
ั ้ แรกที่กรุ งโรม ดังนั ้นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33 ถึง 35 ปี
โดยทัว่ ไปแล้ว หนังสือเล่มนแบ
ี้ ่งแยกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ ในบทที่ 1-12 กล่าว
ถึง เปโตรเป็น ส่วนใหญ่ มี กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็น ศูนย์ กลาง และข่าวประเสริฐ ได้ ประกาศ
แก่ ชนชาติ ยิว เป็น หลัก ในบทที่ 13-28 กล ่าวถึง เปาโลเป็น ส่วนใหญ่ มี เมือ งอันทิ โอก
เป็น ศูนย์กลางสําหรับ งานเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า ไปยัง ต่างประเทศ และข่าว
ประเสริฐประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว
ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล ่าวถึง การรับ ใช้ ของสเทเฟนเพียงสัน
้ ๆแต่ ได้ รับ ใช้
พระเจ้า อย่างน่า อัศจรรย์ ใจ บทที่ 8 เก ี่ย วกับ การรับ ใช้ พระเจ้า ของฟี ลิป และบทที่ 9
ได้ บันทึกการกลับใจเสียใหม่ ของเปาโลไว้ และได้ บรรยายถึง โครเนลิ อส
ั คนต่างชาติ ที่
เมืองซี ซารียาและอานาเนี ย ที่ ดามัสกัส อย่างไรก็ตาม ใน 12 บทแรก จุ ดสําคัญที่ กล
่าวถึงก็คือเปโตรและกรุ งเยรู ซาเล็มและชนชาติยิว
ในบทที่ 13-28 เมืองอันทิโอกเป็นเพียงแต่สถานที่ตัง้ ต้นเท่านั ้น เรือ
่ งราวจะเริม
่ ต้น
ดําเนิ นจากเปาโลและบารนาบัส แล้วก็เป็นเรือ
่ งของเปาโลกับสิลาส ไปที่เกาะครีต ไป
ที่ เมืองกาลาเทีย และแคว้น ซิ ลี เซ ีย เข ้า ไปในแคว้น มาซิ โดเนี ย ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ไปที่ เมืองซี ซารียา และในที่สุด ได้ ผจญกับ เรืออ ับ ปาง และแล่น เรือ ไปจนถึง กรุ ง โรม
ในเรือ
่ งจะกล่าวถึงเปาโลอยู่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาวยิวก่อนเสมอถ้าท่าน
สามารถจะทําได้ แต่ การรับใช้พระเจ้านั ้นส่วนใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่าง
ประเทศ
ในหนั ง สื อก ิ จการแห่ งอ ัค รสาวกนี้ นายแพทย์ ลู กา ได้ แสดงประวั ติ ศาสตร์ ของ
คริสเตียนชนชาติ ยว
ิ ในคริ สตจักรหลายแห่ง และประวั ติ ศาสตร์ ของคริสเตียนชาว
ต่างชาติ แก่ เรา ในหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ของลู กา ท่านได้ เล่า ถึง สิง่ ต่างๆของพระราช
กิจ ตอนต้น ของพระเยซู และการทรงสัง่ สอนจนกระทัง่ ถึง การเสด็จ ขึ้น สู่ สวรรค์ ของ
พระองค์ ในหนั งสือกจ
ิ การ ท่านเขียนเกี่ยวกับสิง่ ที่พระเยซูทรงกระทําและทรงสัง่ สอน
สืบ ต่อ ไปโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโดยผ่านทางเหล่า อัครสาวกและคริ
สตจักร
สาระสําคัญ ของเรือ
่ งก็ คือ การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ออกไปทัว่ โลกโดยฤทธิอ
์ าํ นาจ
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยทางภู มิศาสตร์แล้ว ส่วนที่ ได้ รับข่าวประเสริฐตามลําดั
บก ่อนหลัง จะเป็น ดังนี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว ้น ยู เดีย แคว ้น สะมาเรีย และจนถึง ที่สุด
ปลายแผ่นดินโลก
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ลูกาได้เขียนข่าวประเสริฐของท่าน และหนั งสือกจ
ิ การในลักษณะที่วา่ เป็นผูพู
้ ดแทน
ให้กับเปาโลหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างแน่ นอน พระคัมภีรไม่
์ ได้มีข้อบ่งชีว่
้ าท่านได้ทําเช่นนั ้น
ท่านลูก าได้ รบ
ั ความเข้าใจจากเบื้องบนอย่างสมบู รณ ์ ในสิง่ ที่ ท่านได้ เข ียนนั ้น และมี
เพียงทางเดียวเท่านั ้ นที่ท่านจะทําให้พระคัมภีรส
์ ําเร็จลงได้อย่างบริบูรณ์ ก็โดยการรับ
ถ้อยคํา มาจากพระเจ้า ด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง สิ ่ง ที่ ท่านลูก าเขียนขึ้น นั ้น
ท่านได้ รบ
ั มาจากพระเจ้า โดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจากเปาโล หรือม ิ ใช่ ได้ มาจากการจดจํา
เหตุการณ์ โดยตัวของท่านเอง และก็ไม่ใช่ได้มาจากคําพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆ
ทัง้ สิน
้ (ลก 1:3-4)
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์
โอ ข้า แต่ ท่านเธโอฟีลัส ในหนั งสือ เรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้า ได้ กล ่าวแล้ว ถึง บรรดา
การซึ่งพระเยซู ได้ ทรงตัง้ ต้นกระทําและสัง่ สอน 2 จนถึงวันที ่พระองค์ทรงถู กรับขึ้นไป
ในเมื่อ ได้ ตรัสส ัง่ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่ อัครสาวก ซึ่ง พระองค์ ทรงเลือกไว้
แล้วนัน
้ 3 ครัน
้ พระองค์ ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ ทรงแสดงพระองค์ แก่ คนพวกนั ้น
ด้วยหลักฐานหลายอย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุดว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้
ทรงปรากฏแก่เขาทัง้ หลายถึงสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึงเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า
1

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อ พระองค์ ได้ ทรง ชุ มนุ มกั นก ับ อัคร สาวก จึง กําชับ เขา มิ ให้ ออก ไป จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า “ตามทีท่
่ าน
5
ทั้งหลายได้ยน
ิ จากเรานั่ นแหละ เพราะว่ายอห์นให้รบ
ั บัพติศมาด้วยนํ้าก็จริง แต่
ไม่ ช้า ไม่ นานท่านทั้ง หลายจะรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์� 6 เมื่อ เขา
ทัง้ หลายได้ ประชุม พร้อมกัน เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะ
ทรงตัง้ ราชอาณาจักรขึ้น ใหม่ ให้ แก่ อิสราเอลในครัง้ นี้ หรือ � 7 พระองค์ ตรัส ตอบเขา
ว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่ จะรู เ้ วลาและวาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิ
อํานาจของพระองค์ 8 แต่ ท่านทั้ง หลายจะได้ รบ
ั พระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้ง
ในกรุง เยรูซาเล็ม ทั่ว แคว้น ยู เดีย แคว ้น สะมาเรีย และจนถึง ทีส
่ ุด ปลายแผ่น ดิน
9
โลก� เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแล้ว ในขณะที่เขาทัง้ หลายกําลังพินิจดู พระองค์ก็ถู
กรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
4

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์
เมื่อ เขากําลัง เขม้น ดู ฟ้า เวลาที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนสวม
เสื้อ ขาวมายืน อยู่ ข้างๆเขา 11 สองคนนั ้น กล่าวว่า “ชาวกาลิ ลี เอ๋ย เหตุ ไฉนท่านจึง ยืน
เขม้นดู ฟ้าสวรรค์ พระเยซู องค์ นี้ ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์ นั ้น จะเสด็จมา
อีกเหมือนอย่างที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั ้น�
10

การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิอ
์ าํ นาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)
แล ้ วอ ัค รสาวกจึง ลงจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่ง อยู่ ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ระยะทาง
เท่ากับ ระยะที่ อนุ ญาตให้ คนเดิน ในวัน สะบาโต กล ับ ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 เมื่อ เข้า กรุ ง
แล้วเขาเหล่านั ้นจึงขึ้นไปยังห้องชัน
ี ัง้ เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรู ว ์ ฟีลิปก
้ บน ซึ่งมท
ับโธมัส บารโธโลมิ วก ับมัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซี โมนเศโลเท กับ ยู ดาสน้ อง
12
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ชายของยากอบ พัก อยู่ นั ้น 14 พวกเขาร่วมใจกัน อธิษฐานอ้อนวอนต่อ เนื่ องพร้อมกับ
พวกผู้หญิง และมารียม
์ ารดาของพระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส

คราวนั ้นเปโตรจึง ได้ ยน
ื ขึ้น ท่ามกลางเหล่า สาวก (ที่ ประชุม กัน อยู่ นั้ นม ี รวมทัง้
สิน
้ ประมาณร้อยยี่สิ บชื่อ� และกล่าวว่า 16 “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย จําเป็นจะต้องสําเร็จ
ตามพระคัมภีร ์ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของดาวิด ด้วยเรือ
่ งยูดาส
ซึ่ง เป็น ผู้นํา ทางคนที่ ไปจับ พระเยซู 17 เพราะยู ดาสนั ้น ได้ นับ เข้า ในพวกเรา และได้
รับ ส่วนในภารกิ จน ี้ 18 ฝ่ายผู้ นี้ ได้ เอาบําเหน็ จ แห่ง การชัว่ ช้า ของตนไปซื้อ ที่ ดิน แล้ว
ก็ ล้ม คะมํา ลงแตกกลางตัว ไส้ พุ งทะลัก ออกมาหมด 19 เหตุการณ์ นี้ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ใน
กรุ 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
ให้ผู้ใดอาศัยอยู่ที่ นั่น� และ ‘ขอให้อีกผู้หน่ึงมายึดตําแหน่ งของเขา� 21 เหตุ ฉะนั ้นใน
บรรดาชายเหล่า นี้ ที่ เป็น พวกเดียวกับ เราเสมอตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ้ าได้ เสด็จ เข้า
ออกกับ เรา 22 คือ ตัง้ แต่ บัพ ติศ มาของยอห์น จนถึง วันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปจาก
เรา คนหนึ่ งในพวกนี้ จะต้องตัง้ ไว้ให้เป็นพยานกับเราถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์�
23 เขาทัง
้ หลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟที่ เรียกว่าบารซับบาส มีนามสกุลว่ายุ
สทัส และมัทธีอส
ั 24 แล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ผูทรงทราบใจของ
้
มนุษย์ทัง้ ปวง ขอทรงสําแดงว่าในสองคนนี้ พระองค์ทรงเลือกคนไหน 25 ให้รับส่วนใน
การปรนนิ บติ
ั นี้ และรับตําแหน่ งเป็นอัครสาวกแทนยูดาส ซึ่งโดยการละเมิดนั ้นได้หลง
จากหน้าที่ไปยังที่ของตน� 26 เขาทัง้ หลายจึงจับสลากกัน และสลากนั ้นได้แก่มัทธีอส
ั
จึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น
15

2
การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อ วัน เทศ กาล เพ็น เทคศ เต มา ถึง จําพวก สาวก จึง มา ร่วมใจ กัน อยู่ ใน ที่ แห่ ง
เดียวกัน 2 ในทันใดนั ้น มี เสียงดัง มาจากฟ้า เหมือนเสียงพายุ กล ้าสั ่ นก ้ องทัว่ บ้านที่
เขานั ่งอยู่นั ้น 3 มี เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้ ปรากฏแก่ เขา และกระจายอยู่บนเขาสิน
้
4
ทุกคน เขาเหล่านั ้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตัง้ ต้นพูดภาษาต่างๆตาม
ที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด 5 มีพวกยิวจากทุกประเทศทัว่ ใต้ฟ้า ซึ่งเป็นผู้เกรงกลัว
พระเจ้ามาอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื่อมเี สียงอย่างนั ้น เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะ
ต่างคนต่างได้ยน
ิ เขาพูด ภาษาของตนเอง 7 คนทัง้ ปวงจึง ประหลาดและอัศจรรย์ใจพู
ดก ั นว ่า “ดู เถิด คนทัง้ หลายที่ พู ดก ัน นั ้น เป็น ชาวกาลิ ลี ทุ กคนไม่ ใช่ หรือ 8 เหตุ ไฉนเรา
ทุก คนได้ยน
ิ เขาพูด ภาษาของบ้านเกิด เมืองนอนของเรา 9 เช่น ชาวปารเธีย และมีเดีย
ชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโด
เซีย ในแคว้นปอนทัสและเอเชีย 10 ในแคว้นฟรีเจีย แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียป
ิ ต์
ในแคว้น เมืองลิเบีย ซึ่ง ขึ้ นก ับ นครไซรีน และคนมาจากกรุ ง โรม ทัง้ พวกยิ วก ับ คนเข้า
จารีต ยิว 11 ชาวเกาะครีต และชาวอาระเบีย เราทัง้ หลายต่างก็ ได้ ยิน คนเหล่า นี้ กล ่าว
ถึง มหกิจ ของพระเจ้า ตามภาษาของเราเอง� 12 เขาทัง้ หลายจึ งอ ัศ จรรย์ ใจและฉงน
สนเท่ห์ พู ดก ั นว ่า “นี่ อะไรกัน� 13 แต่ บางคนเยาะเย้ย ว่า “คนเหล่า นั ้น เมาเหล้า องุน
่
ใหม่�
1
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การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
14 ฝ่ายเปโตรได้ยน
ื ขึ้นกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน และได้กล่าวแก่คนทัง้ ปวงด้วยเสียง
อันดังว่า “ท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม จงทราบเรือ
่ งนี้ และฟัง
15
ถ้อยคําของข้าพเจ้าเถิด ด้วยว่าคนเหล่านี้ มิได้ เมาเหล้าองุน
่ เหมือนอย่างที่ ท่านคิด
16
นั ้น เพราะว่าเป็นเวลาสามโมงเช้า แต่ เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นตามคํา ซึ่ง โยเอลศาสดา
พยากรณ์ ได้ กล่าวไว้ว่า 17 ‘พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาในวันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณ
ของเรามาเหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของ
ท่านจะเห็นนิ มิต และคนแก่จะฝันเห็น 18 ในคราวนั ้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบน
ทาสและทาสี ของเรา และคนเหล่า นั ้น จะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย์ใน
อากาศเบื้องบนและหมายสําคัญ ที่ แผ่ นดิน เบื้องล่างเป็น เลื อด ไฟและไอควัน 20 ดวง
อาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือด ก่อนถึงวันใหญ่นั ้น คือวันใหญ่ยงิ่ ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 21 และจะเป็น เช่น นี้ คือ ผู้ ใดที่ จะร้องออกพระนามขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า ก็ จะรอด� 22 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ชนชาติ อิสราเอล ขอฟัง คํา เหล่า นี้ เถิด คือ
พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ เป็น ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงโปรดชีแ
้ จงให้ ท่านทัง้ หลายทราบโดยการ
อัศจรรย์ การมหัศจรรย์ และหมายสําคัญ ต่างๆ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา โดยพระองค์
นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว 23 พระองค์นี้ ทรงถูกมอบไว้ตามที่
พระเจ้าได้ทรงดําริแน่ นอนล่วงหน้าไว้ก่อน ท่านทัง้ หลายได้ให้คนชัว่ จับพระองค์ไปตรึง
ที่กางเขนและประหารชีวต
ิ เสีย 24 พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ ด้วย
ทรงกําจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย เพราะว่าความตายจะครอบงําพระองค์ไว้
ไม่ได้ 25 เพราะดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรง
หน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะว่าพระองค์ประทั บที่มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะมิได้
หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี และลิน
้ ของข้าพเจ้า จึง เปรมปรีดิ ์
ยิง่ กว่านี้ เนื้ อหนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังใจด้วย 27 เพราะพระองค์จะไม่
ทรงทิง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
์
28
เปื่ อยเน่า ไป พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทราบทางแห่ง ชีวต
ิ แล้ว พระองค์
จะทรงโปรดให้ข้าพระองค์ มีความยินดี เต็มเปี่ ยมด้วยสี พระพักตร์อันชอบพระทัยของ
พระองค์� 29 ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทัง้ หลายถึงดาวิด
บรรพบุรุษของเราว่า ท่านสิน
้ พระชนม์ แล้วถูกฝัง ไว้ และอุโมงค์ ฝังศพของท่านยังอยู่
กับเราจนถึงทุก วันนี้ 30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ และทราบว่าพระเจ้า ตรัสสัญญาไว้
แก่ ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์ จะทรงประทานผู้หน่งึ จากบัน
้ เอวของท่าน และ
ตามเนื้ อหนั งนั ้น พระองค์ จะทรงยกพระคริสต์ ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน 31 ดาว
ิ ดก ็ ทรงล่วงรู เหตุ
้
การณ์ นี้ ก่อน จึง ทรงกล่าวถึง การคืน พระชนม์ ของพระคริสต์ ว่า จิ ต
วิญญาณของพระองค์ ไม่ ต้องละไว้ในนรก ทัง้ พระมังสะของพระองค์ ก็ ไม่ เปื่ อยเน่า ไป
32 พระเยซู นี้ พระเจ้าได้ ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทัง
้ หลายเป็นพยานใน
33
ข้อ นี้ เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ขึ้น และครัน
้
พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ได้ทรง
เทฤทธิ์ เดชนี้ 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 เจ้าของ
ข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา 35 จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น
รองเท้าของท่าน� 36 เหตุ ฉะนั ้นให้วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ ปวงทราบแน่ นอนว่า พระเจ้า
ได้ทรงยกพระเยซู นี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ ตรึงไว้ที่ กางเขน ทรงตัง้ ขึ้นให้เป็นทัง้ องค์พระ
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ผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์�
ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ
เมื่อ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ แล้ วก ็ รู ้สึก แปลบปลาบใจ จึง กล่าวแก่ เปโตรและอัครสา
วกอื่นๆว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย เราจะทํา อย่างไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวแก่ เขาว่า
“จงกลับ ใจเสีย ใหม่ และรับ บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ สิ ้ นทุก คน เพราะ
ว่า พระเจ้า ทรงยกความผิด บาปของท่านเสีย และท่านจะได้ รบ
ั ของประทานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 39 ด้วยว่า พระสัญญานั ้น ตกแก่ ท่านทัง้ หลายกั บลู กหลานของท่าน
ด้วย และแก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ไกล คือ ทุก คนที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทรง
เรียกมาเฝ้าพระองค์� 40 เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคําเป็นพยานและได้ เตือนสติ เขาว่า
“จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้ เถิด�
37

ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข
คนทัง้ หลายที่ รบ
ั คํา ของเปโตรด้วยความยินดี ก็ รับ บัพ ติศ มา ในวัน นั ้ นม ี คนเข้า
เป็น สาวกเพิ่ มอ ีก ประมาณสามพัน คน 42 เขาทัง้ หลายได้ ตั ้งม ัน
่ คงอยู่ ในคํา สอนของ
จําพวกอัครสาวก และในการสามั คค ี ธรรม และร่วมใจกัน ในการหัก ขนมปัง และการ
อธิษฐาน 43 เขามี ความเกรงกลัว ด้วยกัน ทุก คน และพวกอัครสาวกทําการมหัศจรรย์
และหมายสําคัญหลายประการ 44 บรรดาผู้ที่ เชื่อถือนั ้ นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่ แห่งเดียว
และทรัพย์ สิ ่ง ของของเขาเหล่า นั ้น เขาเอามารวมกัน เป็น ของกลาง 45 เขาจึง ได้ ขาย
ทรัพย์สมบัติและสิง่ ของมาแบ่งให้แก่คนทัง้ ปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ 46 เขาได้รว่ มใจ
กัน ไปในพระวิหาร และหัก ขนมปัง ตามบ้านของเขาร่วมรับ ประทานอาหารด้วยความ
ชื่นชมยินดี และด้วยจริงใจ ทุ กวัน เรือ
่ ยไป 47 ทัง้ ได้ สรรเสริญ พระเจ้า และคนทัง้ ปวงก็
ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กําลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักร
ทวีข้น
ึ ทุกๆวัน
41

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร
ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์ นกํา ลัง ขึ้น ไปจะเข้า พระวิหารในเวลาอธิษฐาน เป็น เวลาบ่าย
สามโมง 2 มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ง่อยตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ทุ กวัน คนเคยหามเขามาวางไว้
ริมประตู พระวิหาร ซึ่งมีช่อ
ื ว่าประตู งาม เพื่อให้ขอทานจากคนที่ จะเข้าไปในพระวิหาร
3 คนนั ้น พอเห็น เปโตรกับ ยอห์น จะเข้าไปในพระวิหารก็ ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์น
เพ่งดูเขาบอกว่า “จงดูพวกเราเถิด� 5 คนขอทานนั ้นได้เขม้นดู คาดว่าจะได้อะไรจาก
ท่าน 6 เปโตรกล่าวว่า “เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี แต่ ที่ ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน
คือ ในพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� 7 แล ้วเปโตร
จับ มือขวาของเขาพยุง ขึ้น และในทันใดนั ้น เท้า และข้อ เท้า ของเขาก็ มี กําลัง 8 เขาจึง
กระโดดขึ้น ยืน และเดิน เข้าไปในพระวิ หารด้ว ยกั นก ับเปโตรและยอห์น เดิน เต้น โลด
สรรเสริญ พระเจ้า ไป 9 คนทัง้ ปวงเห็น เขาเดิน และสรรเสริญ พระเจ้า 10 จึง รู ้ วา่ เป็น
คนนั ้นซึ่งนั ่งขอทานอยู่ที่ ประตู งามแห่งพระวิหาร เขาจึงพากั นมีความประหลาดและ
อัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ในเหตุการณ์ ที่ เกิดแก่คนนั ้น 11 เมื่อคนง่อยที่ หายนั ้นยังยึดเปโตร
และยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วงิ่ ไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่า เฉลียงของซาโลมอน
ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
1
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“ท่านชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หลาย ไฉน
ท่านพากันประหลาดใจด้วยคนนี้ เขม้นดูเราทําไมเล่า อย่างกับว่าเราทําให้คนนี้ เดินได้
โดยฤทธิห
์ รือความบริสุทธิ์ของเราเอง 13 พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ คือ
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ได้ ทรงโปรดประทานพระเกียรติ แด่ พระเยซู พระบุตร
ของพระองค์ ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ มอบไว้ แล้ว และได้ ปฏิเสธพระองค์ ต่อ หน้า ปี ลาต
เมื่อ เขาตัง้ ใจจะปล่อยพระองค์ ไป 14 แต่ ท่านทัง้ หลายได้ ปฏิเสธพระองค์ ซ่ึง เป็น องค์
บริสุทธิและชอบธรรม
และได้ขอให้เขาปล่อยฆาตกรให้ท่านทัง้ หลาย 15 จึงฆ่าพระองค์
์
ผู้ ทรงเป็น เจ้า ชีวต
ิ เสีย ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย เราเป็น
16
พยานในเรือ
่ งนี้ โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ พระนามนั ้นจึงได้ กระทําให้
คนนี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น และรู จ
้ ัก มี กําลัง ขึ้น คือ ความเชื่อ ซึ่ง เป็น ไปโดยพระองค์ ได้
กระทําให้คนนี้ หายปกติต่อหน้าท่านทัง้ หลาย 17 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าทราบว่าท่าน
ทัง้ หลายได้ กระทํา การนั ้น เพราะไม่ รู ้เรือ
่ งราวอะไร ทัง้ คณะผู้ ครอบครองของท่านก็
18
ทํา เหมือนกัน ด้วย แต่ ว่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงประกาศไว้ล่วงหน้า
โดยปากของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายของพระองค์ว่า พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน
พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
12 พอเปโตรแลเห็นก ็ กล ่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า

อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่

19 เหตุฉะนั ้นท่านทัง
้ หลายจงหันกลับและตัง้ ใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาป

ของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 20 และ
เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงใช้ พระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง เมื่ อก ่อนนั ้น ได้ แจ ้ง ไว้ แก่ ท่านทัง้ หลาย
แล้ว 21 พระองค์ นั ้น สวรรค์ จะต้องรับ ไว้จนถึง วาระเมื่อ สิง่ สารพัด จะตัง้ ขึ้น ใหม่ ตาม
ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิ์ของพระองค์ ตัง้ แต่ เริม
่
สร้างโลก 22 ที่จริงโมเสสได้กล่าวไว้แก่บรรพบุรุษว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่
ท่านจากจําพวกพี่น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิง่ สารพัดซึ่งพระองค์
จะได้ ตรัส แก่ ท่าน 23 และจะเป็น เช่น นี้ คือ ถ้า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ศาสดาพยากรณ์ ผู้
นั ้น เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ตัง้ แต่ซามูเอลเป็นลําดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์ ถึงกาลครัง้ นี้
25 ท่านทัง
้ หลายเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรณ์ นั ้น และของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้า
ได้ ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ของเรา คือ ได้ ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า ‘บรรดาครอบครัวท ว
ั่
26
แผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั พระพรเพราะเชื้อ สายของเจ้า� ครัน
้ พระเจ้า ทรงโปรดให้พระ
เยซู พระบุตรของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์มายังท่านทัง้ หลายก่อน เพื่อ
อวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย โดยให้ท่านทัง้ หลายทุกคนกลับจากความชัว่ ช้าของตน�

4
พวกอัครสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา

ขณะที่ เปโตรกับ ยอห์น ยัง กล่าวแก่ คนทัง้ ปวงอยู่ ปุ โรหิต ทัง้ หลายกับ นายทหาร
รักษาพระวิหารและพวกสะดูสีมาหาท่านทัง้ สอง 2 ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะท่าน
ทัง้ สองได้ สัง่ สอน และประกาศแก่ คนทัง้ หลายถึง เรือ
่ งการเป็น ขึ้น มาจากความตาย
โดยทางพระเยซู 3 เขาจึงจับท่านทัง้ สองจําไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้น เพราะว่าเย็นแล้ว 4 แต่
คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคําสอนนั ้นก็เชื่อ ซึ่งนั บแต่ผูชายได้
้
ประมาณห้าพันคน
1
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เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา
ต่อ มาครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกครอบครองกับ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ 6 ทั ้งอ ัน นา
สมหาปุโรหิต และคายาฟาส ยอห์น อเล็ก ซานเดอร์ กับ คนอื่นๆที่ เป็น ญาติ ของมหา
ปุ โรหิ ตน น
ั ้ ด้วย ได้ ประชุม กัน ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 เมื่อ เขาให้ เปโตรและยอห์น ยืน อยู่
ท่ามกลางพวกเขาแล้ว จึง ถามว่า “ท่านทัง้ สองได้ ทําการนี้ โดยฤทธิห
์ รือ ในนามของผู้
8
ใด� ขณะนั ้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่า “ท่านผู้ครอบ
ครองพลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้ หลายของอิสราเอล 9 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะถามพวก
เราในวันนี้ ถึงการดี ซ่ึงได้ ทําแก่ คนป่วยนี้ ว่า เขาหายเป็นปกติ ด้วยเหตุ อน
ั ใดแล้ว 10 ก็
ให้ ท่านทัง้ หลายกับ บรรดาชนอิสราเอลทราบเถิด ว่า โดยพระนามของพระเยซู คริสต์
ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ที่ กางเขน และซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ คืน
พระชนม์ โดยพระองค์ นั้น แหละชายคนนี้ ได้ หายโรคเป็น ปกติ แล ้ว จึง ยืน อยู่ ต่อ หน้า
ท่าน 11 พระองค์เป็น ‘ศิลา� ที่ท่านทัง้ หลายผู้เป็น ‘ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลาย
เป็นศิ ลามุมเอกแล้ว� 12 ในผู้ อ่น
ื ความรอดไม่ มี เลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทัง้ หลาย
รอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้ฟ้า�
5

พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขู่แต่มิได้ถูกฆ่าเสีย

เมื่อ เขาเห็น ความกล้า หาญของเปโตรกับ ยอห์น และรู ้ วา่ ท่านทัง้ สองขาดการ
ศึกษาและเป็นคนมีความรู น้
้ อยก็ ประหลาดใจ แล้วสํานึ กว่าคนทัง้ สองเคยอยู่กับพระ
เยซู 14 เมื่อ เขาเห็น คนนั ้ นที ่ หายโรคยืน อยู่ กับ เปโตรและยอห์น เขาก็ ไม่มี ข้อ คัดค้าน
ที่ จะพูด ขึ้น ได้ 15 แต่ เมื่อ เขาสัง่ ให้เปโตรและยอห์นออกไปจากที่ ประชุม สภาแล้ว เขา
จึง ปรึกษากัน 16 ว่า “เราจะทํา อย่างไรกับ คนทัง้ สองนี้ เพราะการที่ เขาได้ กระทํา การ
อัศจรรย์อน
ั เด่น ก็ได้ปรากฏแก่คนทัง้ ปวงที่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่
ได้ 17 แต่ให้เราขู่เขาอย่างแข็งแรงห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั ้ นกับผู้หน่งึ ผู้ใดเลย เพื่อเรือ
่ ง
18
นี้ จะไม่ ได้ เลื่องลือ แพร่หลายไปในหมู่ คนทัง้ ปวง� เขาจึง เรียกเปโตรและยอห์ นมา
แล ้ว ห้ามปรามเด็ด ขาดไม่ ให้พู ดหรือ สอนออกพระนามของพระเยซู อีกเลย 19 ฝ่ายเป
โตรและยอห์น ตอบเขาว่า “การที่ จะฟัง ท่านมากกว่า ฟัง พระเจ้า จะเป็นการถูก ต้องใน
สายพระเนตรของพระเจ้า หรือ ขอท่านทัง้ หลายพิจารณาดู เถิด 20 ซึ่ง ข้าพเจ้า จะไม่ พู
ดตามที่ เห ็น และได้ ยน
ิ นั ้ นก ็ ไม่ ได้ � 21 เมื่อ เขาขู่ สําทั บท ่า นทัง้ สองนั ้ นอ ีก แล้ วก ็ ปล่อย
ไป ไม่เห็นมีเหตุ ที่ จะทําโทษท่านอย่างไรได้ เพราะกลัวคนเหล่านั ้น เหตุ ว่าคนทัง้ หลาย
ได้สรรเสริญพระเจ้าเนื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้น 22 ด้วยว่าคนที่ หายโรคโดยการ
อัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่าสี่สิบปีแล้ว
13

พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง
เมื่อ เขาปล่อยท่านทัง้ สองแล้ว ท่านจึง ไปหาพวกของท่าน เล่า เรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่ พวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ว่าแก่ท่าน 24 เมื่อเขาทัง้ หลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่ง
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 ไร้ ประโยชน์ 26 บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และ
นั ก ปกครองชุ มนุ มกัน ต่อสู้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระคริสต์ ของพระองค์� 27 ความ
จริง ทัง้ เฮโรดและปอนทิ อส
ั ปี ลาต กับ พวกต่างประเทศ และชนชาติ อส
ิ ราเอลได้ ชุ มนุ
23
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มกัน ต่อสู้ พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่ง ทรงเจิม ไว้ แล้ว 28 ให้ กระทํา สิง่
สารพัดตามที่ พระหัตถ์ และพระดําริของพระองค์ ได้ กําหนดตัง้ แต่ ก่อนมาแล้วให้เกิด
ขึ้น 29 บัดนี้ พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ ของเขา และโปรดประทาน
ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ กล ่าวถ้อยคํา ของพระองค์ ด้วยใจกล้า 30 เมื่อ พระองค์ ได้ ทรง
เหยียด พระหัตถ์ ของ พระองค์ ออก รักษา โรค ให้ หาย และ ได้ โปรด ให้ หมาย สําคัญ กับ
การมหัศจรรย์ บังเกิด ขึ้น โดยพระนามแห่ง พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์�
31 เมื่อ เขาอธิษฐานแล้ว ที่ ซึ่ง เขาประชุม อยู่ นั้น ได้ หวัน
่ ไหว และคนเหล่า นั ้น ประกอบ
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
ใจเป็นหนึ่ งเดียว ทุกสิง่ เป็นของกลาง และอํานาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน

คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ นั ้น เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน และไม่ มี ใครอ้างว่า สิง่ ของที่ ตนมี อยู่
เป็นของตน แต่ ทัง้ หมดเป็นของกลาง 33 อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเ์ ดชใหญ่ยงิ่
ถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้า และพระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยูกั
่ บเขาทุกคน 34 และ
ในพวกศิษย์ ไม่มี ผู้ ใดขัดสน เพราะผู้ ใดมี ไร่นาบ ้านเรือนก็ ขายเสีย และได้ นํา เงิน ค่า
ของที่ขายได้นั้นมา 35 วางไว้ที่เท้าของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่
ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่งการหนุนนํ้าใจ�
เป็นพวกเลวี ชาวเกาะไซปรัส 37 มีที่ดินกข
็ ายเสียและนําเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของ
อัครสาวก
32

5
อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย

1 แต่ มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ยก ับ ภรรยาชื่อ สัปฟี ราได้ ขายที่ ดิ นของตน 2 และเงิน

ค่าที่ดินส่วนหนึ่ งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู ด้
้ วย และอีกส่วนหนึ่ งเขานํามาวางไว้
3
ที่เท้าของอัครสาวก ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนี ย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของ
เจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่ งไว้
4 เมื่อที่ ดิ นยังอยู่ก็ เป็ นของเจ้ามิ ใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยง
ั อยู่ในอํานาจของเจ้ามิใช่
หรือ มีเหตุ อะไรเกิดขึ้นให้เจ้ าคิดในใจเช่นนั ้นเล่า เจ้ ามิได้ มุ สาต่ อมนุษย์แต่ ได้ มุ สาต่อ
พระเจ้า� 5 เมื่ออานาเนี ยได้ยน
ิ คําเหล่านั ้ นก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ ง
ก็ พากัน สะดุ้ง ตกใจกลัว อย่างยิง่ 6 พวกคนหนุ่ม ก็ ลุ กขึ้น ห่อ ศพเขาไว้แล ้ วหามเอาไป
ฝัง 7 หลัง จากนั ้น ประมาณสามชัว่ โมง ภรรยาของเขายัง ไม่ ทราบเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น
จึงเข้าไป 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 ทดลองพระวิญญาณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เล่า จงดู เถิด เท ้า ของพวกคนที่
ฝัง ศพสามี ของเจ้า ก็ อยู่ ที่ ประตู และเขาจะหามศพของเจ้า ออกไปด้วย� 10 ในทันใด
นั ้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั ้นตาย
แล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง 11 ความเกรงกลัวอย่างยิง่ เกิดขึ้นในค
ริสตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น
คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ

12 มีหมายสําคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทําด้วยมือของตนใน

หมูประชาชน
่
(พวกสาวกอยูพร
่ อ
้ มใจกันในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่อาจ
เข้ามาอยู่ด้วย แต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก 14 มีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือ ได้
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เข้ามาเป็นสาวกขององค์ พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าก่อน� 15 จนเขาหามคนเจ็บป่วยออก
ไปที่ ถนนวางบนที่นอนและแคร่ เพื่อ เมื่อ เปโตรเดิน ผ่านไป อย่างน้ อยเงาของท่านจะ
ได้ถู กเขาบางคน 16 ประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่ อยู่ล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็ม พาคน
ป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่

ฝ่ายมหาปุโรหิต และพรรคพวกของท่านก็ ลุก ขึ้น (คือ พวกสะดู สี) มี ความโกรธ
อย่างยิง่ 18 จึงได้จับพวกอัครสาวกจําไว้ในคุกหลวง 19 แต่ในเวลากลางคืน ทูตสวรรค์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาเปิดประตูคุก พาอัครสาวกออกไป บอกว่า 20 “จงไปยืนใน
พระวิหาร ประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวตน
ิ ี้ให้ประชาชนฟัง� 21 เมื่ออัครสาวกได้ยน
ิ
อย่างนั ้น พอเวลารุ ง่ เช้า จึง เข้าไปสัง่ สอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุ โรหิ ตก ับ พรรคพวก
ของท่านได้ เรียกประชุม สภา พร ้ อมกับ บรรดาผู้ เฒ่า ทัง้ หมดของชนอิสราเอล แล ้ว ใช้
คนไปที่คุกให้พาอัครสาวกออกมา 22 แต่เมื่อเจ้าพนั กงานไปถึงก็ไม่พบพวกอัครสาวก
ในคุก จึง กลับ มารายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเห็น คุก ปิ ดอย ู่ มัน
่ คงและคนเฝ้า ก็
ยืน อยู่ หน ้า ประตู ครัน
้ เปิด ประตู แล้ว ก็ ไม่ เห ็น ผู้ ใดอยู่ ข้างใน � 24 เมื่อ มหาปุโรหิต และ
นายทหารรักษาพระวิหารกับ พวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ก็ ฉงนสนเท่ห์ ในเรือ
่ ง
25
ของอัครสาวกว่า จะเป็น อย่างไรต่อ ไป มี คนหนึ่ ง มาบอกเขาว่า “ดู เถิด คนเหล่า นั ้น
ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ จํา ไว้ในคุก กําลังยืนสัง่ สอนคนทัง้ ปวงอยู่ในพระวิหาร� 26 แล้วนา
ยทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนั กงานจึงได้ไปพาพวกอัครสาวกมาโดยดี เพราะ
กลั วว ่า คนทัง้ ปวงจะเอาหิน ขว้าง 27 เมื่อ เขาได้ พาพวกอัครสาวกมาแล้ วก ็ ให้ ยืน หน้า
สภา มหาปุโรหิต จึง ถาม 28 ว่า “เราได้ กําชับ พวกเจ้า อย่างแข็ง แรงมิ ให้สอนออกชื่อ นี้
ก็ ดู เถิด เจ้ าได้ ให้ คํา สอนของเจ้า แพร่ไปทัว่ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และปรารถนาให้ ความผิด
เนื่ องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยูก
่ ับเรา�
17

เปโตรได้ฟ้องสภา
ฝ่ายเปโตรกับ อัครสาวกอื่นๆตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า
ยิง่ กว่า เชื่อ ฟัง มนุษย์ 30 พระเยซู ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ฆ่า เสีย โดยแขวนไว้ ที่ ต้นไม้ นั ้น
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเราได้ ทรงบันดาลให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ 31 พระเจ้า ได้ ทรงตัง้
พระองค์ ไว้ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ให้ เป็น เจ้า ชาย และองค์ พระผู้ ชว
่ ยให้
รอด เพื่อ จะ ให้ ชน อิสราเอล กลับ ใจ ใหม่ แล ้ วจะ ทรง โปรด ยก ความ ผิด บาป ของ เขา
32 เราทัง
้ หลายจึง เป็น พยานของพระองค์ ถึง เรือ
่ งเหล่า นี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย� 33 เมื่อเขา
ทัง้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็รู สึ
้ กบาดใจ คิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครสาวกเสีย
29

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย

34 แต่คนหนึ่ งชื่อกามาลิเอลเป็ นพวกฟาริสี

และเป็นธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั
ติ เป็ นที ่ นับถือ ของประชาชน ได้ ยืน ขึ้น ในสภาแล้ว สัง่ ให้พาพวกอัครสาวกออกไปเสีย
ภายนอกครู ่หนึ่ ง 35 ท่านจึง ได้ กล ่าวแก่ เขาว่า “ท่านชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง ท่านหวัง จะ
ทํา แก่ คนเหล่า นี้ จงระวัง ตัว ให้ ดี 36 เมื่อ คราวก่อนมี คนหนึ่ ง ชื่อ ธุ ดาสอวดตั วว ่า เป็น
ผู้ วิเศษ มี ผู้ ชายติดตามประมาณสี่ รอ
้ ยคน แต่ ธุ ดาสถูก ฆ่า เสีย คนทัง้ หลายซึ่ง ได้ เชื่อ
37
ฟัง เขาก็ กระจัดกระจายสาบสูญ ไป ภายหลัง ผู้ นี้ มี อี กคนหนึ่ ง ชื่อ ยู ดาสเป็น ชาวกา
ลิ ลี ได้ ปรากฏขึ้น ในคราวจดบัญชี สํามะโนครัว และได้ เกล ี้ ยกล่อ มผู้คนให้ ติ ดตามตัว
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ไปเป็ นอ ัน มาก ผู้ นั ้ นก ็ พินาศด้วย และคนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อ ฟัง เขาก็ กระจัดกระจายไป
38 ในกรณี นี้ ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทัง
้ หลายว่า จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปตามเรือ
่ ง อย่าทํา
อะไรแก่เขาเลย เพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้ มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเอง
39 แต่ ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทัง
้ หลายจะทําลายเสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็น
ผูสู
้ ้รบกับพระเจ้า�
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์
เขาทัง้ หลายจึง ยอมเห็น ด้วยกับ กามาลิ เอล และเมื่อ ได้ เรียกพวกอัครสาวกเข้า
มาแล้ว จึงเฆี่ยนและกําชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้วก็ปล่อยไป 41 พวกอัคร
สาวกจึง ออกไปให้ พ้น หน้า สภาด้วยความยินดี ที่ เห ็ นว ่า ตนสมจะได้ รบ
ั การหลู่ เกียรติ
42
เพราะพระนามของพระองค์นั ้น ที่ในพระวิหารและตามบ้านเรือน เขาได้สัง่ สอนและ
ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด
40

6
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก
ในคราวนั ้น เมื่อ ศิษย์กําลัง ทวีมากขึ้น พวกกรีกบ ่น ติ เตียนพวกฮีบรู เพราะในการ
แจกทานทุกๆวันนั ้น เขาเว้นไม่ได้ แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก 2 ฝ่ายอัครสาวกทัง้ สิบ
สองคนจึง เรียกบรรดาศิษย์ ให้ มาหาเขาแล้ว กล่าวว่า “ซึ่ง เราจะละเลยพระวจนะของ
พระเจ้า มัว ไปแจกอาหารก็ หาควรไม่ 3 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงเลือกเจ็ด คนใน
พวกท่านที่มีชื่อเสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละสติปัญญา เราจะตัง้ เขา
4
ไว้ ดู แลการงานนี้ ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้น อธิษฐานและสัง่ สอนพระวจนะเสมอ
ไป� 5 คนทัง้ หลายเห็นชอบกับคํานี้ จึงเลือกสเทเฟน ผูประกอบด้
้
วยความเชื่อและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิโมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ชาวเมือ
งอันทิโอก ซึ่งเป็นผูเข
้ ้าจารีตฝ่ายศาสนายิว 6 คนทัง้ เจ็ดนี้ เขาให้มาอยูต
่ ่อหน้าพวกอัคร
7
สาวก และเมื่อพวกอัครสาวกได้ อธิษฐานแล้ว จึงได้ วางมือบนเขา การประกาศพระ
วจนะของพระเจ้า ได้ เจริญ ขึ้น และจําพวกศิษย์ ก็ ทวีขึ้น เป็ นอ ัน มากในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
และพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั ้น
1

สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย

8 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิเดช
จึงกระทําการมหัศจรรย์และการ
์

อัศจรรย์ ใหญ่ ท่ามกลางประชาชน 9 แต่ มี บางคนมาจากธรรมศาลาที่ เรียกว่า ธรรม
ศาลาของพวกลิ เบระติน มี ทัง้ ชาวไซรีน ชาวอเล็ก ซานเดอร์ กับ บางคนจากซิ ลี เซ ีย
และเอเชีย ได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเทเฟน 10 คนเหล่านั ้นสู้สติปัญญาและนํ้าใจ
ของท่านเมื่อท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า “เราได้ยน
ิ คนนี้ พูด
12
หมิน
่ ประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้า� เขายุยงคนทัง้ ปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวก
ธรรมาจารย์ แล้วเข้ามาจับสเทเฟนและนําไปยังสภา 13 ให้พยานเท็จมากล่าวว่า “คน
นี้ พู ดหมิน
ิ
่ ประมาทสถานบริสุทธิ์นี้ และพระราชบัญญัติ ไม่หยุดเลย 14 เพราะเราได้ยน
เขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธนี้ จะทําลายสถานที่นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่งโมเสส
ให้ไว้แก่ เรา� 15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูต
สวรรค์
1 มหาปุโรหิตจึงถามว่า

7

“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ�
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สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับชนชาติอิสราเอล
“ท่านทัง้ หลาย พี่น้ องและบรรดาท่านผู้อาวุโส ขอฟังเถิด
พระเจ้า แห่ง สง่า ราศี ได้ ปรากฏแก่ อบ
ั ราฮัม บิดาของเรา เมื่อ ท่านยัง อยู่ ในประเทศเม
โสโปเตเมี ยก ่อ นที่ ไปอาศัย อยู่ ในเมืองฮาราน 3 และได้ ตรัส กั บท ่า นว่า ‘เจ้ าจงออกไป
จากประเทศของเจ้า จากญาติพี่น้ องของเจ้า ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็น� 4 อับ
ราฮัม จึง ออกจากแผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย ไปอาศัย อยู่ ที่ เมืองฮาราน หลัง จากที่ บิ ดา
ของท่านสิน
้ ชีพ แล้ว พระองค์ ทรงให้ท่า นออกจากที่ นั ่น มาอยู่ ในแผ่น ดิน นี้ ที่ ท่านทัง้
หลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้ 5 แต่ พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้อบ
ั ราฮัมมี มรดกในแผ่นดินนี้ แม้
เท่ าฝ่าเท้า ก็ ไม่ ได้ และขณะเมื่อ ท่านยัง ไม่ มี บุตร พระองค์ ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้ แผ่ น
ดินนี้ เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่าน และเชื้อสายของท่านที่มาภายหลังท่าน 6 พระเจ้าตรัสด
ัง นี้ ว่า เชื้อ สายของท่านจะไปอาศัย อยู่ ในต่างประเทศ และชาวประเทศนั ้น จะเอาเขา
เป็น ทาส และจะข่มเหงเขาเป็น เวลาสี่ รอ
้ ยปี 7 พระเจ้า ตรัสว ่า ‘และเราจะพิพากษา
ประเทศที่ เขาจะเป็น ทาสนั ้น ภายหลัง เขาจะออกมาและปรนนิ บั ติ เรา ณ สถานที่ นี้ �
8 พระองค์ได้ทรงตัง
้ พันธสัญญาพิธเข
ี ้าสุหนัตไว้กับอับราฮัม เหตุฉะนั ้นเมื่ออับราฮัมให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค จึงให้เข้าสุ หนัตในวันที ่แปด อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ และ
ยาโคบให้ กําเนิ ด บุตรสิบ สองคน ซึ่ง เป็น บรรพบุรุษ ของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษ เหล่า นั ้น
คิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้าทรงสถิ ตกับโยเซฟ 10 ทรง
โปรดช่วยโยเซฟให้พ้นจากความทุกข์ลําบากทัง้ สิน
้ และทรงให้ท่านเป็ นที ่โปรดปราน
และมี สติ ปัญญาในสายพระเนตรของฟาโรห์ 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
บรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหาร 12 ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์
จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็ นครง
ั ้ แรก 13 พอคราวที่ สองโยเซฟก็ สําแดงตัวให้พี่น้ อง
รู ้จัก และให้ ฟาโรห์ รู ้จัก วงศ์ ญาติ ของตนด้วย 14 ฝ่ายโยเซฟจึง ได้ เชิญ ยาโคบบิ ดาก
ับ บรรดาญาติ ของตนเจ็ด สิบ ห้า คนให้ มาหา 15 ยาโคบได้ ลงไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แล ้
16
วท่านกับ พวกบรรพบุรุษ ของเราได้ สิน
้ ชีพ เขาจึง ได้ นําศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมใน
อุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจํานวนหนึ่ งซื้อจากบุตรชายของฮาโมร์บิดาของเชเคม 17 เมื่อ
ใกล้ เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ ปฏิญาณไว้กับอับราฮัม ชนชาติ อิสราเอลได้ ทวี
มากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 18 จนกระทัง่ กษั ตริย์ องค์ หน ่งึ ซึ่ง ไม่ รู ้จัก โยเซฟได้ ข้น
ึ เสวย
ราชย์ 19 กษั ตริยองค์
์
นั ้นได้ทรงออกอุบายทํากับญาติของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษของเรา
บังคับ ให้ ทิง้ ลู กอ ่อ นของเขาเสีย ไม่ ให้ มี ชี วิ ต รอดอยู่ ได้ 20 คราวนั ้น โมเสสเกิด มามี รู
ปร่างงดงาม เขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือน 21 และเมื่อลู กอ่อนนั ้นถูก
ทิง้ ไว้นอกบ้านแล้ว ราชธิดาของฟาโรห์ จึง รับ มาเลี้ยงไว้ต่างบุตรชายของตน 22 ฝ่าย
โมเสสจึง ได้ เรียนรู ในวิ
้
ชาการทุก อย่างของชาวอียป
ิ ต์ มี ความเฉี ยบแหลมมากในการ
พูด และกิจการต่างๆ 23 แต่ ครัน
้ โมเสสมี อายุ ได้ สี ่ สิ บปี เต็ม แล้ว ก็ นึ ก อยากจะไปเยีย
่ ม
24
ญาติพี่น้ องของตน คือชนชาติอิสราเอล เมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่ งถูกข่มเหงจึงเข้าไป
ช่วย โดยฆ่าชาวอียป
ิ ต์ ซ่ึงเป็นผู้กดขี่นั ้นเป็นการแก้ แค้น 25 ด้วยคาดว่าญาติ พี่น้ องคง
เข้าใจว่า พระเจ้า จะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือ ของตน แต่ เขาหาเข้าใจดัง นั ้น ไม่ 26 วั
นร ุ่ง ขึ้น โมเสสได้ เข ้า มาพบเขาขณะวิวาทก ัน ก็ อยากจะให้ เขากลั บด ีกั นอ ีก จึง กล่าว
ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านเป็นพี่น้องกัน ไฉนจึงทําร้ายกันเล่า� 27 ฝ่ายคนที่ ข่มเหงเพื่อนนั ้น
2 ฝ่ายสเทเฟนจึง ตอบว่า
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จึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษา
พวกเรา 28 เจ้ าจะฆ่า เราเสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ เมื่อ วานนี้ หรือ � 29 เมื่อ โมเสสได้ยน
ิ
คํานั ้นจึงหนี ไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียน และให้กําเนิ ดบุตรชายสองคนที่นั ่น 30 ครัน
้
ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ โมเสส
ในเปลวไฟที่ พุ่ม ไม้ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง ภูเขาซี นาย 31 เมื่อ โมเสสเห็ นก ็ ประหลาดใจ
ด้วยเรือ
่ งนิ มิตนัน
้ ครัน
้ เข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขา
32 ว่า ‘เราเป็ นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า เป็ นพระเจ้าของอับราฮัม เป็ นพระเจ้าขอ
งอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� โมเสสจึงกลัวจนตัวสัน
่ ไม่อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์
พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ โมเสสว่า ‘จงถอดรองเท้า ของเจ้า ออกเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า
ยืนอยูนี
่ ้ เป็นทีบริ
่ สุทธิ์ 34 ดูเถิด เราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยูในประเทศ
่
อียป
ิ ต์ แล้ว และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด
จงมาเถิด เราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียป
ิ ต์� 35 โมเสสผูนี
้ ้ ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า
‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผูค
้ รอบครองและผูพ
้ ิพากษาพวกเรา� โดยมือของทูตสวรรค์ซ่ึง
ได้ปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้ พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้ แหละให้เป็นทัง้ ผู้ครอบครองและ
ผูช
้ ว
่ ยให้พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็นผู้นําเขาทัง้ หลายออกมา โดยที่ได้ทําการมหัศจรรย์และ
หมายสําคัญต่างๆในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ที่ ทะเลแดงและในถิน
่ ทุรกันดารสี่ สิ บปี 37 โมเสส
คนนี้ แหละได้ กล ่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน
ทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ ท่านจาก
จําพวกพี่ น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง ผู้ นั ้น � 38 โมเสสนี้ แหละได้ อยู่ กับ พล
ไพร่ในถิน
่ ับบรรพบุรุษ
่ ทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซ่ึงได้ตรัสแก่ท่านที่ภูเขาซีนาย และอยูก
39
ของเรา ที่ ได้ รับ พระดํารัส อัน ทรงชีวต
ิ มาให้ เราทัง้ หลาย บรรพบุรุษ ของเราไม่ ยอม
เชื่อฟังโมเสสผูนี
้ ้ แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ 40 จึงกล่าวแก่อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้า
ไป ด้วยว่า โมเสสคนนี้ ที่ ได้ นํา ข้าพเจ้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็น อะไรไปเสีย แล้ว
ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 41 ในคราวนั ้น เขาทัง้ หลายได้ ทํา รู ป โคหนุ่ม และได้ นํา เครือ
่ งสัตว
บูชามาถวายแก่ รู ปน ัน
้ และมี ใจยินดี ในสิง่ ซึ่ งม ือ ของตนเองได้ ทํา ขึ้น 42 แต่ พระเจ้า
ทรงหัน พระพักตร์ไปเสีย และปล่อยให้เขานมัสการหมู่ ดาวในท้องฟ้า ตามที่ มี เข ียนไว้
ในพระคัมภีร ์แห่ งศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ฆ่า สัตวบูชา
เราและถวายเครือ
่ งบูชาให้แก่ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง สี่ สิ บปี หรือ 43 แล ้ว เจ้า ทัง้ หลาย
ได้ หามพลับพลาของพระโมเลค และได้ เอาดาวพระเรฟาน รู ปพระที่ เจ้ าได้ กระทําขึ้น
เพื่อ กราบนมัสการรู ปน ัน
้ ต่างหาก เราจึง จะกวาดเจ้า ทัง้ หลายให้ ไปอยู่ พ้น เมืองบาบิ
44
โลนอีก� บรรพบุรุษ ของเราเมื่อ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ มี พล ับ พลาแห่ง สักขี พยาน
ตามที่พระองค์ทรงสัง่ ไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําพลับพลาตามแบบที่ได้เห็น 45 ฝ่าย
บรรพบุรุษของเราที่มาภายหลัง เมื่อได้รบ
ั พลับพลานั ้นจึงขนตามเยซูไป เมื่อได้เข้ายึด
แผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเรา
พล ับ พลานั ้ นก ็ มี สืบ มาจนถึง สมัย ดาวิด 46 ดาว ิดนั ้ นม ี ความชอบจําเพาะพระพักตร์
พระเจ้า และมี ใจปรารถนาที่ จะหาพระนิ เวศสําหรับ พระเจ้า ของยาโคบ 47 แต่ ซาโลม
อนเป็นผู้ได้สร้างพระนิ เวศสําหรับพระองค์ 48 ถึงกระนั ้ นก็ดี องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับ
ในพระวิหารซึ่งมือมนุษย์ได้ทําไว้ไม่ ตามที่ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า 49 ‘องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า สวรรค์ เป็น บัล ลั งก ์ ของเรา และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น รองเท้า ของ
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เรา เจ้ าจะสร้างนิ เวศอะไรสําหรับ เรา หรือ ที่ พํานั ก ของเราอยู่ ที่ไหน 50 สิ ่ง เหล่า นี้ มือ
ของเราได้กระทําทัง้ สิน
้ มิใช่หรือ� 51 ท่านคนชาติหัวแข็ง ใจดื้อ หูตึง ท่านทัง้ หลายขัด
ขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ บรรพบุรุษของท่านทําอย่างไร ท่านก็ ทําอย่างนั ้น
ด้วย 52 มี ใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านมิ ได้ ข่มเหง และเขา
ได้ ฆ่า บรรดาคนที่ พยากรณ์ ถึง การเสด็จ มาขององค์ ผู้ ชอบธรรม ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเป็น
ผู้ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์นั้นเสีย 53 คือท่านทัง้ หลายผู้ที่ ได้รับพระราชบัญญัติ
จากเหล่าทูตสวรรค์ แต่หาได้รก
ั ษาพระราชบัญญัตินั ้นไม่�
พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน
เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ดัง นั ้น ก็ รู สึ
้ ก บาดใจ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เข้า ใส่ ส เทเฟน
55 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ ได้ เขม้น ดู สวรรค์ เห ็น สง่า ราศี ของ
พระเจ้า และพระเยซู ทรงยืน อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 56 แล ้ วท ่านได้ กล่าว
ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยน
ื อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์
57
ของพระเจ้า� แต่เขาทัง้ ปวงร้องเสียงดังและอุดหูวงิ่ กรู กันเข้าไปยังสเทเฟน 58 แล
้วขับไล่ท่านออกจากกรุ งและเอาหินขว้าง ฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรําสเทเฟนได้ฝาก
เสื้อผ้า ของตนวางไว้ ที่ เท ้า ของชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ชื่อ เซาโล 59 เขาจึง เอาหิน ขว้างสเท
เฟนเมื่อกําลังอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่า “ข้าแต่พระเยซู เจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ด้วย� 60 สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรด
อย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้ � เมื่อกล่าวเช่นนี้ แล้วก็ล่วงหลับไป
54

8

เซาโลข่มเหงคริสตจักร
การ ที่ เขา ฆ่า ส เท เฟน เสีย นั ้น เซา โลก็ เห ็น ชอบ ด้วย คราว นั ้น เกิด การ ข่ม เหง
ค ริ สต จักร ครัง้ ใหญ่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ศิษย์ ทัง้ ปวง นอกจาก พวก อัคร สาวก ได้
กระจัดกระจายไปทัว่ แว่น แคว้น ยู เดี ยก ับ สะมาเรีย 2 ผู้ ที่ เกรงกลัว พระเจ้า ก็ ฝัง ศพส
เทเฟนไว้ แล้วครํา่ ครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทําลายคริสตจักร
โดยเข้าไปฉุ ดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
1

คริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นําจิตวิญญาณทัง้ หลายมาถึงพระคริสต์

4 ฉะนั ้นฝ่ายศิษย์ทัง
้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั ้น 5 ส่วน

ฟี ลิป จึง ลง ไป ยัง เมือง สะ มา เรีย และ ประกาศ เรือ
่ ง พระ คริสต์ ให้ ชาว เมือง นั ้น ฟัง
6 ประชาชนก็ พร ้ อมใจกัน ฟัง ถ้อยคํา ที่ ฟี ลิป ได้ ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ ท่านพูด และ
ได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ซ่ึง ท่านได้ กระทํา นั ้น 7 ด้วยว่า ผี โสโครกที่ สิ งอยู่ในคนหลายคนได้
พากั นร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั ้น และคนที่ เป็นโรคอัมพาตกับคน
ง่อยก็หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิง่ ในเมืองนั ้น
ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ
ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเคยทํา เวทมนตร์ในเมืองนั ้น มาก่อน และได้ ทําให้ ชาว
สะมาเรีย พิศวงหลงใหล เขายกตั วว ่า เป็น ผู้ วิเศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ ปวงทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยก็
สนใจฟังคนนั ้น แล้วว่า “ชายคนนี้ เป็นมหิทธิฤทธิของพระเจ้
า� 11 คนทัง้ หลายนั บถือ
์
เขา เพราะเขาได้ ทํา เวทมนตร์ให้ คนทัง้ หลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ว 12 แต่ เมื่อ ฟี
ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ แล้ว คน
ทัง้ หลายก็ เชื่อ และรับบัพติศมาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อรับ
9
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บัพติศมาแล้ วก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที่ เห็นการอัศจรรย์กับหมายสําคัญ
ต่างๆซึ่งฟีลิปได้กระทํา 14 เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มได้ยนว
ิ ่า ชาวสะมา
15
เรีย ได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า แล้ว จึง ให้เปโตรกับ ยอห์น ไปหาเขา ครัน
้ เปโตรกับ
ยอห์นลงไปถึงกอ
็ ธิษฐานเผื่อเขา เพื่อให้เขาได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 (ด้วยว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิย
์ งั ไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผูใด
้ เป็นแต่เขาได้รบ
ั บัพติศมาในพระนาม
17
แห่งพระเยซูเจ้าเท่านั ้น� เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขาทัง้ หลายก็ได้รับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 เมื่อซีโมนเห็นว่า คนเหล่านั ้นได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
19
การวางมือ ของอัครสาวก จึง นํา เงิน มาให้ อัครสาวก และว่า “ขอให้ ข้าพเจ้า มี ฤทธิ์
อย่างนี้ ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใด ผู้นั ้นจะได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์�
20 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวแก่ ซี โมนว่า “ให้เงิน ของเจ้า พินาศไปด้วยกั นก ับ เจ้า เถิด เพราะ
เจ้า คิด ว่า จะซื้อ ของประทานแห่ง พระเจ้า ด้วยเงิน ได้ 21 เจ้ าไม่ มี ส่วนหรือ ส่วนแบ่ง ใน
การนี้ เลย เพราะใจของเจ้า ไม่ ซ่ ือตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า 22 เหตุ ฉะนั ้น จง
กลับ ใจใหม่ จากการชัว่ ร้ายของเจ้า นี้ และอธิษฐานขอพระเจ้า ชะรอยพระองค์ จะทรง
โปรดยกความผิด ซึ่ง เจ้า คิด ในใจของเจ้า 23 ด้วยเราเห็นว ่า เจ้า จะต้องรับ ความขมขื่น
และติด พันธนะแห่ง ความชัว่ ช้า� 24 ฝ่ายซี โมนจึง ตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ เหตุ การณ์ ที่ ท่านได้ กล ่าวแล้ วน น
ั ้ จะไม่ ได้ อุบัติ แก่
25
ตัว ข้าพเจ้า สัก อย่างเดียว� ครัน
้ พวกอัครสาวกเป็น พยานและประกาศพระวจนะ
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว ก็ กล ับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และได้ ประกาศข่าวประเสริฐ
ตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายแห่ง
ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รบ
ั ความรอด

“จงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทาง
ที่ ลงไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เมืองกาซา ซึ่ง เป็น ทางป่า ทราย� 27 ฝ่ายฟี ลิ ปก ็ ลุ กขึ้น
ไป และดู เถิด มี ชาวเอธิโอเปีย คนหนึ่ ง เป็น ขั นที เป็น ข้าราชการของพระนางคานดาสี
พระราชินี ของชาวเอธิโอเปีย และเป็น นายคลัง ทรัพย์ทัง้ หมดของพระราชินี นั ้น ได้ มา
นมัสการในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 28 ขณะนั ่ง รถม้า กลับ ไป ท่านอ่านหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ อยู่ 29 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสง
ั ่ ฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถม้านั ้นเถิด� 30 ฟี
ลิปจึงวิง่ เข้าไปใกล้ และได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั งสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่า “ซึ่ง
ท่านอ่านนั ้นท่านเข้าใจหรือ� 31 ขันที จึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ ไหนจะเข้าใจ
ได้� ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั ่งรถกับท่าน 32 พระคัมภีรตอนที
์
่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่า
นี้ ‘เขาได้ นํา ท่านเหมือนแกะที่ ถู กนํา ไปฆ่า และเหมือนลูก แกะที่ เป็น ใบ้ อยู่ หน ้า ผู้ ตัด
ขนของมัน ฉั นใด ท่านก็ ไม่ ปริปากของท่านเลยฉั น นั ้น 33 ในคราวที่ ท่านถูก เหยียดลง
นั ้น ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุของ
์
34
ท่าน เพราะว่าชีวต
ิ ของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว� ขันทีจึงถามฟีลิป
ว่า “ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวอย่างนั ้นเล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตั วท่านเอง หรือเล็งถึงผู้อื่น
บอกข้าพเจ้า เถิด� 35 ฝ่ายฟี ลิป จึง เริม
์ อน น
ั ้ ชี้แจงถึง
่ เล่า จับ ต้น กล่าวตามพระคัมภีร ข้
เรือ
่ งพระเยซู 36 ครัน
้ กําลัง เดิน ทางไปก็ มาถึงที่ มีน ้าํ แห่ง หนึ่ ง ขันที จึง บอกว่า “ดู เถิด
มีน้าํ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา� 37 และฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจ
เชื่อท่านก็รับได้� และขันทีจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของ
พระเจ้า� 38 แล ้ วท ่านจึง สัง่ ให้ หยุด รถม้า และคนทัง้ สองลงไปในนํ้า ทัง้ ฟี ลิ ปก ับขั นที
ฟี ลิ ปก ็ ให้ ท่านรับ บัพ ติศ มา 39 เมื่อ ท่านทัง้ สองขึ้น จากนํ้า แล้ว พระวิญญาณขององค์
26 แต่ ทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้าได้ สัง
่ ฟีลิปว่า
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พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟี ลิปไปเสีย และขันที นั ้นไม่ได้ เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วย
ความยินดี 40 แต่ มี ผู้ ได้ พบฟี ลิ ป ที่ เมืองอาโซทัส และเมื่อ เดิน ทางมา ท่านได้ ประกาศ
ข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา

9
เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์

1 ฝ่ายเซาโลยัง ขู่ คํารามกล่าวว่า จะฆ่า ศิษย์ขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า เสีย

จึงไปหามหา
ปุโรหิต
เพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั ้นไม่
ว่าชายหรือหญิง จะได้จับมัดพามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้ จะถึง
เมืองดามัสกัส ในทัน ใดนั ้ นม ี แสงสว่างส่องมาจากฟ้า ล้อมตัว เขาไว้ รอบ 4 เซาโลจึง
ล้ม ลงถึ งด ิน และได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส แก่ เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเรา
ทําไม� 5 เซาโลจึงทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด� องค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัสว่า “เราคือเยซู ที่เจ้ าข่มเหง ซึ่งเจ้าถีบประตั กก็ยากนั ก� 6 เซาโลก็ ตัวสัน
่
และรู ส
้ ึกประหลาดใจจึงถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทํา
อะไร� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้อง
ทํา ประการใด จะมี คนบอกให้ รู ้� 7 คนทัง้ หลายที่ เดิน ทางไปด้วยกั นก ็ ยน
ื นิ่ ง พูด ไม่
ออก ได้ ยินพระสุรเสียงนั ้น แต่ ไม่ เห ็น ใคร 8 ฝ่ายเซาโลได้ ลุ กขึ้น จากพื้น ดิน เมื่อ ลืมตา
แล้ 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 ี ศิษย์คนหนึ่ ง ชื่อ อานา
เนี ย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิ มิตว่า “อานาเนี ยเอ๋ย� อานาเนี ยจึงทูล
ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ
เขาว่า “จงลุก ขึ้น ไปที่ ถนนที่ เรียกว่า ถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่ ง ชื่อ เซาโลชาว
เมืองทาร์ซั สอย ู่ ในบ้านของยู ดาส เพราะดู เถิด เขากําลัง อธิษฐานอยู่ 12 และใน
นิ มิ ตเขาได้ เห ็น คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เข้า มาวางมือ บนเขา เพื่อ เขาจะเห็น ได้ อีก
� 13 แต่ อานาเนี ย ทูล ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้ ยิน หลายคนพูด ถึง คน
นั ้ นว ่า เขาได้ ทําร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม มาก 14 และในที่ นี่ เขาได้
อํานาจมาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ ให้ผูกมัด คนทัง้ ปวงที่ รอ
้ งออกพระนามของพระองค์�
15 ฝ่ายองค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้ นเป็นภาชนะที่
เราได้เลือกสรรไว้ สําหรับจะนํานามของเราไปยังประชาชาติ กษั ตริย์และชนชาติ
อิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลําบากมาก
เท่าใดเพราะนามของเรา�
2 ขอหนั งสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส

เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริม
่ เทศนาสัง่ สอน
17 แล ้ วอานาเนี ยก ็ ไป และเข้าไปในบ้านวางมือ บนเซาโลกล่า วว่า “พี่ เซาโลเอ๋ย
องค์ พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู ได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านกลางทางที่ ท่านมานั ้น ได้ ทรงใช้
ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีก และเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
18 และในทันใดนั ้นมอ
ี ะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล แล้วก็เห็นได้อีก ท่านจึงลุก
19
ขึ้ นร ับ บัพ ติศ มา พอรับ ประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลัง ขึ้น เซาโลพัก อยู่ กับ พวกศิษย์
ในเมืองดามัสกัส หลายวัน 20 ท่านไม่ ได้ รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา กล ่าวเรือ
่ ง
พระคริสต์ ว่า พระองค์ ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้ หลายที่ ได้ ยิ นก ็ พากัน
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ประหลาดใจแล้วว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ได้ทําลายคนในกรุ งเยรู ซาเล็มทรี่ อ
้ งออกพระนาม
นี้ และเขามาที่นี่ หวังจะผูกมัดพวกนั ้นส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่�
เซาโลหลบหนี รอดได้และได้รบ
ั การยอมรับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ เซาโลยิ่ งม ี กําลัง ทวี ขึ้น และทําให้ พวกยิว ในเมือ งดามัสกั สน ิ่ งอ ้ึ งอยู่ โดยพิ
สู จน ์ ให้ เขาเห็ นว ่า พระเยซู ทรงเป็น พระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อ มาอีก หลายวัน พวกยิว ได้
24
ปรึกษากัน จะฆ่า เซาโลเสีย แต่ เรือ
่ งการปองร้ายของเขารู ้ถึง เซาโล เขาทัง้ หลาย
ได้ เฝ้า ประตู เมือง คอยฆ่า เซาโลทัง้ กลางวัน กลางคืน 25 แต่ เหล่ าสาวกได้ ให้ เซาโลนั ่
งในเข่ง ใหญ่ แล ้ว หย่อนลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโลไปถึง กรุ ง
เยรู ซาเล็มแล้ว ท่านใคร่จะคบให้สนิทกับพวกสาวก แต่เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่เชื่อ
ว่าเซาโลเป็นสาวก 27 แต่บารนาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครสาวก แล้วเล่าให้เขาฟังว่า
เซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทาง และพระองค์ตรัสแก่ท่าน ท่านจึงประกาศ
ออกพระนามพระเยซู โดยใจกล้า หาญในเมืองดามัสกัส 28 แล ้ว เซาโลเข้า นอกออกใน
อยู่ กับ พวกอัครสาวกในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ประกาศออกพระนามของพระเยซู เจ้ าด้วย
ใจกล้าหาญ ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่ พวกนั ้นหาช่องที่ จะฆ่าท่านเสีย 30 เมื่อพี่
น้ องรู อ
้ ย่างนั ้น จึง พาท่านไปยัง เมืองซี ซารียา แล ้ว ส่ง ไปยัง เมืองทาร์ซัส 31 เหตุ ฉะนั ้น
คริสตจักรตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึ งมีความสงบสุขและเจริญขึ้น
ดําเนิ นชีวตด
ิ ้วยใจยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และได้รบ
ั ความปลอบประโลมใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น
22

ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ต่อ มาเมื่อ เปโตรเที่ยวไปตลอดทุก แห่ง แล้ว ก็ ลงมาหาพวกวิ สุทธิ ชนซึ่ง อาศัย
อยู่ในเมืองลิด ดาด้วย 33 เปโตรพบชายคนหนึ่ ง ชื่อ ไอเนอั ส ที่ นั ่น เขาเป็ นอ ัม พาตอยู่ กั
บท ี่ นอนแปดปี มาแล้ว 34 เปโตรจึง กล่าวแก่ เขาว่า “ไอเนอั ส เอ๋ย พระเยซู คริสต์ ทรง
โปรดท่านให้หายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด� ในทันใดนั ้นไอเนอัสได้ลุกขึ้น
35 ฝ่ายคนทัง
้ ปวงที่อยู่ในเมืองลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์
พระผู้เป็นเจ้า
32

โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย

36 ในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่ งเป็ นศิษย์ช่ อ
ื ทาบิธา

ซึ่งแปลว่าโดรคัส หญิงคนนี้ เคย
กระทําการอันเป็นคุณประโยชน์ และให้ทานมากมาย 37 ต่อมาระหว่างนั ้นหญิงคนนี้ ก็
ป่วยลงจนถึงแก่ความตาย เขาจึงอาบนํ้าศพวางไว้ในห้องชัน
้ บน 38 เมืองลิดดาอยู่ใกล้
กับเมืองยัฟฟา พวกสาวกได้ยนว
ิ ่าเปโตรอยูที
่ ่นั่น จึงใช้ชายสองคนไปหาท่าน เชิญท่าน
39
มาหาเขาโดยเร็ว ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้อง
ชัน
ื อยู่กับท่านพากั นร้องไห้และชี้ให้ท่านดู เสื้อคลุมกับ
้ บน และบรรดาหญิงม่ายได้ ยน
เสื้อผ้า ต่างๆซึ่ง โดรคัส ทํา เมื่อยังม ี ชีวิตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก
และได้ คุ กเข่าลงอธิษฐาน แล้วหันมายังศพนั ้นกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น� ทาบ
ิธาก็ ลืมตา เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั ่ง 41 ฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้น จึงเรียกวิ
สุทธิชนทัง้ หลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา แล้วมอบหญิงที่ เป็นขึ้นนั ้นให้กับเขาทัง้ หลาย
42 เหตุการณ์ นั ้น ลือ ไปตลอดทัว
่ เมืองยัฟฟา คนเป็ นอ ัน มากมาเชื่อ ถือ องค์ พระผู้ เป็น
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เจ้า 43 ต่อ มาฝ่ายเปโตรอาศัย อยู่ ในเมืองยัฟฟาหลายวัน อยู่ กับ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็น
ช่างฟอกหนั ง

10
โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า

1 ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โครเนลิ อส
ั

อาศัยอยู่ในเมืองซี ซารียา เป็นนายร้อยอยู่ในกอง
ทหารที่ เรียกว่ากองอิตาเลีย 2 เป็นคนมีศรัทธามาก คือท่านและทัง้ ครอบครัวเป็นคน
ยําเกรงพระเจ้า ท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชน และอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ
3 เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั ้นเห็นนิ มิตแจ่มกระจ่าง คือเห็นทูตสวรรค์องค์
หน ่งึ ของพระเจ้า เข ้า มาหาท่านและกล่าวแก่ ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั เอ๋ย� 4 และเมื่อ โค
รเนลิ อส
ั เขม้น ดู ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ด้วยความตกใจกลัว จึง ถามว่า “นี่ เป็น ประการใด
พระองค์เจ้าข้า� ทูตสวรรค์จึงตอบท่านว่า “คําอธิษฐานและทานของท่านนั ้น ได้ขึ้นไป
เป็ นที ่ ระลึก ถึง จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า แล้ว 5 บัดนี้ จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟาเชิญ ซี
โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา 6 เปโตรอาศัย อยู่ กับ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็น ช่างฟอกหนั ง บ้าน
ของเขาอยู่ รม
ิ ฝั่ งทะเล เปโตรจะบอกท่านว่า ท่านควรจะทํา อะไร� 7 ครัน
้ ทูต สวรรค์ ที่
ได้พูดกับโครเนลิอส
ั ไปแล้ว ท่านได้เรียกคนใช้สองคนกับทหารคนหนึ่ งซึ่งเป็นคนมีศร
ัทธามาก ที่เคยปรนนิ บติ
ั ท่านเสมอ 8 และเมื่อโครเนลิอส
ั ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงให้คน
เหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟา
เปโตรได้เห็นนิ มิต

9 วันรุ่งขึ้นคนเหล่านั ้นกําลังเดินทางไปใกล้ เมืองยัฟฟาแล้ว

ประมาณเวลาเที่ยงวัน
เปโตรก็ข้น
ึ ไปบนหลังคาบ้านเพื่อจะอธิษฐาน
แต่ใน
ระหว่างที่ เขายัง จัด อาหารอยู่ เปโตรได้ 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 ้นมสั
ี ตว์ทุกอย่างที่อยูบนแผ่
่
นดิน คือสัตว์สีเท้
่ า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานและนก
ที่ อยู่ ในท้องฟ้า 13 มี พระสุรเสียงมาว่า แก่ ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด�
14 ฝ่ายเปโตรจึงทูลว่า “มิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่าสิง
่ ซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของ
มลทินนั ้น ข้าพระองค์ไม่เคยได้รบ
ั ประทานเลย� 15 แล้วจึงมีพระสุรเสียงอีกเป็นครัง้ ที่
สองว่าแก่ท่านว่า “ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชําระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 16 เห็นอ
ย่างนั ้นถึงสามครัง้ แล้วสิง่ นั ้นก็ถูกรับขึ้นไปอีกในท้องฟ้า
10 ก็หิวอยากจะรับประทานอาหาร

เปโตรไปที่เมืองซีซารียา
เมื่อ เปโตรยัง คิด สงสัย เรือ
่ งนิ มิ ตที่ เห ็นนั ้ นว ่า มี ความหมายอย่างไร ดู เถิด คนที ่
โครเนลิ อส
ั ใช้ ไปนั ้น เมื่อ ถามหาและพบบ้านของซี โมนแล้ วก ็ มาย ื นอยู่ หน ้า ประตู รัว้
18 และร้องถามว่า ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยูที
่ ่นั ่นหรือไม่ 19 เมื่อเปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิ
ตนัน
้ พระวิญญาณก็ ตรัสกั บท่านว่า “ดู เถิด ชายสามคนตามหาเจ้า 20 จงลุกขึ้นลงไป
ข้างล่างและไปกับเขาเถิด อย่าลังเลใจเลย เพราะว่าเราได้ใช้เขามา� 21 เปโตรจึงลงไป
หาคนเหล่า นั ้น ซึ่ง โครเนลิ อส
ั ได้ ใช้มากล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า เป็น คนที่ ท่านมาหานั ้น
ท่านมาธุระอะไร� 22 เขาจึง ตอบว่า “นายร้อยโครเนลิ อส
ั เป็น คนชอบธรรมและเกรง
กลัว พระเจ้า และเป็น คนมีช่อ
ั คํา เตือน
ื เสียงดี ในบรรดาชาวยิว โครเนลิอั สผ ู้ นั้น ได้ รบ
จากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์ บริสุทธิ์ ให้มาเชิญท่านไปที่ บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคําของ
ท่าน�
17
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โครเนลิอส
ั และญาติพีน้
่ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ

เปโตรจึง เชิญ เขาให้เข ้า มาหยุด พัก อยู่ ที่ นั่น วันร ุ่ง ขึ้น เปโตรก็ ไปกับ เขาและพวก
พี่น้องบางคนที่ เมืองยัฟฟาก็ ไปด้วย 24 ล่วงมาอีกวันหนึ่ งเขาก็ ไปถึงเมืองซี ซารียา โค
รเนลิ อส
ั กําลัง คอยรับรองอยู่ และเชิญ ญาติ พี่ น้ องกับ เพื่อนสนิ ท ให้ มาประชุม กัน อยู่
แล้ว 25 ครัน
้ เปโตรเข้าไป โครเนลิ อส
ั ก็ ต้อ นรับเปโตร และหมอบที่ เท ้า กราบไหว้ท่าน
26 ฝ่ายเปโตรจึง จับ ตัว โครเนลิ อส
ั ให้ลุ กขึ้นและกล่าวว่า “จงยืนขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็ เป็น
แต่ มนุษย์ เหมือนกัน � 27 เมื่อ กําลัง สนทนากัน อยู่ เปโตรจึง เข้าไปแลเห็น คนเป็ นอ ัน
มากมาพร้อมกัน 28 จึง กล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า “ท่านทัง้ หลายทราบแล้ วว ่า คนชา
ติยิวน น
ั ้ จะคบให้สน ิ ทกับ คนต่างชาติ หรือ เข้า เยี่ยมก ็เป็ นที ่ พระราชบัญญัติ ห้ามไว้ แต่
พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า แล้ วว ่า ไม่ ควรเรียกคนหนึ่ ง คนใดว่าเป็ นที ่ หา้ มหรือ
มลทิน 29 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านใช้ คนไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้า
จึง ขอถามว่า ท่านเรียกข้าพเจ้า มาด้วยประสงค์ อะไร � 30 โครเนลิ อส
ั จึง ตอบว่า “สี ่ วน
ั
มาแล้ว ข้าพเจ้า กําลัง ถือ อดอาหารอยู่ จนถึง เวลานี้ และประมาณเวลาบ่ายสามโมง
ข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยูใ่ นบ้านของข้าพเจ้า ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งยืนอยูต
่ รงหน้าข้าพเจ้า
31
สวมเสื้อมันระยับ ผูนั
้ ้นได้กล่าวว่า ‘โครเนลิอส
ั เอ๋ย คําอธิษฐานของท่านนั ้นทรงสดับ
ฟังแล้ว และทานของท่านนั ้นก็เป็นทีร่ ะลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 32 เหตุ
ฉะนั ้น จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซี โมนที่ เรียกว่าเปโตรมา ผู้นั ้นอาศัยอยู่ในบ้าน
ของซี โมนช่างฟอกหนั ง ที่ ฝั่ งทะเล ผู้ นั ้น เมื่อ มาถึง แล้ว จะกล่าวแก่ ท่าน � 33 ข้าพเจ้า
จึง ใช้ คนไปเชิญ ท่า นมาทั นที ที่ ท่านมาก็ ดี แล้ว บัดนี้ พวกข้าพเจ้า จึง อยู่ พร ้ อมกัน ต่อ
พระพักตร์พระเจ้า เพื่อ จะฟัง สิง่ สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัสส ัง่ ท่านไว้� 34 ฝ่ายเปโตร
จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด 35 แต่คนใดๆในทุก
ชาติที่ เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็ เป็ นที ่ชอบพระทัยพระองค์
36 พระดํารัส ที่ พระเจ้า ได้ ทรงฝากไว้ กับ ชนชาติ อิสราเอล คือ การประกาศข่าวดี เรือ
่ ง
สันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทัง้ ปวง�
23

กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าพเจ้า กล่าวว่า พระดํารัสน ั ้นท่า นทัง้ หลายก็ รู ้ คือ เรือ
่ งที่ ได้ เล่า กัน ตัง้ แต่ ต้ นที ่
แคว้นกาลิลี ไปจนตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์นได้ประกาศนั ้น
38 คือ เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงเจิม พระองค์ ด้วยพระวิญญาณบริ
สุทธิแ
์ ละด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์ และรักษา
บรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์
37

คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์
เราทัง้ หลายเป็น พยานถึ งก ิ จการทัง้ ปวง ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ในแผ่น ดิน ของ
ชนชาติ ยว
ิ และในกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ นั ้นเขาได้ ฆ่าและแขวนไว้ที่ ต้นไม้ 40 ในวันที ่
สามพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ 41 มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่
คนทัว่ ไป แต่ทรงปรากฏแก่เหล่ าพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน คือทรง
ปรากฏแก่ พวกเราที่ ได้ รับ ประทานและดื่ม กับ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงคืน พระชนม์
แล้ว 42 พระองค์ทรงสัง่ ให้เราทัง้ หลายประกาศแก่คนทัง้ ปวง และเป็นพยานว่าพระเจ้า
ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ เป็น ผู้ พิพากษาทัง้ คนเป็น และคนตาย 43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง้
หลายย่อมเป็น พยานถึง พระองค์ ว่า ผู้ ใดที่ เชื่อ ถือ ในพระองค์ นั้น จะได้ รบ
ั การทรงยก
ความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์�
39
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คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ

44 เมื่อเปโตรยังกล่าวคําเหล่านั ้นอยู่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ เสด็จลงมาสถิ ตกับคน
ทัง้ ปวงที่ ฟังพระวจนะนั ้น 45 ฝ่ายพวกที่ ได้ เข้าสุ หนัตซึ่งเชื่อถือแล้ว คือคนที่ มาด้วยกั
นกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบน
คนต่างชาติ ด้วย 46 เพราะเขาได้ยน
ิ คนเหล่า นั ้น พูด ภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญ
47
พระเจ้า เปโตรจึง ย้อนถามว่า “ใครอาจจะห้ามคนเหล่า นี้ ที่ ได้ รับ พระวิญญาณบริ
สุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยนํ้าได้� 48 เปโตรจึงสัง่ ให้เขารับบัพติศมา
ในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้ หลายได้ ขอให้เปโตรยับยัง้ อยู่กับเขาอีก
สองสามวัน

11
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
ฝ่ายพวกอัครสาวกกับ พี่ น้องทัง้ หลายที่ อยู่ในแคว้น ยู เดีย ได้ ยินว ่า คนต่างชาติ ได้
รับ พระวจนะของพระเจ้า เหมือนกัน 2 เมื่อ เปโตรขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พวกที่
เข ้าสุ หน ัต จึง ต่อว่า ท่าน 3 ว่า “ท่านไปหาคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต และรับ ประทานอาหาร
กับเขา� 4 แต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตัง้ แต่ต้นเป็นลําดับมาว่า 5 “เมื่อข้าพเจ้าอยู่ใน
เมืองยัฟฟาและกําลัง อธิษฐานก็ เคลิม
้ ไป แล ้ วน ิ มิ ตเห็น ภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้า
ผืนใหญ่หย่อนลงมาทัง้ สี่มุมจากฟ้ามายังข้าพเจ้า 6 ครัน
้ ข้าพเจ้าเขม้นดูผ้านั ้น ข้าพเจ้า
ได้พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้าของแผ่นดิน กับสัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่
อยูในท้
่
องฟ้า 7 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น
ฆ่ากินเถิด� 8 แต่ ข้าพเจ้าทูลว่า ‘หามิได้ พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ของซึ่งต้องห้าม
หรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลย� 9 แต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครัง้
ที่ สองว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงชําระแล้ว เจ้ าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 10 เป็นอย่าง
นั ้น ถึง สามครัง้ แล ้ว สิง่ นั ้น ทัง้ สิ้ นก ็ ถู กร ับ ขึ้น ไปบนฟ้า อีก 11 ดู เถิด ในทัน ใดนั ้ นม ี ชาย
สามคนมายืน อยู่ ตรงหน้า บ้านที่ ข้าพเจ้า อยู่ รับ ใช้ มาจากเมืองซี ซารียามาหาข้าพเจ้า
12 พระวิญญาณจึงสัง
่ ให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลย และพวกพี่น้องทัง้ หกคน
นี้ ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วย เราทัง้ หลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้นั ้น 13 ผู้นั ้นจึงกล่าวแก่พวก
เราว่า ตั วท ่านได้ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ยืน อยู่ ในบ้านของท่าน และบอกท่านว่า ‘จง
ใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซี โมนที่ เรียกว่าเปโตรมา 14 เปโตรนั ้นจะกล่าวให้ท่านฟัง
เป็น ถ้อยคํา ซึ่ง จะให้ ท่า นกั บท ัง้ ครอบครัว ของท่านรอด� 15 เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ ต้น กล่าว
ข้อความนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ เสด็จ มาสถิ ตก ับ เขาทัง้ หลาย เหมือนได้ เสด็จ ลง
มาบนพวกเราในตอนต้นนั ้น 16 แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคําตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ซึ่ง พระองค์ ตรัส ไว้ ว่า ‘ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ ท่านทั้ง หลายจะรับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 17 เหตุฉะนั ้น ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน
ของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทัง้ หลาย ผูที
้ ่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าเป็น
18
ผู้ ใดเล่า ที่ จะขัดขืน พระเจ้า ได้� ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ นิ่ง อยู่ แล ้ว ได้
สรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอด
ด้วย�
1

เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครง
ั ้ แรกที่เมืองอันทิโอก
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19 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนื่ องจากสเทเฟน

ก็พา
กัน ไปยัง เมืองฟี นิ เซ ีย เกาะไซปรัส และเมือ งอันทิ โอก และไม่ ได้ กล ่าวพระวจนะแก่ ผู้
ใดนอกจากแก่ยว
ิ พวกเดียว 20 และมีบางคนในพวกเขาเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซ
รีน เมื่อมายังเมืองอันทิ โอก ก็ได้ กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรือ
่ งพระเยซู เจ้ าแก่ พวก
21
กรีกด้วย และพระหัตถ์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขา คนเป็ นอันมากได้ เชื่อ
และกลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 22 ข่าวนี้ ก็ เล่า ลือ ไปยัง คริสตจักรในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
เขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิ โอก 23 เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระ
คุณของพระเจ้าก็ปีติยินดี จึงได้เตือนคนเหล่านั ้นให้ตังม
้ ัน
่ คงติดสนิ ทอยู่กับองค์พระผู้
24
เป็นเจ้า บารนาบัสเป็นคนดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละความเชื่อ จํานว
นคนเป็ นอันมากก็เพิม
่ เข้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ไปที่ เมืองทาร์ซัสเพื่อ
ตามหาเซาโล 26 เมื่อพบแล้วจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอก ต่อมาท่านทัง้ สองได้ประชุ
มกันกับคริสตจักรตลอดปี หนึ่ ง ได้สัง่ สอนคนเป็ นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั ่นเอง
พวกสาวกได้ช่อ
ั ้ แรก
ื ว่าคริสเตียนเป็นครง
อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร
คราวนี้ มี พวกศาสดาพยากรณ์ ลงมาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะไปยัง เมือ งอันทิ โอก
28 ฝ่ายผู้ หน ่ง
ึ ในจํานวนนั ้น ชื่อ อากาบัส ได้ ลุ กขึ้น กล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิด
การกันดารอาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่นดินโลก การกันดารอาหารนั ้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัย
คลาวดิ อส
ั ซี ซาร์ 29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกั นว่า จะถวายตามกําลังฝากไปช่วย
บรรเทาทุกข์พวกพีน
่ ้ องที่อยูในแคว้
่
นยูเดีย 30 เขาจึงได้ทําดังนั ้น และฝากไปกับบารนา
บัสและเซาโลเพื่อนําไปให้พวกผู้ปกครอง
27

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร
แล ้ว คราวนั ้ นกษั ตริย์ เฮโรดได้ เหย ียดพระหัตถ์ ออกทําร้ายบางคนในคริสตจั กร
2 ท่านได้ ฆ่า ยากอบพี่ ชายของยอห์น ด้วยดาบ 3 เมื่อ ท่านเห็ นว ่า การนั ้นเป็ นที ่ ชอบใจ
พวกยิว ท่านก็ จับ เปโตรด้วย (นี่ เป็น ระหว่างเทศกาลขนมปัง ไร้เชื้อ) 4 เมื่อ จับ เปโตร
แล้ว จึงให้จําคุก ให้ทหารสี่ หมู่ๆละสี่ คนคุมไว้ ตัง้ ใจว่าเมื่อสิน
้ เทศกาลอีสเตอร์แล้วจะ
พาออกมาให้แก่คนทัง้ หลาย
1

การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก

5 เพราะฉะนั ้นเปโตรจึงถูกจําไว้ในคุก

แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเป
โตรโดยไม่หยุด 6 ในคื นวันนั ้นเอง ครัน
้ เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลั บอยู่
ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุก 7 ดูเถิด มี
ทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในคุก ทูตองค์
นั ้น จึง กระตุ้นเปโตรที่ สี ข้างให้ต่ ืน ขึ้น แล้ วว ่า “จงลุก ขึ้น เร็วๆ� โซ่ นั ้ นก ็ หลุด ตกจากมือ
ของเปโตร 8 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็
ทําตาม ทูตองค์นั้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด� 9 เปโตรจึงตามออก
ไป และไม่รู ว่
้ าการซึ่งทูตสวรรค์ทํานั ้นเป็นความจริง แต่คิดว่าได้เห็นนิ มิต 10 เมื่อออก
ไปพ้นทหารยามชันที
้ ่หน่งึ และที่ สองแล้ว ก็มาถึงประตูเหล็กที่ จะเข้าไปในเมือง ประตู
นั ้ นก็เปิดเองให้ท่านทัง้ สอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่ ง และในทันใดนั ้นทูต
สวรรค์ ก็ได้ อันตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน
้ เปโตรรู ส
้ ึก ตัว แล้ว จึง ว่า “เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า
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รู แน่
้ ว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาช่วยข้าพเจ้า ให้พ้น จาก
พระหัตถ์ ของเฮโรด และพ้น จากการมุ่ง ร้ายของพวกยิว� 12 เมื่อ เปโตรคิ ดอย ่างนั ้น
แล้ว ก็ มาถึ งบ้านของมารีย์มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่า มาระโก ที่ นั ่ นมีหลายคนได้
ประชุม อธิษฐานกัน อยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตู รัว้ มี หญิง สาวคนหนึ่ ง ชื่อ โรดามาฟัง
14 เมื่อจําได้วา
่ เป็นเสียงของเปโตร เพราะความยินดีก็ยังไม่เปิดประตู แต่วิง่ เข้าไปบอก
ว่า เปโตรยืนอยู่หน้าประตู 15 คนทัง้ หลายจึงพูดกับหญิงนั ้ นว่า “เจ้าเป็นบ้า� แต่หญิง
คนนั ้นยืนยันว่าเป็นอย่างนั ้นจริง เขาทัง้ หลายจึงว่า “เป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเปโตร�
16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อเขาเปิ ดประตูเหน
็ ท่าน ก็อัศจรรย์ใจ 17 แต่เปโตร
โบกมือให้เขานิ่ ง และเล่าให้เขาฟังถึงเรือ
่ งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจาก
คุกอย่างไร แลวท
้ ่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้ แก่ยากอบกับพวกพีน
่ ้ องให้ทราบ� เปโตร
18
จึงออกไปเสียที่อื่น แล้วครันร
้ ุ่งเช้า พวกทหารก็ขวัญหนี ดีฝ่อมิใช่น้ อย เปโตรหายไป
ไหนหนอ 19 เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบ จึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสัง่ ให้ฆ่าเสีย
ฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแคว้นยูเดีย ลงไปพักอยูที
่ ่เมืองซีซารียา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์
ฝ่ายเฮโรดกริว้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ ชาวเมืองนั ้น ได้ พากัน มาหา
ท่าน เมื่อได้เอาใจบลัสทัสกรมวังของกษั ตริย์แล้ว จึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกันอีก เพราะ
ว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษั ตริย์นั ้น 21 เมื่อถึงวันนั ด
เฮโรดทรงเครือ
่ งกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์ แล้วมีพระราชดํารัสแก่เขา 22 คน
ทัง้ หลายจึงร้องขึ้นว่า “เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียงมนุษย์� 23 ในทันใดนั ้น ทูต
สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ ท่านเกิด โรคร้าย เพราะท่านมิ ได้ ถวายเกียรติยศแด่
พระเจ้า แล้ว ก็ มีต ัว หนอนกั ดก ิ นร ่า งกายของท่านจนถึง แก่ พิราลัย 24 แต่ พระวจนะ
ของพระเจ้า ก็ ยงั แผ่ เจริญ มากขึ้น 25 ฝ่ายบารนาบัส กับ เซาโล เมื่อ ได้ ทํา ภารกิจ ที่ รบ
ั
มอบหมายสําเร็จ แล้ว จึง จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม กลับ ไป พายอห์น ผู้ มี ชื่ ออ ี กว่า มาระโกไป
ด้วย
20

13

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส
คราว นั ้น ใน ค ริ สต จักร ที่ อยู่ ใน เมือ งอันทิ โอก มี บาง คน ที่ เป็น ผู้ พยากรณ์ และ
อาจารย์ มี บารนาบัส สิ เมโอนที่ เรียกว่า นิ เกอร์ กั บลู สิ อัส ชาวเมืองไซรีน มานาเอน
ผู้ ได้ รับ การเลี้ยงดู เติบโตขึ้น ด้วยกั นก ับ เฮโรดเจ้า เมือง และเซาโล 2 เมื่อ คนเหล่า นั ้น
กําลังรับใช้องค์ พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ตรัสสัง่ ว่า
“จงตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทํานั ้น� 3 เมื่อถืออดอาหาร
และอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป 4 เหตุฉะนั ้น ท่าน
ทัง้ สองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้แล่นเรือจากที่
นั ่นไปยังเกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึงเมืองซาลามิส ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้า
ในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก็อยูช่
่ วยด้วย
1

เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
เมื่อ ได้ เดิน ตลอด เกาะ นั ้น ไป ถึง เมือง ปา โฟส แล้ว ก็ได้ พบ คน หนึ่ ง เป็น คน ทํา
เวทมนตร์ เป็น ผู้ ทํานายเท็จ เป็น พวกยิว ชื่อ ว่า บารเยซู 7 อยู่ กับ ผู้ วา่ ราชการเมืองชื่อ
เสอร์จี อัส เปาโล เป็น คนฉลาดรอบรู ้ ผู้ ว่า ราชการเมืองจึง เชิญ บารนาบัส กับ เซาโลมา
ปรารถนาจะฟัง พระวจนะของพระเจ้า 8 แต่ เอลี มาสคนทํา เวทมนตร์ (เพราะชื่อ ของ
6
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เขามี ความหมายอย่างนั ้น� ได้ คัดค้านขัด ขวางบารนาบัส กับ เซาโล หวัง จะไม่ ให้ ผู้ ว่า
ราชการเมืองเชื่อ 9 แต่เซาโล (ที่มีชื่ออีกว่าเปาโล� ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เขม้นดูเอลีมาส 10 และพูดว่า “โอ เจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่าง ลูก
ของพญามาร เป็น ศั ตรู ต่อ บรรดาความชอบธรรม เจ้ าจะไม่ หยุด พยายามทํา ทางตรง
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าให้เขวไปหรือ 11 ดูเถิด บัดนี้ พระหัตถ์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าก็อยู่
บนเจ้า เจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากําหนด� ทันใดนั ้นความมื
ดมวก
ั บ
็ ังเกิดแก่เอลีมาส เอลีมาสจึงคลําหาคนให้จูงมือไป 12 ครัน
้ ผูว
้ า่ ราชการเมืองได้
เห็นเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจด้วยพระดํารัสสอนขององค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า 13 แล ้ว เปาโลกับ พวกของท่านก็ แล่ นเรือ ออกจากเมืองปาโฟสไปยัง เมือง
เปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย ยอห์นได้ละพวกนั ้นไว้แล้วกลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
แต่ พวกนั ้น เดิน ทางต่อ ไปจากเมืองเปอร์ กาถึง เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย
แล ้ว ได้ เข ้า ไปนั ่ง ลงในธรรมศาลาในวัน สะบาโต 15 เมื่ ออ ่า นพระราชบัญญั ติ กับ คํา
ของศาสดาพยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรมศาลาจึง ใช้ คนไปบอกเปาโลกับ บารนาบั
สว ่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า ท่านมี คํา กล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้ ปวงก็ เชิญ กล่าวเถิด�
16 ฝ่ายเปาโลจึง ยืน ขึ้น โบกมือ แล้ว กล่าวว่า “ท่านที่ เป็ น ชนชาติ อส
ิ ราเอลและท่านทัง้
หลายที่ เกรงกลัว พระเจ้า จงฟัง เถิด 17 พระเจ้า ของชนชาติ อิสราเอลนี้ ได้ ทรงเลือก
บรรพบุรุษ ของ เรา ไว้ และ ได้ ให้ เขา เจ ริญขึ้ นคร ัง้ เมื่อ ยัง เป็น คน ต่างด้าว ใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ และได้ ทรงนํา เขาออกจากประเทศนั ้น ด้วยพระกรอัน ทรงฤทธิ์ 18 พระองค์ ได้
ทรงอดทนต่อความประพฤติ ของเขาในถิน
่ ทุรกันดารประมาณสี่ สิ บปี 19 เมื่อพระองค์
ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ด ชาติ ออกเสีย จากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว พระองค์ ก็ ทรงแบ่ง
แผ่นดินของชนชาติเหล่านั ้นให้เขาโดยการจับสลาก 20 ภายหลังพระองค์ทรงประทาน
พวกผู้วินิจฉั ยแก่เขา เป็นเวลาประมาณสี่รอ
้ ยห้าสิบปี จนถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์
21 คราวนั ้นเขาทัง
้ หลายได้ขอให้มีกษั ตริย์ พระเจ้าจึงได้ทรงประทานซาอูลบุตรชายคีช
จากตระกูลเบนยามิน ให้เป็นกษั ตริย์ครบสี่สิบปี 22 ครัน
้ ถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรง
ตัง้ ดาวิดขึ้นเป็นกษั ตริย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่า ‘เราได้พบดาวิด
บุตรชายของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผูที
้ ่จะทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทุก
23
ประการ� จากเชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผูช่
้ วยให้รอด คือพระเยซูเก
24
ิดขึ้นแก่ ชาติ อิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ ก่อนที่ พระองค์ เสด็จมา ยอห์น
ได้ ประกาศบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ให้แก่ บรรดาชนชาติ อิสราเอล 25 เวลา
ที่ยอห์นทําการตามหน้าที่ของตนเกือบจะสําเร็จ ท่านจึงถามว่า ‘ท่านทัง้ หลายคิดเห็นว
่า ข้าพเจ้าคือผูใด
้ ข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหามิได้ แต่ดูเถิด จะมีพระองค์ผูหน
้ ่งึ มาภาย
หลังข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ ควรจะแก้ สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์� 26 ท่านพี่
น้ องทัง้ หลาย ผูสื
้ บเชื้อสายของอับราฮัม และผูใ้ ดในพวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้า ข่าว
เรือ
่ งความรอดนี้ ได้ ทรงประทานมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว 27 ฝ่ายชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม
กับ พวกขุนนางมิ ได้ รู จั
้ ก พระองค์ หรือ เข้าใจคํา ของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่ง เคย
อ่านกัน ทุก วัน สะบาโต จึง ทําให้ สําเร็จ ตามคํา เหล่า นั ้น โดยพิพากษาลงโทษพระองค์
28 ถึง แม้ ว่า มิ ได้ พบความผิด ประการใดในพระองค์ ที่ ควรจะให้ ตาย พวกเขายัง ขอปี
ลาตให้ปลงพระชนม์พระองค์เสีย 29 ครัน
้ ทําจนสําเร็จทุกอย่างตามซึ่งมีเขียนไว้แล้วว
่าด้วยพระองค์ เขาจึงเชิญพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์
30 แต่ พระเจ้าได้ ทรงให้พระองค์ คืนพระชนม์ 31 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ คนทัง
้ หลายที่
14
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ตามพระองค์ จากแคว้นกาลิ ลีไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นหลายวัน บัดนี้ คนเหล่านั ้นเป็น
พยานข้างพระองค์ แก่ คนทัง้ หลาย 32 เรานํา ข่าวประเสริฐ นี้ มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า พระสัญญาซึ่ง ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของเรา 33 พระเจ้า ได้ ทรงให้ สําเร็จ ตาม
นั ้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั ้น คือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซู กลับคืน
พระชนม์ เหมือนมี คํา เขียนไว้ในหนั งสือ สดุ ดี บทที่ สองว่า ‘ท่านเป็น บุตรของเรา วัน นี้
เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์ คืน พระชนม์ มิ
ให้กล ับ เปื่ อยเน่า อีก เลย พระองค์ จึง ตรัสอย ่างนี้ ว่า ‘เราจะให้ความเมตตาอัน แน่ นอน
ของเราซึ่ง ได้ สัญญาไว้ กับ ดาวิด ให้ แก่ ท่าน � 35 เพราะพระองค์ ตรัส ไว้ ในสดุ ดี อื่ นว ่า
‘พระองค์จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่าไป� 36 ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติ
์
ในคราวอายุ ของท่านตามพระทัย ของพระเจ้า และได้ ล่วงหลับ ไปแล้ว และต้องฝัง ไว้
กับบรรพบุรุษของท่าน ก็เปื่ อยเน่าไป 37 แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั ้น
มิได้ ประสบความเปื่ อยเน่าเลย 38 เหตุ ฉะนั ้นท่านพี่น้องทัง้ หลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดย
พระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทัง้ หลาย 39 และโดยพระองค์
นั ้น ทุ กคนที่ เชื่อ จะพ้น โทษได้ ทุก อย่าง ซึ่ง จะพ้น ไม่ ได้ โดยพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
40 เหตุ ฉะนั ้น จงระวัง ให้ ดี เกล ื อกว่า คํา ซึ่ง พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ นั้น จะได้
แก่ ท่านทัง้ หลาย คือ ว่า 41 ‘ดู ก่อนให้เจ้ าทัง้ หลายผู้ ประมาทหมิน
่ ประหลาดใจและถึง
พินาศ ด้วยว่า เรากระทํา การในกาลสมัย ของเจ้า เป็นการที่ แม้แต่ มี ผู้ มาบอกแล้ว เจ้
าก็ จะไม่ เชื่อ เลย� ” 42 เมื่อ พวกยิว ได้ ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติ ก็
อ้อนวอนให้ ประกาศคํา เหล่า นั ้น ให้ เขาฟัง ในวัน สะบาโตหน้า 43 ครัน
้ คนที่ ประชุม กัน
นั ้น ต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิว หลายคนกับ คนเข้า จารีต ที่ เกรงกลัว
พระเจ้าได้ ตามเปาโลและบารนาบัสไป ท่านทัง้ สองจึงพู ดกับเขา ชวนให้เขาตั งม
้ น
ั ่ คง
อยูใ่ นพระคุณของพระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ

ครัน
้ ถึง วัน สะ บา โต หน้า คน เกือบ สิน
้ ทัง้ เมือง ได้ ประชุม กัน ฟัง พระ วจนะ ของ
45
พระเจ้า แต่ เมื่อ พวกยิว เห็น คนมากมายก็ มี ใจอิจฉาอย่างยิง่ ได้ พู ดคัดค้านคํา ของ
เปาโลถึงโต้แย้งกับพูดคําสบประมาท 46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้า ได้กล่าวว่า
“จํา เป็ นที ่ จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ให้ท่านทัง้ หลายฟั งก ่อน แต่ เมื่อ ท่านทัง้
หลายปัดเสีย และตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนริ น
ั ดร์ ดูเถิด พวกเราจะบ่ายหน้า
47
ไปหาคนต่างชาติ ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสัง่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ตัง้ เจ้าไว้ให้
เป็น ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อ เจ้า จะเป็น เหตุ ให้คนทัง้ หลายรอด ถึงที่ สุด ปลาย
แผ่นดินโลก� ” 48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยน
ิ อย่างนั ้นก็มีความยินดี และได้สรรเสริญ
พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และคนทัง้ หลายที่ ทรงหมายไว้แล ้ว เพื่อ ให้ได้ ชี วิตน ิ
รันดร์ก็ได้เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย

50 แต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิที
์ ่ถือพระเจ้า

กับทัง้ ผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั ้น
ให้เคี่ยวเข็ญ และไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับบารนา
บัส จึง สะบัด ผงคลี ดิ นจากเท้า ของท่านออกเพื่อ ต่อว่า พวกเขา แล้ว ก็ ไปยัง เขตเมือ งอิ
โคนียูม 52 แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
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เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี

1 ต่อ มาที่ เมือ งอิโคน ี ยู ม

เปาโลกับบารนาบัสได้ เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว กล
่าวสัง่ สอนเป็ นที ่ จับใจจนพวกยิว และชนชาติ กร ีกเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ ถือ 2 แต่ พวกยิ
วที่ไม่ เชื่อก็ยุ ยงคนต่างชาติ ให้มี ใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้ อง 3 เหตุ ฉะนั ้นฝ่ายท่านทัง้ สอง
คอยอยู่ ที่ นั ่น นาน มี ใจกล้า กล่าวในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระองค์ ได้
ทรงรับรองพระดํารัสแห่งพระคุณของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ท่านทัง้ สองทําหมาย
สําคัญ และการมหัศจรรย์ ได้ 4 แต่ พลเมืองส่วนใหญ่ แตกเป็น สองพวก พวกหนึ่ ง อยู่
ฝ่ายพวกยิว และอีกพวกหนึ่ งอยูฝ
่ ่ายอัครสาวก 5 เมื่อทัง้ คนต่างชาติและพวกยิวพร้อม
กับ พวกผู้ ปกครอง ได้ ร่วมคิ ดก ัน จะทําการอัปยศ และเอาก้อนหิน ขว้างเปาโลกับ บา
รนาบัส 6 ท่านทัง้ สองทราบแล้วจึงหนี ไปยังเมืองที่อยู่ในแคว้นลิคาโอเนี ย คือเมืองลิส
ตรา เมืองเดอร์บี กับชนบทที่อยูล้
่ อมรอบ 7 และได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั ่น
ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย

8 ที่ เมืองลิ สตรามี ชายคนหนึ่ งนั ่งอยู่ใช้เท้าไม่ ได้

เขาพิการตัง้ แต่ ครรภ์มารดา ยังไม่
เคยเดิน เลย 9 คนนั ้น ได้ ฟัง เปาโลพู ดอย ู่ เปาโลจึง เขม้น ดู เขา เห ็ นว ่า มี ความเชื่อ พอ
จะหายโรคได้ 10 จึงร้องสังด
่ ้วยเสียงอันดังว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง� คนนั ้ นก็กระโดดขึ้น
เดินไป 11 เมื่อหมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทํานั ้น จึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนี ย
ว่า “พวกพระแปลงเป็น มนุษย์ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึง เรียกบารนาบั สว ่า พระซุส
และเรียกเปาโลว่า พระเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็นผู้นําในการพูด 13 ปุโรหิตประจํารู ป
พระซุส ซึ่งตัง้ อยู่หน้าเมืองได้ จูงวัวและถือพวงมาลัยมายังประตู เมือง หมายจะถวาย
เครือ
่ งบู ชาด ้ว ยกั นก ับ ประชาชน 14 แต่ เมื่ ออ ัค รสาวกบารนาบัส กับ เปาโลได้ยน
ิ ดัง นั ้น
15
จึง ฉี ก เสื้อผ้า ของตนเสีย วิง่ เข้าไปท่ามกลางคนทัง้ หลายร้องเสียงดัง ว่า “ท่านทัง้
หลาย เหตุไฉนท่านจึงทําการอย่างนี้ เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกบท
ั ่านทัง้ หลาย
และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่านี้ ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ผู้ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ทะเลและสิง่ สารพัดซึ่ งม ี อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น
16 ในกาลก่อนพระองค์ ได้ ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามชอบใจ 17 แต่
พระองค์มิได้ทรงให้ขาดพยาน คือพระองค์ได้ทรงกระทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มี
ฤดู เกิดผล เราทัง้ หลายจึ งอม
ิ่ ใจด้วยอาหารและความยินดี� 18 ถึงแม้ว่าได้ กล่าวสิง่ นี้
แล้วก็ ดี อัครสาวกก็ ยงั ห้ามประชาชนมิ ให้เขากระทํา สักการบูชาถวายแก่ ท่านทัง้ สอง
นั ้นได้โดยยาก
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้ นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี

แต่ มี พวก ยิว บาง คน มา จาก เมือ งอันทิ โอก และ เมือ งอิ โคน ี ยู ม เมื่อ ได้ ชักชวน
ประชาชนแล้ว เขาก็ ได้ เอาหิน ขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิด ว่า ท่าน
ตายแล้ว 20 แต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุ กขึ้นเข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้นท่าน
จึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบารนาบัส 21 และเมื่อท่านทัง้ สองได้ประกาศข่าวประเสริฐ
ในเมืองนั ้น และได้ สัง่ สอนคนเป็ นอ ัน มาก จึง กลับ ไปยัง เมืองลิ ส ตรา เมือ งอิ โคน ี ยู ม
และเมืองอันทิโอกอีก 22 กระทําให้ใจของสาวกทัง้ หลายถือมน
ั ่ ขึ้น เตือนเขาให้ดํารงอยู่
ในความเชื่อ และสอนว่า เราทัง้ หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกว่าจะได้เข้า
ในอาณาจักรของพระเจ้า
19
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23 เมื่อท่านทัง
้ สองได้เลือกตัง้ ผู้ปกครองสาวกไว้ทุกคริสตจักร

และได้อธิษฐานและ

24 และหลังจากท่านทัง
้

ถืออดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั ้น
สองได้ข้ามแคว้นปิสิเดียกมาย
็
ังแคว้นปัมฟีเลีย 25 เมื่อได้กล่าวพระวจนะในเมืองเปอร์
กาแล้ว จึงลงไปยังเมืองอัททาลิยา 26 และแล่นจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอก คือเมือง
ที่ ท่านทัง้ สองได้ รบ
ั การฝากไว้ในพระคุณ ของพระเจ้า ให้กระทํา การซึ่ง ท่านทัง้ สองได้
กระทําสําเร็จมาแล้วนัน
้ 27 เมื่อมาถึง ท่านทัง้ สองได้เรียกประชุมคริสตจักร และได้เล่า
ให้เขาฟัง ถึง พระราชกิจ ทัง้ ปวงซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา ร่วมกับ เขา กับ ซึ่ง พระองค์ ได้
ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อ 28 แล้วท่านทัง้ สองจึงอยูก
่ ับพวกสาวกที่นั่นช้านาน

15
การประชุมปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต
“ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามจารีต
2
ของโมเสส ท่านจะรอดไม่ได้� เหตุฉะนั ้นเมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่าง
เปาโลและบารนาบัสกับคนเหล่านั ้นมากมายแล้ว เขาทัง้ หลายได้ตัง้ เปาโลและบารนา
บัสกับคนอื่นๆในพวกนั ้นให้ขึ้นไป หารือกับอัครสาวกและผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ในเรือ
่ งที่ เถียงกัน นั ้น 3 คริสตจักรได้ จัด ส่ง ท่านเหล่า นั ้น ไป และขณะเมื่อ ท่านกําลัง
ข้ามแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสะมาเรีย ท่านได้กล่าวถึงเรือ
่ งที่คนต่างชาติได้กลับใจใหม่
ทําให้พวกพี่ น้องมี ความยินดี อย่างยิง่ 4 ครัน
้ มาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม คริสตจักรและอัคร
สาวกและผู้ปกครองทัง้ หลายได้ต้อนรับท่าน แล้วท่านเหล่านั ้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุ
การณ์ ทัง้ ปวงที่พระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขา 5 แต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความ
เชื่อได้ยน
ื ขึ้นกล่าวว่า คนต่างชาตินั ้นควรต้องให้เขาเข้าสุ หนัต และสัง่ ให้เขาถือตามพ
ระราชบัญญั ติ ของโมเสส 6 ฝ่ายอัครสาวกกับ ผู้ ปกครองทัง้ หลายจึง ได้ ประชุม ปรึกษา
กันในเรือ
่ งนั ้น
1 มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สัง
่ สอนพวกพีน
่ ้ องว่า

ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ
เมื่อ โต้ แย้ งก ัน มากแล้ว เปโตรจึง ยืน ขึ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย
ท่านทัง้ หลายทราบอยู่ว่า คราวก่อนนั ้นพระเจ้าได้ ทรงเลือกข้าพเจ้า เองจากพวกท่าน
ทัง้ หลาย ให้ เป็น ผู้ ประกาศ พระ วจนะ แห่ง ข่าว ประเสริฐ ให้ คน ต่าง ชาติ ฟัง และ เชื่อ
8 พระเจ้า ผู้ทรง ทราบ จิตใจ มนุษย์ ได้ ทรง รับรอง คน ต่าง ชาติ และ ทรง ประทาน พระ
วิญญาณบริสุทธิ์แก่ เขาเหมือนได้ ทรงประทานแก่ พวกเรา 9 พระองค์ ไม่ ทรงถือว่าเรา
กับ เขาต่างกัน แต่ ทรงชําระใจเขาให้ บริสุทธิ์โดยความเชื่อ 10 ถ้า อย่างนั ้น ทําไมบัดนี้
ท่านทัง้ หลายจึง ทดลองพระเจ้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่ง บรรพบุรุษ ของ
เราหรือ ตัว เราเองก็ ดี แบกไม่ ไหว 11 แต่ เราเชื่อ ว่า เราเองก็ รอดโดยพระคุณ ของพระ
เยซู คริสต์ เจ้ าเหมือนอย่างเขา� 12 ฝ่ายคนทัง้ หลายก็ นิ่ง ฟัง บารนาบัส กับ เปาโลเล่า
เรือ
่ งการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําโดยเขาในหมู่พวก
ต่างชาติ
7

ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต
ครัน
้ จบแล้ว และนิ่ ง อยู่ ยากอบจึง กล่าวว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงฟัง ข้าพเจ้า
14 ซี โมนได้ บอกแล้ วว ่า พระเจ้า ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติ ครัง้ แรก เพื่อ จะทรง
เลือกชนกลุ่ม หนึ่ ง ออกจากเขาทัง้ หลายเพื่อ พระนามของพระองค์ 15 คํา ของศาสดา
พยากรณ์ ก็สอดคล้องกับเรือ
่ งนี้ ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่า 16 ‘ภายหลังเราจะกลับมา และ
13
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จะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่ ร้างหักพังนั ้นเราจะก่อขึ้นอีก และ
จะตัง้ ขึ้น ใหม่ 17 เพื่อ คนอื่นๆจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ บรรดาคนต่างชาติ
ซึ่ง เขาเรียกด้วยนามของเรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรงกระทํา สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ได้ ตรัส
ไว้ 18 พระเจ้า ทรงทราบถึ งก ิ จการทัง้ ปวงของพระองค์ ตัง้ แต่ แรกสร้างโลกมาแล้ว�
19 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจว่า อย่า ให้ เราวางเครือ
่ งขัด ขวางกี ดก ัน คนต่างชาติ ซ่ึง
กลับ มาหาพระเจ้า 20 แต่ เราจงเขียนหนั งสือ ฝากไปถึง เขาว่า ให้ งดเว้น เสีย จากสิง่
ที่ มลทิน เนื่ องด้วยรู ป เคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรับ ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด
คอตาย และจากการรับ ประทานเลื อด 21 เพราะว่า ตัง้ แต่ โบราณมาในทุก เมืองมี คน
ประกาศเรือ
่ งของโมเสส เพราะคนได้ อา่ นพระราชบัญญั ติ ของท่านในธรรมศาลาทุก
วัน สะบาโต� 22 ขณะนั ้น อัครสาวกและผู้ ปกครองทัง้ หลายกั บท ุก คนในคริสตจั กร
เห ็น ชอบที่ จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยัง เมือ งอันทิ โอก ด้วยกั นก ับ เปาโลและบา
รนาบัส คือ ยูดาส ผู้ที่มีชื่ออีกว่า บารซับบาส และสิลาส ทัง้ สองคนนี้ เป็นคนสําคัญใน
พวกพีน้
่ อง 23 เขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปว่า “อัครสาวกและผูป
้ กครองและ
พวกพี่ น้องของท่าน คํานั บ มายัง ท่าน ผู้ เป็น พวกพี่ น้องซึ่ง เป็น คนต่างชาติ ซึ่ง อยู่ ใน
เมืองอันทิโอก แคว้นซีเรีย และแคว้นซิลีเซียทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้าได้ยนว
ิ ่า มีบาง
คนในพวกข้าพเจ้า ได้ พู ดให้ ท่านทัง้ หลายเกิด ความไม่ สบายใจ และทําให้ ใจของท่าน
ปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า ‘ท่านต้องเข้าสุ หนัตและรักษาพระราชบัญญัติ� แม้ว่าเขามิได้
รับคําสัง่ จากพวกข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคน และใช้
เขามายัง ท่านทัง้ หลายพร้อมกับ บารนาบัส และเปาโล ผู้ เป็ นที ่ รก
ั ของเรา 26 และเป็น
ผู้ อุ ทิศ ชีวต
ิ ของตน เพื่อ พระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 27 เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจึง ใช้ ยู ดาสกับ สิลาสมาเป็น ผู้ ซ่ึง จะเล่า ข้อความนี้ แก่ ท่านทัง้
หลายด้วยปากของเขาเอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ เห ็น ชอบที่ จะไม่ วางภาระ
บนท่านทัง้ หลาย เว้น ไว้ แต่ สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ จําเป็น 29 คือ ว่า ให้ ท่านทัง้ หลายงดการรับ
ประทาน สิง่ ของ ซึ่ง เขา ได้ บูชา แก่ รู ป เคารพ และ การ รับ ประ ทาน เลื อด และ การ รับ
ประทานเนื้ อสัตว์ซ่ึงถู กรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทัง้ หลายงดการเหล่า
นี้ ก็ จะเป็นการดี ขอให้ อยู่ เป็นสุข เถิด� 30 เมื่อ ลาจากกัน แล้ว ท่านเหล่านั ้ นก ็ ไปยัง
เมืองอันทิ โอก และเมื่อได้ เรียกคนทัง้ ปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนัน
้ ให้
31 ครันอ
32
้ ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคําหนุนใจนั ้น ฝ่ายยูดาสกับสิลาสเป็นผู้
พยากรณ์ ด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกําลังขึ้น 33 ครัน
้ พักอยู่
ที่ นั ่น หน่ อยหนึ่ ง แล้ว ก็ ลาจากพวกพี่ น้องไปถึ งอ ัค รสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิ ลาส
เห็นชอบที่ จะอยู่ต่อไปที่ นั ่น 35 แต่เปาโลกับบารนาบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิ โอก สัง่
สอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน
28

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
ครัน
้ ล่วงไปได้ หลายวัน เปาโลจึง พู ดก ับ บารนาบั สว ่า “ให้ เรากลับ ไปเยีย
่ มพวก
พี่ น้องในทุก เมือง ที่ เราได้ ประกาศพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไว้ ดู ว่า เขาเป็น
อย่างไรกัน บ้าง� 37 ฝ่ายบารนาบัส ได้ ตัง้ ใจว่า จะพายอห์น ผู้ มี อี กชื่อ หนึ่ ง ว่า มาระโกไป
ด้วย 38 แต่ เปาโลไม่ เห ็น ควรที่ จะพายอห์น ไปด้วย เพราะครังก
้ ่อนยอห์นได้ ละท่านทัง้
สองเสีย ที่ แคว ้นปัมฟี เลีย และมิ ได้ ไปทําการด้วยกัน 39 แล ้ว ได้ เก ิ ดการขัด แย้ งก ัน
36
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จนต้องแยกกัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส 40 แต่ เปาโลได้ เลือก
สิ ลาส และเมื่อ พวกพี่ น้องได้ ฝากท่านทัง้ สองไว้ในพระคุณ ของพระเจ้า แล้ วท ่า นก็ ไป
41 ท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น

16
เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน

1 แล้วเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา

และดู เถิด ที่ นั ่ นมีสาวกคนหนึ่ งชื่อทิ
โมธี เป็นบุตรชายของหญิงชาติยว
ิ คนหนึ่ งที่เชื่อแล้ว แต่บิดาเป็นชาติกรีก 2 ทิโมธีมีชื่อ
เสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตรา และเมืองอิโคนียูม 3 เปาโลใคร่จะพาทิโม
ธีไปด้วยกัน จึงให้เข้าสุ หนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั ้นๆ เพราะคนเหล่านั ้น
ทุกคนรู ว้ า่ บิดาของเขาเป็นชาติกรีก 4 เมื่อท่านเหล่านั ้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ได้
ส่งหนั งสือข้อตกลงของอัครสาวก และผูป
้ กครองในกรุ งเยรู ซาเล็มมอบให้คนทัง้ หลาย
ทุกเมืองเพื่อให้รก
ั ษาไว้ 5 คริสตจักรทัง้ ปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และจํานวนคนได้
ทวีขึ้นทุกๆวัน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย

6 ครัน
้ ท่านเหล่านั ้นไปทัว่ แว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ์
ห้ามมิ ให้กล ่าวพระวจนะในแคว้น เอเชีย 7 เมื่อ ไปยัง แคว้นม ิ เซ ีย แล้ว ก็ พยายามจะไป
ยัง แว่น แคว้น บิ ธี เนี ย แต่ พระวิญญาณไม่ ทรงโปรดให้ ไป 8 แล ้ วท ่านเหล่า นั ้น ได้ เดิน
ทางผ่านแคว้นมิเซียลงมายังเมืองโตรอัส 9 ในเวลากลางคืนเปาโลได้ นิมิ ตเห็นผู้ชาย
ชาวมาซิ โดเนี ยคนหนึ่ งยืนอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิ โด
เนี ย เถิด� 10 ครัน
้ ท่านเห็น นิ มิ ตน น
ั ้ แล้ว เราจึง หาโอกาสทั นที ที่ จะไปยัง แคว้น มาซิ โด
เนี ย ด้วยเห็น แน่ ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเรียกเราให้ ไปประกาศข่าวประเสริฐ แก่
ชาวแคว้น นั ้น 11 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ออกจากเมืองโตรอัส แล้ว ก็ ตรงไปยัง เกาะสาโมธรัส
เซียและรุ ง่ ขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรี
นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา
เมื่อ ออกจากที่ นั่น แล้ว ก็ได้ ไปยัง เมืองฟี ลิ ป ปี ซ่ึง เป็น เมืองเอกในเขตแคว้น มาซิ
โดเนี ย และเป็นเมืองขึ้น เราจึงพักอยู่ในเมืองนั ้นหลายวัน 13 ในวันสะบาโตเราได้ออก
จากเมืองไปยังฝั่ งแม่ นํ้า เข้าใจว่ามี ที่ สําหรับอธิษฐาน จึงได้ นั่งสนทนากับพวกผู้หญิง
ที่ประชุมกันที่นั ่น 14 มีหญิงคนหนึ่ งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็นคนขายผ้าสีม่วง
เป็นผู้นมัสการพระเจ้า หญิงนั ้นได้ฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขา
ให้สนใจในถ้อยคํา ซึ่ง เปาโลได้ กล่าว 15 เมื่อ หญิง คนนั ้ นก ั บท งั ้ ครอบครัว ของเขาได้ รบ
ั
บัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า “ถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซ่ ือต่อองค์พระผู้
เป็นเจ้า เชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้า เถิด� และเขาได้ วงิ วอนจนเราขัดไม่
ได้
12

หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก

16 ต่อมาเมื่อเรากําลังออกไปยังที่สําหรับอธิษฐาน

มีหญิงสาวคนหนึ่ งที่มีผีหมอดูเข
้าได้มาพบกับเรา เขาทําการทายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงินเป็ นอันมาก 17 หญิงนั ้น
ตามเปาโลกับ พวกเราไปร้องว่า “คนเหล่า นี้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด มากล่าว
ประกาศทางรอดแก่ เราทัง้ หลาย� 18 เขาทํา อย่างนั ้น หลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็น ทุกข์
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มาก หัน หน้า สัง่ ผี นั้ นว ่า “เราสัง่ เจ้า ว่า ในพระนามของพระเยซู คริสต์ เจ้ าจงออกมา
จากเขา� ผีนั ้นก็ออกมาในเวลานั ้น
เปาโลและสิลาสถูกจําคุก

ส่วนพวกนายของเขาเมื่อ เห็ นว ่า หมดหวัง ที่ จะได้ เงิน แล้ว เขาจึง จับ เปาโลและ
สิลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ ยงั ที่ วา่ การเมือง 20 เมื่อนํามาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าว
ว่า “คนเหล่านี้ เป็นพวกยิว ก่อการวุน
่ วายมากในเมืองของเรา 21 และสัง่ สอนธรรมเนี
ยม ซึ่ง เราชาวโรมตามกฎหมายไม่ ควรจะรับ หรือ ถือ เลย� 22 ประชาชนก็ ได้ ฮื อก ัน ขึ้น
ต่อสู้เปาโลและสิลาส เจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทัง้ สองออก แล้วสัง่ ให้โบยด้วย
ไม้เรียว 23 ครัน
้ โบยหลายทีแล้วจึงให้จําไว้ในคุก และกําชับนายคุกให้รก
ั ษาไว้ให้มัน
่ คง
24 นายคุกเมื่อรับคําสัง
่ อย่างนั ้นแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้ในห้องชัน
้ ใน เอาเท้า
ใส่ข่อ
ื ไว้แน่ นหนา
19

นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา

ประมาณ เที่ยง คืน เปาโล กับ สิ ลา สก็ อธิษฐาน และ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระเจ้า
นั กโทษทัง้ หลายก็ฟังอยู่ 26 ในทันใดนั ้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน
และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครือ
่ งจองจําก็หลุดจากเขาสิน
้ ทุกคนทันที 27 ฝ่ายนาย
คุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิ ดอยู่ คาดว่านั กโทษทัง้ หลายหนี ไปหมดแล้ว จึงชักดาบออก
มาหมายว่า จะฆ่า ตัว เสีย 28 แต่ เปาโลได้ รอ
้ งเสียงดัง ว่า “อย่า ทําร้ายตัว เองเลย เรา
ทัง้ หลายอยู่ พร ้ อมด้วยกัน ทุก คน� 29 นายคุก จึง สัง่ ให้ จุ ดไฟมา แล ้ วว งิ่ เข้าไปตัว สัน
่
กราบลงที่ เท ้า ของเปาโลกับ สิ ลาส 30 และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้ วว ่า “ท่านเจ้าข้า
ข้าพเจ้า จะต้องทํา อย่างไรจึง จะรอดได้� 31 เปาโลกับ สิ ลาสจึง กล่าวว่า “จงเชื่อ วางใจ
ในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย� 32 ท่านทัง้ สองจึง
กล่าวสัง่ สอนพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ นายคุก และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในบ้าน
ของเขาฟัง 33 ในกลางคืน ชัว่ โมงเดียวกัน นั ้น เอง นายคุก จึง พาเปาโลกับ สิ ลาสไปล้าง
แผลที่ ถู กเฆี่ยน และในขณะนั ้น นายคุ กก ็ ได้ รับ บัพ ติศ มาพร้อมทัง้ ครัว เรือนของเขา
34 แล้วได้พาท่านทัง
้ สองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่าง
ยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อมกับทัง้ ครอบครัวแล้ว
25

เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ
ครัน
้ เวลาเช้า เจ้า เมืองจึง ใช้ พวกนั กการไป สัง่ ว่า “จงปล่อยคนทัง้ สองนั ้น เสีย�
36 นายคุกจึงบอกเปาโลว่า “เจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทัง
้ สอง ฉะนั ้นบัดนี้
37
เชิญ ท่านออกไปตามสบายเถิด� แต่ เปาโลกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เขาได้ เฆี่ยน
เราผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคนทัง้ หลายก่อนได้ตัดสินความ และได้จําเราไว้ในคุก
บัดนี้ เขาจะเสือกไสให้เราออกไปเป็นการลับหรือ ทําอย่างนั ้นไม่ได้ ให้เขาเองมาพาเรา
ออกไปเถิด� 38 พวกนั กการจึงนําความไปแจ้งแก่เจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองได้ยินว่าท่าน
ทัง้ สองเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัว 39 จึงมาวิงวอนท่านทัง้ สอง ครัน
้ พาออกไปแล้ว
40
จึง ขอให้ออกไปเสีย จากเมือง ท่านทัง้ สองจึง ออกจากคุก แล ้ว ได้ เข ้า ไปในบ้านของ
นางลิเดีย เมื่อพบพวกพีน
่ ้ องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป
35

17
มีหลายคนได้รบ
ั ความรอดที่เมืองเธสะโลนิ กา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล
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1 ครัน
้ เปาโลกับสิลาสข้ามเมืองอัมฟีบุรและเมื
ี
องอปอลโลเนี ยแล้ว

จึงมายังเมืองเธ
สะโลนิ กา ที่ นั ่ นม ี ธรรมศาลาของพวกยิว 2 เปาโลจึง เข้าไปร่วมกับ พวกเขาตามอย่าง
เคย และท่านได้อา้ งข้อความในพระคัมภีรโต้
์ ตอบกับเขาทัง้ สามวันสะบาโต 3 และไขข้อ
ความชีแ
็ ่าจําเป็นทีพ
่ ระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน แล้วทรงคืนพระชนม์และ
้ จงให้เหนว
กล่าวต่อ ไปว่า “พระเยซู องค์ นี้ ที่ เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ พระคริสต์� 4 บาง
คนในพวกเขาก็เชื่อ และสมัครเข้าเป็นพรรคพวกกับเปาโลและสิลาส รวมทัง้ ชาวกรีก
เป็นจํานวนมากที่เกรงกลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่เป็นคนสําคัญๆก็ไม่น้อย 5 แต่พวก
ยิวท ี่ ไม่ เชื่อก ็ อิจฉา ไปคบคิ ดก ับ คนพาลตามตลาดรวบรวมกัน มาเป็ นอ ัน มาก ก่อการ
จลาจลในบ้านเมือง เข ้าบุ กบ ้า นของยาโสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สองออกมาให้ คนทัง้
ปวง 6 ครัน
้ ไม่ พบจึง ฉุ ด ลากยาโสนกับ พวกพี่ น้องบางคนไปหาเจ้า หน้าที่ ผู้ ครองเมือง
ร้องว่า “คนเหล่านั ้ นที ่ เป็น พวกควํา่ แผ่น ดิน ได้ มาที่ นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรองเขาไว้ และ
บรรดาคนเหล่านี้ ได้กระทําผิดคําสัง่ ของซีซาร์ โดยเขาสอนว่ามีกษั ตริยอี
์ กองค์หน่งึ คือ
พระเยซู� 8 เมื่อ ประชาชนและเจ้า หน้าที่ ผู้ ครองเมืองได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ร้อนใจ 9 จึง เรียก
ประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป
เปาโลที่เมืองเบโรอา

10 พอคํ่า ลงพวกพี่ น้องจึง ส่ง เปาโลกับ สิ ลาสไปยัง เมืองเบโรอา

ครัน
้ ถึงแล้ วท่านจึง
เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว 11 ชาวเมืองนั ้นสุภาพกว่าชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วย
เขาได้ รบ
ั พระวจนะด้วยความเต็มใจ และค้น ดู พระคัมภีร ทุ
์ ก วัน หวัง จะรู ว่
้ า ข้อความ
เหล่านั ้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ 12 เหตุ ฉะนั ้น มีหลายคนในพวกเขาได้ เชื่อถือ กับสตรี
ผู้มีศักดิ์ชาติกรีก ทัง้ ผู้ชายไม่น้ อย 13 แต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเธสะโลนิ กาทราบว่า
เปาโลได้ กล ่าวสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้า ในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มาย ุ ยง
ประชาชนที่นั่นด้วย 14 ขณะนั ้นพวกพีน
่ ้ องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่
สิลาสกับทิโมธียงั อยูที
่ ่นั่น
เปาโลที่กรุ งเอเธนส์
คนที ่ ไปส่ง เปาโลนั ้น ได้ ไปส่ง ท่านถึง กรุ ง เอเธนส์ และเมื่อ ได้ รบ
ั คํา สัง่ ของท่านให้
16
บอกสิลาสกับทิโมธีให้รีบไปหาท่านแล้วเขาก็จากไป เมื่อเปาโลกําลังคอยสิลาสกับทิ
โมธีอยู่ในกรุ งเอเธนส์ นั ้น ท่านมี ความเดือดร้อนวุน
่ วายใจเพราะได้ เห็นรูปเคารพเต็ม
ไปทัง้ เมือง 17 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง โต้ตอบในธรรมศาลากับ พวกยิว และกับ คนที่ เกรง
กลัวพระเจ้า และกับคนทัง้ หลายซึ่งมาพบท่านที่ ตลาดทุกวัน 18 นั กปรัชญาบางคนใน
พวกเอปี กู เรียวและในพวกสโตอิก ได้ มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนพูด เพ้อ เจ้ ออ
ย่างนี้ ใคร่จะมาพูดอะไรให้เราฟังอีกเล่า� คนอื่นกล่าวว่า “ดูเหมือนเขาเป็นคนนําพระ
ต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่� เพราะเปาโลได้ ประกาศเรือ
่ งพระเยซู และเรือ
่ งการเป็น
ขึ้น มาจากความตาย 19 เขาจึง จับ เปาโลพาไปยัง สภาอาเรโอปากั ส แล้ว ถามว่า “เรา
ขอรู ได้
้ หรือไม่ว่าคําสอนอย่างใหม่ที่ท่านกล่าวนั ้นเป็นอย่างไร 20 เพราะว่าท่านนําเรือ
่ ง
แปลกประหลาดมาถึงหูของเรา เหตุฉะนั ้นเราอยากทราบว่าเรือ
่ งเหล่านี้ มีความหมาย
ว่า อย่างไร� 21 (เพราะชาวเอเธนส์ กับ ชาวต่างประเทศซึ่ง อาศัย อยู่ ที่ นั่น ไม่ ได้ ใช้ เวลา
ว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่ๆ)
15

การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
ฝ่าย เปาโล จึง ยืน ขึ้น กลาง เนิ น เขา อา เร โอ แล้ว กล่าว ว่า “ท่าน ชาว กรุ ง เอเธนส์
ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทัง้ หลายเชื่อถือโชคลางเกินไปในทุกเรือ
่ ง 23 เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้า
22

หนั งสือกิจการ 17:24

198

หนั งสือกิจการ 18:10

เดิน ทางมาสังเกตดู สิ ่ง ที่ ท่านนมัสการนั ้น ข้าพเจ้า ได้ พบแท่น แท่น หนึ่ งม ี คํา จารึก ไว้
ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รูจั
้ ก� เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทัง้ หลาย
ทราบถึง 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 ื อมนุษย์ ได้ กระทํา ไว้ 25 การที่ มื อมนุษย์ ปฏิบัติ นม ัส การพระองค์
นั ้นจะหมายว่า พระเจ้าต้องประสงค์สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดจากเขาก็หามิได้ เพราะพระองค์ทรง
เป็นผู้ประทานชีวต
ิ และลมหายใจและสิง่ สารพัดแก่คนทัง้ ปวงต่างหาก 26 พระองค์ได้
ทรงสร้างมนุษย์ ทุ กชาติ สืบ สายโลหิ ตอ ัน เดียวกัน ให้ อยู่ ทัว่ พื้น พิภพโลก และได้ ทรง
กําหนดเวลาและเขตแดนให้ เขาอยู่ 27 เพื่อ เขาจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
หากเขาจะคลําหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยูห
่ า่ งไกลจากเราทุกคนเลย
28 ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็ นอยู่ในพระองค์� ตามที่ กวีบางคนในพวกท่าน
ได้ กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็นเชื้อสายของพระองค์� 29 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อเราเป็นเชื้อสาย
ของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ่งได้แกะ
สลั กด ้ว ยศิล ปะและความคิด ของมนุษย์ 30 ในเวลาเมื่ อมนุษย์ยัง โฉดเขลาอยู่พระเจ้า
ทรงมองข้ามไปเสีย แต่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ัง่ แก่ มนุษย์ทัง้ ปวงทั ่วท ุก แห่ง ให้กล ับ
ใจใหม่ 31 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกําหนดวัน หนึ่ ง ไว้ ในวัน นั ้น พระองค์ จะทรงพิพากษา
โลกตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผู้พิพากษา
และพระองค์ได้ให้พยานหลักฐานแก่คนทัง้ ปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้ท่านองค์นั้นคืน
พระชนม์� 32 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งการซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว บาง
คนก็ เยาะเย้ย แต่ คนอื่นๆว่า “เราจะฟัง ท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีก ต่อ ไป � 33 แล ้ว เปาโลจึง
34
ออกไปจากเขา แต่ มี ชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้ เชื่อ ถือ ในคนเหล่านั ้ นม ี ดิ
โอนิสิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่ งชื่อดามาริส และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์

1 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ เปาโลจึงออกจากกรุ งเอเธนส์ ไปยังเมืองโครินธ์ 2 ท่าน

ได้ พบยิว คนหนึ่ ง ชื่อ อาควิลลา ซึ่ง เกิด ในแคว้น ปอนทัส แต่ พึ่ง มาจากประเทศอิ ตาล
ี กับ ภรรยาชื่อ ปริสส ิลลา (เพราะคลาวดิอั สม ี รบ
ั สัง่ ให้ พวกยิ วท งั ้ ปวงออกไปจากกรุ ง
3
โรม� เปาโลจึง ไปหาคนทัง้ สองนั ้น และเพราะเขามี อาชีพ อย่างเดียวกัน จึง ได้ อาศัย
ทําการอยู่กับเขา เพราะว่าทัง้ สองฝ่ายเป็น ช่างทํา เต็นท์ ด้วยกัน 4 เปาโลได้ โต้ เถียงใน
ธรรมศาลาทุก วัน สะบาโต ได้ ชักชวนทัง้ พวกยิว และพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกั บท ิ โมธีม
าจากแคว้น มาซิ โดเนี ย เปาโลก็ ได้ รับ การดลใจ และเป็น พยานแก่ พวกยิ วว ่า พระเยซู
เป็นพระคริสต์ 6 แต่เมื่อพวกเหล่านั ้นขัดขวางตัวเองและกล่าวคําหมิน
่ ประมาท เปาโล
จึง ได้ สะบัด เสื้อผ้า กล่าวแก่ เขาว่า “ให้ เลือดของท่านทัง้ หลายตกบนศีรษะของท่าน
เองเถิด ข้าพเจ้า ก็ ปราศจากเลือดนั ้น แล้ว ตัง้ แต่ นี้ ไปข้าพเจ้า จะไปหาคนต่างชาติ�
7 ท่านจึงออกจากที่ นั ่น แล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ งชื่อยุสทัส ซึ่งเป็ นผู้นมัสการ
พระเจ้า บ้านของเขาอยู่ ติ ดก ับ ธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัส นายธรรมศาลากั บท งั ้ ครัว
เรือนของท่านได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า และชาวโครินธ์หลายคนเมื่อได้ฟังแล้ วก็ได้
เชื่อ ถือ และรับ บัพ ติศ มา 9 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส กับ เปาโลทางนิ มิ ตในคื นว ัน
หนึ่ งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่ งเสีย 10 เพราะว่าเราอยูก
่ ับเจ้าและ
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จะไม่มีผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดอาจต่อสูท
้ ําร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้ มีมาก� 11 เปาโล
จึงยับยัง้ อยูก
่ ับเขาและสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
ผู้สําเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล

12 แต่ คราวเมื่อกัลลิ โอเป็ นผู้สําเร็จราชการแคว้นอาคายา

พวกยิวได้ฮือกันขึ้นต่อสู้
เปาโล และพาท่านไปบัล ลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้ ชักชวนคนทัง้ หลายให้ นม ัส
การพระเจ้าตามทางที่ผิดกฎหมาย� 14 เมื่อเปาโลจะอ้าปากพูด กัลลิโอกกล
็ ่าวแก่พวก
ยิ วว ่า “โอ พวกยิว ถ้า เป็น เรือ
่ งความชัว่ หรือ เป็น เรือ
่ งอาชญากรรม สมควรเราจะฟัง
ท่านทัง้ หลาย 15 แต่ ถ้า เป็นการโต้ แย้ งก ัน ถึง เรือ
่ งถ้อยคํา กับ ชื่อ และพระราชบัญญั ติ
ของพวกท่านแล้ว ท่านทัง้ หลายจงวินิจฉั ยกันเอาเองเถิด เราไม่อยากเป็นผู้พิพากษา
ตัดสินข้อความเหล่านั ้น� 16 ท่านจึงไล่ พวกนั ้นไปจากบัลลั งก์พิพากษา 17 บรรดาชาติ
กรีกจึงจับโสสเธเนสนายธรรมศาลามา เฆี่ยนข้างหน้าบัลลั งก์พิพากษา แต่กัลลิ โอไม่
เอาธุระเลย
เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา

ต่อ มาเปาโลได้ พัก อยู่ ที่ นั ่ นอ ีก หลายวัน แล ้ วท ่านจึง ลาพวกพี่ น้องแล่น เรือ ไปยัง
แคว้นซีเรีย และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ ไปด้วย เปาโลได้ โกนศีรษะที่ เมืองเคนเครีย
เพราะท่านได้ ปฏิญาณตัว ไว้ 19 ครัน
้ มายัง เมืองเอเฟซัส เปาโลได้ ละปริสส ิล ลากับ อา
ควิลลาไว้ที่ นั่น แต่ ท่านเองได้ เข ้า ไปโต้ เถียงกับ พวกยิว ในธรรมศาลา 20 เมื่อ คนเหล่า
นั ้น ขอให้ท่า นอยู่ กับ เขาต่อ ไป ท่านก็ ไม่ ยอม 21 แต่ ได้ ลาเขาไปกล่าวว่า “ข้าพเจ้า จะ
พยายามรักษาเทศกาลเลี้ยงที่ จะถึงในกรุ งเยรู ซาเล็มโดยทุกวิถีทาง แต่ ถ้าเป็ นที ่ชอบ
พระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทัง้ หลายอีก� แล้วเปาโลได้ลงเรือแล่นออก
จากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้ มาถึง เมืองซี ซารียา ท่านได้ ข้น
ึ ไปคํา นั บ คริสตจักรแล้ว ลง
ไปยังเมืองอันทิโอก 23 ครัน
้ ยับยัง้ อยู่ที่นั ่นหน่ อยหนึ่ ง ท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลา
เทียและฟรีเจียตามลําดับกันไปเรือ
่ ยๆ เพื่อจะช่วยชูกําลังพวกสาวก
18

อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
มี ยิว คน หนึ่ ง ชื่อ อ ปอลโล เก ิด ใน เมือ งอ เล็ก ซาน เด รีย เป็น คน มี โวหาร ดี และ
ชํานาญมากในทางพระคัมภีร ์ ท่านมายังเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนนี้ ได้รับการอบรม
ในทางขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และมี ใจร้อนรนกล่าวสัง่ สอนโดยละเอียดถึง เรือ
่ งองค์
26
พระผู้ เป็น เจ้า ถึง แม้ ว่า ท่านรู ้แต่ เพียงบัพ ติศ มาของยอห์น เท่านั ้น ท่านได้ ตัง้ ต้น
สัง่ สอนโดยใจกล้า ในธรรมศาลา แต่ เมื่อ อาควิลลากับ ปริสส ิล ลาได้ ฟัง ท่านแล้ว เขา
จึง รับท ่า นมาสัง่ สอนให้ รู ้ทางของพระเจ้า ให้ ถู กต้องยิง่ ขึ้น 27 ครัน
้ อปอลโลใคร่จะไป
ยัง แคว้น อาคายา พวกพี่ น้องก็ เข ียนจดหมายฝากไปถึง สาวกที่ นั่น ให้ เขารับรองท่าน
ไว้ ครัน
้ ท่านไปถึง แล้ว ท่านได้ ช่วยเหลือ คนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อ โดยพระคุณ นั ้น อย่าง
มากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย้งก ับ พวกยิว อย่างแข็ง แรงต่อ หน้า คนทัง้ ปวง และชีแ
้ จง
ยกหลักในพระคัมภีรอ
์ า้ งให้เห็นว่า พระเยซูคือพระคริสต์
24

19
เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส

ต่อ มาขณะที่ อ ปอลโลยัง อยู่ ในเมืองโคริน ธ์ นั ้น เปาโลได้ ไปตามแว่น แคว้น ฝ่าย
เหนื อ แล ้ว มายัง เมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึง ถามเขาว่า “ตัง้ แต่ ท่านทัง้
หลายเชื่อ นั ้น ท่านได้ รับ พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ หรือ เปล่า � เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า
1
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เรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ ์ นั้น เราก็ ยงั ไม่ เคยได้ยน
ิ เลย� 3 เปาโลจึง ถามเขาว่า “ถ้า
อย่างนั ้นท่านได้รบ
ั บัพติศมาอันใดเล่า� เขาตอบว่า “บัพติศมาของยอห์น� 4 เปาโลจึง
ว่า “ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล้วบอกคนทัง้ ปวงให้เชื่อใน
พระองค์ ผู้ จะเสด็จ มาภายหลัง คือ พระเยซู คริสต์ � 5 เมื่อ เขาได้ยน
ิ อย่างนั ้น เขาจึง รับ
6
บัพติศมาในพระนามของพระเยซู เจ้า เมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณ
บริสุทธิก็
์ เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ ด้วย 7 คนเหล่านั ้นมี
ผูชายประมาณสิ
้
บสองคน
ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย

8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้ แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิน
้ สามเดือน

ชักชวนให้เชื่อใน
สิง่ ที่กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า 9 แต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อและพูดหยาบ
ช้าเรือ
่ งทางนั ้นต่อหน้าชุมนุมชน เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล้
วท่านได้ไปโต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้หน่งึ ชื่อ ทีรันนั ส 10 ท่านได้กระทํา
อย่างนั ้น สิน
ิ พระวจนะของ
้ สองปี จนชาวแคว้น เอเชีย ทัง้ พวกยิว และพวกกรีก ได้ยน
พระเยซูเจ้า
เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ
พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา การ อัศจรรย์ อัน พิสดาร ด้วย มือ ของ เปาโล 12 จน เขา นํา
เอา ผ้าเช็ดหน้า กับ ผ้า กัน เปื้ อน จาก ตัว เปาโล ไป วาง ที่ ตัว คน ป่วย ไข้ โร คนั ้ นก ็ หาย
และวิญญาณชั ่ วก ็ ออกจากคน 13 แต่ พวกยิว บางคนที่ เท ี่ยวไปเป็น หมอผี พยายาม
ใช้ พระนามของพระเยซู เจ้ าขับ วิญญาณชั ่ วว ่า “เราสัง่ เจ้า โดยพระเยซู ซึ่ง เปาโลได้
ประกาศนั ้น� 14 พวกยิวคนหนึ่ งชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคนซึ่งได้กระทํา
อย่างนั ้น 15 ฝ่ายวิญญาณชัว่ จึง ตอบเขาว่า “พระเยซู ข้า ก็ รู จ
้ ัก และเปาโล ข้า ก็ รู จ
้ ัก
แต่ พวกเจ้า เป็น ผู้ ใดเล่า� 16 คนที ่ มี วิญญาณชัว่ สิง อยู่ จึง กระโดดใส่ คนเหล่า นั ้น และ
เอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่านั ้นต้องหนี ออกไปจากเรือนทัง้ เปลือยกาย
และบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้น ได้ ลื อก ัน ไปถึง หู คนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในเมืองเอเฟซัส ทัง้ พวกยิ วก
ับพวกกรีก และคนทัง้ ปวงก็พากันมีความเกรงกลัว และพระนามของพระเยซูเจ้าก็เป็
นทีย
่ กย่องสรรเสริญ 18 มีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพ และเล่าเรือ
่ งการซึ่งเขาได้
19
กระทําไปนั ้น และหลายคนที่ ใช้เวทมนตร์ได้ เอาตําราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคน
ทัง้ ปวง ตําราเหล่า นั ้น คิด เป็น ราคาถึง ห้า หมื่น เหรียญเงิน 20 พระวจนะของพระเจ้า ก็
บังเกิด ผลอย่างมากและมี ชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ แล ้ว เปาโลได้ ตัง้ ใจว่า เมื่อ
ไปทัว่ แคว้น มาซิ โดเนี ยก ับ แคว้น อาคายาแล้ว จะเลยไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และพูด ว่า
“เมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุ งโรมด้วย� 22 ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของ
ท่านสองคน คือทิ โมธีกับเอรัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย ฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่ ง
ในแคว้นเอเชีย
11

ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล

23 คราวนั ้น เกิด การวุน
่ วายมากเพราะเหตุ ทางนั ้น 24 ด้วยมี ชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริ

อัส เป็น ช่างเงิน ได้ เอาเงิน ทํา เป็ นร ูป พระอารเทมิส ทําให้ พวกช่างเงิน นั ้น ได้ กําไรมาก
25 เดเมตริอส
ั จึง ประชุม ช่างเหล่านั ้ นที ่ ทําการคล้ายกัน แล้ วว ่า “ท่านทัง้ หลาย ท่าน
ทราบอยู่ วา่ พวกเราได้ ทรัพย์ สิ นเงิน ทองมาก็ เพราะทําการอัน นี้ 26 และท่านทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ และได้เหน
็ อยูว่
่ า ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกอ
ื บทัว่ แคว้นเอเชีย
เปาโลคนนี้ ได้ ชักชวนคนเป็ นอันมากให้เลิกทางเก่าเสีย โดยได้ กล่าวว่าสิง่ ที่ มือมนุษย์
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ทํานั ้นไม่ใช่พระ 27 น่ากลั วว่าไม่ใช่แต่ อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียว แต่ พระวิหาร
ของพระแม่เจ้ าอารเทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็ นที ่หมิน
่ ประมาทด้วย และสง่าราศี แห่งรู ป
ของพระแม่ เจ้ านั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ นับถือ ของบรรดาชาวแคว้น เอเชียก ับ สิน
้ ทัง้ โลก จะเสื่อม
ลงไป� 28 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ดัง นั ้น ต่างก็ โกรธแค้น และร้องว่า “พระอารเทมิส
ของชาวเอเฟซัส เป็น ใหญ่� 29 แล้ว ก็ เก ิ ดการวุน
่ วายใหญ่ โตทั ่ วท งั ้ เมือง เขาจึง ได้ จับ
กายอัส กับ อาริส ทารคัส ชาวมาซิ โดเนี ย ผู้ เป็น เพื่อนเดิน ทางของเปาโล ลากวิง่ เข้าไป
ในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้ าไปในหมู่ คนด้วย แต่ พวกสาวกไม่ ยอมให้ ท่าน
เข้าไป 31 มี บางคนในพวกเจ้า นายที่ ประจํา แคว้น เอเชีย ซึ่ง เป็น สหายของเปาโล ได้ ใช้
คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้ รอ
้ งว่าอย่างนี้ บางคน
ได้รอ
้ งว่าอย่างนั ้น เพราะว่าที่ประชุมวุน
่ วายมาก และคนโดยมากไม่รู ว่้ าเขาประชุมกัน
ด้วยเรือ
่ งอะไร 33 พวกเหล่า นั ้น บางคนได้ ดัน อเล็ก ซานเดอร์ ซึ่ง เป็น คนที่ พวกยิว ให้
ออกมาข้างหน้า อเล็ก ซานเดอร์จึง โบกมือ หมายจะกล่าวแก้ แทนต่อ หน้า คนทัง้ ปวง
34 แต่ เมื่อ คนทัง
้ หลายรู ว
้ า่ ท่านเป็น คนยิว เขาก็ ยงิ่ ส่ง เสียงร้องพร้อมกัน อยู่ ประมาณ
สักสองชัว่ โมงว่า “พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ของเมืองนั ้นยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัส
ทัง้ หลาย มี ผู้ ใดบ้างซึ่ง ไม่ ทราบว่า เมืองเอเฟซั สน ี้ เป็น เมืองที่ นม ัส การพระแม่ เจ้ าอา
รเทมิ สผ ู้ ยิง่ ใหญ่ และนมัสการรู ป จําลองซึ่ง ตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี 36 เมื่อ ข้อ นั ้น
กล่าวโต้ แย้ งไม่ ได้ แล้ว ท่านทัง้ หลายควรจะนิ่ ง สงบสติ อารมณ์ อย่า ทํา อะไรวูว่ ามไป
37 ท่านทัง
้ หลายได้พาคนเหล่านี้ มา ซึ่งมใช่
ิ เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิน
่ ประมาท
พระแม่ เจ้ าของพวกท่าน 38 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า แม้ เดเมตริอส
ั กับ พวกช่างที่ มี อาชีพ อย่าง
เดียวกันเป็นความกับผูใด
้ วันกําหนดที่จะว่าความก็มี ผูพิ
้ พากษาก็มี ให้เขามาฟ้องกัน
39
เถิด แต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีก ก็ให้ชําระกันในที่ประชุมตามกฎหมาย 40 ด้วยว่า
น่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้ เพราะเราทัง้ หลายไม่อาจยกข้อ
ใดขึ้นอ้างเป็ นมูลเหตุพอแก่ การจลาจลคราวนี้ ได้ � 41 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้ วท่านจึง
ให้เลิกชุมนุม
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เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ การวุน
่ วายนั ้น สงบแล้ว เปาโลจึง ให้ ไปตามพวกสาวกมา กอดกัน แล้ วก ็ ลา
เขาไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย 2 เมื่อได้ข้ามที่นั้นไปแล้วและได้สัง่ เตือนสติเขามาก ท่านก็
มายังประเทศกรีก 3 พักอยูที
่ ่นั ่นสามเดือน และเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรีย
พวกยิวก็คิดร้ายต่อท่าน ท่านจึงตัง้ ใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนี ย 4 คนที่ไปยังแคว้น
เอเชี ยก ับ เปาโลคือ โสปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริส ทารคัส กับ เสคุนดัส ชาวเมืองเธ
สะโลนิ กา กายอัสชาวเมืองเดอร์บี และทิโมธี ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้นเอเชีย 5 แต่
คนเหล่านั ้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยูที
่ ่เมืองโตรอัสก่อน
1

เปาโลที่เมืองโตรอัส

6 ครันว
้ ันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้ว

เราทัง้ หลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟี ลิ
ปปี และต่อ มาห้าวันก ็ มาถึง พวกนั ้ นที ่ เมืองโตรอัส และยับยัง้ อยู่ ที่ นั ่น เจ็ด วัน 7 ในวัน
ต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทําพิธห
ี ก
ั ขนมปัง เปาโลก็กล่าวสัง่ สอนเขา เพราะ
ว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้ว ท่านได้ กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืน 8 มีตะเกียงหลาย
ดวงในห้องชัน
่ ่หน้าต่างง่วง
้ บนที่เขาประชุมกันนั ้น 9 ชายหนุ่มคนหนึ่ งชื่อยุทิกัสนัง่ อยูที
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นอนเต็มที และเมื่อเปาโลสัง่ สอนช้านานไปอีก คนนั ้ นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชันที
้ ่
สาม เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้นั้นไว้ แล้วว่า
“อย่าตกใจเลย ด้วยว่าชีวต
ิ ยังอยู่ในตัวเขา� 11 ครัน
้ เปาโลขึ้นไปห้องชัน
้ บนหักขนมปัง
และรับประทานแล้ว ก็สนทนาต่อไปอีกช้านานจนสว่าง ท่านก็ลาเขาไป 12 คนทัง้ หลาย
จึงพาคนหนุ่มผู้ยงั เป็นอยูไป
่ และก็ปลื้มใจยินดีไม่น้ อยเลย
การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส
ฝ่ายพวกเราก็ ลงเรือ แล่น ไปยัง เมือ งอัสโสสก่อน ตัง้ ใจว่า จะรับ เปาโลที่ นั ่น ด้วย
ท่าน สัง่ ไว้ อย่าง นั ้น เพราะ ท่าน หมาย ว่า จะ ไป ทาง บก 14 ครัน
้ ท่าน พบ กับ เรา ที่ เมือ
งอัสโสส เราก็ร ั บท ่าน แล ้ว มายัง เมือ งมิทิ เลน ี 15 ครัน
้ แล่น เรือ ออกจากที่ นั ่น ได้ วน
ั
หนึ่ งก็มายังที่ตรงข้ามเกาะคิโอส วันที่สองก็มาถึงเกาะสามอส และหยุดพักที่โตรกิเลี
ยม และอีกวันหนึ่ งก็มาถึงเมืองมิเลทัส 16 ด้วยว่าเปาโลได้ตัง้ ใจว่า จะแล่นเลยเมืองเอ
เฟซัส ไป เพื่อ จะไม่ ต้องค้างอยู่นานในแคว้น เอเชีย เพราะท่านรีบ ให้ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
13

เปาโลกล่าวคําปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส

17 เปาโลจึง ใช้ คนจากเมืองมิ เลทั ส ไปยัง เมืองเอเฟซัส

ให้เชิญ พวกผู้ ปกครองในคริ
สตจั กรนัน
้ มา
เปาโลจึงกล่าวแก่ เขาว่า “ท่านทัง้
หลายย่อมทราบอยู่ เองว่า ข้าพเจ้า ได้ ประพฤติ ต่อ ท่านอย่างไรทุก เวลา ตัง้ แต่ วัน แรก
ที่ ข้าพเจ้า เข้า มาในแคว้น เอเชีย 19 ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความ
ถ่อมใจ ด้วยนํ้า ตาไหลเป็ นอ ัน มาก และด้วยการถูก ทดลอง ซึ่ง มาถึง ข้าพเจ้า เพราะ
พวกยิว คิด ร้ายต่อ ข้าพเจ้า 20 และสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง เป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ท่านทัง้ หลาย
ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชีแจงให้
ท่านเห็นกับได้สัง่ สอนท่านต่อหน้าคนทัง้ ปวงและ
้
ตามบ้านเรือน 21 ทัง้ เป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรือ
่ งการกลับใจใหม่เฉพาะ
พระเจ้า และความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 22 ดู เถิด บัดนี้ พระ
วิญญาณพัน ผูก ข้าพเจ้า จึง จําเป็น จะต้องไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไม่ ทราบว่า จะมี อะไร
เกิด ขึ้ นก ับ ข้าพเจ้า ที่ นั่น บ้าง 23 เว้น ไว้แต่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็น พยานในทุ กบ
้านทุกเมืองว่า เครือ
่ งจองจําและความยากลําบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ 24 แต่สิ่งเหล่านี้
ิ ของข้าพเจ้าเป็นสิง่ ประเสริฐแก่
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวต
ข้าพเจ้า แต่ ในชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ขอทํา หน้าที่ ให้ สํา เร็จด ้วยความปี ติ ยินดี และทําการ
ปรนนิ บั ติ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากพระเยซู เจ้า คือ ที่ จะเป็น พยานถึง ข่าวประเสริฐ แห่ง
พระคุณของพระเจ้านั ้น 25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าใน
หมู่ พวกท่าน บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบอยู่วา่ ท่านทัง้ หลายจะไม่ เห ็น หน้า ข้าพเจ้า อีก 26 เหตุ
ฉะนั ้น วัน นี้ ข้าพเจ้า ยืนยัน ต่อ ท่านทัง้ หลายว่า ข้าพเจ้า หมดราคี จากโลหิต ของทุก คน
27 เพราะว่า ข้าพเจ้า มิ ได้ ย่อท้อ ในการกล่าวเรือ
่ งพระดําริของพระเจ้า ทัง้ สิน
้ ให้ ท่าน
ทัง้ หลายฟัง 28 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง ตัว ให้ ดี และจงรักษาฝูง แกะที่ พระ
วิญญาณบริสุทธิได้
์ ทรงตัง้ ท่านไว้ให้เป็นผูดู
้ แล และเพื่อจะได้บํารุ งเลี้ยงคริสตจักรของ
พระเจ้า ที่ พระองค์ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิต ของพระองค์ เอง 29 ข้าพเจ้า ทราบอยู่ ว่า เมื่อ
ข้าพเจ้า ไปแล้ว จะมี สุ นัข ป่า อั นร ้ายเข้า มาในหมู่ พวกท่าน และจะไม่ ละเว้น ฝูง แกะไว้
เลย 30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อจะชักชวนพวก
สาวกให้หลงตามเขาไป 31 เหตุฉะนั ้นจงตื่นตัวอยู่และจําไว้ว่า ข้าพเจ้าได้สัง่ สอนเตือน
สติ ท่านทุก คนด้วยนํ้าตาไหล ทัง้ กลางวัน กลางคืน ตลอดสามปี มิได้ หยุด หย่อน 32 พี่
18 ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงเปาโลแล้ว
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น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ฝากท่านไว้กับ พระเจ้า และกับ พระดํารัส แห่ง พระคุณ ของ
พระองค์ ซึ่ งม ี ฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้น ได้ และให้ ท่านมี มรดกด้วยกั นก ับ บรรดาผู้ ที่ ทรง
แยกตัง้ ไว้ 33 ข้าพเจ้า มิ ได้ โลภเงิน หรือ ทองหรือ เสื้อผ้า ของผู้ ใด 34 แล ้ วท ่า นทัง้ หลาย
ทราบว่า มือ ของข้าพเจ้า เองนี้ ได้ จัดหาสิง่ ที่ จําเป็น สําหรับ ตัว ข้าพเจ้า กับ คนที่ อยู่ กับ
ข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้า ได้ วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุก อย่างแล้ว ให้เห ็ นว ่า โดยทํางานเช่น
นี้ ควรจะช่วยคนที่ มี กําลังน้ อย และให้ระลึกถึงพระวจนะของพระเยซู เจ้า ซึ่ง พระองค์
ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ� ” 36 ครัน
้ เปาโลกล่าวอย่างนั ้น
37
แล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั ้น เขาทัง้ หลายจึงร้องไห้มากมาย และกอด
คอของเปาโล จุ บท ่าน 38 เขาเป็น ทุกข์ มากที่สุด เพราะเหตุ ถ้อยคํา ที่ ท่านกล่าวว่า เขา
จะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

21
พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มเปาโลไม่ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ต่อมาเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั ้นแล้วกแล่
็ นเรือตรงไปยังเกาะโขส อีกวันหนึ่ งกม
็ า
ถึงเกาะโรดส์ เมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทารา 2 เราพบเรือลําหนึ่ งที่ไปเมืองฟินิ
เซีย จึงลงเรือลํานั ้นแล่นต่อไป 3 ครัน
้ แลเห็นเกาะไซปรัสแล้ว เราก็ผ่านเกาะนั ้นไปข้าง
ขวา แล่นไปยังแคว้นซีเรีย จอดเรือที่ท่าเมืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั ่น
4 เมื่อ ไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึง พัก อยู่ ที่ นั ่น เจ็ด วัน สาวกได้ เตือนเปาโลโดยพระ
วิญญาณ มิให้ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 แต่ เมื่อวันเหล่านั ้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ ลาไป
สาวกทัง้ หลายกับทัง้ ภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจากเมือง แล้วเราทัง้ หลายก็ได้
คุกเข่าลงอธิษฐานที่ ชายหาด 6 และคํานั บลาซึ่งกันและกัน พวกเราก็ลงเรือและเขาก็
กลับไปบ้านของเขา 7 ครัน
้ พวกเราแล่นเรือมาจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้ว
ก็สิ้นทางทะเล เราจึงคํานั บพวกพี่น้องและพักอยูก
่ ับเขาหนึ่ งวัน 8 ครันร
้ ุ่งขึ้นพวกเราที่
เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ ลาไป และมาถึงเมืองซี ซารียา เราก็ เข้าไปในบ้านของฟี
ลิป ผูประกาศข่
้
าวประเสริฐ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งในจําพวกเจ็ดคนนั ้น เราก็อาศัยอยูก
่ ับท่าน
9 ฟีลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณ์

ผู้พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคําตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ครัน
้ เราอยู่ ที่ นั ่น หลายวัน แล้ว มี ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ลงมาจากแคว้น ยู เดีย ชื่อ อา
11
กาบัส ครัน
้ มาถึงเราเขาก็ เอาเครือ
่ งคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าว
ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ ์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พวกยิว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะผูกมัด คนที่ เป็น
เจ้าของเครือ
่ งคาดเอวนี้ และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ� ” 12 ครัน
้ เราได้ยน
ิ
ดัง นั ้น เรากับ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ที่ นั่น จึ งอ ้อ นวอนเปาโลมิ ให้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
13 ฝ่ายเปาโลตอบว่า “เหตุ ไฉนท่านทัง
้ หลายจึง ร้องไห้ และทําให้ ข้าพเจ้า ชํ้าใจ ด้วย
ข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้ แต่เต็มใจพร้อมจะตาย
ที่ในกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้า�
10

จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

เมื่อ ท่านไม่ ยอมฟัง ตามคํา ชักชวน เราก็ หยุด พูด และกล่าวว่า “ขอให้เป็น ไปตาม
พระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด� 15 ภายหลัง วัน เหล่า นั ้น เราก็ จัดแจงข้าวของ และขึ้น
ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคนที่มาจากเมืองซี ซารียาก ็ ได้ ไปกับ เราด้วย เขานํา
14
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เราไปหาคนหนึ่ งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกเก่าแก่ ให้เราอาศัยอยูก
่ ับคนนั ้น
17 เมื่อเรามาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพีน
่ ้ องก็รบ
ั รองเราไว้ด้วยความยินดี
เปาโลปฏิญาณตัวไว้
เปาโลกับเราทัง้ หลายจึงเข้าไปหายากอบ และพวกผู้ปกครองก็อยู่พร้
19
อมกันที่นั ่น เมื่อเปาโลคํานั บท่านเหล่านั ้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงตาม
ลําดับ ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทําในหมู่คนต่างชาติโดยการปรนนิ บติ
ั ของท่าน 20 ครัน
้
คนทัง้ หลายได้ยน
ิ จึงสรรเสริญองค์ พระผู้ เป็นเจ้า และกล่าวแก่ เปาโลว่า “พี่เอ๋ย ท่าน
เห็นว่ามีพวกยิวสักกพ
ี่ ันคนที่เชื่อถือ และทุกคนยังมใี จร้อนรนในการถือพระราชบัญญั
ติ 21 เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงท่านว่า ท่านได้สัง่ สอนพวกยิวทัง้ ปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติ
ให้ ละทิง้ โมเสส และว่า ไม่ ต้องให้ บุ ตรของตนเข้า สุ หน ัต หรือ ประพฤติ ตามธรรมเนี ยม
เก่านั ้น 22 เรือ
่ งนั ้นเป็นอย่างไร คนเป็นอันมากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทัง้ หลาย
จะได้ ยินว่าท่านมาแล้ว 23 เหตุ ฉะนั ้นจงทําอย่างนี้ ตามที่ เราจะบอกแก่ ท่าน คือว่าเรา
มีชายสี่ คนที ่ได้ ปฏิญาณตัวไว้ 24 ท่านจงพาคนเหล่านั ้นไปชําระตัวด้วยกั นกับเขาและ
เสีย เงิน แทนเขา เพื่อ เขาจะได้ โกนศีรษะ คนทัง้ หลายจึง จะรู ้วา่ ความที่ เขาได้ยน
ิ ถึง
ท่านนั ้น เป็น ความเท็จ แต่ ท่านเองดําเนิ น ชีวต
ิ ให้มี ระเบียบและรักษาพระราชบัญญั ติ
อยู่ด้วย 25 แต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อนั ้น เราได้เขียนจดหมายตัดสินมิให้เขาถือเช่นนั ้น
แต่ให้เขาทัง้ หลายงดไม่รบ
ั ประทานของซึ่งบช
ู าแก่รูปเคารพ ไม่รับประทานเลือด ไม่รับ
ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด คอตาย และไม่ ล่วงประเวณี � 26 เปาโลจึง พาสี่ คนนั ้น ไป และวั
นรุ่งขึ้นได้ชาํ ระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชําระนั ้น
จะสําเร็จ จนถึงวันที่จะนําเครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั ้นทุกคน
18 ครันร
้ ุ่งขึ้น

เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร
พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชีย เมื่อเห็นเปาโลในพระ
วิหารจึงยุยงประชาชน แล้วจับเปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติ อิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกันเถิด
คนนี้ เป็น ผู้ ที่ ได้ สอนคนทัง้ ปวงทุก ตําบลให้ เป็น ศั ตรู ต่อ ชนชาติ ของเรา ต่อ พระราช
บัญญั ติ และต่อ สถานที่ นี้ และยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เขาได้ พาคนชาวกรีก เข้า มาในพระวิหาร
ด้วย จึงทําให้ที่ บริสุทธินี
์ ้ เป็นมลทิน� 29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่านั ้นเห็นโตรฟีมัสชาว
เมืองเอเฟซัสอยก
ู่ ับเปาโลในเมือง เขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั ้นเข้ามาในพระวิหาร)
30 แล ้ว คนทัง
้ เมือ งก็ฮื อก ัน ขึ้น คนทัง้ หลายก็ วงิ่ เข้าไปรวมกัน และจับ เปาโลลากออก
จากพระวิหาร แล้วก็ปิดประตูเสียทันที 31 เมื่อเขากําลังหาช่องจะฆ่าเปาโล ข่าวนั ้นลือ
ไปยังนายพันกองทัพว่า กรุ งเยรู ซาเล็มเกิดการวุน
่ วายขึ้นทัง้ เมือง 32 ในทันใดนั ้น นาย
พันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิง่ ลงไปยังคนทัง้ ปวง เมื่อเขาทัง้ หลายเห็นนายพั
นกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล
27 ครัน
้ เกือบจะสิน
้ เจ็ดวันแล้ว

นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
นายพัน จึง เข้าไปใกล้ แล ้ว จับ เปาโลสัง่ ให้เอาโซ่ สองเส้น ล่ามไว้ แล ้ว ถามว่า ท่าน
เป็นใครและได้ทําอะไรบ้าง 34 บางคนในหมู่คนเหล่านั ้นร้องว่าอย่างนี้ บางคนว่าอย่าง
นั ้น เมื่อนายพันเอาความแน่ นอนอะไรไม่ได้เพราะวุน
่ วายมาก จึงสัง่ ให้พาเปาโลเข้าไป
35
ในกรมทหาร ครัน
้ มาถึงบันไดแล้ว พวกทหารจึงยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ ปวงกําลัง
คอยทําร้าย 36 ด้วยคนทัง้ ปวงเหล่านั ้นตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไปฆ่าเสีย� 37 เมื่อพวก
ทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึง กล่าวแก่ นายพั นว ่า “ข้าพเจ้า จะพู ดก ั
33
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บท่านสักหน่ อยได้หรือ� นายพันจึงถามว่า “เจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือ 38 เจ้าเป็นชาว
อียป
ิ ต์ ซ่ึง ได้ ก่อการกบฏแต่ ก่อน และพาพวกฆาตกรสี่ พัน คนเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารมิ
39
ใช่หรือ� แต่ เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า เป็นคนยิวซึ่ง เกิด ในเมืองทาร์ซัสแคว้นซี ลีเซีย
ไม่ใช่ พลเมืองของเมืองย่อมๆ ข้าพเจ้า ขอท่านอนุญาตให้พู ดก ับ คนทัง้ ปวงสัก หน่ อย�
40 ครัน
้ นายพั นอน ุญาตแล้ว เปาโลจึง ยืน อยู่ ที่ บันไดโบกมือ ให้ คนทัง้ ปวง เมื่อ คนทัง้
ปวงนิ่ งเงียบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรู ว่า

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยว
ิ ฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)

“ท่านทัง้ หลาย พี่ น้ องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟัง คํา ให้การซึ่ง ข้าพเจ้า จะแก้
คดี ให้ท่านฟัง ณ บัดนี้ � 2 (ครัน
้ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูดภาษาฮีบรู เขาก็ ยงิ่ เงียบลง
3
กว่าก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า� “ที่ จริงข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซี ลีเซ
ีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิ เอล ตามพระราช
บัญญั ติ ของบรรพบุรุษ ของเราโดยถี่ถ้วนทุก ประการ จึ งม ี ใจร้อนรนในการปรนนิ บั ติ
พระเจ้า เหมือนอย่างท่านทัง้ หลายในทุกวันนี้ 4 ข้าพเจ้าได้ ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ ถือใน
ทางนี้ จนถึงตาย และได้ผูกมัดเขาจําไว้ในคุกทัง้ ชายและหญิง 5 ตามที่ มหาปุโรหิตกับ
สภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้าได้ ถือหนั งสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวก
พีน้
่ อง และได้เดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับมัดคนทัง้ หลายพามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ให้ทําโทษเสีย 6 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากําลังเดินทางไปใกล้ จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณ
เวลาเที่ยง ในทันใดนั ้นมแ
ี สงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 7 ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดิ
นและได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม�
8 ข้าพเจ้า จึง ทูล ตอบว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็ น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัส กับ
ข้าพเจ้า ว่า ‘เราคือ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง เจ้า ข่มเหงนั้ น� 9 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ อยู่กับ
ข้าพเจ้า ได้ เห ็น แสงสว่างนั ้น และตกใจกลัว แต่ พระสุรเสียงที่ ตรัส กับ ข้าพเจ้า นั ้น เขา
หาได้ยน
ิ ไม่ 10 ข้าพเจ้า จึง ทูล ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา ประการใด�
องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัส และที่
นั่ น เขาจะบอกเจ้า ให้ รู ถึ
้ ง การทุก สิ่ง ซึ่ง ได้ กําหนดไว้ให้ เจ้ าทํา นั้ น� 11 เมื่อ ข้าพเจ้า
เห็นอะไรไม่ได้เนื่ องจากพระรัศมีอน
ั แรงกล้านั ้น คนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือพา
12
ข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส มีคนหนึ่ งชื่ออานาเนี ย เป็นคนมีศรัทธามากตามพ
ระราชบัญญัติ และมีช่อ
ื เสียงดีท่ามกลางพวกยิวทงั ้ ปวงที่อยู่ที่นั่น 13 ได้มาหาข้าพเจ้า
และยืน อยู่ ใกล้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘พี่ เซาโลเอ๋ย จงเห็น ได้ อี กเถิด� ข้าพเจ้า จึง เห็น
ท่านได้ในเวลานั ้น 14 ท่านจึงกล่าวว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่าน
ไว้ ประสงค์จะให้ท่านรู จ
้ ักนํ้าพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและ
ให้ ได้ ยิน พระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 15 เพราะว่า ท่านจะเป็น พยานฝ่าย
พระองค์ ให้ คนทัง้ ปวงทราบถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง ท่านเห็น และได้ยน
ิ นั ้น 16 เดีย
๋ วนี้ ท่านจะ
รอช้าอยู่ทําไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้าง
ความผิดบาปของท่านเสีย�
1

พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม

ต่อ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกําลัง อธิษฐานอยู่ ในพระวิ หาร
ข้าพเจ้า ก็ เคลิม
้ ไป 18 และได้ เห ็ นพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงรีบ ออกไปจากกรุง
17
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เยรูซาเล็มโดยเร็ว ด้วยว่าเขาจะไม่รบ
ั คําของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเรา� 19 ข้าพเจ้า
จึง ทูล ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า คนเหล่า นั ้น ทราบอยู่ ว่า ข้า พระองค์ ได้ จับ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ
ในพระองค์ไปใส่คุกและเฆี่ยนตีตามธรรมศาลาทุกแห่ง 20 และเมื่อเขาทําให้โลหิตของ
สเทเฟนพยานผู้ ยอมตายเพื่อ พระองค์ ตกนั ้น ข้า พระองค์ ได้ ยืน อยู่ ใกล้ และเห็น ชอบ
ในการประหารเขาเสียนั ้นด้วย และข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเทเฟน
นั ้น� 21 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้ าไปไกล ไปหาคน
ต่างชาติ� ” 22 เขาทัง้ หลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่า “เอาคนเช่น
นี้ ไปจากแผ่นดินโลก ไม่ ควรจะให้เขามี ชีวิตอยู�
่ 23 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังโห่รอ
้ งและ
ถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน

24 นายพันจึงสัง
่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร

และสัง่ ให้ไต่สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อ
จะได้รู ว่
้ าเขาร้องปรักปรําท่านด้วยเหตุประการใด 25 ครัน
้ เอาเชือกหนั งมัดเปาโล ท่าน
จึง ถามนายร้อยซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่ นว ่า “การที่ 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 นาย
พัน จึง ตอบว่า “ซึ่ง เราเป็น คนสัญชาติ โรมได้ นั ้น เราต้องเสีย เงิน มาก� เปาโลจึง ตอบ
ว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิ ด� 29 ขณะนั ้นคนทัง้ หลายที่จะไต่สวนเปาโล
ก็ ได้ ละท่านไปทั นที และนายพัน เมื่อ ทราบว่า เปาโลเป็น คนสัญชาติ โรมก็ ตกใจกลัว
เพราะได้มัดท่านไว้ 30 ครันว
้ ันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู แน่
้ ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วย
เหตุ ใด จึงได้ ถอดเครือ
่ งจําเปาโล สัง่ ให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาประชุม
กัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเขาทัง้ หลาย

23
เปาโลต่อหน้าสภา

“ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าได้
ประพฤติต่อพระพักตร์พระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉั ยผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้ � 2 อา
นาเนี ยผูเ้ ป็นมหาปุโรหิตจึงสัง่ คนที่ยน
ื อยูใกล้
่
ให้ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึงกล่าวแก่ท่าน
ว่า “พระเจ้า จะทรงตบเจ้า ผู้ เป็น ผนั ง ที่ ฉาบด้วยปูน ขาว เจ้ านั ่ง พิพากษาข้า ตามพระ
ราชบัญญัติ และยังสัง่ ให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติหรือ� 4 คนทัง้ หลาย
ที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น จึง ถามว่า “เจ้ าพูด หยาบคายต่อมหาปุโรหิต ของพระเจ้า หรือ� 5 เปาโล
จึงตอบว่า “พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคําเขียนไว้
แล้วว่า ‘อย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย� ” 6 ครัน
้ เปาโลเห็นว่า ผู้ที่
อยู่ในประชุม สภานั ้น เป็น พวกสะดู สี ส่วนหนึ่ ง และพวกฟาริสี ส่วนหนึ่ ง ท่านจึง ร้องขึ้น
ต่อหน้าที่ประชุมว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรชายของ
พวกฟาริสี ที่ ข้าพเจ้า ถูก พิจารณาพิพากษานี้ ก็ เพราะเรือ
่ งความหวัง ว่า มี การเป็น ขึ้น
มาจากความตาย� 7 เมื่อท่านกล่าวอย่างนั ้นแล้ว พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็เกิดเถียง
กัน ขึ้น และที่ ประชุม ก็ แตกเป็น สองพวก 8 ด้วยพวกสะดู สี ถือว่า การที่ เป็น ขึ้น มาจาก
ความตายนั ้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวกฟาริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
1 ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่า

เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
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9 แล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหล

และพวกธรรมาจารย์บางคนที่อยูฝ่
่ ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้น
เถียงว่า “เราไม่เห็นว่าคนนี้ มีความผิดอะไร แต่ ถ้าวิญญาณก็ ดี หรือทูตสวรรค์ ก็ดีได้ พู
ดก ับ เขา พวกเราอย่า ต่อสู้ กับ พระเจ้า เลย� 10 เมื่อ การโต้ เถียงกั นร ุน แรงขึ้น นายพัน
กลั วว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉี กเสีย ท่านจึงสัง่ พวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจาก
หมู่พวกนั ้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหาร
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุ งโรม
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงยืนอยูก
่ ับเปาโลตรัสว่า “เปาโล
เอ๋ย เจ้าจงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉั นใด
เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉั นนั้ น�
11 ในเวลากลางคืนวันนั ้นเอง

คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล

12 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้าพวกยิวบางคนได้ สมทบกันปฏิ ญาณตั วว่า

เขาทัง้ หลายจะไม่กิน
จะไม่ ด่ ืมอะไรกว่าจะได้ ฆ่าเปาโลเสีย 13 คนที ่รว่ มกัน ปองร้ายนั ้ นมีกว่าสี่ สิ บคน 14 คน
เหล่า นั ้น จึง ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ กล่าวว่า “พวกข้าพเจ้า ได้ ปฏิญาณ
ตัวอย่างแข็ง แรงว่า จะไม่ รบ
ั ประทานอาหารจนกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้
ท่านทัง้ หลายกับ พวกสมาชิก สภาจงพูด ให้ นายพัน เข้าใจว่า พวกท่านต้องการให้ พา
เปาโลลงมาหาท่านทัง้ หลายพรุ ง่ นี้ เพื่อ จะได้ ซัก ถามความให้ ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน
ฝ่ายพวกข้าพเจ้า จะได้ เตรียมตัว ไว้ พร ้ อมที่ จะฆ่า เปาโลเสีย เมื่อ ยัง ไม่ทัน จะมาถึง�
16 แต่ บุ ตรชายของน้ องสาวเปาโลได้ยน
ิ เรือ
่ งซึ่ง เขาคอยทําร้ายนั ้น จึง เข้า มาในกรม
ทหารบอกแก่เปาโล 17 เปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่ งมากล่าวว่า “ขอพาชายหนุ่มคน
นี้ ไปหานายพันด้วย เพราะเขามีเรือ
่ งที่จะแจ้งให้ทราบ� 18 เหตุฉะนั ้นนายร้อยจึงรับตัว
ชายหนุ่มคนนั ้นไปหานายพันกล่าวว่า “เปาโลผูถู
้ กขังอยูน
่ ั ้นเรียกข้าพเจ้า ขอให้พาชาย
หนุ่ม คนนี้ มาหาท่าน เพราะเขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ท่า นทราบ� 19 นายพัน จึง จู งม ื อชา
ยนั ้น ไปแต่ ลําพัง แล ้ว ถามว่า “เจ้ าจะแจ้ง ความอะไรแก่ เรา � 20 เขาจึง ตอบว่า “พวก
ยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ ง่ นี้ ทําเสมือนว่าจะไต่สวนเรือ
่ ง
เขาให้ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน 21 แต่ ท่านอย่าฟัง เขา เพราะว่าในพวกเขานั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บ
คนคอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ ปฏิ ญาณตั วว่าจะไม่กินหรือด่ ืมอะไรจนกว่าจะได้ ฆ่า
เปาโลเสีย และเดีย
๋ วนี้ เขาพร้อมแล้ว กําลังคอยรับคําสัญญาจากท่าน� 22 นายพันจึง
ให้ชายหนุ่มนัน
้ ไป กําชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู ว่้ า เจ้าได้แจ้งความเรือ
่ งนี้ แก่เรา�
เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา

“จงจัดพลทหารสองร้อยกับทหาร
ม้า เจ็ด สิบ คน และทหารหอกสองร้อย ให้พร ้ อมในเวลาสามทุ่ม คื นว ัน นี้ จะไปยัง เมือง
ซีซารียา 24 และจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่ จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง�
25 แล ้ วนายพัน จึง เขียนจดหมายมี ใจความดัง ต่อ ไปนี้ 26 “คลาวดิ อส
ั ลี เซ ียสเรียนเจ้า
คุณเฟลิกส์ ท่านผูว
้ า่ ราชการทราบ 27 พวกยิวได้จับคนนี้ ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้ว
แต่ ข้าพเจ้า พาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้ ด้วยข้าพเจ้า ได้ เข ้า ใจว่า เขาเป็น คนสัญชาติ
โรม 28 ข้าพเจ้า อยากจะทราบเหตุ ที่ พวกยิว ฟ้องเขา ข้าพเจ้า จึง พาเขาไปยัง สภาของ
พวกยิว 29 ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องในเรือ
่ งอันเกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิว แต่ไม่มี
ข้อหาที่ เขาควรจะตายหรือ ควรจะต้องจํา ไว้ 30 เมื่ อม ี คนบอกข้าพเจ้า ให้ ทราบว่า พวก
ยิว มี การปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขามาหาท่านที เดียว แล ้ว ได้ สัง่ ให้ พวกโจทก์ ไป
ว่าความกับ เขาต่อ หน้าท่าน สวัสดี � 31 ดัง นั ้น ในเวลากลางคืนพวกทหารจึง พาเปาโล
23 ฝ่ายนายพัน จึง เรียกนายร้อยสองคนมาสัง
่ ว่า
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ไปถึง เมืองอันทิปาตรีส์ตามคําสัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้ทหารม้า ไปส่ง เปาโล แล้วเขาก็
กลับไปยังกรมทหาร 33 ครัน
้ ทหารม้าไปถึงเมืองซีซารียาแล้ว จึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่า
ราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วย 34 เมื่อผูว
้ า่ ราชการเมืองได้อา่ นจดหมาย
แล้ว จึง ถามว่า เปาโลมาจากแคว้น ไหน เมื่อ ท่านทราบว่า มาจากซี ลี เซ ีย 35 ท่านจึง
กล่าวว่า “เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของเจ้า� ท่านจึงสัง่ ให้คุ
มเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด

24

เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง
ครัน
้ ล่วงไปได้ ห้าว ัน อานาเนี ยมหาปุโรหิต จึง ลงไปกับ พวกผู้ ใหญ่ และนั ก พูด คน
หนึ่ งชื่อเทอร์ทูลลัส เขาเหล่านี้ ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ ราชการเมือง
1

นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล
เทอร์ทูลลัสจึงเริม
่ ฟ้องว่า “ท่านเจ้าคุณเฟลิ กส์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ได้ มี ความ สงบ สุข ยิง่ นั ก เพราะ ท่าน ให้ มี การ ปรับ ปรุ งอ ัน เป็น คุณ
ประโยชน์ แก่ ชาติ นี้ โดยการคุ้มครองของท่าน 3 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายรั บอย ู่ ทุ กประการ
ทุก แห่ งด ้วยจิ ตกตัญญูเป็ นที ่ ยิง่ 4 แต่ เพื่ อม ิ ให้ ท่านป่วยการมากไป ข้าพเจ้า ขอความ
กรุ ณาโปรดฟังข้าพเจ้าสักหน่ อยหนึ่ ง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นว่า ชายคนนี้ เป็นคน
พาลยุยงพวกยิวทง
ั ้ หลายให้เกิดการวุน
่ วายทัว่ พิภพ และเป็นตัวการของพวกนาซาเร็
ธนั ้น 6 กับอีกนั ยหนึ่ งเขาหมายจะทําให้พระวิหารเป็นมลทิน ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงจับเขา
ไว้ และก็ คงจะได้ พิพากษาเขาตามกฎหมายของพวกข้าพเจ้า 7 แต่ นายพัน ลี เซ ียสได้
มาใช้อาํ นาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของเรา 8 และสัง่ ให้โจทก์มาฟ้องเขาต่อหน้าท่าน
ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ ว่า ข้อกล่าวหาของพวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่�
9 ฝ่ายพวกยิวจึงสนั บสนุนคํากล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็ นจริงอย่างนั ้น
2 ครัน
้ เรียกเปาโลเข้ามาแล้ว

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้

ท่านจึงเรียนว่า “เนื่ องจากที่ข้าพเจ้า
ได้ ทราบ ว่า ท่าน เป็น ผู้ พิพากษา แก่ ชาติ นี้ หลาย ปี แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ ขอ แก้ คดี ของ
ข้าพเจ้า ด้วยความเบาใจ 11 ท่านสืบ ทราบได้ ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า ขึ้น ไปนมัสการในกรุ ง
เยรู ซาเล็มนัน
้ ยังไม่เกินสิบสองวัน 12 เขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผู้หน่งึ ผู้ใด หรือ
ยุยงประชาชนให้ วุน
่ วาย ไม่ ว่า ในพระวิ หาร ในธรรมศาลาหรือ ในเมือง 13 เหตุการณ์
ทัง้ ปวงที่ เขากําลัง ฟ้องข้าพเจ้า นี้ เขาพิ สู จน ์ ไม่ ได้ 14 แต่ ว่า ข้าพเจ้า ขอรับ ต่อ หน้า ท่าน
อย่างหนึ่ ง คือ ตามทางนั ้ นที ่ เขาถือว่า เป็น ลัทธินอกรีต ข้าพเจ้า นมัสการพระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ถือ คํา ซึ่ งม ี เข ียนไว้ในพระราชบัญญั ติ
และในคัมภีรข
์ องศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หมด 15 ข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่ง
เขาเองก็มีความหวังใจด้วย คือหวังใจว่าคนทัง้ ปวงทัง้ คนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบ
ธรรมจะเป็น ขึ้น มาจากความตาย 16 ในข้อ นี้ ข้าพเจ้า อุตส่าห์ ประพฤติ ตามใจวินิจฉั ย
ผิด ชอบที่ ปราศจากผิด ต่อ พระเจ้า และต่ อมนุษย์ 17 ครัน
้ ล่วงมาหลายปี แล้ว ข้าพเจ้า
นําทานและเครือ
่ งบูชามายังชนชาติของข้าพเจ้า 18 คราวนั ้นมพ
ี วกยิวบางคนที่มาจาก
แคว้นเอเชียได้ พบข้าพเจ้าในพระวิหาร เมื่อข้าพเจ้าชําระตัวแล้ว เขามิ ได้ พบข้าพเจ้า
อยู่กับหมู่คนหรือทําวุน
่ วาย 19 ถ้าคนเหล่านั ้ นมีเรือ
่ งอะไรที่ จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะ
20
มาฟ้องต่อ หน้า ท่านที่ นี่ แล้ว หรือ ขอให้คนเหล่า นี้ เองกล่าวเรือ
่ งความผิด ที่ เขาเห็น
10 เมื่อผูว
้ า่ ราชการเมืองทําสําคัญให้เปาโลพูด
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เมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภา 21 เว้นไว้แต่ ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้ รอ
้ งขึ้นในท่ามกลาง
เขาว่า ‘วัน นี้ ข้าพเจ้า ถูก พิจารณาพิพากษาต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย เพราะเหตุ เรือ
่ งการ
22
เป็น ขึ้น มาจากความตาย� ” เมื่อ เฟลิ กส์ ได้ ยิน สิง่ เหล่า นี้ ท่านก็ เลื่อนการพิจารณา
ไว้ก่อน เพราะท่านได้ รู เรื
้ อ
่ งของทางนั ้น ถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึง กล่าวว่า “เมื่อ ลี เซ ีย สนาย
พัน ลงมา เราจะชําระความของเจ้า� 23 เฟลิ กส์ สัง่ นายร้อยให้ คุ มตัว เปาโลไว้ แต่ ลด
หย่อนการกวดขัน บ้าง ไม่ ให้ ห้ามผู้ ใดที่ เป็น ผู้ ที่ รู จั
้ กก ั บท ่า นที่ จะเข้ ามาปรนนิ บั ติ หรือ
เยีย
่ มเยียน
เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง

24 เมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิ กส์ มากับภรรยาชื่อดรู สิ ลลาผู้เป็ นชาติยิว

ท่านให้
เรียกเปาโลมา แล ้ว ได้ ฟัง เปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อ ในพระคริสต์ 25 ขณะเมื่อ เปาโล
อ้างถึงความชอบธรรม ความอดกลัน
้ ใจทางกาม และการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้า
นั ้น เฟลิ กส์ ก็ กล ัว จนตัว สัน
่ จึง พูด ว่า “คราวนี้ จงไปก่อนเถอะ เมื่อ เรามี โอกาส เราจะ
เรียกท่านมาอีก� 26 อี กนั ย หนึ่ ง เฟลิ กส์ หวัง ใจว่า เปาโลจะให้ เงิน สินบนแก่ ท่าน เพื่อ
ท่านจะได้ ปล่อยเปาโล เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง เรียกเปาโลมาสนทนากัน บ่อยๆ 27 แต่ เมื่อ
สองปี ล่วงไปแล้ว ปอรสิอส
ั เฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะได้ความ
ชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโลไว้ในคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เมื่อ เฟสทัส เข้า รับ ตําแหน่ ง ราชการได้ สามวัน แล้ว จึง ออกจากเมืองซี ซารียาขึ้น
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 มหาปุโรหิตกับคนสําคัญๆในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และ
ได้ วงิ วอนท่าน 3 ขอให้ กรุ ณาเขาโดยสัง่ ให้ ส่ง เปาโลมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิด
จะซุ่ม คอยฆ่า ท่านเสีย กลางทาง 4 ฝ่ายเฟสทัส จึง ตอบว่า เปาโลนั ้น ควรจะถู กค ุม ไว้
ในเมืองซี ซารียา และอีก หน่ อยหนึ่ ง ท่านเองก็ จะกลับ ไปยัง เมืองนั ้น 5 ท่านจึง ว่า “ถ้า
เปาโลมีความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใด ให้ผู้ใดในพวกท่านที่ สามารถลงไปด้วยกั นกับเรา
ยื่นฟ้องเอาเถิด� 6 เมื่อท่านพักอยู่ที่นั ่นเกินกว่าสิบวันแล้ว ก็ได้ลงไปยังเมืองซีซารียา
ครันร
้ ุ่ง ขึ้น ท่านจึง นั ่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษา และสัง่ ให้ พาเปาโลเข้า มา 7 ครัน
้ เปาโลเข้า มา
แล้ว พวกยิวที่ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มก็ ยน
ื ล้อมไว้รอบ และกล่าวความอุกฉกรรจ์ ใส่
เปาโลหลายข้อ แต่ พิสูจน์ ไม่ได้ 8 เปาโลจึงแก้ คดี เองว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้ กระทําอะไรผิด
กฎหมายของพวกยิว หรือ ต่อ พระวิ หาร หรือ ต่อ ซี ซาร์� 9 ฝ่ายเฟสทัส อยากได้ ความ
ชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า “เจ้าจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มให้เราชําระความเรือ
่ ง
นี้ ที่นั ่นหรือ�
1

เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า ก็ กําลัง ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของซี ซาร์อยู่ แล้ว
ก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่นี่ ตามที่ท่านทราบดีอยูแล
่ ้วว่า ข้าพเจ้าไม่ได้กระทํา
ผิดต่อพวกยิว 11 เพราะถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําผิด หรือได้กระทําอะไรที่ ควรจะมีโทษ
ถึงตาย ข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ขัดขืน แต่ถ้าเรือ
่ งที่เขาฟ้องข้าพเจ้านั ้นไม่จริงแล้ว ไม่มีผู้
ใดมีอาํ นาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์� 12 ฝ่ายเฟสทัสเมื่อ
พูดกบท
ั ป
ี่ รึกษาแล้วจึงตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็จะต้องไปเฝ้า
ซีซาร์�
10
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อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน กษั ตริย์ อากร ิป ปากับ พระนางเบอร์นิ สก็ เสด็จ มาเยีย
่ มคํา
นั บ เฟสทัส ยัง เมืองซี ซารียา 14 ขณะที่ ท่านค้างอยู่ ที่ นั ่น หลายวัน เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ ง
15
คดี ของเปาโลให้กษั ตริย์ ฟัง ว่า “มี ชายคนหนึ่ ง ซึ่ง เฟลิ กซ์ ได้ ขัง ทิง้ ไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไป
กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวมาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสิน
ลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้า จึง ตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ ธรรมเนี ยมของชาวโรมที่ จะมอบตัว
จําเลยให้ตายก่อนที่ โจทก์ กับ จําเลยมาพร้อมหน้า กัน และให้จําเลยมี โอกาสแก้ คดี ใน
ข้อหานั ้น 17 ครัน
้ พวกเขามาถึงที่ นี่ แล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ รอช้า ในวันร ุ่ง ขึ้น ข้าพเจ้า ได้
นั ่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาและสัง่ ให้ พาจําเลยเข้า มา 18 เมื่อ พวกโจทก์ ยน
ื ขึ้น เขามิ ได้ กล ่า
วหาจําเลยเหมือนที่ ข้าพเจ้า คาดไว้นั ้น 19 เป็น แต่ เพียงปัญหาเถียงกัน ด้วยเรือ
่ งลัทธิ
ศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ
่ งคนหนึ่ ง ที่ ช่อ
ื เยซู ซ่ึง ตายแล้ว แต่ เปาโลยืน ยั นว ่า ยัง
เป็น อยู่ 20 เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง งงงวยอยู่ วา่ จะพิจารณาปัญหานั ้น อย่างไรดี จึง ถามเปาโล
ว่า จะยอมขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ชาํ ระความนั ้ นที ่ นั่น หรือ ไม่ 21 แต่ เมื่อ เปาโลได้
อุทธรณ์ ขอให้ขังไว้เพื่อให้ออกัสตัสตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสัง่ ให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัว
ไปถึง ซี ซาร์ได้ � 22 อากร ิป ปาจึง กล่าวแก่ เฟสทั สว ่า “ข้าพเจ้า ใคร่จะฟัง คนนั ้น ด้วย�
เฟสทัส จึง กล่าวว่า “พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ ฟัง เขา� 23 ครันว
้ ั นร ุ่ง ขึ้น อากริป ปากับ เบอร์นิ ส
เสด็จมาพร้อมด้วยราชบริพารเป็ นที่สง่าผ่าเผยมาก จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณา
พร้อมกับนายพันและคนสําคัญๆทัง้ หลายในนครนั ้น แล้วเฟสทัสจึงสัง่ ให้พาเปาโลเข้า
มา 24 เฟสทัส จึง กล่าวว่า “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิปปา และท่านทัง้ หลายที่ อยู่ ด้วยกั นที ่ นี่
ท่านทัง้ หลายเห็นชายคนนี้ ที่บรรดาพวกยิวได้วงิ วอนข้าพเจ้าทัง้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและ
ที่ นี่ ด้วยร้องว่า เขาไม่ ควรจะมี ชี วิตอยู่ต่อ ไป 25 แต่ ข้าพเจ้า เห็นว ่า เขาไม่ ได้ ทํา ผิด สิง่ ไร
ที่ ควรจะต้องตาย และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึง ออกั สตัส ข้าพเจ้า ตกลงใจว่า จะส่ง
เขาไป 26 ข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ ชด
่ งคนนี้ ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้า เหตุ
ั เรือ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พาเขาออกมาต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อ พระ
พักตร์ของพระองค์ โอ กษั ตริยอากร
์
ิปปา หวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรือ
่ งพอที่
จะถวายรายงานไปได้ บ้าง 27 เพราะข้าพเจ้า เห็ นว ่า ที่ จะส่ง แต่ จําเลยไป และมิ ได้ ส่ง
ข้อหาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง�
13

26

เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา
ฝ่าย อา กริป ปา จึง ตรัส กับ เปาโล ว่า “เรา อนุญาต ให้ เจ้ า ให้การ แก้ ข้อหา เอง ได้�
เปาโล จึง ยื่ นม ื ออ อก กล่าว แก้ คดี ว่า 2 “ท่า นกษั ตริ ย์ อากร ิป ปา เจ้าข้า ข้า พระองค์
ถือว่า เป็น โอกาส ดี ที่ ได้ แก้ คดี ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ วัน นี้ ใน เรือ
่ ง ข้อ คดี ทัง้ ปวง ซึ่ง
พวก ยิว กล่าว หา ข้า พระองค์ นั ้น 3 โดย เฉพาะ เพราะ พระองค์ มี ความ รู ้ ชํานาญ ยิง่ ใน
บรรดา ขนบธรรมเนี ยม และ ปัญหา ต่างๆ ของ พวก ยิว แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ขอ พระองค์ ได้
โปรดทนฟัง ข้า พระองค์ 4 พวกยิ วท ัง้ หลายก็ รู ้จัก ความเป็น อยู่ ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่
เป็น เด็ก มาแล้ว คือ ตัง้ แต่ แรกข้า พระองค์ ได้ อยู่ ท่ามกลางชนชาติ ของข้า พระองค์ ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ักข้าพระองค์แต่เดิมมา ถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้า
พระองค์ ดํารงชีวต
ิ ตามพวกที่ ถือ เคร่งครัด ที่ สุด คือ เป็น พวกฟาริสี 6 บัดนี้ ข้า พระองค์
ต้อง มา ยืน ให้ พิจารณา พิพากษา ก็ เนื่ อง ด้วย เรือ
่ ง มี ความ หวัง ใจ ใน พระ สัญญา ซึ่ง
พระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์นั ้น 7 พวกข้าพระองค์สิบสองตระกูล
ได้อุตส่าห์ปรนนิ บัติพระเจ้าทัง้ กลางวันกลางคืน ด้วยหวังใจว่าจะบรรลุถึงความสําเร็จ
1
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ตามพระสัญญานั ้น ข้าแต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา เพราะความหวังใจอันนี้ พวกยิวจึงฟ้องข้า
พระองค์ 8 เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงพากันถือว่า การที่พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้น
มาเป็นการที่เชื่อไม่ได้ 9 ข้าพระองค์เคยได้คิดในใจของตนเองว่า สมควรจะทําหลายสิง่
ซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซู ชาวนาซาเร็ธนั ้น 10 สิ ่งเหล่านั ้นข้าพระองค์ได้กระทํา
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ ข้า พระองค์ รบ
ั อํานาจจากพวกปุโรหิต ใหญ่ แล้ว ข้า พระองค์ ได้
ขัง วิสุทธิชนหลายคนไว้ในคุก และครัน
้ เขาถูก ลงโทษถึง ตาย ข้า พระองค์ ก็ เห็นดี ด้วย
11 ข้าพระองค์ได้ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่ง และบังคับเขาให้กล่าวคําหมิน
่
ประมาท และเพราะข้า พระองค์ โกรธเขายิง่ นั ก ข้า พระองค์ ได้ ตามไปข่มเหงถึง เมือง
ในต่างประเทศ 12 ดัง นั ้น เมื่อ ข้า พระองค์ กําลัง ไปยัง เมืองดามัสกัส ได้ ถือ อํานาจและ
งานที่ ได้ รับ มอบหมายจากพวกปุโรหิต ใหญ่ 13 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ในเวลาเที่ยงวัน เมื่อ
กําลัง เดิน ทางไป ข้า พระองค์ ได้ เห ็น แสงสว่างกล้า ยิง่ กว่า แสงอาทิตย์ ส่องลงมาจาก
ท้องฟ้า ล้อมรอบข้าพระองค์กับคนทัง้ หลายที่ไปกับข้าพระองค์ 14 ครัน
้ ข้าพระองค์กับ
คนทัง้ หลายล้ม คะมํา ลงที่ ดิน ข้า พระองค์ ได้ ยิน พระสุรเสียงตรัส แก่ ข้า พระองค์ เป็น
ภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเราทําไม ซึ่ง เจ้า ถีบ ประตั กก ็ ยากนั ก�
15 ข้า พระองค์ ทูล ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็ น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัสว ่า
‘เราคือ เยซู ซ่ง
ึ เจ้า ข่มเหง 16 แต่ ว่า จงลุก ขึ้น ยืน เถิด ด้วยว่า เราได้ ปรากฏแก่ เจ้
าเพื่อ จะตั้ง เจ้า ไว้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ และเป็น พยานถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง เจ้า เห็น และถึง
เหตุ การณ์ ที่ เราจะแสดงตัว เราเองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้า ให้
พ้น จากชนชาติ นี้ และจากคนต่างชาติ ที่ เราจะใช้ เจ้ าไปหานั้ น 18 เพื่อ จะให้ เจ้ า
เปิด ตาของเขา เพื่อ เขาจะกลับ จากความมืด มาถึง ความสว่าง และจากอํานาจ
ของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รบ
ั การยกโทษความผิดบาปของเขา และ
ให้ ได้ รับ มรดกด้วยกั นก ับ คนทั้ง หลายซึ่ง ถูก แยกตั้ง ไว้แล ้ว โดยความเชื่อ ในเรา�
19 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ อากร ิปปา เมื่อ เป็ น เช่น นั ้น แล้ว ข้า พระองค์ จึง เชื่อ ฟัง นิ มิ ตซึ่ง มา
จากสวรรค์นั ้น 20 แต่ข้าพระองค์ได้กล่าวสัง่ สอนเขา ตัง้ ต้นทีเ่ มืองดามัสกัสและในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่น แคว้น ยู เดีย และแก่ ชาวต่างประเทศ ให้ เขากลับ ใจใหม่ ให้ หัน มา
หาพระเจ้าและกระทําการซึ่งสมกั บที่กลับใจใหม่แล้ว 21 เพราะเหตุ นี้พวกยิวจึงจับข้า
พระองค์ที่พระวิหาร และพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระองค์เสีย 22 เป็นเพราะพระเจ้า
ได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงมชี
ี วิตอยูจ
่ นถึงทุกวันนี้ และเป็นพยานได้ต่อ
หน้า ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย ข้า พระองค์ ไม่ พู ดเรือ
่ งอื่น นอกจากเรือ
่ งซึ่ง บรรดาศาสดาพยากรณ์
23
กับโมเสสได้กล่าวไว้วา่ จะมีขึ้น คือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และพระองค์
จะทรงแสดงความสว่างแก่ ชนอิสราเอลและแก่ คนต่างชาติ โดยที่ ทรงเป็น ผู้ แรกซึ่ง
คืนพระชนม์� 24 ครัน
้ เปาโลกําลังพูดแก้คดีอย่างนั ้น เฟสทัสจึงร้องเสียงดังว่า “เปาโล
เอ๋ย เจ้ าคลัง่ ไปเสีย แล้ว เจ้ าเรียนรู ้วช
ิ ามากจึง ทําให้ เจ้ าคลัง่ ไป� 25 แต่ เปาโลกล่าว
ว่า “ท่านเฟสทัสเจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่คลัง่ เลย แต่ ว่าได้ พู ดคําแห่งความจริงและคําที่
ปกติ ชนจะพูด 26 ด้วยว่า ท่า นกษั ตริย์ ทรงทราบข้อความเหล่า นี้ ดี แล้ว ข้า พระองค์ จึง
กล้า กล่าวต่อ พระพักตร์ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ เชื่อ แน่ ว่า ไม่มี สัก อย่างหนึ่ ง
ในบรรดาเหตุ การณ์ เหล่ านั ้ นที ่ ได้ พ้น พระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่านั ้ นม ิ ได้
กระทํากันในที่ลับลี้ 27 ข้าแต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา พระองค์เชื่อพวกศาสดาพยากรณ์ หรือ
ไม่พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์เชื่อ� 28 อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า “เรา
เกือบจะเป็ นคริสเตียนโดยคําชักชวนของเจ้า� 29 เปาโลจึงทูลว่า “จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้า ข้า พระองค์ มี ความปรารถนายิง่ นั ก ที่ จะให้ เป็น เหมือนอย่างข้า พระองค์ มิใช่
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พระองค์ 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 ราชการเมืองและพระนาง
เบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่ นั่ง อยู่ ด้วยกัน จึง ลุก ขึ้น 31 ครัน
้ ออกไปแล้ว จึง พากัน พูด ว่า
“คนนี้ มิได้ ทํา สิง่ ใดที่ สมควรจะถูก ลงโทษถึง ตายหรือ จองจํา ไว้� 32 ฝ่ายอากริป ปาจึง
ตรัสกับเฟสทัสว่า “ถ้าคนนี้ มิได้อุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้�

27
เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม

ครัน
้ ตัง้ ใจว่า พวกเราจะต้องแล่น เรือ ไปยัง ประเทศอิ ตาล ี เขาจึง มอบเปาโลกั บน
ัก โทษอื่น บางคนไว้กับ นายร้อยคนหนึ่ ง ชื่อ ยู เลีย ส เป็น นายทหารในกองของออกัสตัส
2 เราทัง
้ หลายจึง ลงเรือ ลํา หนึ่ ง มาจากเมืองอัด รามิททิ ยุ ม ซึ่ง จะออกไปยัง ตําบลที่ อยู่
ตามฝั่ งแคว้น เอเชีย เรือก ็ ออกทะเล มี คนหนึ่ ง อยู่ กับ เราชื่อ อาริส ทารคัส ชาวมาซิ โด
เนี ย ซึ่ง มาจากเมืองเธสะโลนิ กา 3 วั นร ุ่ง ขึ้น เราได้ แวะที่ เมืองไซดอน ฝ่ายยู เลีย สมี
ใจเมตตาปรานี แก่ เปาโล ยอมให้ เปาโลไปหามิตรสหายทัง้ หลายเพื่อ จะได้ บรรเทาใจ
4 ครัน
้ เรือ ออกจากที่ นั่น แล้ว จึง แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัส เพราะทวน
ลม 5 เมื่อ แล่น ข้ามทะเลที่ อยู่ ตรงแคว้น ซี ลี เซ ี ยก ับ แคว้น ปัมฟี เลีย ก็ มาถึง เมืองมิ รา
ที่ อยู่ ในแคว้น ลี เซ ีย 6 ที่ เมืองนั ้น นายร้อยได้ พบเรือ ลํา หนึ่ ง มาจากเมือ งอเล็ก ซานเด
รีย จะไปยัง ประเทศอิ ตาล ี ท่านจึง ให้ พวกเราลงเรือ ลํา นั ้น 7 เราแล่น ไปช้าๆหลายวัน
และได้มาถึงเมืองคนี ดัสโดยยาก เมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหว เราจึงแล่นไปทางด้าน
ปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน 8 เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่ งเกาะนั ้นอย่างยากเย็น
เราจึง มายัง ตําบลหนึ่ ง ชื่อ ว่า ท่า งาม เมืองลาเซี ยอยู่ ใกล้ ที่ นั่น 9 ครัน
้ เสีย เวลาไปมาก
แล้ว และการที่ จะเดิน เรือก ็ มี อันตราย เพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้ว เปาโลจึง
เตือนสติ เขาทัง้ หลาย 10 ว่า “ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า เห็นว ่า ซึ่ง เราจะแล่น ไปคราวนี้ จะ
มีอน
ั ตรายและเสียหายมาก มิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกําปั่ นเท่านั ้นแต่ชีวิตของเราทัง้
หลายด้วย� 11 แต่ นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกําปั่ นมากกว่าเชื่อคําที่ เปาโลกล่าว
นั ้น 12 และเพราะว่าท่างามนั ้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาว คนส่วนมากจึงตกลง
ให้ออกทะเลไปจากที่ นั ่น เพื่อถ้าเป็นได้ จะได้ ไปให้ถึงเมืองฟี นิกส์ แล้วจะจอดอยู่ที่ นั ่น
ตลอดฤดู หนาว เมืองฟีนิกส์ นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีต หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
เฉี ยงเหนื อกับเฉี ยงใต้ 13 เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆ เขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้ว
จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่ งไปตามเกาะครีต
1

พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว

แต่ แล่ นไปไม่ ชา้ เรือ กํา ปั่ นก ็ ถู กลมพายุ กล ้า ที่ เขาเรียกว่า ยุ ระกิ โล 15 ครัน
้ เรือ
16
กําปั่ นถูกพายุและต้านลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม เมื่อแล่นไปทางด้านปลอด
ลมของเกาะเล็กๆแห่ง หนึ่ ง ชื่อ ว่า คลาวดา เราจึง ยกเรือ เล็ก ขึ้น ผูก ไว้ ได้ แต่ มี ความ
ลําบากมาก 17 เมื่อยกเรือขึ้นแล้ว เราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกําปั่ นไว้ และเพราะกลั
วว่าจะเกยสันดอนทราย จึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม 18 ครันร
้ ุ่งขึ้นเรา
19
ก็ ขนของบรรทุกทิง้ เสีย เพราะถูกพายุใหญ่ พอถึงวันที ่สามเราก็ ทิง้ เครือ
่ งใช้ในเรือ
กําปั่ นออกเสียด้วยมือของเราเอง 20 และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตัง้ หลาย
วันแล้ว และยังถูกพายุใหญ่อยู่ ความหวังที่เราทัง้ หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
14

เปาโลได้รบ
ั การหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน
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ครัน
้ เขา ได้ อด อาหาร มา นาน แล้ว เปาโล จึง ยืน อยู่ ใน หมู่ เขา กล่าว ว่า “ท่าน ทัง้
หลาย ท่านควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลย จะได้พ้นจากอันตราย
นี้ และไม่เสียสิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทัง้ หลายให้ทําใจดีๆไว้ ด้วยว่าในพวก
ท่านจะไม่ มี ผู้ ใดเสีย ชีวต
ิ จะเสี ยก ็ แต่ เรือ เท่านั ้น 23 เพราะว่า เมื่อ คืน นี้ เองทูต สวรรค์
ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ ปรนนิ บัตินั ้นได้ มายืนอยู่ใกล้ ข้าพเจ้า
24 ทู ตน ั ้นกล่า วว่า ‘เปาโลเอ๋ย อย่า กลัว เลย ท่านจะต้องเข้า เฝ้า ซี ซาร์ ส่วนคนทัง
้ ปวง
ที่ อยู่ ในเรื อก ั บท ่านนั ้น ดู เถิด พระเจ้า จะทรงโปรดให้ รอดตายเพราะเห็น แก่ ท่าน �
25 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง
้ หลายจงทําใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์ จะเป็น
ไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั ้น 26 แต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่ง
หนึ่ ง� 27 จนถึง คื นที ่ สิ บสี่ แล้ว เราก็ ยงั ถูก ซัด ไปซัด มาอยู่ ในทะเลอาเดรีย ประมาณ
เที่ยงคืน พวกกะลาสี ก็ สําคัญ ว่า มาใกล้ แผ่ นดิน แล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้า ดู ก็ วัด ได้ ลึก สี่ สิ บ
29
เมตร เมื่อไปอีกหน่ อยหนึ่ งก็หยัง่ นํ้าวัดอีกได้สามสิบเมตร เขาก็กลัวว่าจะโดนฝั่ งที่มี
หิน จึงทอดสมอท้ายสี่ตัว แล้วตัง้ หน้าคอยเวลารุ ง่ เช้า 30 เมื่อพวกกะลาสีหาช่องจะหนี
จากกําปั่ นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเลแล้วทําทีวา่ จะทอดสมอจากหัวเรือ 31 เปาโล
จึงกล่าวแก่นายร้อยและพวกทหารว่า “ถ้าคนเหล่านั ้นไม่คงอยูในกํ
่
าปั่ น ท่านทัง้ หลาย
32
จะรอดตายไม่ได้เลย� พวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงไป 33 เมื่อจวน
รุ ง่ เช้า เปาโลจึง วิงวอนคนทัง้ ปวงให้ รบ
ั ประทานอาหารและกล่าวว่า “วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สิ
บสี่ ที่ ท่านทัง้ หลายต้องค้างอยู่ในเรือและอดอาหารมิได้ รับประทานอะไรเลย 34 ฉะนั ้น
ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านทัง้ หลายให้ รบ
ั ประทานอาหารเสีย บ้าง เพื่อ จะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้
35
เพราะเส้นผมของผู้หน่งึ ผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียว� ครัน
้ กล่าวอย่าง
นั ้น แล้ว ท่านจึง หยิบ ขนมปัง ขอบพระเดชพระคุณ พระเจ้า ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เมื่อ หัก
แล้ วก็เริม
่ รับประทาน 36 คนทัง้ ปวงก็มีกําลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วย 37 เราทัง้
หลายที่อยูในกํ
่
าปั่ นนั ้นรวมสองร้อยเจ็ดสิบหกคน 38 เมื่อรับประทานอาหารอิม
่ แล้ว จึง
39
ขนข้าวสาลี ในกําปั่ นทิง้ เสีย ในทะเลเพื่อ ให้กําปั่ นเบาขึ้น ครัน
้ สว่างแล้ว เขาก็ ไม่รู ว่
้ า
เป็นแผ่นดินอะไร แต่ เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่ งที่ มีหาด จึงตกลงกั นว่า ถ้าเป็นได้ จะให้เรือ
เข้าเกยหาดนั ้น 40 เขาจึงตัดสายสมอทิง้ เสียในทะเล แล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือ และ
ชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึงตําบลหนึ่ งที่ ทะเลสองข้าง
บรรจบกัน กํา ปั่ นก ็ เกยดิน หัว เรือ ติด แน่ น ออกไม่ ได้ แต่ ท้ายเรือน ั ้นก ็ แตกออกด้วย
กําลัง คลื่น 42 พวกทหารคิด จะฆ่า นั กโทษทัง้ หลายเสีย กล ั วว ่า จะมี ผู้ ใดว่ายนํ้า หนี ไป
ได้ 43 แต่ นายร้อยปรารถนาจะให้ เปาโลรอดตาย จึง ห้ามพวกทหารมิ ให้ ทํา ตามความ
คิดนั ้น แล้วสัง่ คนทัง้ หลายที่ วา่ ยนํ้าเป็นให้กระโดดนํ้าว่ายไปหาฝั่ งก่อน 44 ฝ่ายคนทัง้
หลายที่เหลือนั ้ นก็เกาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้กําปั่ นที่หก
ั ไปบ้าง ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็
ถึงฝั่ งรอดตายหมดทุกคน
21

28
ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา

ครัน
้ รอดพ้น ภัย แล้ว พวกเขาจึง รู ว
้ า่ เกาะนั ้น ชื่อ มอลตา 2 ฝ่ายชาวป่านั ้ นม ี ความ
กรุ ณา แก่ พวก เรา เป็ นอ ัน มาก เขา ก่อ ไฟ รับรอง เรา ทุก คน เพราะ ฝน ตก และ หนาว
3 เปาโลเก็ บก ง
ิ่ ไม้ แห ้ งม ัด หนึ่ ง มาใส่ ไฟ มี งู พิษ ตัว หนึ่ ง ออกมาเพราะถูก ความร้อนกั
ดมือของเปาโลติดอยู่ 4 เมื่อพวกชาวป่านั ้นเห็นงูติดห้อยอยูที
่ ่มือของเปาโล จึงพูดกันว
่า “คนนี้ คงเป็นฆาตกรแน่ นอน ถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ยงั ไม่
1
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ยอมให้รอดตายไปได้� 5 แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตราย
ประการใดไม่ 6 ฝ่ายเขาทัง้ หลายคอยดูอยู่ คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันที
แต่ครัน
้ เขาคอยดูอยูช้
่ านานมิได้เห็นท่านเป็นอะไร เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย

7 เจ้าแห่งเกาะนั ้นชื่อปูบลิอส
ั

มีไร่นาอยู่ใกล้ตําบลนั ้น ท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเรา
ไว้อย่างดี สามวัน ต่อ มาบิดาของปู บ ลิอั สน น
ั ้ นอนป่วยอยู่ เป็น ไข้ และเป็น บิด เปาโล
จึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หาย 9 ครัน
้ ทําอย่างนั ้นแล้ว คน
อื่นๆที่ เกาะนั ้น ซึ่ งม ี โรคต่างๆก็ มาหา และเขาก็ หายด้วย 10 เขาทัง้ หลายจึง ให้ เกียรติ
พวกเราหลายประการ เมื่อ เราจะแล่น เรือ ไปจากที่ นั ่น เขาจึง นํา สิง่ ของที่ เราต้องการ
มาใส่เรือ 11 ครัน
้ ล่วงไปสามเดือน พวกเราจึงลงในเรือกําปั่ นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซาน
เดรียและค้างอยู่ที่เกาะนั ้นในฤดูหนาว กําปั่ นลํานั ้ นมีรู ปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอ
ลลักซ์เป็นเครือ
่ งหมาย 12 พวกเราแวะที่เมืองไซราคิว
่ ่นั ่นสามวัน 13 เราออก
้ ส์จอดอยูที
จากที่ นั่ นอ ้ อมไปยัง เมืองเรยี อูม ครันร
้ ุ่ง ขึ้น ลมทิศ ใต้ ก็ พัด มา วัน ที่ สองจึง มาถึง เมือง
โปทิ โอลี 14 เราพบพวกพี่น้องที่ นั ่น และเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวัน
แล้วเราจึงไปถึงกรุ งโรม 15 ครัน
้ พวกพี่น้องในกรุ งโรมได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา เขาจึงออกมา
พบเราที่บ้านตลาดอัปปีอส
ั และที่บ้านสามร้าน เมื่อเปาโลเห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดช
พระคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้น
8

เปาโลที่กรุ งโรม

ครัน
้ พวกเรามาถึง กรุ ง โรม นายร้อยได้ มอบพวกนั กโทษให้ กับ ผู้ บัญชาการของ
ค่ายนั ้น แต่เขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหาก ให้ทหารคนหนึ่ งคุมไว้ 17 ต่อมาครัน
้
ล่วงไปสามวันแล้ว เปาโลจึงเชิญพวกผูใหญ่
้
ในพวกยิวมาประชุมกัน เมื่อมาพร้อมหน้า
กัน แล้ วท ่านจึง กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา ผิด
สิง่ หนึ่ งสิง่ ใดต่อชนชาติ หรือผิดธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็น
นั กโทษมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นนั กโทษให้อยู่ในมือของพวกโรม 18 ครัน
้ พวกนั ้นได้
ไต่สวนข้าพเจ้าแล้ วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย เพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควร
จะต้องตาย 19 แต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดคัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ ถึงซีซาร์ แต่มิใช่
ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้า 20 เหตุฉะนั ้นเพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึง
เชิญท่านทัง้ หลายมา เพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่าน เพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ ก็
เนื่ องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอล� 21 เขาทัง้ หลายจึงตอบท่านว่า “พวกเราหา
ได้รบ
ั จดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่าน หรือหามีพวกพีน
่ ้ องผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดมารายงาน
22
หรือ กล่าวร้ายถึง ท่านไม่ แต่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายปรารถนาจะฟัง ท่านกล่าวว่า ท่านคิด
เห็นอย่างไร เพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่า พวกที่ถือลัทธินี้ ก็ถูกติเตียนทุกแห่ง� 23 เมื่อ
เขานั ด วัน พบกั บท ่าน คนเป็ นอ ัน มากก็ พากัน มาหายัง ที่ อาศัย ของท่าน ท่านจึง กล่าว
แก่ เขาตัง้ แต่ เช้า จนเย็น เป็น พยานถึง อาณาจักรของพระเจ้า และชักชวนให้ เขาเชื่อ
ถือ ในพระเยซู โดยใช้ ข้อความจากพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และจากคัมภีร ศาสดา
์
24
พยากรณ์ คําที่ท่านกล่าวนั ้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
16

เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ

และเมื่อ เขาไม่ เห ็ นพ้ องกัน จึง ลาไป เมื่อ เปาโลได้ กล ่าวข้อความแถมว่า “พระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ตรัส กับ บรรพบุรุษ ของเราทัง้ หลาย โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ถู
25
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กต้องดี แล้ว 26 ว่า ‘จงไปหาชนชาติ นี้ และกล่าวว่า พวกเจ้า จะได้ ยิ นก ็ จริง แต่ จะไม่
เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต 27 เพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ ก็เฉื่ อยชา หูก็ตึง และ
ตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา และเข้าใจ
ด้วยจิตใจของเขา และจะหัน กลับ มา และเราจะรักษาเขาให้หาย � 28 เหตุ ฉะนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายจงรู ว่
้ า ความรอดของพระเจ้า ได้ ไปถึง คนต่างชาติ แล้ว และเขาจะฟั งด ้วย�
29 เมื่อ เปาโลได้ กล ่าวคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พวกยิ วก ็ ได้ จากไป และได้ เถียงกัน เป็ นการ
ใหญ่ 30 เปาโลจึงได้อาศัยอยูค
่ รบสองปีในบ้านที่ท่านเช่า และได้ต้อนรับคนทัง้ ปวงที่มา
หาท่าน 31 ทัง้ ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่ สอนเรือ
่ งพระเยซู คริสต์ เจ้ าโดย
ใจกล้า ไม่มีผู้หน่ง
ึ ผู้ใดขัดขวาง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดับดังต่อไปนี้ 1 และ 2 เธสะโลนิ กา 1 และ
2 โครินธ์ กาลาเทีย โรม ฟี เลโมน โคโลสี เอเฟซัส ฟี ลิ ปปี 1 ทิ โมธี ทิตัสและ 2 ทิ โมธี
(เปาโลอาจเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู ด้วย แม้หนังสือเล่ มนัน
้ ไม่ได้ บอกชื่อของผู้เขียนก็
ตาม) แต่ในพระคัมภีรใหม่
์
หนังสือเหล่านี้ ไม่ได้เรียงตามลําดับนี้
เปาโลเกิด ที่ เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุ กี� ท่านได้ เรียนศาสนาศาสตร์จากอาจารย์
กามาลิ เอลที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อ สเทเฟนถู กห ิ นขว้างจนตายเปาโลได้ อยู่ ที่ นั ่น ด้วย
เปาโลรับ เชื่อ ขณะที่ ท่านกําลัง เดิน ทางไปยัง เมืองดามัสกัส ท่านได้ อยู่ ที่ ประเทศอาระ
เบีย เป็น เวลา 3 ปี ท่านทํางานที่ เมืองทาร์ซัส และได้ กลายเป็ นม ิช ชัน นารีที่ ยิง่ ใหญ่ ใน
การประกาศแก่คนต่าง ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจากชาวกรีก (เป็น
พวกแสวงหาความรู �
้ และ เป็นชนชาติโรมัน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเปาโลไว้พร้อม
สําหรับงานใหญ่ และการทุกข์ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโครินธ์ (ปี ค�ศ� 57-58) ท่านได้เขียนจดหมาย
ฉบั บน ี้ ไปถึง ชาวโรมัน และส่ง คํา คํานั บ มาจากอาควิลลาและปริสส ิลลา ซึ่ง เปาโลเคย
ทําเต็นท์ด้วยกันกับเขา (รม 16:3-5; กจ 18:3) เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้หลังจากที่
ท่านได้ รบ
ั เงินถวายจากชาวโครินธ์ ซึ่งส่งไปถึงวิสุทธิชนที่ ยากจนที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (1
คร 16:1-3) และขณะที่ท่านกําลังจะส่งเงินถวายนี้ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม (รม 15:25-27)
ผูส่
้ งจดหมายฉบับนอ
ี้ าจจะเป็นฟอยเบซึ่งมาจากเคนเครียที่อยูใกล้
่
เมืองโครินธ์ เปาโล
มี แผนการที่ จะเดิน ทางไปกรุ ง โรม (ซึ่ง สมัย นั ้ นม ี ประชาชนประมาณ 800,000 คน)
และเห็นว่าท่านได้ คํานั บพวกคริสเตียนหลายๆคนโดยได้ เอ่ยชื่อเป็นรายบุคคล แต่ ให้
สังเกตว่าเปาโลไม่ได้คํานั บเปโตร ในบทที่ 16 เพราะว่าเปโตรไม่เคยไปกรุ งโรม
หน ังสือ โรมเป็น หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ในพระคัมภีร ์ใหม่ ที่ เน้ น ถึง คํา สอนหลั กค ือ ความ
บาป ความรอดโดยพระคุ ณ ความชอบธรรม ความรอดเป็น นิ ตย์ และความมัน
่ ใจใน
ความรอด บทที่ 12-15 พู ดถึงหน้าที่ ของคริสเตียน และในบทที่ 16 เปาโลคํานั บพวก
คริสเตียนที่กรุ งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม

1 เปาโล

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงเรียกให้เป็ นอ ัค รสาวก และได้
ถู กแยกตัง้ ไว้ สําหรับ ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า 2 (คือ ข่าวประเสริฐ ที่ พระองค์ ได้ ทรง
สัญญาไว้ ล่วงหน้า โดยพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ ในพระคัมภีร ์ อน
ั บริ สุทธิ ์�
3 เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้าของเรา ผู้บังเกิด
ในเชื้อ สายของดาวิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความบริสุทธิ ์ นั้น บ่ง
ไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือ โดยการเป็น ขึ้น มาจากความตายว่า เป็น พระบุตรของพระเจ้า
5 โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รบ
ั พระคุณและหน้าที่เป็นอัครสาวก เพื่อเห็นแก่
พระนามของพระองค์ ให้ ชนชาติ ต่างๆเชื่อ ฟัง ตามความเชื่อ นั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่
พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย 7 เรียน บรรดาท่านที่อยู่ในกรุ งโรม
ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก และทรงเรียกให้ เป็ นว ิ สุทธิชน ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจาก
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พระเจ้าพระบิดาของเราทัง้ หลาย และจากพระเยซู คริสต์ เจ้า จงดํารงอยู่กับพวกท่าน
เถิด 8 ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์
เหตุ ด้วยท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความเชื่อ ของพวกท่านเลื่องลือ ไปทัว่ โลก 9 เพราะ
พระเจ้า ผู้ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ด้วยชีวต
ิ จิตใจของข้าพเจ้า ในข่าวประเสริฐ แห่ง พระบุตร
ของพระองค์ นั ้น ทรงเป็น พยานของข้าพเจ้า ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้า เอ่ย
ถึงท่านทัง้ หลายเสมอไม่ว่างเว้น 10 ข้าพเจ้าทูลขอว่า ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้าแล้ว
ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย โดยอย่างหนึ่ งอย่างใดในที่สุดนี้ 11 เพราะ
ข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะได้ พบท่านทัง้ หลาย เพื่อ จะได้ นํา ของประทานฝ่ายจิต วิญญาณ
มาให้ แก่ ท่านบ้าง เพื่อ เสริม กําลัง ท่านทัง้ หลาย 12 คือ เพื่อ ข้าพเจ้า และท่านทัง้ หลาย
จะได้ หนุนใจซึ่ งกันและกัน โดยความเชื่อของเราทัง้ สองฝ่าย 13 พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้
ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้ หลายครัง้ แล้ วว ่า จะมาหา
ท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ เก ็บ เกี่ยวผลในหมู่ พวกท่านด้วย เช่น เดียวกับ ในหมู่ ชนชาติ
อื่นๆ (แต่ จนบัดนี้ ก็ ยั งม ี เหตุ ขัดข้องอยู�
่ 14 ข้าพเจ้า เป็น หนี้ ทัง้ พวกกรีก และพวกชาว
ป่า ด้วย เป็น หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลาด้วย 15 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เต็มใจพร้อม
ที่ จะประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านทัง้ หลายที่ อยู่ ในกรุ ง โรมด้วย 16 ด้วยว่า ข้าพเจ้า ไม่
มีความละอายในเรือ
่ งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั ้นเป็นฤทธิ์
เดชของพระเจ้า เพื่อ ให้ ทุ กคนที่ เชื่อ ได้ รับ ความรอด พวกยิ วก ่อน และพวกกรีกด ้วย
17 เพราะว่า ในข่าวประเสริฐ นั ้น ความชอบธรรมของพระเจ้า ก็ ได้ แสดงออก โดยเริม
่ ต้
นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารง
อยูโ่ ดยความเชื่อ�
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด

18 เพราะว่า พระเจ้า ทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์ จากสวรรค์ ต่อ ความอธรรม
และความไม่ ชอบธรรมทัง้ มวลของมนุษย์ ที่ เอาความไม่ ชอบธรรมนั ้น ขัด ขวางความ
จริง

จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่

19 เหตุว่าเท่าที่จะรู จ
้ ักพระเจ้าได้ก็แจง้ อยูก
่ ับใจเขาทัง้ หลาย

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง
โปรดสําแดงแก่เขาแล้ว 20 ตัง้ แต่เริม
่ สร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์
นั ้น คือ ฤทธานุ ภาพอัน นิ รัน ดร์และเทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้ ปรากฏชัด ในสรรพสิง่
ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้าง ฉะนั ้น เขาทัง้ หลายจึง ไม่ มี ข้อ แก้ตัว เลย 21 เพราะถึง แม้วา่ เขา
ทัง้ หลายได้รู จั
้ กพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับทท
ี่ รงเป็น
พระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลา
ของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป

22 เขาอ้างตัวว่าเป็ นคนมีปั ญญา เขาจึงกลายเป็ นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาสง่า

ราศี ของพระเจ้า ผู้ เป็น อมตะ มาแลกกับ รู ป มนุษย์ ที่ ต้องตายหรือ รู ป นก รู ปสัตว์สี ่ เท้า
และรู ปสัตว์เลื้อยคลาน

พระเจ้า ทรง มอบ มนุษย์ ไว้ กับ ความ บาป การ นั บถือ รู ป เคารพ รัก ร่วม เพศ และ
ความเลวทราม
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เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้า จึง ทรงปล่อยเขาให้ ประพฤติ อุ ลามกตามราคะตัณหาในใจ
ของเขา ให้ เขากระทํา สิง่ ซึ่ง น่า อัปยศทางกายต่ อก ัน 25 เขาได้ เปล ี่ยนความจริง ของ
พระเจ้า ให้ เป็น ความเท็จ และได้ นม ัส การและปรนนิ บั ติ สิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้
แทนพระองค์ผูทรงสร้
้
าง ผูสมจะได้
้
รบ
ั ความสรรเสริญเป็นนิ ตย์ เอเมน 26 เพราะเหตุนี้
พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอันน่าอัปยศ แม้แต่พวกผู้หญิงของเขาก็เปล
ี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็ เลิกการสัมพันธ์
กับ ผู้ หญิง ให้ถู กตามธรรมชาติ เช่น กัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่ง ราคะตัณหาที่ มีต ่ อก ัน
ผู้ ชายกับ ผู้ชายด้วยกัน ประกอบกิ จอ ัน ชัว่ ช้า อย่างน่า ละอาย เขาจึง ได้ รบ
ั ผลกรรมอัน
28
สมควรแก่ ความผิดของเขา และเพราะเขาไม่เห็นชอบที่ จะรู จ
้ ักพระเจ้า พระเจ้าจึง
29
ทรงปล่อยให้ เขามี ใจเลวทรามและประพฤติ สิ ่ง ที่ ไม่ เหมาะสม พวกเขาเต็ม ไปด้วย
สรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่ ร้าย ความโลภ ความมุ่ง ร้าย เต็ม ไปด้วย
ความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การคิด ร้าย พู ดนิ นทา 30 ส่อ
เสียด เกลียดชังพระเจ้า หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริทําชัว่ อย่างใหม่ ไม่เชื่อฟั งบิดา
มารดา 31 อปัญญา ไม่ รักษาคํา สัญญา ไม่มี ความรักก ัน ไม่ ยอมคืนดี กัน ปราศจาก
ความเมตตา 32 แม้เขาจะรู ก
้ ารพิพากษาของพระเจ้าที่วา่ คนทัง้ ปวงที่ประพฤติเช่นนั ้น
สมควรจะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั ้น แต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั ้น
ด้วย
24

2

พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน
โอ มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อ่น
ื นั ้น ท่านไม่
มีข้อแก้ตัวเลย เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่า
ท่านที่ กล ่าวโทษเขาก็ ยงั ประพฤติ อยู่ อย่างเดียวกับ เขา 2 แต่ เรารู แน่
้ ว ่า การที่ พระเจ้า
ทรงพิพากษาลงโทษคนที่ ประพฤติ เช่น นั ้ นก ็ เป็น ตามความจริง 3 โอ มนุษย์ เอ๋ย ท่าน
ที่ กล ่าวโทษคนที่ ประพฤติ เช่น นั ้น และท่านเองยัง ประพฤติ เช่น เดียวกับ เขา ท่านคิด
หรือ ว่า ท่านจะพ้น จากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้า ได้ 4 หรือ ว่า ท่านประมาทพระ
กรุ ณาคุณ อั นอ ุ ดมและความอดกลัน
้ พระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่ รู ้
หรือว่า พระกรุ ณาคุณของพระเจ้านั ้นมุ่งที่จะชักนําท่านให้กลับใจใหม่ 5 แต่เพราะท่าน
ใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงสํ่าสมพระพิโรธให้แก่ตัวเองในวันแห่งพระพิโรธ
นั ้น ซึ่งพระเจ้าจะทรงสําแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์
1 เหตุฉะนั ้น

ผู้ที่รักความชอบธรรม
พระองค์ จะทรงประทานแก่ ทุ กคนตามควรแก่ การกระทํา ของเขา 7 สําหรับ คน
ที่ พากเพียรทําความดี แสวงหาสง่า ราศี เกียรติ และความเป็น อมตะนั ้น พระองค์ จะ
ประทานชี ว ิ ตน ิ รน
ั ดร์ให้ 8 แต่ พระองค์ จะทรงพระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่ คนที ่
มักยกตนข่มท่านและไม่เชื่อฟังความจริง แต่ เชื่อฟังความอธรรม 9 ความทุกข์เวทนา
จะเกิด แก่ จิ ตใจทุก คนที่ ประพฤติ ชัว่ แก่ พวกยิวก ่อนและแก่ พวกต่างชาติ ด้วย 10 แต่
สง่า ราศี เกียรติ และสันติสุข จะเกิ ดม ี แก่ ทุ กคนที่ ประพฤติ ดี แก่ พวกยิ วก ่อนและแก่
พวกต่างชาติ ด้วย 11 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใดเลย 12 เพราะคนทัง้
หลายที่ ไม่มีพระราชบัญญัติและทําบาปจะต้องพินาศโดยไม่อา้ งพระราชบัญญัติ และ
คนทัง้ หลายที่ มี พระราชบัญญัติ และทําบาปก็ จะต้องถูก พิพากษาตามพระราชบัญญั
ติ 13 (เพราะ ว่า คน ที่ เพียง แต่ ฟัง พระ ราช บัญญั ติ เท่านั ้น หา ใช่ ผู้ ชอบ ธรรม จําเพาะ
6
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พระพักตร์พระเจ้า ไม่ แต่ คนที ่ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ ต่างหากเป็น ผู้ชอบธรรม
14 เพราะเมื่อ ชนต่างชาติ ซ่ึง ไม่ มี พระราชบัญญัติ ได้ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ โดย
ปกติ วิสัย คนเหล่า นี้ แม้ ไม่มี พระราชบัญญัติ ก็ เป็น พระราชบัญญั ติ แก่ ตัว เอง 15 คือ
แสดงให้เห็นการกระทําที่เป็นตามพระราชบัญญัตินั ้ นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขา และ
ใจสํานึ ก ผิด ชอบก็ เป็น พยานของเขาด้วย ความคิด ขัด แย้ง ต่างๆของเขานั ้น แหละ จะ
กล่าวโทษตัวหรืออาจจะแก้ตัวให้เขา) 16 ในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาความลับของ
มนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น
พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก
ดู เถิด ท่านเรียกตัว เองว่า ยิว และพึ่ง พระราชบัญญั ติ และยกพระเจ้า ขึ้น อวด
18 และว่าท่านรู จ
้ ักพระทัยของพระองค์ และเห็นชอบในสิง่ ที่ประเสริฐ เพราะว่าท่านได้
เรียนรูในพระราชบั
้
ญญัติ 19 และท่านมัน
่ ใจว่า ท่านเป็นผูจ
้ ูงคนตาบอด เป็นความสว่าง
ให้ แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในความมืด 20 เป็น ผู้ สอนคนโง่ เป็ นคร ู ของเด็ก เพราะท่านมี
แบบอย่างของความรู แ
้ ละความจริงในพระราชบัญญัตินั ้น 21 ฉะนั ้นท่านซึ่งเป็นผู้สอน
คนอื่น จะไม่ สอนตัว เองหรือ เมื่อ ท่านเทศนาว่า ไม่ ควรลัก ทรัพย์ ตั วท ่านเองลัก หรือ
เปล่า 22 ท่านผู้ที่ สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณี ตั วท่านเองล่วงประเวณี หรือเปล่า ท่านผู้
รังเกียจรู ป เคารพ ตั วท ่านเองปล้ นว ิ หารหรือ เปล่า 23 ท่านผู้ โอ้ อวดในพระราชบัญญั
ติ ตั วท ่านเองยัง ลบหลู่ พระเจ้า ด้วยการละเมิด พระราชบัญญั ติ หรือ เปล่า 24 เพราะมี
เขียนไว้แล้วว่า ‘คนต่างชาติพู ดหมิน
่ ประมาทต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทัง้
หลาย� 25 ถ้าท่านรักษาพระราชบัญญัติ พิธเข
ี ้าสุ หนัตก็เป็นประโยชน์ จริง แต่ถ้าท่าน
ละเมิด พระราชบัญญั ติ การที่ ท่านเข้า สุ หน ั ตน ั ้นก ็ เหมือนกับ ว่า ไม่ ได้ เข ้า เลย 26 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้าผู้ที่ ไม่ได้ เข้าสุ หนัตยังรักษาความชอบธรรมแห่งพระราชบัญญัติ แล้ว การที่
เขาไม่ได้เข้าสุ หนัตนน
ั ้ จะถือเหมือนกับว่าเขาได้เข้าสุ หนัตแล้วไม่ใช่หรือ 27 และคนทัง้
หลายที่ไม่เข้าสุหนัตซึ่งเป็นตามธรรมชาติอยูแล้
่ ว แต่ได้ทําตามพระราชบัญญัติ เขาจะ
ปรับโทษท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุ หนัตแล้ว แต่ยังละเมิดพระราช
บัญญัตินั ้น 28 เพราะว่ายิวแท้ มิใช่คนที่เป็นยิวแต่ภายนอกเท่านั ้น และการเข้าสุ หนัต
แท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุหนัตซึ่งปรากฏที่เนื้ อหนั งเท่านั ้น 29 คนทีเ่ ป็นยิวแท้ คือคนที่เป็นยิว
ภายใน และการเข้า สุ หน ัต แท้ นั้น เป็น เรือ
่ งของจิตใจตามจิต วิญญาณ มิใช่ตามตัว บท
บัญญัติ คนอย่างนั ้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ
17

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
พวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไร และการเข้าสุ หนัตนัน
้ จะมีประโยชน์
อะไร 2 มี ประโยชน์ มากในทุก สถาน เป็น ต้ นว ่า พวกยิว ได้ เป็น ผู้รบ
ั มอบให้ รก
ั ษาพระ
3
ดํารัสของพระเจ้า ถึ งมีบางคนไม่ เชื่อ ความไม่ เชื่อของเขานั ้น จะทําให้ความสัตย์ซื่อ
ของพระเจ้า ไร้ประโยชน์ หรือ 4 ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ถึง แม้ ทุ กคน
จะพู ดม ุ สาก ็ ขอให้ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง เถิด ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพื่อ พระองค์
จะได้ ปรากฏว่า ทรงเป็น ผู้ สัตย์ ซื่อ ในพระดํารัส ทัง้ หลายของพระองค์ และทรงมี ชย
ั
เมื่อ เขา วินิจฉั ย พระองค์� 5 แต่ ถ้า ความ อธรรม ของ เรา เป็น เหตุ ให้ เห ็น ความ ชอบ
ธรรมของพระเจ้า เราจะว่า อย่างไร จะว่า พระเจ้า ทรงลงอาญาโดยไม่ ยุติ ธรรมอย่าง
นั ้น หรือ (ข้าพเจ้า พู ดอย ่า งมนุษย์� 6 พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะ
1 ถ้าเช่นนั ้น
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ถ้า เป็น เช่น นั ้น แล้ว พระเจ้า จะทรงพิพากษาโลกได้ อย่างไร 7 เพราะถ้า ความจริง ของ
พระเจ้า ปรากฏมากยิง่ ขึ้น เพราะเหตุ ความอสัตย์ ของข้าพเจ้า เป็ นที ่ ให้ เก ิด เกียรติยศ
แด่ พระองค์ แล้ว ทําไมเขาจึง ยัง ลงโทษข้าพเจ้า ว่า เป็น คนบาป 8 และทําไมเราจึง ไม่
ทําความชัว่ เพื่อความดีจะได้เกิดขึ้น (ตามที่เราได้ถูกกล่าวร้ายและตามที่บางคนยืนยั
นว่าเราได้กล่าวอย่างนั ้น� พระอาชญาของคนเช่นนั ้นก็ยุติธรรมแล้ว
ทุกคนเป็นคนบาป
ถ้า เช่น นั ้น จะเป็น อย่างไร พวกเราจะได้ เปรียบกว่า พวกเขาหรือ เปล ่า เลย เพราะ
เราได้ชี้แจงให้เห็นแล้ วว่า ทัง้ พวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อํานาจของบาปทุก
คน 10 ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย 11 ไม่มี
คนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า 12 เขาทุกคนหลงทางไปหมด เขาทัง้ ปวงเป็นคน
13 ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพที่
ไร้ค่าเหมือนกันทัง้ สิน
ี กคนเดียวที่ทําดี ไม่มเลย
ี
้ ไม่มสั
เปิดอยู่ เขาใช้ลิน
้ ของเขาในการล่อลวง ภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูร้าย 14 ปาก
ของเขาเต็ มด ้วยคํา แช่ งด ่า และคํา ขมขื่น 15 เท ้า ของเขาว่องไวในการทําให้ นองเลือด
16 ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ 17 และเขาไม่รู จั
้ กทางแห่งสันติสุข
18 ในแววตาของเขาไม่ มี ความเกรงกลัว พระเจ้า� 19 บัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่าพระราชบัญญั
ติ ทุ กข้อ ที่ ได้ กล ่า วนั ้น ก็ได้ กล ่าวแก่ คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ ปิดปาก
ทุกคน และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกมีความผิดจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 20 เพราะ
ฉะนั ้น จึง ไม่ มี เนื้ อ หนั ง คนหนึ่ ง คนใดเป็น ผู้ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ได้
โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยพระราชบัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาป
ได้
9

ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
แต่ บัดนี้ ได้ ปรากฏแล้ วว ่า ความชอบธรรมของพระเจ้า นั ้น ปรากฏนอกเหนื อ พระ
ราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติกับพวกศาสดาพยากรณ์ เป็นพยานอยู่
21

พระราชบัญญัติมัน
่ คงยิง่ ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์
คือ ความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานโดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์
สํา หรับท ุก คนและแก่ ทุ กคนที่ เชื่อ เพราะว่า คนทัง้ หลายไม่ ต่างกัน 23 เหตุ ว่า ทุก คน
ทําบาป และเสื่อมจากสง่า ราศี ของพระเจ้า 24 แต่ พระเจ้า ทรงพระกรุ ณาให้เราเป็น ผู้
ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว 25 พระเจ้าได้
ทรงตัง้ พระเยซูไว้ให้เป็ นที่ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์
เพื่อสําแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลัน
้ พระทัย
และทรงยกบาปที่ ได้ ทําไปแล้ วนัน
้ 26 และเพื่อจะสําแดงความชอบธรรมของพระองค์
ในปัจจุบัน นี้ ว่า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม และทรงโปรดให้ ผู้ ที่ เชื่อ ในพระเยซู เป็น
ผู้ ชอบธรรมด้วย 27 เมื่อ เป็น เช่น นั ้น แล้ว เราจะเอาอะไรมาอวด ก็ หมดหนทาง จะอ้าง
หลัก อะไรว่า หมดหนทาง อ้างหลัก การประพฤติ หรือ ไม่ใช่ แต่ ต้องอ้างหลัก ของความ
เชื่อ 28 เหตุ ฉะนั ้น เราทัง้ หลายสรุ ป ได้ ว่า คนหนึ่ ง คนใดจะเป็น คนชอบธรรมได้ ก็ โดย
อาศัยความเชื่อนอกเหนื อการประพฤติตามพระราชบัญญัติ 29 หรือว่าพระเจ้านั ้นทรง
เป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั ้นหรือ พระองค์ ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติ
ด้วยหรือ ถู กแล้ว พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของชนต่างชาติ ด้วย 30 เพราะว่า พระเจ้า
เป็น พระเจ้า องค์ เดียว และพระองค์ จะทรงโปรดให้ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต เป็น คนชอบธรรม
โดยความเชื่อ และจะทรงโปรดให้คนที่ไม่ได้เข้าสุ หนัตเป็นคนชอบธรรมก็เพราะความ
22
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เชื่อดุจกัน 31 ถ้าเช่นนั ้นเราลบล้างพระราชบัญญัติด้วยความเชื่อหรือ ขอพระเจ้าอย่า
ยอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เรากลับสนั บสนุนพระราชบัญญัติเสียอีก

4

อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง
เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์ อะไรตามเนื้ อหนั งเล่า

1 ถ้าเช่นนั ้น

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม

2 เพราะถ้าอับราฮัมเป็ นผู้ชอบธรรมโดยการกระทํา

ท่านก็มีทางที่จะอวดได้ แต่มิใช่
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
ก็ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า
และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ 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 ค่าแรงของ
5
งานที่ ได้ ทํา ส่วนคนที่ มิได้ อาศัย การกระทํา แต่ ได้ เชื่อ ในพระองค์ ผู้ ทรงโปรดให้คน
อธรรมเป็น คนชอบธรรมได้ ความเชื่อ ของคนนั ้น ต้องนั บ ว่าเป็น ความชอบธรรม 6 ดัง
ที่ ดาว ิด ได้ กล ่าวถึง ความสุข ของคนที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ เป็น คนชอบธรรม โดยมิ
ได้อาศัยการกระทํา 7 ว่า ‘คนทัง้ หลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกความชัว่ ช้าของเขาแล้ว
และพระเจ้า ทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้ วก ็ เป็นสุข 8 บุ คคลที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มิ
ได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข�
3 ด้วยว่าพระคัมภีรว
์ า่ อย่างไร

ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
หรือว่ามีแก่พวกที่มิได้เข้าสุ
หน ั ตด ้วย เพราะเรากล่าวว่า “เพราะความเชื่อ นั ้น เองทรงถือว่า อับ ราฮัม เป็น คนชอบ
ธรรม� 10 แต่พระเจ้าทรงถืออย่างไร เมื่อท่านเข้าสุ หนัตแล้วหรือ หรือเมื่อยังไม่ได้เข้า
สุหนั ต มิใช่เมื่อท่านเข้าสุ หนัตแล้วแต่ เมื่อท่านยังไม่ ได้ เข้าสุหนั ต 11 และท่านได้ เข้าสุ
หนัตเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญ เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่าน
ได้ มี อยู่ เมื่อ ท่านยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต เพื่อ ท่านจะได้ เป็น บิดาของคนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ทัง้ ที่
เมื่อ เขายัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต เพื่อ จะถือว่า เป็น ผู้ ชอบธรรมด้วย 12 และเพื่อ ท่านจะเป็น
บิดาของคนเหล่านั ้ นที ่เข้าสุหนั ต ที่ มิได้เพียงแต่เข้าสุ หนัตเท่านั ้น แต่มีความเชื่อตาม
แบบของอับราฮัมบิดาของเราทัง้ หลาย ซึ่งท่านมีอยูเมื
่ ่ อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต
9 ถ้าเช่นนั ้นความสุ ขมีแก่คนที่เข้าสุ หนัตพวกเดียวหรือ

เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ

13 เพราะว่า พระสัญญาที่ ประทานแก่ อบ
ั ราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของท่าน

ที่ ว่าจะได้
ทัง้ พิภพเป็นมรดกนั ้นไม่ได้มีมาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความชอบธรรมที่เกิด
จากความเชื่อ 14 เพราะถ้าเขาเหล่านั ้ นที ่ถือตามพระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความ
เชื่อกไม่
็ มีประโยชน์ อะไร และพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ 15 เพราะพระราชบัญญั
ติ นั ้น กระทํา ให้ทรงพระพิโรธ แต่ ที่ ใดไม่ มี พระราชบัญญัติ ที่ นั ่ นก ็ ไม่มี การละเมิด พระ
ราชบัญญัติ 16 ด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั ้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพื่อจะได้เป็น
ตามพระคุ ณ เพื่อ พระสัญญานั ้น จะเป็ นที ่ แน่ ใจแก่ ผู้ สืบ เชื้อ สายของท่านทุก คน มิใช่
แก่ ผู้ สืบ เชื้อ สายที่ ถือ พระราชบัญญั ติ พวกเดียว แต่ แก่ คนที ่ มี ความเชื่อ เช่น เดียวกับ
อับ ราฮัม ผู้ เป็น บิดาของพวกเราทุก คน 17 (ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราได้ ให้ เจ้ าเป็น
บิดาของประชาชาติ มากมาย �) ต่อ พระพักตร์พระองค์ ที่ ท่านเชื่อ คือ พระเจ้า ผู้ทรงให้
คนที ่ ตายแล้ว ฟื้ นชีวต
ิ ขึ้น มา และทรงเรียกสิง่ ของที่ ยั งม ิ ได้ เป็น ให้ เป็น ขึ้น 18 ฝ่ายอับ
ราฮั มน น
ั ้ เมื่อ ไม่ มี หวัง ซึ่ง เป็ นที ่ น่า ไว้ใจก็ ยงั ได้ เชื่อ ไว้ ใจ มี ความหวัง ว่า จะได้ เป็น บิดา
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ของประชาชาติ มากมาย ตามคํา ที่ ได้ ตรัส ไว้แล ้ วว ่า ‘เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น เช่น นั ้น�
19 และความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลง ถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณร้อยปี แล้ว
ท่านก็ มิได้ คิด ว่า ร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้ว และมิ ได้ คิด ว่า ครรภ์ นางซา
ราห์เป็นหมัน 20 ท่านมิได้ หวัน
่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ ท่านมีความ
เชื่ อม น
ั ่ คงยิง่ ขึ้น จึง ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 21 ท่านเชื่ อม ั ่นว ่า พระองค์ ทรงฤทธิ์
สามารถกระทําให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ 22 ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าทรง
ถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 23 แต่คําว่า ‘ทรงนั บว่าเป็นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน� นั ้น มิได้เขียนไว้สําหรับท่านแต่ผู้เดียว 24 แต่สําหรับพวกเราด้วย
จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่ เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซู องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเราฟื้ นขึ้น จากความตาย 25 คือ พระองค์ ผู้ ทรงถูก มอบไว้เพราะการ
ละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้ นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

5
พระพรแห่งความชอบธรรม
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรา เป็น คน ชอบ ธรรม เพราะ ความ เชื่อ แล้ว เรา จึ งม ี สันติ สุข กับ
พระเจ้า ทางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึง ได้ เข
้า ใน ร่ม พระคุณ ที่ เรา ยืน อยู่ โดย ความ เชื่อ และ เรา ชื่นชม ยินดี ใน ความ หวัง ใจ ว่า จะ
ได้ มี ส่วนในสง่า ราศี ของพระเจ้า 3 ยิง่ กว่า นั ้น เราชื่นชมยินดี ในความทุกข์ ยากด้วย
เพราะเรารู ว้ า่ ความทุกข์ ยากนั ้น ทําให้เก ิด ความอดทน 4 และความอดทนทําให้เก ิ ดม ี
ประสบการณ์ และประสบการณ์ ทําให้เกิดมีความหวังใจ 5 และความหวังใจมิได้ ทําให้
เกิดความละอาย เพราะเหตุวา่ ความรักของพระเจ้าได้หลัง่ ไหลเข้าสู่จิตใจของเรา โดย
ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ ได้ ประทานให้แก่ เราแล้ว 6 ขณะเมื่อเรายังขาด
กําลัง พระคริสต์ ก็ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อ ช่วยคนอธรรมในเวลาที่ เหมาะสม 7 ไม่ ใคร่
จะมี ใครตายเพื่อ คนชอบธรรม แต่ บางที จะมี คนอาจตายเพื่อ คนดี ก็ได้ 8 แต่ พระเจ้า
ทรงสําแดงความรัก ของพระองค์ แก่ เราทัง้ หลาย คือ ขณะที่ เรายัง เป็น คนบาปอยู่ นั ้น
พระคริสต์ ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อ เรา 9 เพราะเหตุ นั้น เมื่อ เราเป็น คนชอบธรรมแล้ว
โดยพระโลหิตของพระองค์ ยิง่ กว่านั ้น เราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์ 10 เพราะ
ว่า ถ้า ขณะที่ เรายัง เป็น ศั ตรู เราได้ กล ับ คืนดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระบุตรของพระองค์
สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เมื่อ เรากลับ คืนดี แล้ว เราก็ จะรอดโดยพระชนม์ ชี พของ
พระองค์แน่ 11 มิใช่เพียงเท่านั ้น เราทัง้ หลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
1

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์

12 เหตุฉะนั ้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว

และความตายก็เกิ
ดมาเพราะบาปนั ้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคน
ทําบาป 13 (บาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติ
ก็ ไม่ ถือว่า มี บาป 14 อย่างไรก็ตามความตายก็ ได้ ครอบงํา ตลอดมาตัง้ แต่ อาด ัม จนถึง
โมเสส แม้ คนที ่ มิได้ ทําบาปอย่างเดียวกับ การละเมิด ของอาดัม ผู้ ซึ่ง เป็น แบบของผู้ ที่
จะเสด็จ มาภายหลัง 15 แต่ ของประทานแห่ง พระคุณ นั ้น หาเป็น เช่น ความละเมิด นั ้น
ไม่ เพราะว่า ถ้า คนเป็ นอ ัน มากต้องตายเพราะการละเมิด ของคนๆเดียว มากยิง่ กว่า
นั ้น พระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั ้น คือพระ
เยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์ แก่คนเป็ นอันมาก 16 และของประทานนั ้ นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่ง
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เกิดจากบาปของคนนั ้นคนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากการละเมิด
เพียงครัง้ เดียวนั ้น ได้นําไปสู่การลงโทษ แต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครัง้
นั ้นนําไปสู่ความชอบธรรม 17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั ้นคนเดียว เป็นเหตุ
ให้ความตายครอบงํา อยู่โดยคนนั ้น คนเดียว มากยิง่ กว่า นั ้น คนทัง้ หลายที่ รบ
ั พระคุณ
อัน ไพบูลย์ และรับ ของประทานแห่ง ความชอบธรรม ก็ จะดํารงชีวต
ิ และครอบครอง
โดยพระองค์ ผู้ เดียว คือ พระเยซู คริสต์) 18 ฉะนั ้น การพิพากษาลงโทษได้ มาถึง คนทัง้
ปวงเพราะการละเมิด ของคนๆเดียวฉั นใด ความชอบธรรมของพระองค์ ผู้ เดียวก็ นํา
ของประทานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉั นนั ้น คือความชอบธรรมแห่งชีวต
ิ 19 เพราะว่า
คนเป็ นอ ัน มากเป็น คนบาปเพราะคนๆเดียวที่ มิได้ เชื่อ ฟัง ฉั นใด คนเป็ นอ ัน มากก็ เป็น
คนชอบธรรมเพราะพระองค์ ผู้ เดียวที่ ได้ ทรงเชื่อ ฟัง ฉั น นั ้น 20 เมื่ อม ี พระราชบัญญัติ
ก็ ทําให้ มี การละเมิด พระราชบัญญั ติ ปรากฏมากขึ้น แต่ ที่ ใดมี บาปปรากฏมากขึ้น ที่
นั ่น พระคุณ ก็ จะไพบูลย์ ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อ ว่า บาปได้ ครอบงํา ทําให้ ถึง ซึ่ง ความตายฉั นใด
พระคุณ ก็ ครอบงํา ด้วยความชอบธรรมให้ ถึง ซึ่ง ชี ว ิ ตน ิ รน
ั ดร์ โดยทางพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉั นนั ้น

6
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ควรเราจะอยูใ่ นบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่
2
ขึ้น หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้เป็น เช่น นั ้น เลย พวกเราที่ ตายต่อ บาปแล้ว จะมี ชี วิต
ในบาปต่อไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่รู หรื
้ อว่า เราทัง้ หลายที่ ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซู
คริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั ้นเข้าในความตายของพระองค์ 4 เหตุฉะนั ้นเราจึงถูกฝังไว้กับ
พระองค์ แล ้ว โดยการรับบัพ ติศ มาเข้า ส่วนในความตายนั ้น เหมือ นกั บท ี่ พระคริสต์ ได้
ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็ จะ
ได้ดําเนิ นตามชีวต
ิ ใหม่ด้วยอย่างนั ้น 5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิ ทกับพระองค์แล้วในการ
ตายอย่างพระองค์ เราก็ จะเป็น ขึ้น มาอย่างพระองค์ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตาย
ด้วย 6 เราทัง้ หลายรู แล
้ ้วว่า มนุษย์เก่าของเรานั ้นได้ ถู กตรึงไว้กับพระองค์ แล้ว เพื่อตั
วทบ
ี่ าปนั ้นจะถูกทําลายให้สิ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 7 เพราะว่าผูที
้ ่
ตายแล้วกพ
็ ้นจากบาป 8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยูก
่ ับ
พระองค์ด้วย 9 เราทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วน
ัน
้ จะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงําพระองค์ต่อไปไม่ 10 ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรง
ตายนั ้น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตอยูนั
่ ้น พระองค์
ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
1 ถ้าเช่นนั ้นแล้วเราจะว่าอย่างไร

ทาสแห่งความชอบธรรม
เหมือนกัน เช่น นั ้น แหละ ท่านทัง้ หลายจงถือว่า ท่านได้ ตายต่อ บาปและมี ชี วิตอ
ยู่ เพื่อ พระเจ้า ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ บาป
ครอบงํา กายที่ ต้องตายของท่าน ซึ่ง ทําให้ ต้องเชื่อ ฟัง ตัณหาของกายนั ้น 13 อย่า ยก
อวัยวะของท่านให้ แก่ บาป ให้ เป็น เครือ
่ งใช้ ในการอธรรม แต่ จงถวายตัว ของท่านแด่
พระเจ้า เหมือนหนึ่ งคนที่ เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็น
เครือ
่ ง ใช้ ใน การ ชอบ ธรรม ถวาย แด่ พระเจ้า 14 เพราะ ว่า บาป จะ มี อํานาจ เหนื อ ท่าน
ทัง้ หลายต่อ ไปก็ หามิได้ เพราะว่า ท่านทัง้ หลายมิ ได้ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แต่ อยู่ ใต้
พระคุณ 15 ถ้า เช่น นั ้น จะ เป็น อย่างไร ต่อ ไป เรา จะ ทําบาป เพราะ มิ ได้ อยู่ ใต้ พระ ราช
11
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บัญญัติ แต่ อยู่ ใต้ พระคุณ กระนั ้น หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย 16 ท่าน
ทัง้ หลายไม่ รู ้หรือ ว่า ท่านจะยอมตัว รับ ใช้ เชื่อ ฟัง คํา ของผู้ ใด ท่านก็ เป็น ทาสของผู้ ที่
ท่านเชื่อฟังนั ้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟัง
ซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรม 17 แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นท่านเป็น
ทาสของบาป แต่ บัดนี้ ท่านมี ใจเชื่อ ฟัง หลัก คํา สอนนั ้น ซึ่ง ทรงมอบไว้ แก่ ท่าน 18 เมื่อ
ท่านพ้น จากบาปแล้ว ท่านก็ ได้ กลายเป็น ทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้า ยกเอา
ตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื้ อหนั งของท่านอ่อนกําลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะ
ของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของความชัว่ ช้าซ้อนชัว่ ช้าฉั นใด บัดนี้ ท่านจงให้
อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์ฉั นนั ้น 20 เพราะ
เมื่อ ท่านทัง้ หลายเป็น ทาสของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ ได้ ครอบครองท่าน 21 ขณะ
นั ้น ท่านได้ ผลประโยชน์ อะไรในการเหล่า นั ้น ซึ่ งบ ัด นี้ ท่านทัง้ หลายก็ ละอาย ด้วยว่าที่
สุดท้ายของการเหล่านั ้ นก ็ คือ ความตาย 22 แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายพ้น จากการเป็น
ทาสของบาป และกลับ มาเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า แล้ว ผลที่ ท่านได้ ร ับก ็ คือ ความบริ
สุทธิ์ และผลสุดท้ายคือ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 23 เพราะว่า ค่า จ้างของความบาปคือ ความตาย
แต่ ของประทานของพระเจ้า คือ ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา

7
การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
ท่านไม่ รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้าพู ดกับคนที่ รู พระราชบั
้
ญญัติแล้ว) ว่าพระ
ราชบัญญัตินั ้ นมีอาํ นาจเหนื อมนุษย์เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั ้น 2 เพราะว่า ผู้
หญิงที่ สามี ยังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามี ภรรยา แต่
ถ้า สามี ตาย ผู้ หญิง นั ้ นก ็ พ้น จากพระราชบัญญั ติว ่า ด้วยประเพณี สามี ภรรยา 3 ฉะนั ้น
ถ้าผู้หญิงนั ้นไปแต่งงานกับชายอื่นในเมื่อสามียงม
ั ีชีวิตอยู่ นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วง
ประเวณี แต่ถ้าสามีตายแล้ว นางก็พ้นจากพระราชบัญญัตินั ้น แม้นางไปแต่งงานกับ
ชายอื่นก็หาผิดประเวณี ไม่ 4 เช่นนั ้นแหละ พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลาย
ได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ ทางพระกายของพระคริสต์ ด้วย เพื่อ ท่านจะตกเป็น ของ
ผู้ อื่น คือ ของพระองค์ ผู้ ทรงฟื้ นขึ้น มาจากความตายแล้ว เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ เก ิด
ผลถวายแด่ พระเจ้า 5 เพราะว่า เมื่อ เราเคยมี ชี วิ ต ตามเนื้ อ หนั ง ตัณหาชัว่ ซึ่ง เป็น มา
โดยพระราชบัญญั ติ ได้ ทําให้ อวัยวะของเราเกิด ผลนํา ไปสู่ ความตาย 6 แต่ บัดนี้ เราได้
พ้นจากพระราชบัญญัติ คือได้ ตายจากพระราชบัญญัติ ที่ ได้ ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้
ไม่ ประพฤติ ตามตั วอ ักษรในประมวลพระราชบัญญั ติ เก่า แต่ จะดําเนิ น ชีวต
ิ ใหม่ ตาม
ลักษณะจิตวิญญาณ
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย

พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด

ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร ว่า พระราชบัญญั ติ คือ บาปหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอม
ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย แต่ ว่า ถ้า มิ ใช่ เพราะพระราชบัญญั ติ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู จั
้ ก บาป
เพราะว่า ถ้า พระราชบัญญั ติ มิได้ ห้ามว่า “อย่า โลภ� ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู ว่
้ า อะไรคือ ความ
โลภ 8 แต่ ว่า บาปได้ ถือ เอาพระบัญญั ติ นั ้น เป็น ช่อง ทําให้ ตัณหาชั ่ วท ุ กอย่างเกิด ขึ้น
ในตัว ข้าพเจ้า เพราะว่า ถ้า ไม่ มี พระราชบัญญัติ บาปก็ ตายเสีย แล้ว 9 เพราะครัง้ หนึ่ ง
ข้าพเจ้าดํารงชีวต
ิ อยู่โดยปราศจากพระราชบัญญัติ แต่เมื่อมีพระบัญญัติบาปก็กลับมี
ขึ้นอีกและข้าพเจ้าก็ ตาย 10 พระบัญญัติ นั ้น ซึ่ งมีข้น
ึ เพื่อ ให้มี ชว
ิ ข้าพเจ้า เห็นว่ากลับ
ี ต
7
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เป็น เหตุ ที่ ทําให้ ถึง ความตาย 11 เพราะว่า บาปได้ ถือ เอาพระบัญญั ติ นั ้น เป็น ช่องทาง
ล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญัตินั ้น 12 เหตุฉะนั ้นพระราช
บัญญัติจึงเป็นสิง่ บริสุทธิ์ และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี 13 ถ้าเช่นนั ้น สิ่งที่
ดีกลับทําให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย บาปต่างหาก
คือบาปซึ่งอาศัยสิง่ ที่ ดีนัน
้ ทําให้ข้าพเจ้าต้องตาย เพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั ้นเป็นบาป
จริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั ้น บาปก็ปรากฏว่าชัว่ ร้ายยิง่ นั ก 14 เพราะเรารู ว้ า่ พระ
ราชบัญญัตินั ้นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้ อหนั งถูกขายไว้ให้อยู่
ใต้บาป
การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ
เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิง่ ที่ ข้าพเจ้า
ปรารถนาที่ 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 ยอมรับ ว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ดี 17 ฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึ งม ิ ใช่ ผู้ กระทํา แต่ ว่า บาป ซึ่ง อยู่ ใน ตัว ข้าพเจ้า นั ่นเอง เป็น ผู้ ทํา 18 ด้วย ว่า
ข้าพเจ้า รู ้ วา่ ในตัว ข้าพเจ้า (คือ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า� ไม่มี ความดี ประการใดอยู่
เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่
19 ด้วยว่าการดี นั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทํา ข้าพเจ้าไม่ได้ กระทํา แต่ การชัว
่ ซึ่งข้าพเจ้า
มิ ได้ ปรารถนาทํา ข้าพเจ้า ยัง ทํา อยู่ 20 ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ยัง ทํา สิง่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนา
จะทํา ก็ ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา แต่ บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั ่นเองเป็นผู้กระทํา
21 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า เป็ น กฎอย่างหนึ่ ง คือ เมื่อ ใดข้าพเจ้า ตัง
้ ใจจะกระทํา ความ
22
ดี ความชัวก
่ ็ยงั ติดอยู่ในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้า
ชื่นชมในพระราชบัญญัติของพระเจ้า 23 แต่ข้าพเจ้าเห็นมก
ี ฎอีกอย่างหนึ่ งอยูใ่ นอวัยวะ
ของข้าพเจ้า ซึ่ง ต่อสู้ กับ กฎแห่ง จิตใจของข้าพเจ้า และชักนํา ให้ ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ บังคับ
กฎแห่ง บาปซึ่ง อยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า 24 โอ ข้าพเจ้า เป็น คนเข็ญใจจริง ใครจะช่วย
ข้าพเจ้า ให้ พ้น จากร่างกายแห่ง ความตายนี้ ได้ 25 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า โดย
ทางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ฉะนั ้น ทางด้านจิตใจข้าพเจ้า รับ ใช้ พระ
ราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้ อหนั งข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป
15 ข้าพเจ้าไม่ เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเอง

8
ไม่มีการปรับโทษแก่คนทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์
เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ การปรับ โทษจึง ไม่ มี แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ ผู้ ไม่
ดําเนิ น ตามฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามฝ่ายพระวิญญาณ 2 เพราะว่า กฎของพระวิญญาณ
แห่งชีวต
ิ ในพระเยซูคริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 3 เพราะ
สิง่ ซึ่งพระราชบัญญัติทําไมได้
่ เพราะเนื้ อหนั งทําให้ออ
่ นกําลังไปนั ้น พระเจ้าทรงใช้พระ
บุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้ อหนั งที่บาปและเพื่อไถ่บาป พระองค์จึงได้ทรง
ปรับ โทษบาปที่ อยู่ ในเนื้ อ หนั ง 4 เพื่อ ความชอบธรรมของพระราชบัญญั ติ จะได้ สําเร็จ
ในพวกเรา ผูไม่
้ ดําเนิ นตามฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ
1

อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง
คนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของเนื้ อหนั ง แต่
คนทัง้ หลายที่อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของพระวิญญาณ 6 ด้วยว่า
5 เพราะว่า
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ซึ่งปักใจอยู่กับเนื้ อหนั งก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวต
ิ และ
สันติ สุข 7 เหตุ ว่า ใจซึ่ง ปัก อยู่ กับ เนื้ อ หนั ง นั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู ต่อ พระเจ้า เพราะหาได้ อยู่ ใต้
บังคับ พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ไม่ และที่ จร ิง จะอยู่ ใต้ บังคับ พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่
ได้ 8 เพราะฉะนั ้นคนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ หามิได้
9 ถ้า พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง
้ หลายจริงๆแล้ว ท่านก็ มิได้ อยู่
ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ ถ้า ผู้ ใดไม่ มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้
นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ของพระองค์ 10 และถ้า พระคริสต์ อยู่ ในท่านทัง้ หลายแล้ว ร่างกายก็ ตาย
ไปเพราะบาป แต่ จิ ตวิญญาณก็ มี ชี วิต เพราะความชอบธรรม 11 แต่ ถ้า พระวิญญาณ
ของพระองค์ ผูทรงชุ
้
บให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยูใ่ นท่านทัง้ หลาย
พระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์ เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ วนัน
้ จะทรงกระทําให้กาย
ซึ่ง ต้องตายของท่าน เป็น ขึ้น มาใหม่ ด้วย โดยพระวิญญาณของพระองค์ ซ่ึง ทรงสถิต
อยู่ในท่านทัง้ หลาย 12 ท่านพี่น้องทัง้ หลาย เหตุฉะนั ้นเราทัง้ หลายเป็นหนี้ แต่มิใช่เป็น
หนี้ ฝ่ายเนื้ อหนั งที่จะดําเนิ นชีวต
ิ ตามเนื้ อหนั ง 13 เพราะว่าถ้าท่านทัง้ หลายดําเนิ นชีวต
ิ
ตามฝ่ายเนื้ อหนั งแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทําลายการ
ของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์

ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงนําพาคนหนึ่ ง คนใด คนเหล่านั ้ นก ็ เป็น
บุตรของพระเจ้า 15 เหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีก แต่
ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็น บุตรซึ่ง ให้ เราทัง้ หลายร้องเรียกพระเจ้า ว่า “อับ
บา� คือ พระบิดา 16 พระวิญญาณนั ้น เป็น พยานร่วมกับ จิต วิญญาณของเราทัง้ หลาย
ว่า เราทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า 17 และถ้า เราทัง้ หลายเป็น บุตรแล้ว เราก็ เป็น
ทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทัง้ หลาย
ทนทุกข์ ทรมานด้วยกั นก ับ พระองค์ นั ้น ก็ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ สง่า ราศี ด้วยกั นก ับ
พระองค์ด้วย
14

ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
ความทุกข์ลําบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ ไม่สมควรที่ จะเอาไป
เปรียบกับสง่าราศีซ่ึงจะเผยในเราทัง้ หลาย 19 ด้วยว่าสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างแล้ว มีความ
เพียรคอยท่า ปรารถนาให้บุ ตรทัง้ หลายของพระเจ้า ปรากฏ 20 เพราะว่าสรรพสิง่ เหล่า
นั ้น ต้องเข้า อยู่ ในอํานาจของอนิ จจัง ไม่ใช่ ตามใจชอบของตนเอง แต่ เป็น ไปตามพระ
องค์ผูทรงบั
้
นดาลให้เข้าอยูน
่ ั ้นด้วยมีความหวังใจ 21 ว่าสรรพสิง่ เหล่านั ้นจะได้รอดจาก
อํานาจแห่ง ความเปื่ อยเน่า และจะเข้า ในเสรีภาพซึ่ งม ี สง่า ราศี แห่งบ ุตรทัง้ หลายของ
พระเจ้า ด้วย 22 เรารู อยู
้ ่ ว่า บรรดาสรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างนั ้น กําลัง ครํา่ ครวญและผจญ
ความทุกข์ ลําบากเจ็บ ปวดด้วยกัน มาจนทุก วัน นี้ 23 และไม่ ใช่ สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น
แต่ เราทัง้ หลายเองด้วย ผู้ ได้ รับ ผลแรกของพระวิญญาณ ตัว เราเองก็ ยงั ครํา่ ครวญ
คอยจะเป็นอย่างบุตร คือที่จะทรงไถ่กายของเราทัง้ หลายไว้ 24 เหตุว่าเราทัง้ หลายรอด
ได้เพราะความหวังใจ แต่ความหวังใจในสิง่ ที่ เราเห็นได้หาได้ เป็นความหวังใจไม่ ด้วย
ว่าใครเล่าจะยังหวังในสิง่ ที่เขาเห็น 25 แต่ถ้าเราทัง้ หลายคอยหวังใจในสิง่ ที่เรายังไม่ได้
เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นั ้น
18 เพราะข้าพเจ้า เห็นว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา
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พระวิญญาณก็ ทรงช่วยเราเมื่อ เราอ่อนกําลั งด ้วยเช่ นก ัน เพราะเราไม่ รู ้ว่า เรา
ควรจะอธิษฐานขอสิง่ ใดอย่างไร แต่ พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อ เราด้วยความ
ครํา่ ครวญซึ่ง เหลือ ที่ จะพูด ได้ 27 และพระองค์ ผู้ ทรงตรวจค้น ใจมนุษย์ ก็ ทรงทราบ
ความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่า พระองค์ ทรงอธิษฐานขอเพื่อ วิสุทธิชนตามที่
ชอบพระทัยพระเจ้า
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
หน่งึ ผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั ้นพระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้ให้เป็นตามลักษณะ
พระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั ้นจะได้เป็นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวก
พี่ น้องเป็ นอ ัน มาก 30 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
เรียกมาด้วย และผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมานั ้น พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบ
ธรรม และ ผู้ ที่ พระองค์ ทรง โปรด ให้ เป็น ผู้ ชอบ ธรรม พระองค์ ก็ ทรง โปรด ให้ มี สง่า
ราศี ด้วย 31 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร ถ้า พระเจ้า ทรงอยู่ ฝ่ายเราใครจะขัด ขวางเรา
32 พระองค์ ผู้ มิได้ ทรงหวงพระบุตรของพระองค์ เอง แต่ ได้ ทรงโปรดประทานพระบุตร
นั ้น เพื่อ เราทัง้ หลาย ถ้า เช่น นั ้น พระองค์ จะไม่ ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัด ให้ เราทัง้
หลาย ด้วยกั นกับพระบุตรนั ้นหรือ 33 ใครจะฟ้องคนเหล่านั ้ นที ่พระเจ้าได้ ทรงเลือกไว้
พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ที่ ทําให้เราเป็น คนชอบธรรมแล้ว 34 ใครเล่า จะเป็น ผู้ ปรับโทษอีก ก็
คือ พระคริสต์ ผู้ ทรงสิน
้ พระชนม์ แล้ว และยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ได้ ทรงคืน พระชนม์ ทรงสถิต
ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทัง้ หลายด้วย
28

ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์
แล ้ว ใครจะให้ เราทัง้ หลายขาดจากความรัก ของพระคริสต์ ได้ เล่า จะเป็น ความ
ยากลําบาก หรือ ความทุกข์ หรือ การข่มเหง หรือ การกันดารอาหาร หรือ การเปลือย
กาย หรือ การถูก โพยภัย หรือ การถูก คมดาบหรือ 36 ตามที่ เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพราะ
เห็น แก่ พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ถูก ประหารวัน ยัง คํ่า และนั บ ว่า เป็น เหมือน
แกะสําหรับ จะเอาไปฆ่า� 37 แต่ ว่า ในเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เรามี ชย
ั เหลือ ล้น โดย
พระองค์ ผู้ ได้ ทรงรัก เราทัง้ หลาย 38 เพราะข้าพเจ้า เชื่ อม ั ่นว ่า แม้ ความตาย หรือ ชีวต
ิ
หรือ ทูต สวรรค์ หรือ ผู้ มี บรรดาศักดิ์ หรือ ฤทธิ์เดชทัง้ หลาย หรือ สิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในปัจจุบัน
นี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอ่น
ื ใดๆที่ ได้ ทรงสร้างแล้
วนัน
้ จะไม่สามารถกระทําให้เราทัง้ หลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้
35

9
ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้า พูด ตามความจริง ในพระคริสต์ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ มุสา ใจสํานึ ก ผิด ชอบของ
ข้าพเจ้า เป็น พยานฝ่ายข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มี ความ
ทุกข์ หน ัก และเสียใจเสมอมิ ได้ ขาด 3 เพราะว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้า เองถูก
สาปให้ ตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็น แก่ พี่ น้ องของข้าพเจ้า คือ ญาติ ของข้าพเจ้า
ตามเนื้ อหนั ง 4 พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและสง่า
ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิ บั
1
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ติ พระเจ้า และพระสัญญาทัง้ หลาย 5 ทัง้ บรรพบุรุษ ก็ เป็น ของเขาด้วย และพระคริสต์
ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ สารพัด ผู้
ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน
มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน

แต่ มิใช่ ว่า พระวจนะของพระเจ้า ได้ ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่า เขาทัง้ หลายที่ เก ิ ดมา
จากอิสราเอลนั ้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ 7 และมิใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสาย
ของอับราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่วา่ ‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค�
8 คือ ว่า เขาเหล่านั ้ นที ่ เป็ น บุตรตามเนื้ อ หนั ง จะนั บ เป็ น บุตรของพระเจ้า ไม่ ได้ แต่ บุ ตร
แห่ง พระสัญญานั ้น จึง จะนั บ เป็น เชื้อ สายได้ 9 เพราะพระวจนะแห่ง พระสัญญามี วา่
ดังนี้ ‘คราวนี้ เราจะมาและนางซาราห์จะมีบุตรชาย�
6

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
และมิ ใช่ เท่านั ้น แต่ ว่า นางเรเบคาห์ ก็ได้ มี ครรภ์ กับ ชายคนหนึ่ งด ้วย คื ออ ิ สอัค
บรรพบุรุษ ของเรา 11 (แม้ ก่อนบุตรนั ้น บังเกิด มา และยัง ไม่ ได้ กระทํา ดี หรือ ชัว่ เพื่อ
พระ ดําริ ของ พระเจ้า ใน การ ทรง เลือก นั ้น จะ ตั ้ งม น
ั ่ คง อยู่ ไม่ใช่ ตาม การก ระ ทํา แต่
ตามซึ่ง พระองค์ ทรงเรี ยก) 12 พระองค์ จึง ตรัส แก่ นางนั ้ นว ่า ‘พี่ จะปรนนิ บั ติ น้ อง �
13 ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เราก็ ยง
ั รัก ยาโคบ แต่ เราได้ เกล ียดเอซาว� 14 ถ้า เช่น
นั ้น เราจะว่า อย่างไร พระเจ้า ไม่ ทรงยุ ติ ธรรมหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น
เลย 15 เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า ‘เราประสงค์จะกรุ ณาผู้ใด เราก็จะกรุ ณาผู้นั ้น
และเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั ้น� 16 เพราะฉะนั ้นจึงไม่ข้น
ึ แก่ความ
ตัง้ ใจหรือ การตะเกียกตะกายของเขา แต่ ขึ้น อยู่ กับ พระเจ้า ผู้ทรงสําแดงพระกรุ ณา
17 เพราะมี ข้อ พระคัมภีร ์ที่ กล ่าวแก่ ฟาโรห์ ว่า ‘เพราะเหตุ นี้ เองเราให้ เจ้ ามี ตําแหน่ ง
สูง ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออก
ไปทัว่ โลก� 18 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาแก่ ผู้ ใด ก็ จะทรงพระกรุ ณาผู้ นั ้น
และพระองค์ จะทรงให้ ผู้ ใดมี ใจแข็ง กระด้าง ก็ จะทรงให้ ผู้ นั ้ นม ี ใจแข็ง กระด้าง 19 แล ้
วท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ถ้าเช่นนั ้น ทําไมพระองค์จึงยังทรงติเตียน เพราะว่าผู้
ใดจะขัดขืน พระทัย ของพระองค์ ได้ � 20 โอ มนุษย์ เอ๋ย ดู ก่อน ท่านคือ ผู้ ใดเล่า ซึ่ง ท่าน
จะโต้ตอบกับ พระเจ้า ได้ สิ ่ง ซึ่ง ถูก ทํา ขึ้น แล้ วน ัน
้ จะกลับ ว่า แก่ ผู้ ทําได้ หรือ ว่า “ท่านได้
21
กระทํา ข้าพเจ้า อย่างนี้ ทําไม � ส่วนช่างปั้ นหม้อ ไม่มี สิทธิ์ที่ จะเอาดิ นก ้อนเดียวกัน
มาปั้ นเป็น ภาชนะอั นม ี เกียรติ อัน หนึ่ ง และภาชนะอัน ไม่ มี เกียรติ อัน หนึ่ ง หรือ 22 แล
้ว ถ้า โดยทรงประสงค์ จะสําแดงการลงพระอาชญา และทรงให้ ฤทธิ์เดชของพระองค์
ปรากฏ พระเจ้าได้ทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้ชา้ นานต่อผู้เหล่านั ้น ที่เป็นภาชนะอันสมควร
แก่ พระอาชญา ซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศ 23 เพื่อจะได้ ทรงสําแดงสง่าราศี อันอ
ด
ุ มของพระองค์แก่บรรดาผูที
้ ่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียม
24
ไว้ก่อนให้สมกับสง่าราศี คือเราทัง้ หลายที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมาแล้ว มิใช่จากยิว
พวกเดียว แต่จากพวกต่างชาติด้วย
10

มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด

ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ ใน พระ คัมภีร ์ โฮ เชย า ว่า ‘เรา จะ เรียก เขา เห ล่านั ้ นว ่า เป็น
ชนชาติของเรา ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็นทีรั
่ ก
ซึ่ง เมื่ อก ่อนเขาหาได้ เป็ นที ่ รก
ั ไม่ 26 และต่อ มาในสถานที่ ซ่ึง ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ า
ทัง้ หลายไม่ ใช่ ชนชาติ ของเรา� ในที่ นั้น เองเขาจะได้ ชื่อ ว่า เป็น บุตรของพระเจ้า ผู้ทรง
25
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พระชนม์ อยู่ � 27 และท่านอิส ยาห์ได้ ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วยว่า ‘แม้ พวก
ลู กอ ิส ราเอลจะมากเหมือนเม็ด ทรายที่ ทะเล แต่ คนที ่ เหลือ อยู่ เท่ านั ้น จะรอด 28 ด้วย
ว่า พระองค์ จะทรงให้การนั ้น สําเร็จ และจะให้ สําเร็จ โดยเร็ว พลัน ในความชอบธรรม
เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงให้การนั ้น สําเร็จ โดยเร็ว พลัน บนพิภพนี้ � 29 และ
ตามที่ ท่านอิส ยาห์ ได้ กล ่าวไว้ ก่อนว่า ‘ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธามิ ได้ ทรง
เหลือเชื้อสายไว้ให้เราบ้าง เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมือง
โกโมราห์� 30 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร จะว่า พวกต่างชาติ ที่ ไม่ ได้ ใฝ่ หาความชอบ
ธรรม ก็ยังได้รบ
ั ความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อ 31 แต่พวก
อิสราเอลซึ่ง ใฝ่ หาพระราชบัญญั ติ แห่ งความชอบธรรม ก็ ยัง ไม่ ได้ บรรลุ ตามพระราช
บัญญัติแห่งความชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร เพราะเหตุที่เขามิได้แสวงหาโดยความ
เชื่อ แต่ แสวงหาโดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เขาจึง สะดุ ดก ้อนหิ นที ่ ให้ สะดุด
นั ้น 33 ดังที่มีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘จงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหนึ่ งไว้ในศิโยนซึ่งจะทําให้
สะดุด และหินก้อนหนึ่ งซึ่งจะทําให้ล้ม แต่ ผู้ใดที่ เชื่อในพระองค์ นั้นก็จะไม่ได้ รับความ
อับอาย�

10
ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม

1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคํา วิงวอนขอต่อ พระเจ้า
เพื่อคนอิสราเอลนั ้น คือขอให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามีความกระตือ
รือ ร้นที ่ จะปรนนิ บั ติ พระเจ้า แต่ หาได้ เป็น ตามปัญญาไม่ 3 เพราะว่า เขาไม่ รู จั
้ ก ความ
ชอบธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตัง้ ความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ได้ยอมอยู่
ในความชอบธรรมของพระเจ้า 4 เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของพระราชบัญญั
ติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รบ
ั ความชอบธรรม 5 โมเสสได้เขียนเรือ
่ งความชอบธร
รมซึ่งมีพระราชบัญญัติเป็นมูลฐานว่า ‘คนใดที่ประพฤติตามสิง่ เหล่านั ้นจะได้ชีวิตโดย
การประพฤตินั ้น�

ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์

แต่ ความชอบธรรมที่ มี ความเชื่อ เป็ นม ูล ฐานว่า อย่างนี้ ว่า “อย่า นึ ก ในใจของตั วว
่า ใครจะขึ้น ไปบนสวรรค์� (คือ จะเชิญ พระคริสต์ ลงมาจากเบื้องบน� 7 หรือ “ใครจะ
ลงไปยัง ที่ ลึก � (คือ จะเชิญ พระคริสต์ ข้น
ึ มาจากความตายอีก� 8 แต่ ความชอบธรรม
นั ้ นว่าอย่างไร ก็ว่า “ถ้อยคํานั ้นอยู่ใกล้ ท่าน อยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่าน�
คือ คํา แห่ง ความเชื่อ ที่ เราทัง้ หลายประกาศอยู่ นั ้น 9 คือ ว่า ถ้า ท่านจะรับด ้วยปากของ
ท่านว่าพระเยซู ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรง
ชุบ พระองค์ ให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยว่า ความเชื่ อด ้วยใจก็ นํา
ไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรับด ้วยปากก็ นํา ไปสู่ ความรอด 11 เพราะมี ข้อ พระ
คัมภีรว่์ า ‘ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอาย� 12 เพราะว่าพวกยิวและ
พวกกรีก ไม่ ทรงถือว่า ต่างกัน ด้วยว่า ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียวกัน ของคน
ทัง้ ปวง ซึ่งทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทัง้ ปวงที่ทูลขอต่อพระองค์ 13 เพราะว่า ‘ผู้ใด
ที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�
6

ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
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แต่ ผู้ ที่ ยัง ไม่ เชื่อ ในพระองค์ จะทูล ขอต่อ พระองค์ อย่างไรได้ และผู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ ยิน
ถึง พระองค์ จะเชื่อ ในพระองค์ อย่างไรได้ และเมื่อ ไม่ มี ผู้ ใดประกาศให้ เขาฟัง เขาจะ
ได้ยน
ิ อย่างไรได้ 15 และถ้า ไม่ มี ใครใช้ เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่ มี คํา
เขียนไว้แล้วว่า ‘เท้าของคนเหล่านั ้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข และประกาศ
ข่าวประเสริฐ แห่ง สิ่ งอ ัน ประเสริฐ ก็ งามสัก เท่าใด� 16 แต่ มิใช่ ทุ กคนได้ เชื่อ ฟัง ข่าว
ประเสริฐนั ้น เพราะอิสยาห์ได้ กล่าวไว้ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่าได้ เชื่อสิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ
จากเราทัง้ หลาย� 17 ฉะนั ้น ความเชื่อ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะการได้ ยิน และการได้ยน
ิ เกิด
ขึ้น ได้ ก็ เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า 18 ข้าพเจ้า ถามว่า “เขาทัง้ หลายไม่
ได้ยินหรือ� เขาได้ยน
ิ แล้วจริงๆ ‘เสียงของพวกเขากระจายออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และ
ถ้อยคํา ของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่ สุด ปลายพิ ภพ � 19 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พล
อิสราเอลไม่เข้าใจหรือ� ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า ‘เราจะให้เจ้าทัง้ หลายอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่
ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะเจ้าด้วยประชาชาติ ที่ เขลาชาติ หนึ่ ง� 20 แล้วอิสยาห์กล้ากล่าว
ว่า ‘คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ แสวงหาเราได้ พบเรา เราได้ ปรากฏแก่ คนที ่ มิได้ ถามหาเรา�
21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่า ‘เรายื่นมือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติหน่ง
ึ
ซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน
้ �
14

11
ชาวอิสราเอลที่เหลืออยูจะได้
่
รบ
ั ความรอด
1 เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว ข้าพเจ้าจึงถามว่า “พระเจ้าทรงทอดทิง
้ ชนชาติของพระองค์แล

้วหรือ� ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติอิสราเอล เป็น
เชื้อสายของอับราฮัม เป็นตระกูลเบนยามิน 2 พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิง้ ชนชาติของพระ
องค์ นั้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบล่วงหน้า แล้ว ท่านไม่ รู เรื
้ อ
่ งซึ่ง เขียนไว้แล ้ว ในพระคัมภีร ์
กล ่าวถึง ท่านเอลี ยาห์ หรือ ท่านได้ กล ่าวโทษพวกอิสราเอลต่อ พระเจ้า ว่า 3 ‘พระองค์
เจ้าข้า พวกเขาได้ ฆ่า พวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ แท่น บูชาของพระองค์ เขาก็
ได้ ขุด ทําลายลงเสีย เหลือ อยู่ แต่ ข้า พระองค์ คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่ จะ
ประหารชีวต
ิ ของข้า พระองค์� 4 แล ้ว พระเจ้า ทรงตอบท่านว่า อย่างไร ว่า ดังนี้ ‘เราได้
เหลือคนไว้สําหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้ที่ มิได้คุกเข่าลงต่อรู ปพระบาอัล� 5 เช่นนั ้น
แหละบัดนี้ ก็ ยั งม ี พวกที่ เหลือ อยู่ ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้ โดยพระคุ ณ 6 แต่ ถ้า เป็น ทาง
พระคุณ ก็ หาได้ เป็น เพราะทางการกระทํา ไม่ ฉะนั ้น แล้ว พระคุณ ก็ ไม่ เป็น พระคุณ อีก
ต่อไป แต่ ถ้าเป็นทางการกระทําก็ หาได้ เป็นเพราะทางพระคุณไม่ ฉะนั ้นแล้ว การกระ
ทําก็ไม่เป็นการกระทําอีกต่อไป
ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
7 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็ นอย่างไร

พวกอิสราเอลไม่พบสิง่ ที่เขาแสวงหา แต่คนทีพ
่ ระเจ้าได้
ทรงเลือกไว้นั้น เป็น ผู้ ได้ พบ และคนนอกนั ้ นก ็ มี ใจแข็ง กระด้างไป 8 (ตามที่ มี คํา เขียน
ไว้แล ้ วว ่า ‘พระเจ้า ได้ ทรงประทานใจที่ เซื่องซึม ประทานตาที่ มองไม่ เห็น หู ที่ ฟัง ไม่ ได้
ยินให้แก่เขา) จนทุกวันนี้ � 9 ดาวิดทรงกล่าวว่า ‘ขอให้สํารับของเขากลายเป็นบ่วงแร้ว
และเครือ
่ งดัก และเป็นสิง่ ให้สะดุด และเป็นสิง่ สนองเขา 10 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อ
เขาจะได้มองไม่เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “พวก
อิสราเอลสะดุดจนหกล้ มทีเดียวหรือ� ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย แต่ การ
ที่ เขาละเมิดนั ้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมี
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ใจมานะขึ้น 12 แต่ถ้าการที่ พวกอิสราเอลละเมิดนั ้นเป็นเหตุให้ทัง้ โลกบริบูรณ์ และถ้า
การพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์ เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
แต่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกท่านที่ เป็น คนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้า เป็ นอ ัค รสาวก
มายังพวกต่างชาติ ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า
13

ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก
เพื่ อด ้วยวิธี ใดก็ตามข้าพเจ้า จะได้ เร้าใจพี่ น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้า ให้ เขาเอา
อย่าง เพื่อ ให้ เขา รอด ได้ บ้าง 15 เพราะ ว่า ถ้า การ ที่ พี่ น้ อง ร่วม ชาติ ของ ข้าพเจ้า ถูก
พระเจ้าทรงทอดทิง้ เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทัง้ โลกกลับคืนดีกับพระองค์ การที่พระองค์
ทรงรับเขากลับมาอีกนั ้น ก็เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับ
ฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทังอ
้ ่างก็บริสุทธิด้
์ วย และถ้ารากบริสุทธิ
17
์ กิง่ ทัง้ หมดก็ บริสุทธิด้
์ วย แต่ ถ้า ทรงหักก ิ่งบางกิ่งออกเสีย แล้ว และได้ ทรงนํา ท่าน
ผู้เป็ นกิ่งมะกอกป่ามาต่ อกง
ิ่ ไว้แทนกิง่ เหล่านั ้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้ รบน
ั ้าํ เลี้ยงจาก
18
รากต้น มะกอกเทศ ท่านก็ อย่า อวดดีต่ อก ง
ิ่ เหล่า นั ้น แต่ ถ้า ท่านอวดดี ใช่ ว่า ท่านได้
เลี้ยงรากนั ้ นก ็ หาไม่ แต่ รากต่างหากเลี้ยงท่าน 19 ท่านอาจจะแย้ง ว่า “กิง่ เหล่า นั ้น ได้
ทรงหัก ออกเสีย แล้ วก ็ เพื่อ จะได้ ต่ อก ง
ิ่ ข้า ไว้� 20 ถู กแล้ว เขาถู กห ัก ออกก็ เพราะเขา
ไม่ เชื่อ แต่ ที่ ท่านอยู่ ได้ ก็ เพราะความเชื่อ เท่านั ้น อย่า เย่อ หยิง่ ไปเลย แต่ จงเกรงกลัว
21 เพราะว่า ถ้า พระเจ้า มิ ได้ ทรงงดโทษกิง
่ เหล่านั ้ นที ่เป็ นก งิ่ เดิม ก็ เกรงว่า พระองค์ จะ
ไม่ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22 เหตุ ฉะนั ้นจงพิจารณาดู ทัง้ พระกรุ ณาและความเข้ม
งวดของพระเจ้า กับ คนเหล่านั ้ นที ่ หลงผิด ไปก็ ทรงเข้ม งวด แต่ สํา หรับท ่า นก็ ทรงพระ
กรุ ณา ถ้าท่านจะดํารงอยู่ในพระกรุ ณาของพระองค์นั้นต่อไป มิฉะนั ้นท่านก็จะถูกตัด
ออกเสียด้วย 23 ส่วนเขาทัง้ หลายด้วย ถ้าเขาไม่ดํารงอยู่ในความไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะ
ได้ รบ
ั การต่ อก ง
ิ่ เข้าไปใหม่ เพราะว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์ที่ จะทรงให้ เขาต่ อก งิ่ เข้า อีก ได้
24 เพราะว่า ถ้า พระเจ้า ทรงตัด ท่านออกจากต้น มะกอกป่ า ซึ่ง เป็ นต้น ไม้ ตามธรรมชาติ
และทรงนํามาต่อกงก
ิ่ ับต้นมะกอกเทศพันธุดี
์ ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอา
กิง่ เหล่านั ้น ซึ่งเป็ นกง
ิ่ เดิมมาต่อกง
ิ่ เข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด
25 เหตุฉะนั ้น พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทัง้ หลายเขลาในข้อความลึกลบน
ั ี้
เกลือกว่าท่านจะอวดรู ้ คือเรือ
่ งที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มีใจแข็งกระด้างไป จนถึง
พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน 26 และเมื่อเป็นดังนั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็จะได้
รับความรอด ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระผู้ชว
่ ยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิ โยน
และจะทรงกําจัดอธรรมให้สูญสิน
้ ไปจากยาโคบ 27 นี่ แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับ
เขาทัง้ หลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา� 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐนั ้น เขาเหล่านั ้นก
็ เป็น ศั ตรู เพื่อ ประโยชน์ ของพวกท่าน แต่ ถ้าว่า ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็
นที ่ รก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษ ของเขา 29 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกลับ พระทัย ในการที่
ได้ ทรงให้ ของประทานและทรงเรียกไว้ 30 ท่านทัง้ หลายเมื่ อก ่อ นมิ ได้ เชื่อ พระเจ้า แต่
บัดนี้ ได้รับพระกรุ ณาเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาเหล่านั ้นฉั นใด 31 บัดนี้ เขาเหล่านั ้
นก็มิได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้รบ
ั พระกรุ ณาโดยพระกรุ ณาที่ได้ประทานแก่ท่านทัง้ หลาย
32
ฉั นนั ้น เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะ
ได้ทรงพระกรุ ณาแก่เขาทัง้ หลายทุกคน 33 โอ พระปัญญาและความรอบรู ข
้ องพระเจ้า
นั ้น ลํ้า ลึก เท่าใด คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ และทางของพระองค์ ก็
34
เหลือที่ จะสืบเสาะได้ เพราะว่า ‘ใครเล่ารู จ
้ ักพระทัยขององค์ พระผู้เป็นเจ้า หรือใคร
14
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เล่าเป็ นที ่ปรึกษาพระองค์ 35 หรือใครเล่าได้ ถวายสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดแก่ พระองค์ ที่ พระองค์
จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขา� 36 เพราะสิง่ สารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์
และเพื่อพระองค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน

12
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต
พี่ น้ องทัง้ หลาย ด้วยเหตุ นี้ โดยเห็น แก่ ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้า
จึง วิงวอนท่านทัง้ หลายให้ ถวายตัว ของท่านแด่ พระองค์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ มี ชว
ิ
ี ต
อัน บริสุทธิ์ และเป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า ซึ่ง เป็นการปรนนิ บั ติ อัน สมควรของท่านทัง้
หลาย 2 อย่าทําตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่าน
จะได้ ทราบพระประสงค์ ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที ่ชอบพระทัย และอะไรดี ยอด
เยีย
่ ม
คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน
3 ข้าพเจ้า ขอกล่าวแก่ ท่านทัง
้ หลายทุก คน โดยพระคุณ ซึ่ง ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า
แล้ วว ่า อย่าคิด ถือ ตัว เกิ นที ่ ตนควรจะคิด นั ้น แต่ จงคิด ให้ถ่อมสุขุม สมกับ ขนาดความ
เชื่อ ที่ พระเจ้า ได้ ทรง โปรด ประทาน แก่ มนุษย์ ทุก คน 4 เพราะ ว่า ใน ร่างกาย อัน เดียว
นั ้น เรามี อวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั ้นๆมิ ได้ มี หน้าที่ เหมือนกัน ฉั นใด 5 พวกเรา
ผู้ เป็น หลายคนยัง เป็น กายอัน เดียวในพระคริสต์ และเป็น อวัยวะแก่ กัน และกัน ฉั น
นั ้น 6 และเราทุก คนมี ของประทานที่ ต่างกัน ตามพระคุณ ที่ ได้ ทรงประทานให้ แก่ เรา
คือ ถ้า เป็นการพยากรณ์ ก็ จงพยากรณ์ ตามกําลัง ของความเชื่อ 7 ถ้า เป็นการปรนนิ บั
ติ ก็ จงปรนนิ บั ติ ถ้า เป็นการสัง่ สอนก็ จงสัง่ สอน 8 ถ้า เป็นการเตือนสติ ก็ จงเตือนสติ
ถ้า เป็นการบริจาคก็ จงให้โดยเต็มใจ ผู้ ที่ ครอบครองก็ จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ ที่
แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี
1

คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน
จงให้ ความรัก ปราศจากมารยา จงเกลียดชัง สิง่ ที่ ชัว่ จงยึ ดม ัน
่ ในสิง่ ที่ ดี 10 จงรั
กก ัน ฉั น พี่ น้ อง ส่วนการที่ ให้ เกียรติ แก่ กัน และกัน นั ้น จงถือว่า ผู้ อ่น
ื ดี กว่า ตัว 11 อย่า
เกียจคร้านในการงาน จงมี จิ ตใจกระตือรือร้น จงปรนนิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 12 จง
ชื่นชมยินดี ในความหวัง จงอดทนต่อ ความยากลําบาก จงขะมักเขม้น อธิษฐาน 13 จง
ช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสน จงมีน้ําใจอัธยาศัยไมตรี 14 จงอวยพรแก่คนที่ข่มเหงท่าน
จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย 15 จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่
ร้องไห้ 16 จงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ตํ่าต้อย อย่า
ถือว่าตัวฉลาด
การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
17 อย่าทําชัว
่ ตอบแทนชัว่ แก่ ผู้หน่งึ ผู้ใดเลย ‘แต่ จงมุ่งกระทําสิง่ ที่ ซื่อสัตย์ในสายตา
ของคนทัง้ ปวง� 18 ถ้า เป็น ได้ คือ เรือ
่ งที่ ขึ้น อยู่ กั บท ่าน จงอยู่ อย่างสงบสุข กั บท ุกคน
19 ท่านผูเ้ ป็นทีร
่ ก
ั ของข้าพเจ้า อย่าทําการแก้แค้น แต่จงมอบการนั ้นไว้แล้วแต่พระเจ้า
จะทรงลงพระอาชญา เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “การแก้
แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง� 20 เหตุฉะนั ้น ถ้าศัตรู ของท่านหิว จงให้อาหาร
เขารับ ประทาน ถ้า เขากระหาย จงให้ น้ํา เขาดื่ม เพราะว่าการทํา อย่างนั ้น เป็นการสุม
ถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา� 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะท่านได้ แต่จงชนะความชัว่
ด้วยความดี
9
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คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผู้มีอาํ นาจ

1 ทุกคนจงยอมอยูใต้
่ บังคับของผูที
้ ่มีอาํ นาจ เพราะว่าไม่มีอํานาจใดเลยที่มิได้มาจาก

พระเจ้า และผู้ที่ ทรงอํานาจนั ้นพระเจ้าทรงแต่งตัง้ ขึ้น 2 เหตุ ฉะนั ้นผู้ใดก็ ตามที่ ขัดขืน
อํา นาจนั ้ นก ็ ขัดขืน ผู้ ซ่ึง พระเจ้า ทรงแต่ง ตัง้ ขึ้น และผู้ ที่ ขัดขืน นั ้น จะนํา พระอาชญามา
สู่ 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 ็
จงประพฤติ แต่ ความดี แล ้ วท ่านจะได้ รบ
ั การสรรเสริญ จากผู้ มี อํานาจนั ้น 4 เพราะว่า
ผู้ ครอบครองนั ้น เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า เพื่อ ให้ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ ถ้า ท่านทํา การชั ่
วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองนั ้นหาได้ ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของ
พระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชัว่ 5 เหตุฉะนั ้นท่าน
จะต้องอยูใ่ นบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิง่ เดียว แต่เพราะจิตที่สํานึ กผิด
และชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะว่าผู้มี
อํานาจนั ้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และปฏิบัติหน้าที่ นี้ อยู่ 7 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจง
ให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ ส่วยอากรควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น ภาษี ควร
จะให้ แก่ ผู้ ใด จงให้ แก่ ผู้ นั ้น ความยําเกรงควรจะให้ แก่ ผู้ ใด จงให้ แก่ ผู้ นั ้น เกียรติ ยศ
ควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง� ได้อย่างไร
อย่า เป็น หนี้ อะไรใคร นอกจากความรัก ซึ่ งม ี ต่อ กัน เพราะว่า ผู้ ที่ รัก คนอื่ นก ็ ทําให้
พระราชบัญญัติสําเร็จแล้ว 9 พระบัญญัติกล่าวว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่า
คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ อย่า โลภ� ทัง้ พระบัญญั ติ อื่นๆก็ รวมอยู่ ในข้อ นี้
คือ ‘ท่านจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� 10 ความรัก ไม่ ทํา อันตรายเพื่อนบ้านเลย
เหตุ ฉะนั ้น ความรัก จึง เป็ นที ่ ให้พระราชบัญญัติ สําเร็จ แล้ว 11 นอกจากนี้ ท่านควรจะรู ้
กาลสมัยว่า บัดนี้ เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้ว เพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั ้น
ใกล้ กว่า เวลาที่ เราได้ เริม
่ เชื่อ นั ้น 12 กลางคืน ล่วงไปมากแล้ว และรุ ง่ เช้า ก็ ใกล้ เข้า มา
เหตุฉะนั ้นเราจงเลิกการกระทําของความมืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธของความสว่าง
13 เราจงดําเนิ นชีวต
ิ ให้เหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่หยาบ
โลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน 14 แต่ท่านทัง้ หลายจงประดับตัวด้วยพระเยซู คริสต์เจ้า
และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บําเรอเนื้ อหนั ง เพื่อจะให้สําเร็จตามความปรารถนาของเนื้ อ
หนั งนั ้น
8

14

ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน
ส่วนคนที่ ยั งอ ่อนในความเชื่อ นั ้น จงรับ เขาไว้ แต่ มิใช่ เพื่อ ให้ โต้ เถียงกัน ในเรือ
่ ง
ความเชื่อที่ แตกต่างกันนั ้น 2 คนหนึ่ งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทัง้ นั ้น แต่อีกคนหนึ่ งที่ ยังอ
่อนในความเชื่ออยูก็
่ กินแต่ผักเท่านั ้น 3 อย่าให้คนทีก
่ ินนั ้นดูหมิน
่ คนที่ไม่ได้กิน และอย่า
ให้ คนที ่ มิได้ กิน กล่าวโทษคนที่ ได้ กิน เหตุ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดรับ เขาไว้แล้ว 4 ท่าน
เป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษผู้รับใช้ของคนอื่น ผู้รบ
ั ใช้คนนั ้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้ว
แต่ นายของเขา และเขาก็ จะได้ ดี แน่ นอน เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถให้เขาได้
5
ดีได้ คนหนึ่ งถือว่าวันหนึ่ งดีกว่าอีกวันหนึ่ ง แต่อีกคนหนึ่ งถือว่าทุกวันเหมือนกัน ขอ
1
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ให้ทุกคนมีความแน่ ใจในความคิดเห็นของตนเถิด 6 ผูที
้ ่ถือวันกถ
็ ือเพื่อถวายเกียรติแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ ไม่ถือวันก็ไม่ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่
กิ นก็กิน เพื่อถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้เป็น เจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้
ที่ มิได้กินก็มิได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และยังขอบพระคุณพระเจ้า
7 เพราะในพวกเราไม่มีผูใดมี
้
ชีวิตอยูเ่ พื่อตนเองฝ่ายเดียว และไม่มีผูใดตายเพื
้
่อตนเอง
8
ฝ่ายเดียว ถ้าเรามีชีวิตอยูก็
่ มีชีวิตอยูเ่ พื่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั ้นไม่วา่ เรามีชีวิตอยูห
่ รือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคนขององค์
9
พระผู้เป็นเจ้า เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิน
้ พระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมา
และทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของทัง้ คนตายและคนเป็น 10 แต่
ตัวท่านเล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพีน
่ ้ องของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึงดห
ู มิน
่ ้ อง
่ พีน
ของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลั งก์พิพากษาของพระคริสต์ 11 เพราะ
มี คํา เขียนไว้ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัสว ่า “เรามี ชีวิตอยู่ฉั นใด หัว เข่า ทุ กห ัว เข่า จะ
ต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า� ’ 12 ฉะนั ้นเราทุก
้ ทุกลน
คนจะต้องทูลเรือ
่ งราวของตัวเองต่อพระเจ้า
เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
แต่ จงตัดสินใจเสียดี กว่า คืออย่าให้ผู้
หน ่งึ ผู้ ใดวางสิง่ ซึ่ง ให้ สะดุด หรือ สิง่ ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ล้ม ลงไว้ต่อ หน้า พี่ น้ อง 14 ข้าพเจ้า รู ้
และปลงใจเชื่อ เป็น แน่ ในองค์ พระเยซู เจ้ าว่า ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดที่ เป็น มลทิน ในตัว เอง
เลย แต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิง่ ใดเป็นมลทิน สิ่งนั ้นก็เป็นมลทินสําหรับคนนั ้น 15 แต่ถ้าพี่น้อง
ของท่านไม่ สบายใจเพราะอาหารที่ ท่านกิน ท่านก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางแห่ง ความรัก
เสียแล้ว พระคริสต์ทรงสิน
้ ก็อย่าให้คนนั ้นพินาศเพราะอาหารที่ท่าน
้ พระชนม์เพื่อผูใด
กิน เลย 16 ฉะนั ้น อย่า ให้การดี ของท่านเป็ นที ่ ให้ เขาติ เตียนได้ 17 เพราะว่า อาณาจักร
ของพระเจ้านั ้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความ
ชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 ผู้ที่ ปรนนิ บัติพระคริสต์ ในการเหล่านั ้ นก็เป็ นที
่ พอพระทัย พระเจ้า และเป็ นที ่ พอใจของมนุษย์ ด้วย 19 เหตุ ฉะนั ้น ให้ เรามุ่ง กระทํา ใน
สิง่ ซึ่ง ทําให้ เก ิด ความสงบสุข แก่ กัน และกัน และสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ทําให้ เก ิด ความเจริญ
แก่ กัน และกัน 20 อย่า ทําลายงานของพระเจ้า เพราะเรือ
่ งอาหารเลย ทุ กสิ่ ง ทุก อย่าง
ปราศจากมลทินกจริ
็ ง แต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผูอื
้ ่นหลงผิด ก็มีความผิดด้วย
21 เป็ นการดีที่ จะไม่กินเนื้ อสัตว์หรือด่ ืมน้า
ํ องุน
่ หรือทําสิง่ ใดๆที่เป็นเหตุให้พี่น้ องสะดุด
22
หรือสะดุดใจหรือทําให้อ่อนกําลัง ท่านมีความเชื่อหรือ จงยึดไว้ให้มัน
่ ต่อพระพักตร์
พระเจ้า ผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิง่ ที่ตนเห็นชอบแล้วนันก
้ ็เป็นสุข 23 แต่ผู้ที่
ยังสงสัยอยู่นั ้น ถ้าเขากินก็จะถูกลงพระอาชญา เพราะเขามิได้กินด้วยความเชื่อ ทัง้ นี้
เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่มิได้กระทําด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้ สิน
้
13 ดังนั ้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกั นอีกเลย

15
จงอดทนในการประพฤติต่อพีน
่ ้ องที่ออ
่ นในความเชื่อ
พวกเราที่ มี ความเชื่อ เข้ม แข็ง ควรจะอดทนในข้อ เคร่ง หยุ มๆหยิมๆของคนที่ ออ
่ น
2
ในความเชื่อ และไม่ควรกระทําสิง่ ใดตามความพอใจของตัวเอง เราทุกคนจงกระทํา
ให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อนําประโยชน์ และความเจริญมาให้เขา 3 เพราะว่าพระคริสต์ ก็
1
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มิได้ทรงกระทําสิง่ ที่พอพระทัยพระองค์ ตามที่มีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘คําพูดเยาะเย้ยของ
บรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์�
คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน

4 เพราะว่าสิง
็ ียนไว้เพื่อสัง่ สอนเรา เพื่อเราจะได้มีความ
่ ที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั ้นกเข

หวัง โดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร ์ 5 ขอพระเจ้า แห่ง ความเพียรและ
ความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ําหนึ่ งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์ 6 เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะได้มีใจและปากพร้อมเพรียงกันสรรเสริญพระเจ้า ผู้เป็นพระบิดาของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 7 เหตุ ฉะนั ้นจงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกั บท
ี่ พระคริสต์ ได้ ทรงต้อนรับ เราทัง้ หลายเพื่อ พระเกียรติ ของพระเจ้า 8 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอบ
อกว่า พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็น ผู้ รับ ใช้สําหรับ พวกที่ เข ้าสุ หน ัต ในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความ
จริงของพระเจ้า เพื่อยืนยันถึงพระสัญญาเหล่านั ้ นที ่ได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษทัง้
หลาย 9 และเพื่อ ให้ คนต่างชาติ ได้ ถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพราะพระเมตตา
ของพระองค์ ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์� 10 และ
มี คํา กล่าวอี กว่า ‘ประชาชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงชื่นชมยินดี กับ ประชาชนของพระองค์�
11 แล้วยังมีคํากล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติ ทัง
้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
และให้ชนชาติทัง้ หลายยกย่องพระองค์� 12 และอิสยาห์กล่าวอีกว่า ‘รากแห่งเจสซีจะ
มา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติ ประชาชาติ ทัง้ หลายจะวางใจ
ในพระองค์� 13 ขอพระเจ้า แห่ง ความหวัง ทรงโปรดให้ท่า นบริบู รณ ์ ด้วยความชื่นชม
ยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 14 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เชื่อ แน่ ว่า ท่า นบริบู รณ ์ ด้วย
การดีและเปี่ ยมด้วยความรู ทุ
้ กอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย
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 ของ พระ เยซู คริสต์ ไป ยัง คน ต่าง ชาติ โดย รับ ใช้ ฝ่าย ข่าว ประเสริฐ ของ
พระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทัง้ หลายนั ้นจะได้เป็ นที่ชอบพระทัย คือเป็ นที่แยก
ตัง้ ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 เหตุฉะนั ้นในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีสิ่งที่จะอวดได้
ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้า 18 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างสิง่ ใดนอกจากสิง่ ซึ่งพระ
คริสต์ ได้ ทรงกระทํา โดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคําสอนและกิจการ เพื่อจะให้คนต่างชาติ
เชื่อ ฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ อน
ั ทรงฤทธิ์ ในฤทธิ์เดชแห่ง พระ
วิญญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ อย่างถ้วนถี่
ตัง้ แต่ กรุ งเยรู ซาเล็ มอ ้ อมไปยัง เมือ งอิล ลี ร คุ
ิ ม 20 อั นที ่ จร ิง ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้อย่าง
นี้ ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ ซ่ึงไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน เพื่อ
ข้าพเจ้า จะได้ ไม่ ก่อ ขึ้น บนรากฐานที่ คนอื่น ได้ วางไว้ ก่อนแล้ว 21 ตามที่ มี คํา เขียนไว้
ว่า ‘คนที ่ ไม่ เคยได้ รบ
ั คํา บอกเล่า เรือ
่ งพระองค์ ก็ จะได้ เห็น และคนที่ ไม่ เคยได้ ฟัง จะได้
เข้าใจ� 22 นี่ คือเหตุ ที่ ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาหาท่าน 23 แต่ เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้าไม่มีกิจ
ที่ จะต้องอยู่ ในแว่น แคว้น เหล่า นี้ ต่อ ไป ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาหลายปี แล ้ วท ี่ จะมา
หาท่าน 24 เมื่อ ข้าพเจ้า จะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้า จะแวะมาหาท่านทัง้ หลาย เพราะ
ข้าพเจ้า หวัง ว่า จะได้ พบท่านขณะที่ ไปตามทางนั ้น และเมื่อ ได้ รบ
ั ความบัน เทิง ใจกั บท
่า นทัง้ หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้า จะได้ ลาท่านไปตามทาง 25 ขณะนี้ ข้าพเจ้า จะขึ้น ไปยัง
15
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กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 26 เพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนี ย
และแคว้น อาคายาเห็น ชอบที่ จะถวายทรัพย์ ส่ง ไปให้ แก่ว ิ สุทธิ ชนที่ ยากจนในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 27 พวกศิษย์เหล่านั ้นพอใจที่จะทําเช่นนั ้นจริงๆและพวกเขาก็เป็นหนี้ วิสุทธิ
ชนเหล่า นั ้น ด้วย เพราะว่า ถ้า เขาได้ รบ
ั คนต่างชาติ เข ้า ส่วนในการฝ่ายจิต วิญญาณ ก็
เป็นการสมควรที่ พวกต่างชาติ นั้น จะได้ ปรนนิ บัติ ศิษย์ เหล่ านั ้น ด้วยสิง่ ของฝ่ายเนื้ อ
หนั ง 28 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ไป ส่ง ผล ทาน นั ้น มอบ ให้ แก่ พวก เขา เสร็จ เรียบร้อย
แล้ว ข้าพเจ้าก็ จะไปประเทศสเปนผ่านตําบลที่ ท่านอยู่นั ้น 29 และข้าพเจ้า รู แน่
้ ว่าเมื่อ
ข้าพเจ้า มาหาท่านนั ้น ข้าพเจ้า จะมาพร้อมด้วยพระพรอัน บริบู รณ ์ ของข่าวประเสริฐ
แห่งพระคริสต์ 30 พี่น้ องทัง้ หลาย โดยเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าและโดยเห็นแก่ความ
รักของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าจึงวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรน
เพื่อข้าพเจ้า 31 เพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นจากมือคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อ และเพื่อให้การ
ปรนนิ บัติ เนื่ องด้วยผลทานซึ่ง ข้าพเจ้า นํา ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ พอใจของวิ สุทธิ
ชน 32 เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดีและ
มี ความเบิก บานแจ่มใสที่ ได้ พบท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่ง สันติสุข จงสถิต อยู่ กั บท ่า
นทัง้ หลายเถิด เอเมน

16
การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ยิง่
ข้าพเจ้า ขอฝากน้ องสาวของเราไว้ กั บท ่าน คือ เฟบี ผู้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ในคริสตจักรที่
อยู่ เมืองเคนเครีย 2 ขอท่านรับ นางไว้ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามสมควรแก่ วิ สุทธิ ชน
และขอให้ ท่านช่วยนางในทุก สิง่ ที่ นางต้องการ เพราะนางได้ ชว
่ ยสงเคราะห์ คนหลาย
3
คนรวมทัง้ ข้าพเจ้า ด้วย ขอฝากความคิดถึง มายัง ปริสส ิล ลาและอาควิลลา ผู้ ร่วม
งานกับ ข้าพเจ้า ในพระเยซู คริสต์ 4 ผู้ ซึ่ง ได้ ยอมพลี ชี วิต ของเขาเพื่อ ป้องกัน ชีวต
ิ ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ เขาทัง้ สองและมิ ใช่ ข้าพเจ้า คนเดียว แต่ คริสตจักรทุก
แห่ง ของพวกต่างชาติ ก็ ขอบคุณ เขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึง มายัง คริสตจักร
ที่ อยู่ ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึง มายัง เอเปเนทัส ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ผู้ เป็น คน
แรกที่ เข ้า มาเชื่อ ในพระคริสต์ ในแคว้นอาคายา 6 ขอฝากความคิดถึง มายัง มารีย์ผู้ ได้
ตรากตรําทํางานหนั กเพื่อเราทัง้ หลาย 7 ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิ คัสกับยูนีอั
สผ ู้ เป็น ญาติ ของข้าพเจ้า และได้ ถู กจองจํา ร่วมกับ ข้าพเจ้า เขาเป็น คนมีช่อ
ื เสียงดี ใน
หมู่ อัครสาวก ทัง้ ได้ อยู่ ในพระคริสต์ ก่อนข้าพเจ้า ด้วย 8 ขอฝากความคิด ถึง มายั งอ ัม
พลี อส
ั ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 9 ขอฝากความคิด ถึง มายั งอ ู รบานั สผ ู้
ร่วมงานกับเราในพระคริสต์ และมายังสทาคิสที่รก
ั ของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความคิดถึง
มายังอาเป็ลเลสผู้เป็ นที่พอพระทัยของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัว
เรือนของอาริสโทบูลัส 11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้า ขอฝาก
ความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนารซิสสัสที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 12 ขอฝากความ
คิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความ
คิดถึง มายัง เปอร์ซิ สที่รก
ั ผู้ ได้ ปฏิบัติ งานมากมายฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 ขอฝาก
ความคิดถึง มายัง รู ฟั สผ ู้ ที่ ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และมารดาของเขา
และมารดาข้าพเจ้า ด้วย 14 ขอฝากความคิดถึง มายัง อาสิ นคร ีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส
ปัท โรบัส เฮอร์มาส และบรรดาพี่ น้องที่ อยู่ กับ เขาเหล่า นั ้น 15 ขอฝากความคิดถึง มา
1
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ยัง ฟี โลโลกัส ยู เลีย และเนเรอัสกั บน ้ องสาวของเขาและโอลิมปัส กับ บรรดาวิสุทธิชน
ที่ อยู่กับคนเหล่านั ้น 16 จงต้อนรับกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักร
ของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลายด้วย 17 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
จึง ขอวิงวอนท่าน ให้ สังเกตดู คนเหล่านั ้ นที ่ ก่อ เหตุ ทะเลาะวิวาทก ัน และทําให้ คนอื่น
หลงไป ซึ่ง เป็นการผิด คํา สอนที่ ท่านทัง้ หลายได้ เรียนมา จงเมิน หน้า จากคนเหล่า นั ้น
18 เพราะว่าคนเหล่านั ้นไม่ ได้ ปรนนิ บัติพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้าของเรา แต่ ได้
ปรนนิ บัติท้องของตัวเอง และได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคําดีคําอ่อนหวาน 19 การซึ่ง
ท่านทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟั งก ็ เลื่องลือ ไปถึง คนทัง้ ปวงแล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ี ความยินดี เพราะ
ท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเป็น คนฉลาดฝ่ายการดี และให้เป็น คน
โง่ฝ่ายการชัว่ 20 ไม่ ช้า พระเจ้า แห่ง สันติสุข จะทรงปราบซาตานให้ยบ
ั เยินลงใต้ ฝ่าเท้า
ของท่านทัง้ หลาย ขอพระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท
่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน 21 ทิ โมธีผู้ ร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ลู สิ อัส ยาโสน และโสสิ ปาเท
อร์ บรรดาญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส
ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ขอฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
23 กายอัส เจ้าของบ้านผู้ เลี้ยงดู ข้าพเจ้า และเป็ น ผู้ บํารุ ง คริสตจักรทัง
้ หมดฝากความ
คิดถึง มายัง ท่าน เอรัส ทัส สมุห บัญชี ของเมือง และควารทัส ซึ่ง เป็น พี่ น้องฝากความ
คิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 24 ขอพระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
จงอยู่กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน 25 บัดนี้ จงถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ์
สามารถให้ ท่านทัง้ หลายตั ้ งม ัน
่ คง ตามข่าวประเสริฐ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ประกาศนั ้น และ
ตามที่ได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ ตามการเปิดเผยข้อความอันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้
ตัง้ แต่ สร้างโลก 26 แต่ มาบ ัด นี้ ได้ เปิด เผยให้ ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีร ข
์ องพวก
ศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดํารงถาวรได้ ทรงบัญญัติ ไว้ ได้เปิดเผยออกให้
ประชาชาติ ทัง้ ปวงเห็น แจ้ง เพื่อ เขาจะได้ เชื่อ 27 โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี มี แด่
พระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญู แต่ องค์ เดียว สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน [เข ียนถึง ชาวโรมจาก
เมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี ผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเคนเครีย�
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เปาโลได้ ประกาศที่ เมืองโคริน ธ์เป็น เวลา 18 เดือน และได้ ตัง้ คริสตจักรที่ นั ่น ท่าน
ได้ไปเยีย
่ มพวกเขา “เป็นครัง้ ที่สาม� (2 คร 13:1) เปาโลได้เขียนหนั งสือ 1 โครินธ์จาก
เมืองเอเฟซัสในต้นปีค�ศ� 57 ก่อนเทศกาลเพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)
เมืองโคริน ธ์ อยู่ ทางทิศ ตะวัน ตกจากกรุ ง เอเธนส์ ประมาณ 80 กิโลเมตร ในสมัย
เปาโล เมือง โค ริน ธ์ มี พลเมือง ประมาณ 400,000 คน และ เป็น เมือ งอันดั บท ี่ 4 ใน
อาณาจักรโรมัน และเป็น ศูนย์กลางสําหรับ การนมัสการรู ป เคารพ หลัง จากที่ เปาโล
ไปตัง้ คริสตจักรที่ เมืองโครินธ์แล้ว ท่านได้ไปอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเอเฟซัส มี ผู้ อาว ุโสบางคนจากคริสตจักรเมืองโคริน ธ์ได้ ไป
หาท่าน และเล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์
จดหมายฉบั บน ี้ ส่วนใหญ่ เก ี่ย วกับ ปัญหาในชีวต
ิ คริสเตียนและปัญหาในคริสตจักร
ท้องถิน
่ คือ การแตกแยกกัน การฟ้อ งกั นที ่ ศาล การรับ ประทานอาหารที่ ถวายแก่ รู ป
เคารพแล้ว การรับพิธีศีลมหาสนิ ท ผู้สอนเท็จ การสมรสและการหย่าร้างกัน การพูด
ภาษาต่างๆและการเป็นขึ้นมาจากความตาย
จดหมายฉบั บน ี้ มี สาระที่ สําคัญ 3 ประการคือ คํา สอนว่า พระคัมภีร ได้
์ รับ การดลใจ
จากพระเจ้า (2:9-14) คําสอนเกี่ยวกับความรัก (13) และคําสอนเกี่ยวกับการเป็นขึ้น
มาจากความตาย (15)
ผู้รบ
ั ใช้ที่รับการแยกตัง้ ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
เปาโล ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง เรียก ให้ เป็ นอ ัค รสา วก ของ พระ เยซู คริสต์ ตามพ ระ
ประสงค์ของพระเจ้า และโสสเธเนสผูเ้ ป็นพีน
่ ้ องของเรา 2 เรียน คริสตจักรของพระเจ้า
ที่เมืองโครินธ์ ผูได้
้ รับการชําระให้บริสุทธิแล
์ ้วในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียก
ให้ เป็ นว ิ สุทธิชน ด้วยกั นก ับ คนทัง้ ปวงในทุก ตําบลที่ ออกพระนามพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของ
เราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด 4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ใน เรือ
่ ง ท่าน ทัง้ หลาย เสมอ เพราะ พระคุณ ของ พระเจ้า ซึ่ง ทรง
ประทานแก่ ท่านทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์ 5 เพราะท่านทัง้ หลายพรัง่ พร้อมด้วยทุก
สิง่ ทุกอย่างโดยพระองค์ คือพร้อมด้วยวาจาและความรู ทุ
้ กอย่าง 6 ด้วยว่าพยานเรือ
่ ง
พระคริสต์นั้นเป็ นที่รบ
ั รองแน่ นอนในพวกท่านแล้ว 7 เพื่อว่าท่านทัง้ หลายจึงมิได้ขาด
ของประทานเลย ในขณะที่ ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา 8 พระองค์ จะทรงให้ท่านมัน
่ คงอยู่จนถึง ที่สุด เพื่อ ให้ท่านปราศจากที่ ติ ใน
วันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ได้ทรง
เรียกท่านให้ สัมพันธ์ สน ิ ทกับ พระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา
1

การแตกแยกในคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอนท่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ขอ ให้ ท่าน เห็น พร้อม กัน ใน ทาง วาจา และ ไม่ มี การ แตกแยก กัน
ระหว่างพวกท่าน แต่ขอให้ท่านเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอย่าง
10
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เดียวกัน 11 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า คนในครอบครัว ของนางคะโลเอได้ เล่า เรือ
่ ง
ของท่านให้ ข้าพเจ้า ฟัง ว่า เก ิ ดม ี การทุ่ม เถียงกัน ในระหว่างพวกท่าน 12 ข้าพเจ้า จึง
หมายความว่า พวกท่านต่างก็ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เปาโล� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น
ศิษย์ อ ปอลโล� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เคฟาส� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ พระคริสต์�
13 พระคริสต์ แบ่งออกเป็ นหลายองค์ แล้วหรือ เขาได้ ตรึงเปาโลเพื่อท่านทัง
้ หลายหรือ
ท่านได้รบ
ั บัพติศมาในนามของเปาโลหรือ 14 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ามิ
ได้ให้บัพติศมาแก่ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดในพวกท่าน เว้นแต่คริสปัสและกายอัส 15 ดังนั ้น จึงไม่มี
ผู้ใดกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าได้ทําพิธบั
ี พติศมาในนามของข้าพเจ้าเอง 16 ข้าพเจ้าได้ให้บัพ
ติศมาแก่ครอบครัวของสเทฟานั สด้วย แต่นอกจากคนเหล่านั ้นแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ
ว่าข้าพเจ้า ได้ ให้บัพ ติศ มาแก่ ผู้ ใดอีกบ ้าง 17 เพราะว่า พระคริสต์ มิได้ ทรงใช้ข้าพเจ้า ไป
เพื่อ ให้ เขารับ บัพ ติศ มา แต่ เพื่อ ให้ ประกาศข่าวประเสริฐ แต่ มิใช่ ด้วยชัน
้ เชิง ฉลาดใน
การพูด เกรงว่าเรือ
่ งกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิเดช
์
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 ‘เรา
จะทําลายสติ ปัญญาของคนมี ปัญญา และจะทําให้ความเข้าใจของคนที่ เข ้า ใจสูญ สิน
้
ไป� 20 คนมีปัญญาอยู่ที่ไหน บัณฑิตอยู่ที่ไหน นั กโต้ปัญหาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหน พระเจ้า
มิ ได้ ทรงกระทํา ปัญญาของโลกนี้ ให้ โฉดเขลาไปแล้ว หรือ 21 เพราะตามเรือ
่ งที่ เป็น
พระสติ ปัญญาของพระเจ้า แล้ว โลกจะรู จ
้ ัก พระเจ้า โดยปัญญาไม่ ได้ พระเจ้า ทรงพอ
พระทัย ที่ จะช่วยคนที่ เชื่อ ให้ รอดโดยการเทศนาที่ โง่เขลานั ้น 22 ด้วยว่า พวกยิว เรียก
ร้องหมายสําคัญ และพวกกรีก เสาะหาปัญญา 23 แต่ พวกเราประกาศเรือ
่ งพระคริสต์
ผู้ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขนนั ้น อัน เป็น สิง่ ที่ ให้พวกยิว สะดุด และพวกกรีก ถือว่า เป็น เรือ
่ ง
24
โง่ แต่สําหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั ้น ทัง้ พวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่า พระคริสต์
ทรงเป็น ฤทธานุ ภาพและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้า ยั
งมป
ี ัญญายิง่ กว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงั เข้มแข็งยิง่ กว่า
กําลังของมนุษย์ 26 พีน้
่ องทัง้ หลาย จงพิจารณาดูว่า พวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมา
นั ้นเป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิ ยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอาํ นาจ มีน้อยคนที่
มีตระกูลสูง 27 แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อจะทําให้คนมีปัญญา
อับอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้คนที่แข็งแรงอับอาย
28 พระเจ้าได้ทรงเลือกสิง
่ ที่โลกถือว่าตํ่าต้อย และสิง่ ที่ถูกดูหมิน
่ ทัง้ ทรงเลือกสิง่ เหล่า
นั ้นซึ่งยังมได้
ิ เกิดเป็นตัวจริงด้วย เพื่อจะได้ทําลายสิง่ ซึ่งเป็นตัวจริงอยูแล้
่ ว 29 เพื่อมให้
ิ
30
เนื้ อหนั งใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้ โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์
เพราะพระเจ้าทรงตัง้ พระองค์ ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตัง้ ไว้ และการ
ไถ่โทษ สําหรับเราทัง้ หลาย 31 เพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้
เป็นเจ้า�
18

2
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของ

พระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย ด้วยถ้อยคํา อัน ไพเราะหรือด ้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้า
ตัง้ ใจว่าจะไม่แสดงความรู เ้ รือ
่ งใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรือ
่ งพระเยซูคริสต์ และ
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การที่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขน 3 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ก็ อ่อนกําลัง มี ความกลัว และตัว สัน
่ เป็ นอ ัน มาก 4 คํา พูด และคํา เทศนาของข้าพเจ้า
ไม่ใช่ คํา ที่ เกล ี้ ยกล่อ มด้วยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ เป็น คํา ซึ่ง ได้ แสดงพระวิญญาณ
และพระเดชานุภาพ 5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ ได้ อาศัยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่
อาศัยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า 6 เรากล่าวถึงเรือ
่ งปัญญาในหมู่คนที ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ จริง
แต่ มิใช่ เรือ
่ งปัญญาของโลกนี้ หรือ เรือ
่ งปัญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี้ ซึ่ง จะ
เสื่อมสูญ ไป 7 แต่ เรากล่าวถึง เรือ
่ งพระปัญญาของพระเจ้า ซึ่ง เป็น ข้อ ลึ กลับ คือ พระ
ปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศี แก่
เรา 8 ไม่มีอํานาจครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้รู จั
้ กพระปัญญานั ้น เพราะว่าถ้ารู แล
้ ้วจะมิ
ได้เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสง่าราศีตรึงไว้ที่กางเขน
พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
ดัง ที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘สิ ่ง ที่ ตาไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และไม่ เคยได้ เข ้า ไปในใจมนุษย์
คือสิง่ ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รก
ั พระองค์� 10 พระเจ้าได้ทรงสําแดง
สิง่ เหล่านั ้นแก่เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยัง่ รู ทุ
้ ก
11
สิง่ แม้เป็นความลํ้าลึกของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผูใดหยั
้
ง่ รู ได้
้ เว้น
แต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั ้นเองฉั นใด พระดําริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยัง่ รู ได้
้ เว้น
แต่ พระวิญญาณของพระเจ้า ฉั น นั ้น 12 เราทัง้ หลายจึง ไม่ ได้ รับ วิญญาณของโลก แต่
ได้ รับ พระวิญญาณซึ่ง มาจากพระเจ้า เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ รู ถึ
้ ง สิง่ ต่างๆที่ พระเจ้า ได้
13
ทรงโปรดประทานแก่ เรา คือ สิง่ เหล่านั ้ นที ่ เราได้ กล ่าวด้วยถ้อยคํา ซึ่ งม ิ ใช่ ปัญญา
ของมนุษย์ สอนไว้ แต่ ด้วยถ้อยคํา ซึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ ทรงสัง่ สอน ซึ่ง เปรียบ
เทียบสิง่ ที่ อยู่ฝ่ายจิต วิญญาณกับ สิง่ ซึ่ง เป็น ของจิต วิญญาณ 14 แต่ มนุษย์ธรรมดาจะ
รับ สิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ของพระวิญญาณแห่ง พระเจ้า ไม่ ได้ เพราะเขาเห็ นว ่า เป็น สิง่ โง่
เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิง่ เหล่านั ้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิต
วิญญาณ 15 แต่ มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกตสิง่ สารพัดได้ แต่ ไม่มีผู้ใดจะรู จ
้ ักใจคน
16
นั ้น ได้ เพราะว่า ‘ใครเล่า รู จ
้ ัก พระทัย ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะแนะนํา สัง่ สอน
พระองค์ได้� แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์
9

3
การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ
1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกบท
ั ่านเหมือนพูดกับผูที
้ ่อยูฝ่
่ ายจิตวิญญาณ
แล้ว ได้ แต่ ต้องพู ดก ั บท ่านเหมือนคนที่ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เหมือ นกั บท ่านเป็น ทารกใน
พระคริสต์ 2 ข้าพเจ้า เลี้ยงท่านด้วยนํ้านมมิ ใช่ ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่า เมื่ อก ่อนนั ้น
ท่านยัง ไม่ สามารถรับ และถึง แม้ เดีย
๋ วนี้ ท่านก็ ยงั ไม่ สามารถ 3 ด้วยว่า ท่านยัง อยู่ ฝ่าย
เนื้ อหนั ง เพราะว่าเมื่อท่านยังอิจฉากัน โต้เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ได้อยูฝ่
่ าย
4
เนื้ อ หนั ง หรือ และไม่ ได้ ดําเนิ น ตามมนุษย์ สาม ัญ ดอกหรือ เพราะเมื่อ คนหนึ่ ง กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ ของเปาโล� และอีก คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ ของอ
ปอลโล� ท่านทัง้ หลายมิได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งหรือ
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทําการร่วมกัน
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5 เปาโลคือผู้ใด

อปอลโลคือผู้ใด เขาเป็นผู้รับใช้มาแจ้งให้ท่านทัง้ หลายเชื่อ ตามซึ่ง
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ทุก คน 6 ข้าพเจ้า ได้ ปลูก อปอลโลได้ รดนํ้า
แต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโต 7 เพราะฉะนั ้น คนทีป
่ ลูกและคนที่รดนํ้าไม่สําคัญอะไร แต่
พระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้ เติบโตนั ้น ต่างหากที่ สําคัญ 8 ดัง นั ้น คนที่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ก็
เป็นพวกเดียวกัน แต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการที่ตนได้กระทําไว้ 9 เพราะว่า
เราทัง้ หลายเป็น ผู้ รว่ มทํา การด้ว ยกั นก ับ พระเจ้า ท่านทัง้ หลายเป็น ไร่นาของพระเจ้า
และเป็นตึกของพระเจ้า

พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว
โดยพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ วางราก
ลงแล้ว เหมือนนายช่างผู้ ชํานาญ และอีก คนหนึ่ งก ็ มาก ่อ ขึ้น ขอทุก คนจงระวัง ให้ดี ว่า
เขาจะก่อ ขึ้น มาอย่างไร 11 เพราะว่า ผู้ ใดจะวางรากอื่ นอ ีก ไม่ ได้ แล้ว นอกจากที่ วางไว้
แล้วคือพระเยซูคริสต์ 12 แล้วบนรากนั ้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย
ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน
13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวันนั ้นจะให้เห็นได้ชัดเจน
เพราะว่า จะเห็น ชัด ได้ ด้วยไฟ ไฟนั ้น จะพิ สู จน ์ ให้ เห ็ นการงานของแต่ละคนว่า เป็น
อย่างไร 14 ถ้า การงานของผู้ ใดที่ ก่อ ขึ้น ทนอยู่ ได้ ผู้ นั ้ นก ็ จะได้ ค่า ตอบแทน 15 ถ้า การ
งานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั ้ นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือน
ดังรอดจากไฟ
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า
16 ท่านทัง
้ หลายไม่รูหรื
้ อว่าท่านเป็นวห
ิ ารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้า
สถิตอยู่ในท่าน 17 ถ้าผู้ใดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้นั ้น เพราะ
วิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิและท่
านทัง้ หลายเป็นวิหารนั ้น
์
10

การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
อย่า ให้ ผู้ ใดหลอกลวงตัว เอง ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านคิด ว่า ตัว เป็น คนมี ปัญญาตาม
หลัก ของยุ คน ี้ จงให้ ผู้ นั ้น ยอมเป็น คนโง่จึง จะเป็น คนมี ปัญญาได้ 19 เพราะว่า ปัญญา
ของโลกนี้ เป็นความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วยมีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระองค์ทรงจับ
คนที่ มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง� 20 และยังมีอีกว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบ
ความคิดของคนมีปัญญาว่าเป็นเพียงแต่ ไร้สาระ� 21 เหตุ ฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์
ขึ้นอวด ด้วยว่าสิง่ สารพัดเป็นของท่านทัง้ หลาย 22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก
ชีวต
ิ ความตาย สิ่งในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ในอนาคต สิ่งสารพัดนั ้นเป็นของท่านทัง้ หลาย
23 และท่านทัง
้ หลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า
18

4

หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า
ให้ ทุ กคนถือว่า เราเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์ และเป็น ผู้ อารัก ขาสิง่ ลึ กล ับ ของ
พระเจ้า 2 ยิง่ กว่า นี้ ฝ่าย ผู้ อารักขา เหล่า นั ้น ต้อง เป็น คน ที่ สัตย์ ซื่อ ทุก คน 3 สําหรับ
ข้าพเจ้าการที่ท่านทัง้ หลายหรือมนุษย์ผูใดจะตั
้
ดสินตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรือ
่ ง
4
เล็ก น้ อย ถึง แม้ ข้าพเจ้า เองก็ มิได้ ตัดสิน ตัว ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ไม่ รู ้ ว่า ข้าพเจ้า
มี ความผิด สถานใด ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ พ้น การพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัว
1
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ข้าพเจ้า คือ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า 5 เหตุ ฉะนั ้น ท่าน อย่า ตัดสิน สิง่ ใด ก่อน ที่ จะ ถึง เวลา
จนกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา พระองค์ จะทรงเปิด เผยความลั บท ี่ ซ่อนอยู่ ใน
ความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทัง้ ปวงด้วย เมื่อนั ้นทุกคน
จะได้ รบ
ั คํา ชมเชยจากพระเจ้า 6 พี่ น้ องทัง้ หลาย สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ ข้าพเจ้า ได้ นํา มากล่าว
เปรียบเทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล ก็เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อให้ท่าน
ทัง้ หลายเรียนแบบของเรา มิให้ยกย่องคนหนึ่ งคนใดเกินกว่าที่ เขียนบอกไว้แล้ว มิ ให้
ยกคนหนึ่ งคนใดข่มผู้อื่น 7 ผู้ใดเล่ากระทําให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรที่ท่านมิ
ได้รับมา ก็เมื่อท่านได้รบ
ั มา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย 8 ท่าน
ทัง้ หลายอิม
่ ีแล้วหนอ ท่านได้ครองเหมือนกษั ตริย์โดยไม่มีเรา
่ หนําแล้วหนอ ท่านมังม
ร่วมด้วยแล้ว หนอ ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายได้ ข้น
ึ ครองจริงๆเพื่อ เรา
จะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ

9 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตัง
้ เราผู้เป็นอัครสาวกไว้ในที่สุดปลาย

เหมือน
ผู้ ที่ ได้ ถู กปรับ โทษให้ ถึง ตาย เพราะว่า โลกคือ ทัง้ ทูต สวรรค์ และมนุษย์ มองดู เราด้วย
ความพิศวง 10 เราทัง้ หลายเป็น คนเขลาเพราะเห็น แก่ พระคริสต์ และท่านทัง้ หลาย
เป็น คนมี ปัญญาในพระคริสต์ เราทัง้ หลายมี กําลัง น้ อยแต่ ท่านทัง้ หลายมี กําลัง มาก
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 เมื่อ ถู กด ่า เราก็ อวยพร เมื่อ ถูก ข่มเหงเราก็ ทนเอา 13 เมื่อ ถูก ใส่
ร้ายเราก็ อ้อนวอน เรากลายเป็น เหมือนกากเดนของโลกและเหมือนราคี ของสิง่ สาร
พัดจนถึงบัดนี้ 14 ข้าพเจ้ามิได้เขียนข้อความเหล่านี้ เพื่อจะให้ท่านได้อาย แต่เขียนเพื่อ
เตือนสติ ในฐานะที่ ท่านเป็น ลูก ที่รก
ั ของข้าพเจ้า 15 เพราะในพระคริสต์ ถึง แม้ ท่านมี
ครู สัก หมื่น คนแต่ ท่านจะมี บิ ดาหลายคนก็ หามิได้ เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า
ได้ให้กําเนิ ดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐ 16 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทําตามอย่าง
ข้าพเจ้า 17 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ทิโมธีลูกที่รก
ั ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคนสัตย์ซ่ ือใน
องค์ พระผู้เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื่อนําท่านให้ระลึกถึงแบบการประพฤติ ของข้าพเจ้า
ในพระคริสต์ ตามที่ ข้าพเจ้า สอนอยู่ ในทุก คริสตจั กร 18 แต่ บางคนทํา ผยองราวกับ
ข้าพเจ้า จะไม่ มาหาท่าน 19 แต่ ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด ข้าพเจ้า จะมาหาท่าน
ในไม่ ชา้ นี้ และข้าพเจ้าจะหยังด
่ ู มิใช่ถ้อยคําของคนที่ ผยองเหล่านั ้นแต่ จะหยังด
่ ูฤทธิ์
20
อํานาจของเขา เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามิใช่เรือ
่ งของคําพูดแต่เป็นเรือ
่ งฤทธิ์
เดช 21 ท่านจะเอาอย่างไร จะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่าน หรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วย
ความรักและด้วยใจอ่อนสุภาพ

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
มี ข่าวเล่า ลือ ว่า ในพวกท่านมี การผิด ประเวณี และการผิด ประเวณี นั ้น ถึง แม้ ใน
พวกต่างชาติ ก็ ไม่มี เลย คือ เรือ
่ งมี วา่ คนหนึ่ ง ได้ เอาภรรยาของบิดามาเป็น ภรรยาของ
ตน 2 และพวกท่านยัง ผยองแทนที่ จะเป็น ทุกข์ เป็ นร ้อน ที่ จะตัด คนที่ กระทํา ผิด เช่น
นี้ ออกเสีย จากพวกท่าน 3 แม้ว ่า ตัว ข้าพเจ้า ไม่ ได้ อยู่ กับ พวกท่าน แต่ ใจของข้าพเจ้า ก็
อยูด้
่ วย ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทําผิดเช่นนั ้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยูด้
่ วย
4 ในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของเรา เมื่อ ท่านทัง
้ หลายประชุม
1
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กัน และใจของข้าพเจ้า ร่วมอยู่ ด้วย พร ้ อมทัง้ ฤทธิ์ เดชของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเรา 5 พวกท่านจงมอบคนนั ้น ไว้ให้ ซาตานทําลายเนื้ อ หนั ง เสีย เพื่อ ให้ จิ ต
วิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้า
ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ

6 การที่ท่านอวดอ้างนั ้นไม่ดีเลย ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเชื้อขนมเพียงนิ ดเดียวย่อมทําให้แป้

งดิบฟู ทังก
้ ้อน 7 ดังนั ้นจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้ เป็นแป้ งดิบก้อนใหม่เหมือน
ขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา ได้ ถู กฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว
8 เหตุ ฉะนั ้นให้เราถือปั สกานั ้น มิใช่ด้วยเชื้อเก่าหรือด้วยเชื้อของความชัว
่ ช้าเลวทราม
แต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อคือความจริงใจและความจริง 9 ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่าน
ว่า อย่าคบกับคนที่ล่วงประเวณี 10 แต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ ที่เป็นคนล่วงประเวณี
คนโลภ คนฉ้ อโกง หรือ คนถือ รู ป เคารพ ข้าพเจ้า มิ ได้ ห้ามเสียที เดียวเพราะว่าถ้า ห้าม
อย่างนั ้นแล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้
เราควรแยกตัวจากพีน
่ ้ องคริสเตียนที่กําลังดํารงชีวต
ิ อยูใ่ นความบาป

แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียน บอก ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใด ได้ ชื่อ ว่า เป็น พี่ น้ อง แล้ว แต่ ยัง ล่วง
ประเวณี เป็นคนโลภ เป็นคนถือรู ปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี้เมา หรือเป็นคน
ฉ้ อโกง อย่า คบกับ คนอย่างนั ้น แม้ จะกิน ด้วยกั นก ็ อย่า เลย 12 ไม่ใช่ หน้าที่ ของข้าพเจ้า
ที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายในมิใช่หรือ 13 ส่วน
คนภายนอกนั ้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั ้นจงกําจัดคนชัว่ ช้านั ้นออกจาก
พวกท่านเสียเถิด
11

6
คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
ในพวกท่านมี ผู้ ใดหรือ ถ้า เป็น ความกับ คนอื่น จะอาจไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คน
อธรรม และไม่ไปว่าต่อหน้าวิสุทธิชน 2 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และ
ถ้า พวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่ สมควรจะพิพากษาความเรือ
่ งเล็ก น้ อยที่สุด หรือ
3 ท่านไม่ รู หรื
้ อว่า เราจะต้องพิพากษาพวกทูตสวรรค์ ถ้าเช่นนั ้นจะยิง่ เป็นการสมควร
สักเท่าใดที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรือ
่ งของชีวตน
ิ ี้ 4 ฉะนั ้นถ้าพวกท่านเป็นความ
กันเรือ
่ งชีวตน
ิ ี้ ท่านจะตัง้ คนที่คริสตจักรนับถือน้ อยที่สุดให้ตัดสินหรือ 5 ข้าพเจ้ากล่าว
ดังนี้ ก็ เพื่อ ให้ ท่านละอายใจ ในพวกท่านไม่ มี สัก คนหนึ่ ง หรือ ที่ มี สติ ปัญญาสามารถ
ชําระความระหว่างพี่ น้ อง 6 แต่ พี่ น้ องกับ พี่ น้องต้องไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คนที่ ไม่ เชื่อ
อย่างนั ้น หรือ 7 เหตุ ฉะนั ้น เพราะพวกท่านไปเป็น ความกัน บัดนี้ ท่านก็ ตกจากระดั บท ี่
ควรแล้ว ทําไมท่านจึง ไม่ ทนต่อ การร้ายซึ่ง เขาทํา แก่ ท่าน ทําไมท่านจึง ไม่ ยอมถูก โกง
8 แต่ท่านเองกลับทําร้ายกัน และโกงกันในระหว่างพวกพีน
่ ้ องของท่านเอง
1

ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตัง้ ไว้ และได้รบ
ั ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า คนอธรรมจะไม่ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า เป็น มรดก อย่า หลง
เลย คนล่วงประเวณี คนถือรู ปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิ สัยเหมือนผูห
้ ญิงหรือคน
ที่เป็นกะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนขีเมา
้
คนปากร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักร
ของพระเจ้าเป็นมรดก 11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั ้น แต่ท่านได้รบ
ั
ทรงชําระแล้ว และได้ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่พระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราได้
ทรงตัง้ ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซู เจ้า 12 ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้
9

1 โครินธ์ 6:13

244

1 โครินธ์ 7:11

แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทําได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอม
อยูใต้
่ อํานาจของสิง่ ใดเลย
จงหนี จากการล่วงประเวณี
อาหารมี ไว้ สํา หรั บท ้อง และท้องก็ สําหรับ อาหาร แต่ พระเจ้า จะทรงให้ ทัง้ ท้อง
และอาหารสิน
้ สูญไป แล้วร่างกายนั ้นไม่ได้มีไว้สําหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สําหรับ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า มี ไว้สําหรับร่างกาย 14 พระเจ้า ได้ ทรงชุบ ให้
องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะทรงชุบให้เราทัง้ หลายเป็นขึ้นมาใหม่
โดยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ด้วย 15 ท่านไม่รูหรื
้ อว่า ร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระ
คริสต์ เมื่อเป็นเช่นนั ้น จะให้ข้าพเจ้าเอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็นอวัยวะของหญิง
แพศยาได้หรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนที่ผูกพันก
ับหญิงแพศยาก็เป็นกายอันเดียวกันกับหญิงนั ้น เพราะพระองค์ได้ตรัสว่า ‘เขาทัง้ สอง
จะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 17 แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็ นอันเดียวกั
นกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ 18 จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี ความบาปทุก
อย่างที่ มนุษย์กระทํานั ้นเป็นบาปนอกกาย แต่ คนที ่ล่วงประเวณี นั ้นทําผิดต่อร่างกาย
ของตนเอง
13

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

19 ท่านไม่ รู หรื
้ อว่า

ร่างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่
ในท่าน ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั จากพระเจ้า ท่านไม่ ใช่ เจ้ าของตั วท ่านเอง 20 พระเจ้า ได้ ทรงซื้อ
ท่านไว้แล้วตามราคา เหตุ ฉะนั ้นท่านจงถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าด้วยร่างกายของ
ท่าน และด้วยจิตวิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า

7
คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน

แล ้ว เรือ
่ งที่ พวกท่านเขียนมาถึง ข้าพเจ้า นั ้น ขอตอบว่า การที่ ผู้ ชายไม่ ยุ ่ง เกี่ยว
กับ ผู้ หญิง เลยก็ ดี แล้ว 2 แต่ เพื่อ ป้องกัน การล่วงประเวณี ผู้ ชายทุก คนควรมี ภรรยา
เป็น ของตนและผู้ หญิง ทุก คนมี สามี เป็น ของตน 3 สามี พึง ประพฤติ ต่อ ภรรยาตาม
ควร และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกัน 4 ภรรยาไม่มีอํานาจเหนื อ
ร่างกายของตน แต่ สามี มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของภรรยา ทํานองเดียวกัน สามี ไม่มี
อํานาจเหนื อ ร่างกายของตน แต่ ภรรยามี อาํ นาจเหนื อ ร่างกายของสามี 5 อย่า ปฏิเสธ
การอยู่ รว่ มกัน เว้น แต่ ได้ ตกลงกัน เป็นการชัว่ คราว เพื่ ออ ุ ทิศ ตัว ในการถือ อดอาหาร
และการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมาอยู่รว่ มกันอีก เพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทําผิด เพราะ
ตัว อดไม่ ได้ 6 ข้าพเจ้า กล่าวเช่น นี้ โดยได้ รั บอน ุญาต มิใช่ เป็น พระบัญชา 7 ข้าพเจ้า
ปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้า
เหมาะกับตัว คนหนึ่ งได้รบอย
ั
่างนี้ และอีกคนหนึ่ งได้รบอย
ั
่างนั ้น 8 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้า
ขอกล่าวแก่คนทีย
่ งั เป็นโสดและพวกแม่ม่ายว่า การที่เขาจะอยูเ่ หมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว
9 แต่ถ้าเขายัง
้ ใจไม่ได้ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสียกดี
็ กว่ามีใจเร่าร้อนด้วย
กามราคะ 10 ส่วนคนที่ แต่ งงานแล้ว ข้าพเจ้า ขอสัง่ มิใช่ ข้าพเจ้า สัง่ เอง แต่ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาทิง้ สามี 11 แต่ถ้านางทิง้ สามีไปอย่าให้นางไปมีสามี
ใหม่ หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่า และขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลย
1
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(องค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพี่
น้ องคนใดมีภรรยาที่ ไม่เชื่อและนางพอใจที่ จะอยู่กับสามี สามีก็ ไม่ควรหย่านาง 13 ถ้า
หญิง คนใดมี สามี ที่ ไม่ เชื่อ และสามี พอใจที่ จะอยู่ กับ นาง นางก็ ไม่ ควรหย่า สามี นั้น เลย
14 ด้วยว่า สามี ที่ ไม่ เชื่อ นั ้น ได้ รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิทางภรรยา
และภรรยาที่ ไม่ เชื่
์
อก็ได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิทางสามี
มิฉะนั ้นลูกของท่านก็เป็นมลทิน แต่บัดนี้ ลูก
์
15
เหล่านั ้นก็บริสุทธิ์ แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อจะแยกไป ก็จงให้เขาไปเถิด เรือ
่ งเช่นนี้ ไม่จําเป็
นที่พี่น้ องชายหญิงจะผูกมัดให้จําใจอยู่ด้วยกัน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่
อย่างสงบ 16 โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่
โอ ท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้

จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่
แต่ ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงประทานฐานะแก่ แต่ ละคนอย่างไร เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าได้ทรงเรียกให้เขามาแล้ว ก็ให้เขาดํารงอยู่ในฐานะนั ้น ข้าพเจ้าขอสัง่ ให้คริสตจักร
ทัง้ หมดทํา ตามดัง นั ้น 18 มี ชายคนใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขาได้ ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต
แล้ว หรือ อย่า ให้ เขากลับ เป็น เหมือนคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต หรือม ี ชายคนใดที่ พระเจ้า
ทรงเรียกเมื่อ เขามิ ได้ เข ้าสุ หน ัต หรือ อย่า ให้ เขาเข้า สุ หน ัต เลย 19 การเข้า สุ หน ัต ไม่
สําคัญอะไร และการไม่เข้าสุ หนัตไม่สําคัญอะไร แต่การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า
นั ้น สําคัญ 20 ให้ ทุ กคนอยู่ ในฐานะที่ เขาอยู่ เมื่อ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น 21 พระเจ้า ทรง
เรียกท่านเมื่อ ยัง เป็น ทาสอยู่ หรือ ก็ อย่า กระวนกระวายเพราะการเป็น ทาสนั ้น แต่ ถ้า
ท่านสามารถไถ่ ตัว ออกได้ ก็ ควรไถ่ ดี กว่า 22 เพราะผู้ ใดที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเรียก
เมื่อ ยัง เป็น ทาสอยู่ ผู้ นั ้น เป็น เสรีชนขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เช่น เดียวกัน คนที่ รบ
ั การ
ทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชน คนนั ้นเป็นผูรั
้ บใช้ของพระคริสต์ 23 พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล
้วตามราคา อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย 24 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านทุกคนดํารงอยู่ใน
ฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรียก ก็ให้ผู้นั ้นอยูก
่ ับพระเจ้าในฐานะนั ้น
17

คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย
แล ้ว เรือ
่ งหญิง สาวพรหมจารีนั ้น ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ พระบัญชาจากองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า แต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นผูได้
้ รับพระเมตตาจากองค์พระผูเ้ ป็น
26
เจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ ฉะนั ้นเพราะเหตุความยากลําบากที่มีอยู่ในเวลานี้ ข้าพเจ้าเห็
นว่า ทุ กคนควรจะอยู่อย่างที่ เขาอยู่เดีย
๋ วนี้ 27 ท่านมี ภรรยาแล้ว หรือ อย่าหาช่องที่ จะ
หย่าภรรยาเลย ท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหาภรรยาเลย 28 ถ้าท่านจะแต่งงาน
ก็ไม่มความผิ
ี
ด และถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มความผิ
ี
ด แต่คนทีแต่
่ งงาน
นั ้นคงจะต้องยุง่ ยากลําบากในฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ ข้าพเจ้าปรารถนาที่ จะให้ท่านพ้นจาก
ความยุง่ ยากนั ้น 29 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สัน
้ มากแล้ว ตัง้ แต่นี้
ไปให้คนเหล่านั ้ นที่มีภรรยาดําเนิ นชีวต
ิ เหมือนกับไม่มีภรรยา 30 และให้คนที ่เศร้าโศก
เป็น เหมือนกับ มิ ได้ เศร้า โศก และผู้ ที่ ชื่นชมยินดี ให้ ได้ เป็น เหมือนกับ มิ ได้ ชื่นชมยินดี
และผู้ที่ ซื้อก็ให้ดําเนิ นชีวต
ิ เหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิเหนื
ออะไรเลย 31 และคนที่
์
ใช้ของโลกนี้ ให้เป็นเหมือนกับมิได้ใช้อย่างเต็มที่ เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี้ กําลัง
ล่วงไป 32 ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านพ้น จากความสาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ ไม่มี ภรรยาก็
สาละวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะทําสิง่ ซึ่งเป็ นที่พอพระทัยองค์พระผู้
เป็น เจ้า 33 แต่ คนที ่ มี ภรรยาแล้ วก ็ สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ที่ พอใจ
25
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ของภรรยา 34 มีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรรยาและสาวพรหมจารี หญิงที่ยงั ไม่
แต่ งงานก็ สาละวนในการงานขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้ เป็นคนบริสุทธิ์ทัง้ กาย
และจิตใจ แต่ หญิง ที่ มี สามี แล้ว ก็ สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ซึ่ง เป็ นที
่ พอใจของสามี 35 ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้ ก็ เพื่อ เป็น ประโยชน์ ของท่าน มิใช่ จะเอาบ่วงบาศ
คล้องท่านแต่ เพื่อ ความเป็น ระเบียบ ให้ ท่านปฏิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า โดยปราศจาก
ใจสองฝัก สองฝ่าย 36 แต่ ถ้า ชายใดคิด ว่า เขาปฏิ บั ติ ต่อ สาวพรหมจารีของเขาอย่าง
สมควรไม่ ได้ และถ้า หญิง นั ้ นม ี อายุ ผ่านวัย หนุ่ม สาวแล้ว และต้องทํา อย่างใดอย่าง
หนึ่ งก ็ ให้ เขาทํา ตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย เขาไม่ ได้ ทํา ผิด สิง่ ใด 37 แต่ ชาย
ใดที่ ตัง้ ใจแน่ว แน่ และเห็นว ่า ไม่ มี ความจําเป็น แต่ เขาบังคับ ใจตนเองได้ และตัง้ ใจว่า
จะให้ หญิง นั ้น เป็น พรหมจารีต่อ ไป เขาก็ กระทํา ดี แล้ว 38 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดที่ ให้ หญิง นั ้น
แต่งงานก็ทําดีอยู่ แต่ผูที
้ ่ไม่ให้แต่งงานก็ทําดีกว่า 39 ตราบใดที่สามียังมชี
ี วิตอยู่ ภรรยา
ก็ ต้องอยู่ กับ สามี ตามกฎหมาย แต่ ถ้า สามี ตาย นางก็เป็ นอ ิ สระจะแต่งงานกับ ชายใด
ก็ ได้ ตามใจ ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าเท่านั ้น 40 แต่ ตามความเห็นของข้าพเจ้าก็ เห็นว่าถ้า
นางอยู่ คนเดียวจะเป็นสุข กว่า และข้าพเจ้า คิด ว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิต
อยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้าด้วย

8
อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ
แล ้ว เรือ
่ งของที่ เขาบูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เราทัง้ หลายทราบแล้ วว ่า เราทุก คนต่าง
ก็ มี ความรู ้ ความรู นั
้ ้น ทําให้ ลําพอง แต่ ความรัก เสริม สร้างขึ้น 2 ถ้า ผู้ ใดถือว่า ตัว รู สิ
้ ่ง
3
ใดแล้ว ผู้ นั ้น ยัง ไม่ รู ้ตามที่ ตนควรจะรู ้ แต่ ถ้า ผู้ ใดรัก พระเจ้า พระองค์ ก็ ทรงรู จ
้ ัก ผู้
4
นั ้น ฉะนั ้น เรือ
่ งการกิน อาหารที่ เขาได้ บูชาแก่ รู 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
ต่างๆในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่ เขาเรียกว่า “พระ� (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและ
เจ้า มาก� 6 แต่ ว่า สําหรับ พวกเรานั ้ นม ี พระเจ้า องค์ เดียวคือ พระบิดา และสิง่ สารพัด
ทัง้ ปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์
เดียว และสิง่ สารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็ เป็นมาโดยพระองค์ 7 มิใช่ว่าทุก
คนมีความรู อย่
้ างนี้ เพราะมีบางคนมีจิตสํานึ กผิดชอบเรือ
่ งรู ปเคารพว่า เมื่อได้กินอา
หารนั ้ นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่ รู ปเคารพจริงๆ และจิตสํานึ กผิดชอบของเขายังอ่อนอ
ยู่จึงเป็นมลทิน 8 อาหารไม่เป็นเครือ
่ งที่ทําให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เรา
ก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่กิน เราก็ไม่ขาดอะไร 9 แต่จงระวัง อย่าให้เสรีภาพของ
ท่านนั ้น ทําให้คนที ่ ออ
่ นในความเชื่อ หลงผิด ไป 10 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดเห็น ท่านที่ มี ความ
รู เอนกายลงรั
้
บประทานในวิหารของรู ปเคารพ จิ ตสํานึ ก ผิดชอบที่ ออ
่ นของคนนั ้น จะ
11
ไม่เหิมขึ้นทําให้เขาบังอาจกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพนั ้นหรือ โดยความรู ข
้ องท่าน
พี่น้ องที่ มีความเชื่ออ่อน ซึ่งพระคริสต์ ได้ ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขา จะต้องพินาศ
ไป 12 เมื่อท่านทําผิดเช่นนั ้นต่อพวกพี่น้ อง และทําร้ายจิตสํานึ กผิดชอบที่ออ
่ นของเขา
ท่านก็ได้ทําผิดต่อพระคริสต์ 13 เหตุฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้ องของข้าพเจ้า
หลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้ อสัตว์อีกต่อไป เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พีน้
่ องต้อง
หลงผิดไป
1
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เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
ข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นอ ัค รสาวกหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ มี เสรีภาพหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็ นพระ
เยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทัง้ หลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าใน
องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ 2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็ นอัครสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้าก็
ยัง คงเป็ นอ ัค รสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือ ตราตํา
แหน่ งอัครสาวกของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า 3 ถ้าผู้ใดสอบสวนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ จะบอกว่า 4 เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะกิน และดื่ม หรือ 5 เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะพาพี่ น้องซึ่ง เป็น
ภรรยาไปไหนๆด้วยกัน เหมือนอย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ องชายขององค์ พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าและเคฟาสหรือ 6 เฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
ก
์
ทํางานหาเลี้ยงชีพ
1

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น
ใครบ้างที่ เป็น ทหารไปในการศึก สงคราม และต้องกิน เสบียงของตัว เอง หรือ ใคร
บ้างที่ ทํา สวนปลูก ต้ นอง ุ่น และมิ ได้ กิน ผลองุน
่ ในสวนนั ้น หรือ ใครบ้างที่ เลี้ยงสัตว์
8
และมิ ได้ กิน นํ้านมของฝูง สัตว์ นั ้น ข้าพเจ้า กล่าวอย่างนี้ ตามอย่างมนุษย์ หรือ พระ
ราชบัญญัติมิได้ กล่าวอย่างนี้ เหมือนกันหรือ 9 เพราะว่าในพระราชบัญญัติ ของโมเสส
เขียนไว้ว่า ‘อย่า เอาตะกร้า ครอบปากวัว เมื่ อม ัน กําลัง นวดข้าวอยู�
่ พระเจ้า ทรงเป็น
10
ห่วงวัว หรือ หรือ พระองค์ ได้ ตรัส เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้ จร ิง คํา นั ้น ท่าน
เขียนไว้เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย ให้ คนที ่ ไถนาไถด้วยความหวัง ใจ และให้ คนที ่
นวดข้าวนวดด้วยความหวัง ใจว่า จะได้ ประโยชน์ ตามที่ เขาหวัง 11 ถ้า เราได้ หว่านของ
สําหรับ จิต วิญญาณให้ แก่ ท่าน แล ้ วจะมากไปหรือ ที่ เราจะเกี่ยวของสําหรับ เนื้ อ หนั ง
จากท่าน 12 ถ้า คนอื่ นม ี สิทธิ์ที่ จะได้ รับ ประโยชน์ จากท่าน เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะได้ รบ
ั ยิง่
กว่า เขาอีก หรือ ถึง กระนั ้น เราก็ มิได้ ใช้ สิทธิ์ นี้ เลย แต่ ยอมทนทุกข์ ยากสารพัด เพื่อ
เรา จะ ไม่ เป็ นอ ุป สรร ค ขัด ขวาง ข่าว ประเสริฐ ของ พระ คริสต์ 13 ท่าน ไม่ รู ้ หรือ ว่า คน
ที่ ปรนนิ บัติ เรือ
่ งสิง่ บริสุทธิ ์ ก็ กิน อาหารของพระวิ หาร และคนปรนนิ บั ติ ที่ แท่น บูชา
ก็ รบ
ั ส่วนแบ่ง จากแท่ นบู ชาน น
ั ้ 14 ทํานองเดียวกัน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงบัญชา
ไว้ ว่า คนที ่ ประกาศข่าวประเสริฐ ควรได้ รบ
ั การเลี้ยงชี พด ้วยข่าวประเสริฐ นั ้น 15 แต่
ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิเหล่
านี้ เลย ที่ข้าพเจ้าเขียนเรือ
่ งนี้ ก็มิใช่เพื่อจะให้เขากระทําอย่าง
์
นั ้น แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ยอมตายเสีย ดี กว่า ที่ จะให้ ผู้ ใดทําลายเกียรติ อัน นี้ ของ
ข้าพเจ้า 16 เพราะถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั ้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวด
ได้ เพราะจํา เป็ นที ่ ข้าพเจ้า จะต้องประกาศ ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ ประกาศข่าวประเสริฐ วิบั ติ
จะเกิด แก่ ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้า ข้าพเจ้า ประกาศอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้า ก็ จะได้ บําเหน็ จ
แต่ ถ้า กระทํา การประกาศนั ้น โดยฝืน ใจ ก็ ยัง เป็นการที่ ทรงมอบหน้าที่ ประกาศข่าว
ประเสริฐ ไว้ ให้ ข้าพเจ้า กระทํา 18 แล ้ วอะ ไร เล่า จะ เป็น บําเหน็ จ ของ ข้าพเจ้า คือ เมื่อ
ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ โดยไม่
คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่
าวประเสริฐนั ้นอย่างเต็มที่
์
7

เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ

19 เพราะถึงแม้วา
่ ข้าพเจ้ามิได้อยูในบั
่
งคับของผู้ใด

ข้าพเจ้าก็ยงั ยอมตัวเป็นทาสคน
ทัง้ ปวงเพื่อ จะได้ ชนะใจคนมากยิง่ ขึ้น ต่อ พวกยิว ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือนยิว เพื่อ
จะได้ พวกยิว ต่อ พวกที่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนคนอยู่ ใต้ พระราช
บัญญัติ เพื่อ จะได้ คนที ่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ นั ้น 21 ต่อ คนที่ อยู่ นอกพระราชบัญญั ติ
20
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ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือนคนนอกพระราชบัญญั ติ เพื่อ จะได้ คนที ่ อยู่ นอกพระราชบัญญั
ติ นั ้น (แต่ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ นอกพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า แต่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ
แห่ งพระคริสต์� 22 ต่อ คนอ่อนแอ ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือนคนอ่อนแอ เพื่อ จะได้ คน
อ่อนแอ ข้าพเจ้า ยอมเป็น คนทุก ชนิ ด ต่อ คนทัง้ ปวง เพื่อ จะช่วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดย
ทุกวิถีทาง 23 ข้าพเจ้าทําอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนกั
บท ่านในข่าวประเสริฐ นั ้น 24 ท่านไม่ รู หรื
้ อว่าคนเหล่านั ้ นที ่ วงิ่ แข่ งก ัน ก็ วิงด
่ ้ว ยกัน ทุก
25
คน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั ้นจงวิง่ เพื่อชิงรางวัลให้ได้ ฝ่ายนั กกีฬา
ทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระทําอย่างนั ้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึง
ร่วงโรยได้ แต่เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย 26 ดังนั ้นส่วนข้าพเจ้าวิง่
แข่ง อย่างนี้ โดยมี เป้า หมาย ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างนี้ ไม่ใช่ อย่างนั ก มวยที่ ชกลม 27 แต่
ข้าพเจ้า ระงับ ความปรารถนาฝ่ายเนื้ อ หนั ง ให้ อยู่ ใต้ บังคับ เพราะเกรงว่า โดยทางหนึ่ ง
ทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

10

การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครือ
่ งเตือนใจของคริสตจักร
ยิง่ กว่านี้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเรา
ทัง้ สิน
้ ได้อยู่ใต้เมฆ และได้ผ่านทะเลไปทุกคน 2 ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้า
ส่วนกับ โมเสสทุก คน 3 และได้ รบ
ั ประทานอาหารฝ่ายจิต วิญญาณอัน เดียวกัน ทุก คน
4 และได้ ด่ ื มน ้า
ํ ฝ่ายจิต วิญญาณอัน เดียวกัน ทุก คน เพราะว่า เขาได้ ด่ื มน้าํ ซึ่ง ไหลออก
มาจากศิลาฝ่ายจิต วิญญาณที่ ติ ดตามเขามา ศิ ลาน ัน
้ คือ พระคริสต์ 5 แต่ ถึง กระนั ้ นก ็
ดีมีคนส่วนมากในพวกนั ้ นที ่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อน
กลาดในถิน
่ งเตือนใจพวกเรา ไม่ ให้
่ ทุ รก ัน ดาร 6 แล ้ว เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึง เป็น เครือ
เรามี ใจโลภปรารถนาสิง่ ที่ ชว
ั ่ เหมือนเขาเหล่า นั ้น 7 ท่านทัง้ หลายอย่า นั บถือ รู ป เคารพ
เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา ตามที่ มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ประชาชนก็ นั่งลง
กิน และดื่ม แล้ว ก็ ลุ กขึ้น เล่น สนุ กก ัน� 8 อย่า ให้ เรากระทํา ล่วงประเวณี เหมือนอย่าง
ที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้วก็ล้มลงตายในวันเดียวสองหมื่นสามพันคน 9 อย่า
ให้ เราลองดี พระคริสต์ เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ว ก็ ต้องพินาศ
ด้วยงู ร้าย 10 ท่านทัง้ หลายอย่า บ่น เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ บ่น แล้ว ก็ ต้อง
พินาศด้วยองค์ เพชฌฆาต 11 แต่ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่านี้ จึงได้ บังเกิดแก่ เขาเพื่อเป็น
ตัวอย่าง และได้ บันทึก ไว้เพื่อ เตือนสติ เราทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง กําลัง อยู่ในกาลสุด ปลายของ
แผ่นดินโลก 12 เหตุฉะนั ้นคนที่คิดว่าตัวเองมัน
่ คงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลวว
ั ่าจะล้มลง
13 ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนื อจากการทดลองซึ่งเคยเกิ ดกับมนุษย์
ทัง้ หลาย แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์ ซื่อ พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ท่านต้องถูก ทดลองเกิน กว่า ที่
ท่านจะทนได้ แต่ เมื่อ ท่านถูก ทดลองนั ้น พระองค์ จะทรงโปรดให้ ท่านมี ทางที่ จะหลีก
เลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ 14 พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านจงหลีก
15
เลี่ยงเสีย จากการนั บถือ รู ป เคารพ ข้าพเจ้า พู ดก ั บท ่า นอย่างพู ดก ับ คนที่ มี ปัญญา
ท่านจงพิจารณาถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น

16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั ้นเป็นทีทํ
่ าให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของ

พระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั ้นเป็ นที ่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระ
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คริสต์ มิใช่หรือ 17 แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน เราก็ ยงั เป็นขนมปั งก้อนเดียวและเป็
นร ่า งกายเดียว เพราะว่า เราทุก คนรับ ประทานขนมปั งก ้อนเดียวกัน 18 จงพิจารณา
ดู พวกอิสราเอลตามเนื้ อ หนั ง คนที ่ รบ
ั ประทานของที่ บูชาแล้ วน ัน
้ ก็ มี ส่วนร่วมในแท่
19
นบู ชานันม
้ ิใช่หรือ ถ้าอย่างนั ้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไร รู ปเคารพนั ้นศั กดิ์สิทธิ์
หรือ เครือ
่ งบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั ้นเป็นของศักดสิ
ิ์ ทธิหรื
่ ง
์ อ 20 แต่ข้าพเจ้าว่า เครือ
บูชาที่ พวกต่างชาติ ถวายนั ้น เขาถวายบูชาแก่ พวกปิศาจ และไม่ ได้ ถวายแด่ พระเจ้า
ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาให้ ท่านมี ส่วนร่วมกับ พวกปิศาจ 21 ท่านจะดื่ม จากถ้วยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปิศาจด้วยไม่ได้ ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าและที่ โต๊ะของพวกปิศาจด้วยก็ ไม่ ได้ 22 เราจะยัว่ ยุให้องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิมากกว่
าพระองค์หรือ
์
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั้น เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทํา
สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ง จะทําให้เจริญ ขึ้น 24 อย่า ให้ผู้ ใดเห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว
แต่ จงเห็น แก่ ประโยชน์ ของคนอื่น 25 ทุ กสิ่ ง ที่ เขาขายตามตลาดเนื้ อ นั ้ นร ับ ประทาน
ได้ ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสํานึ กผิดชอบ 26 เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับสรรพสิง่
ในโลกนั ้นเป็นขององค์ พระผู้เป็นเจ้า� 27 ถ้าคนที่ ไม่มีความเชื่อจะเชิญท่านไปในงาน
เลี้ยงและท่านเต็มใจไป สิ่งที่เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทานก็รบ
ั ประทานได้ ไม่ต้องถามอะไรโดย
เห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด ชอบ 28 แต่ ถ้า มี ใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขาถวายแก่ รู ปเคารพ
แล้ว� ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่ คนที ่บอกนั ้นและเพราะเห็นแก่ ใจสํานึ กผิด
ชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่ นดิน โลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็น ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า �
29 ข้าพเจ้า มิ ได้ หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของท่าน แต่ หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของ
คนที่ บอกนั ้น ทําไมใจสํานึ ก ผิด ชอบของผู้ อ่น
ื จะต้องมาขัด ขวางเสรีภาพของข้าพเจ้า
เล่า 30 เพราะถ้า ข้าพเจ้า รับ ประทานโดยพระคุ ณ ทําไมเขาติ เตียนข้าพเจ้า เพราะสิง่
ที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอบพระคุณ แล้ว เล่า 31 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านจะรับ ประทาน จะดื่ม หรือ จะ
ทํา อะไรก็ ตาม จงกระทํา เพื่อ 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 แต่เห็นแก่ประโยชน์ ของคนทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้
23

11

“ชายเป็นศีรษะของหญิง�
1 ท่านทัง
้ หลายก็จงปฏิบติ
ั ตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบติ
ั ตามอย่าง
2
พระคริสต์ พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอชมท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้ ระลึก ถึง
ข้าพเจ้าทุกประการ และท่านได้รก
ั ษากฎที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่าน 3 แต่ข้าพเจ้าใคร่
ให้ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า พระคริสต์ ทรงเป็น ศีรษะของชายทุก คน และชายเป็น ศีรษะ
ของหญิง และพระเจ้า ทรงเป็น พระเศียรของพระคริสต์ 4 ชายทุก คนที่ กําลัง อธิษฐาน
หรือ พยากรณ์ โดยคลุม ศีรษะอยู่ ก็ ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ 5 แต่ หญิง ทุก คนที่ กําลัง
อธิษฐานหรือ พยากรณ์ ถ้า ไม่ คลุม ศีรษะ ก็ ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ เพราะเหมือนกับ
ว่า นางได้ โกนผมเสีย แล้ว 6 เพราะถ้า ผู้ หญิง ไม่ ได้ คลุม ศีรษะ ก็ ควรจะตัดผมเสีย แต่
ถ้าการที่ผู้หญิงจะตัดผมหรือโกนผมนั ้นเป็นสิง่ ที่น่าอับอาย จงคลุมศีรษะเสีย 7 เพราะ
การที่ ผู้ ชายไม่ สมควรจะคลุม ศีรษะนั ้น ก็ เพราะว่า ผู้ชายเป็น พระฉายาและสง่า ราศี
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8 เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจาก
ของพระเจ้า ส่วนผูห
้ ญิงนั ้นเป็นสง่าราศีของผูชาย
้
ผู้ หญิง แต่ ได้ ทรงสร้างผู้ หญิง จากผู้ ชาย 9 และไม่ ได้ ทรงสร้างผู้ชายไว้สําหรับ ผู้ หญิง
10 ด้วยเหตุนี้เอง ผูหญิ
แต่ทรงสร้างผูห
้ ญิงไว้สําหรับผูชาย
้
้ งจึงควรจะเอาสัญญลักษณ์
แห่งอํา นาจนี้ คลุม ศีรษะ เพราะเห็น แก่ พวกทูต สวรรค์ 11 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ในองค์ พระผู้
เป็น เจ้า ผู้ ชายก็ ต้องพึ่ง ผู้ หญิง และผู้ หญิ งก ็ ต้องพึ่ง ผู้ ชาย 12 เพราะว่า ผู้ หญิง นั ้น ทรง
สร้างมาจากผู้ชายฉั นใด ต่อมาผู้ชายก็ เกิดมาจากผู้หญิงฉั นนั ้น แต่ สิ ่งสารพัดก็มี มา
จากพระเจ้า 13 ท่านทัง้ หลายจงตัดสินเองเถิดว่า เป็นการสมควรหรือไม่ที่ผู้หญิงจะไม่
คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า 14 ธรรมชาติ เองไม่ได้ สอนท่านหรือว่า ถ้าผู้ชายไว้
ผมยาวก็เป็ นที ่ น่า อายแก่ ตัว 15 แต่ ถ้า ผู้ หญิง ไว้ผมยาวก็ เป็น สง่าราศี แก่ ตัว เพราะว่า
ผมเป็น สิง่ ที่ ประทานให้ แก่ เขาเพื่อ คลุม ศีรษะ 16 แต่ ถ้า ผู้ ใดจะโต้ แย้ง เราและคริสต
จักรของพระเจ้าไม่รบ
ั ธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น

พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า

แล ้ว ในการให้ คํา สัง่ ต่อ ไปนี้ ข้าพเจ้า ชมท่านไม่ ได้ คือ ว่าการประชุม ของท่านนั ้
นม ัก จะได้ ผลเสีย มากกว่า ผลดี 18 ประการแรกข้าพเจ้า ได้ ยิ นว ่า เมื่อ ท่านประชุม คริ
สตจั กรนน
ั ้ มี การแตกก๊กแตกเหล่าในพวกท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมี ความจริงอยู่
19
บ้าง เพราะจะต้องมี การขัด แย้ งก ัน บ้างในพวกท่าน เพื่อ คนฝ่ายถูก ในพวกท่าน
จะได้ ปรากฏเด่น ขึ้น 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม พร้อมกัน นั ้น ท่านจึง ประชุม รับ ประ
ทานเป็ นที ่ ระลึก ถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ได้ 21 เพราะว่า เมื่อ ท่านรับ ประทาน บ้างก็ รบ
ั
22
ประทานอาหารของตนก่อนคนอื่น บ้างก็ยงั หิวอยู่ และบ้างก็เมา อะไรกันนี่ ท่านไม่
มี เรือนที่ จะกิน และดื่ม หรือ หรือ ว่า ท่านดู ห มิ่นคร ิสตจักรของพระเจ้า และทําให้ คนที
่ ขัดสนได้ รบ
ั ความอับอาย จะให้ ข้าพเจ้า ว่า อย่างไรแก่ ท่าน จะให้ ชมท่านหรือ ในเรือ
่ ง
นี้ ข้าพเจ้า จะไม่ ขอชมท่านเลย 23 เพราะว่า เรือ
่ งซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้กั บท ่านแล้ วน ัน
้
ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั จากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ ในคื นที ่ เขาทรยศพระเยซู เจ้ านั ้น พระองค์
ทรงหยิบขนมปัง 24 ครัน
้ ขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด นี่
เป็น กายของเรา ซึ่ง หัก ออกเพื่อ ท่านทั้ง หลาย จงกระทํา อย่างนี้ ให้ เป็ นที ่ ระลึก ถึง
เรา� 25 เมื่อ รับ ประทานแล้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรั
สว ่า “ถ้วยนี้ คือ พันธสัญญาใหม่ ด้วยโลหิต ของเรา เมื่อ ท่านดื่ม จากถ้วยนี้ เวลาใด
จงดื่มให้เป็นที ่ระลึกถึงเรา� 26 เพราะว่าเมื่อท่านทัง้ หลายกินขนมปังนี้ และดื่มจาก
ถ้วยนี้ เวลาใด ท่านก็ ประกาศการวายพระชนม์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์
จะเสด็จ มา 27 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
อย่างไม่ สมควร ผู้ นั ้ นก ็ ทํา ผิด ต่อ พระกายและพระโลหิต ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 28 ขอ
ให้ ทุ กคนพิจารณาตนเอง แล ้วจึ งก ิ นขนมปัง และดื่ม จากถ้วยนี้ 29 เพราะว่า คนที่ กิน
และดื่มอย่างไม่สมควร ก็กินและดื่มเพื่อนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง เพราะมิได้พินิจดู
พระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
17

ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย

30 ด้วยเหตุ นี้ พวกท่านหลายคนจึ งอ ่อ นกํา ลัง และป่ วยอยู่ และที่ ล่วงหลับ ไปแล้ วก ็ มี

มาก 31 เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32 แต่เมื่อองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์ ทรงตี สอนเรา เพื่ อม ิ ให้ เราถูก พิพากษาลงโทษ
ด้วยกั นก ับ โลก 33 พี่ น้ องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุ นี้ เมื่อ ท่านมาร่วมประชุม รับ ประทาน
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อาหารนั ้น จงคอยซึ่งกันและกัน 34 ถ้ามีใครหิวก็ให้เขากิ นที ่บ้านเสี ยก่อน เพื่อเมื่อมา
ประชุม กัน ท่านจะได้ ไม่ ถู กพิพากษาลงโทษ ส่วนเรือ
่ งอื่นๆนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า มาข้าพเจ้า
จะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน เข้าใจ เรือ
่ ง ของ ประทาน ฝ่าย จิต
วิญญาณนั ้น 2 ท่านรู ้แล ้ วว ่า แต่ ก่อนท่านยัง เป็น คนไม่ เชื่อ นั ้น ท่านถูก ชักนํา ให้ หลง
ไปนั บถือ รู ป เคารพซึ่ง พูด ไม่ ได้ ตามแต่ ท่านจะถูก นํา ไป 3 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง บอก
ท่านทัง้ หลายให้ทราบว่า ไม่มีผูใดซึ
้
่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะเรียกพระเยซู
ว่า ผูที
้ ่ถูกสาปแช่ง และไม่มีผูใดอาจพู
้
ดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า นอกจากผูที
้ ่
พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 4 แล้วของประทานนั ้นมต
ี ่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์
เดียวกัน 5 งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน 6 กิจกรรมมีต่างๆ
กัน แต่ มี พระเจ้า องค์ เดีย วกั นที ่ ทรงกระทํา สารพัด ในทุก คน 7 การสําแดงของพระ
วิญญาณนั ้ นมีแก่ ทุ กคนเพื่อประโยชน์ ร่วมกัน 8 ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทาน
ให้ คนหนึ่ งม ี ถ้อยคํา ประกอบด้วยสติ ปัญญา และให้ อี กคนหนึ่ งม ี ถ้อยคํา อัน ประกอบ
ด้วยความรู ้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 9 และให้อีกคนหนึ่ งมความเชื
ี
่อ แต่
เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน และให้ อี กคนหนึ่ งม ี ความสามารถรักษาคนป่วย
ได้ แต่ เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 10 และให้ อี กคนหนึ่ ง ทําการอัศจรรย์ ต่างๆ
และให้อีกคนหนึ่ งพยากรณ์ ได้ และให้อีกคนหนึ่ งรู จ
้ ักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีก
คนหนึ่ งพูดภาษาต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งแปลภาษานั ้นๆได้ 11 สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระ
วิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์
1

คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
ถึง กายนั ้น เป็น กายเดียว ก็ ยั งม ี อวัยวะหลายส่ วน และบรรดาอวัยวะต่างๆของ
กายเดียวนั ้น แม้ จะมี หลายส่วนก็ ยงั เป็น กายเดียวกัน ฉั นใด พระคริสต์ ก็ ทรงเป็น ฉั น
นั ้น 13 เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกต่างชาติ เป็นทาสหรือมใช่
ิ ทาสก็ตาม เรา
ทัง้ หลายได้ รบ
ั บัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน และพระ
วิญญาณองค์ เดียวกัน นั ้น ซาบซ่านอยู่ 14 เพราะว่า ร่างกายมิ ได้ ประกอบด้วยอวัยวะ
เดียวแต่ ด้วยหลายอวัยวะ 15 ถ้า เท้า จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นม ือ ข้าพเจ้า
จึง ไม่ ได้ เป็น อวัยวะของร่างกายนั ้น� เท ้า จะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั้น
หรือ 16 และถ้า หู จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็น ตา ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ เป็น อวัยวะของ
ร่างกายนั ้น� หู จะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั้น หรือ 17 ถ้า อวัยวะทัง้ หมด
ในร่างกายเป็นตา การได้ยน
ิ จะอยู่ที่ไหน ถ้าทัง้ ร่างกายเป็นหู การดมกลิน
่ จะอยู่ที่ไหน
18 แต่บัดนี้ พระเจ้าได้ทรงตัง
้ อวัยวะทุกส่วนไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์
19 ถ้าอวัยวะทัง
้ หมดเป็นอวัยวะเดียว ร่างกายจะมีที่ไหน 20 แต่ บัดนี้ มีหลายอวัยวะแต่
ก็ ยัง เป็ นร ่า งกายเดียวกัน 21 และตาจะว่า แก่ มือ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ ได้
หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า� ก็ไม่ได้ 22 แต่ยิง่ กว่านี้ อวัยวะของ
ร่างกายที่ เราเห็นว่า อ่อนแอ เราก็ ขาดเสีย ไม่ ได้ 23 และอวัยวะของร่างกายที่ เราถือว่า
มี เกียรติ น้ อย เราก็ ยงั ทําให้ มี เกียรติ ยิง่ ขึ้น และอวัยวะที่ ไม่ น่า ดู นั ้น เราก็ ทําให้ น่า ดู
ยิง่ ขึ้น 24 เพราะว่า อวัยวะที่ น่า ดู แล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องตกแต่ งอ ีก แต่ พระเจ้า ได้
ทรงให้ อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้ อวัยวะที่ ต่ํา ต้อยเป็ นที ่ นับถือ มากขึ้น
12
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เพื่อ ไม่ ให้ มี การแก่ง แย่ งก ัน ในร่างกาย แต่ ให้ อวัยวะทุก ส่วนมี ความห่วงใยซึ่ งก ัน
และกัน 26 ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งเจ็บ อวัยวะทัง้ หมดก็ พลอยเจ็ บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งได้
รับ เกียรติ อวัยวะทัง้ หมดก็ พลอยชื่นชมยินดี ด้วย 27 บัดนี้ ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็น กาย
ของพระคริสต์ และต่างก็ เป็น อวัยวะของพระกายนั ้น 28 และพระเจ้า ได้ ทรงโปรดตัง้
บางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่ งอัครสาวก สองผู้พยากรณ์ สามครู บาอาจารย์ แล้วต่อ
จากนั ้ นก็มี การอัศจรรย์ ของประทานในการรักษาโรค การช่วยเหลือ การครอบครอง
การพูด ภาษาต่างๆ 29 ทุ กคนเป็ นอ ัค รสาวกหรือ ทุ กคนเป็น ผู้ พยากรณ์ หรือ ทุ กคน
เป็ นครูบาอาจารย์หรือ ทุกคนกระทําการอัศจรรย์หรือ 30 ทุกคนได้ รบ
ั ของประทานให้
รักษาโรคหรือ ทุ กคนพูด ภาษาต่างๆหรือ ทุ กคนแปลได้ หรือ 31 แต่ ท่านทัง้ หลายจง
กระตือรือร้น อย่างจริงจัง บรรดาของประทานอัน ดี ที่ สุด นั ้น และข้าพเจ้า ยัง คงแสดง
ทางที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย
25

13

คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
แม้ ข้าพเจ้า พูด ภาษาของมนุษย์ ก็ดี และภาษาของทูต สวรรค์ ก็ดี แต่ ไม่มี ความ
รัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่ กําลังส่งเสียง 2 แม้ข้าพเจ้ามีของประทานแห่ง
การพยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กลับทง
ั ้ ปวงและมีความรู ทั
้ ง้ สิน
้ และแม้ข้าพเจ้ามี
ความเชื่อทัง้ หมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย 3 แม้
ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไป
เผาไฟเสีย แต่ ไม่มี ความรัก จะหาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ไม่ 4 ความรัก นั ้ นก ็ อดทน
นานและกระทําคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่
ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุ นเฉี ยว ไม่ช่างจดจําความผิด 6 ไม่ชื่นชม
ยินดี ในความชัว่ ช้า แต่ ชื่นชมยินดี ในความจริง 7 ไม่ แคะไค้ คุ ้ย เขี่ย ความผิด ของเขา
และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง
8 ความรักไม่มีวันสู ญสิน
้ แม้คําพยากรณ์ ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่างๆนั ้นก
็ จะมี เวลาเลิก ไป แม้ ความรู ้ก็ จะเสื่อมสูญ ไป 9 เพราะที่ เรารู ้นั้ นก ็ รู ้แต่ ส่วนหนึ่ ง และ
ที่ เราพยากรณ์ นั้ นก ็ พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ ง 10 แต่ เมื่อ ความสมบู รณ ์ มาถึง แล้ว ความ
บกพร่องนั ้ นก็จะสูญไป 11 เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก
ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย
12 เพราะว่าบัดนี้ เราเห็นสลัวๆเหมือนดู ในกระจก แต่ เวลานั ้นจะได้ เห็นหน้ากันชัดเจน
เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารู แต่
้ ส่วนหนึ่ ง แต่ เวลานั ้นข้าพเจ้าจะรู แจ
้ ้งเหมือนได้ รู จั
้ กข้าพเจ้าแล้ว
ด้วย 13 ดัง นั ้น ยัง ตัง้ อยู่ สามสิง่ คือ ความเชื่อ ความหวัง ใจ ความรัก แต่ ความรัก ใหญ่
ที่สุด
1

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
และจงปรารถนาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ เฉพาะอย่างยิง่
2
การพยากรณ์ เพราะว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ พู ดภาษาต่างๆได้ ไม่ ได้ พู ดก ับ มนุษย์ แต่ ทูล
ต่อ พระเจ้า เพราะว่า ไม่ มี มนุษย์ คนใดเข้าใจได้ แต่ เขาพูด เป็น ความลึ กล ับ ฝ่ายจิต
วิญญาณ 3 ฝ่ายผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น พู ดก ับ มนุษย์ ทําให้ เขาเจริญ ขึ้น เป็ นที ่ เตือนสติ และ
หนุน ใจ 4 ฝ่ายคนที่ พู ดภาษาต่างๆนั ้ นก ็ ทําให้ตนเองเจริญ ฝ่ายเดียว แต่ ผู้ ที่ พยากรณ์
1 จงมุ่ง หาความรัก
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นั ้นย่อมทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น 5 ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายพูดภาษาต่างๆได้ แต่
ยิง่ กว่านั ้ นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ เพราะว่าผู้ที่พยากรณ์
ได้ นั ้ นก ็ ใหญ่ กว่า คนที่ พู ดภาษาต่างๆได้ เว้น แต่ เขาสามารถแปลภาษานั ้นๆออก เพื่อ
คริสตจักรจะได้ รบ
ั ความจําเริญ ขึ้น 6 นี่ แหละพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า มาหาท่าน
และพูด ภาษาต่างๆ จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ ท่านเล่า เว้น เสีย แต่ ข้าพเจ้า จะพู ดก ั บท
่านโดยคําวิวรณ์ หรือโดยความรู ้ หรือโดยคําพยากรณ์ หรือโดยการสัง่ สอน 7 แม้เป็น
สิง่ ที่ ไม่มี ชี วิตก ็ ยงั กระทํา เสียงได้ เช่น ปี่ หรือ พิณ เขาคู่ ถ้า เสียงนั ้น ไม่ ต่างกัน ใครจะรู ้
ได้ อย่างไรว่า เขาเป่า หรือด ีด อะไร 8 เพราะถ้า แตรเดี่ยวเปล่ง เสียงไม่ ชัดเจน ใครเล่า
จะเตรียมตัว เข้า ประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้ หลายก็ เป็น เช่น นั ้น ถ้า ท่านไม่ ใช้ ภาษาพูด
ที่ เข ้า ใจได้ ง่าย เขาจะเข้าใจคํา พูด นั ้น ได้ อย่างไร ท่านก็ จะพูด เพ้อ ตามลมไป 10 ใน
โลกนี้ มี ภาษาเป็ นอ ัน มาก และไม่ มี ภาษาใดๆที่ ปราศจากเนื้ อ ความ 11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า
ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจเนื้ อ ความของภาษานั ้นๆ ข้าพเจ้า จะเป็น คนต่างภาษากับ คนที่ พูด
และคนที่พูดนั ้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย 12 เช่นเดียวกัน เมื่อท่านทัง้ หลาย
กําลัง ร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายจิต วิญญาณแล้ว ก็ จงอุตส่าห์ กระทํา ตัว ของ
ท่านให้ สามารถที่ จะทํา ให้ ค ริสตจักรจําเริญ ขึ้น 13 เหตุ ฉะนั ้น ให้ คนที ่ พู ดภาษาต่างๆ
อธิษฐานว่า เขาจะสามารถแปลได้ด้วย 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ จิ
ตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ 15 ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้า
ควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความ
เข้าใจด้วย และจะร้องเพลงด้วยจิต วิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย
16 มิ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านขอบพระคุณ ด้วยจิต วิญญาณแล้ว คนที ่ อยู่ ในพวกที่ รู ้ไม่ ถึง จะว่า
“เอเมน� เมื่อท่านขอบพระคุณอย่างไรได้ ในเมื่อเขาไม่เข้าใจสิง่ ที่ ท่านพูด 17 แม้ท่าน
ขอบพระคุณอย่างไพเราะก็ตาม แต่คนอื่นนั ้นจะไม่จําเริญขึ้น 18 ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระเจ้า ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า พูด ภาษาต่างๆมากกว่า ท่านทัง้ หลายอีก 19 แต่ ว่า ในคริ
สตจั กร ข้าพเจ้า พอใจที่ จะพูด สั กห ้า คํา ด้วยความเข้าใจ เพื่อ เสียงของข้าพเจ้า จะสัง่
สอนคนอื่น ด้วย ดี กว่า ที่ จะพูด หมื่น คําเป็น ภาษาต่างๆ 20 พี่ น้ องทัง้ หลาย ความเข้าใจ
ของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็ก อย่างไรก็ตามในเรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็นอย่างเด็ก แต่
ฝ่ายความเข้าใจจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญัติมีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราจะพู ดก ับ ชนชาติ นี้ โดยคนต่างภาษาและโดยริม ฝีปากของ
คนต่างด้าว ถึงกระนั ้นเขาก็ จะไม่ ฟังเรา� ’ 22 เหตุ ฉะนั ้นการพูดภาษาต่างๆจึงไม่ เป็น
หมายสําคัญ แก่ คนที ่ เชื่อ แต่ เป็น หมายสําคัญ แก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ แต่ การพยากรณ์ นั้น ไม่
ใช่ สําหรับ คนที่ ไม่ เชื่อ แต่ สําหรับ คนที่ เชื่อ แล้ว 23 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ทัง้ คริสตจั กรม ี การ
ประชุม พร้อมกัน แล ้ว คนทัง้ ปวงต่างก็ พู ดภาษาต่างๆ และมี คนที ่ รู ไม่
้ ถึง หรือ คนที่ ไม่
24
เชื่อ เข้า มา เขาจะมิ เห ็น ไปว่า ท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้ว หรือ แต่ ถ้า ทุก คนพยากรณ์
คนที่ไม่เชื่อหรือคนที่รู ไม่
้ ถึงเข้ามา ทุกคนก็จะทําให้เขารู สํ
้ านึ ก และทําให้เขาพิจารณา
25
ใจของตนเอง ดังนั ้นความลั บที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น เขาก็ จะกราบลง
นมัสการพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกท่านอย่างแน่ นอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน

26 พี่น้ องทัง
้ หลาย

เมื่อท่านประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี ทุกคนก็มีคําสัง่ สอน ทุก
คนก็พูดภาษาต่างๆ ทุกคนก็มีคําวิวรณ์ ทุกคนก็แปลข้อความ จะว่าอย่างไรกัน ท่านจง

1 โครินธ์ 14:27

254

1 โครินธ์ 15:12

กระทําทุกสิง่ ทุกอย่างเพื่อให้จําเริญขึ้น 27 ถ้าผู้ใดจะพูดภาษาต่างๆ จงให้พูดเพียงสอง
คนหรืออย่างมากที่สุดกส
็ ามคน และให้พูดทีละคน และให้อีกคนหนึ่ งแปล 28 แต่ถ้าไม่
มีผู้ใดแปลก็ ให้คนเหล่านั ้นอยู่เงียบๆในที่ ประชุมคริสตจั กร และให้พู ดกับตัวเอง และ
ทูลต่อพระเจ้า 29 ฝ่ายพวกผู้พยากรณ์ นั ้นให้พูดสองหรือสามคน และให้คนอื่นวินิจฉั ย
ข้อความที่เขาพูดนั ้น 30 ถ้ามีสิ่งใดทรงสําแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกัน ให้คนแรกนั ้น
นิ่ งเสียก่อน 31 เพราะว่าท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู ้ และ
ได้รบ
ั การปลอบประโลมใจ 32 วิญญาณของพวกผู้พยากรณ์ นั ้นย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้
พยากรณ์ 33 เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุน
่ วาย แต่ทรงเป็นผู้ก่อให้
เกิดสันติสุข เหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั ้น
ให้ผู้หญิงนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน
เพราะไม่ ได้ รับอนุญาตให้พูด แต่
ให้เขาอยู่ใต้บังคับบัญชา เหมือนที่พระราชบัญญัติสัง่ ไว้นั ้น 35 ถ้าเขาอยากรู สิ
้ ง่ ใด ก็ให้
เขาถามสามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมคริสตจักรนันก
้ ็เป็นสิง่ ที่น่า
อาย 36 อะไรกัน พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึงท่าน
แต่พวกเดียวหรือ 37 ถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้พยากรณ์ หรืออยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ให้เขา
ยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั ้นเป็นพระบัญญัติ ขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า 38 แต่ ถ้า ผู้ ใดเฉยเมยต่อ ข้อความนี้ ก็ ให้เขาเฉยเมยต่อ ไป 39 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้
หลาย จงตัง้ ใจปรารถนาที่ จะพยากรณ์ ที่ เขาพูด ภาษาต่างๆก็ อย่า ห้ามเลย 40 แต่ สิ ่ง
สารพัดซึ่งจะกระทํานั ้น จงกระทําตามสมควร และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
34 จงให้พวกผู้ หญิง นิ่ ง เสีย ในที่ ประชุม คริสตจั กร
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ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นํามาซึ่งความรอด
ยิง่ กว่า นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านคํานึ ง ถึง ข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า เคย
ประกาศแก่ ท่านทัง้ หลาย ซึ่ง ท่านได้ ยอมรับ ไว้ อัน เป็น ฐานซึ่ง ท่านทัง้ หลายตั ้งม ั ่นอยู่
2 และซึ่งทําให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักคําสอนที่ ข้าพเจ้าได้ ประกาศไว้แก่ ท่านทัง
้
หลายนั ้น เว้นเสียแต่ ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ งซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั ้น ข้าพเจ้า
ได้ ประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายก่อน คือ ว่า พระคริสต์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของ
เราทัง้ หลาย ตามที่ เข ียนไว้ในพระคัมภีร ์ 4 และทรงถูก ฝัง ไว้ แล ้ วว ั นที ่ สามพระองค์
ทรงเป็น ขึ้น มาใหม่ ตามที่ มี เข ียนไว้ในพระคัมภีร นั
์ ้น 5 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ เคฟาส
6
แล ้ว แก่ อัครสาวกสิบ สองคน ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่ พวกพี่ น้องกว่า ห้า
ร้อยคนในคราวเดียว ซึ่ง ส่วนมากยัง อยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ แต่ บางคนก็ ล่วงหลับ ไปแล้ว
7 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่ ยากอบ แล ้ว แก่ อค
ั รสาวกทัง้ หมด 8 ครัน
้ หลัง ที่สุด
พระองค์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ด้วย ผู้ เป็น เสมือนเด็ก ที่ คลอดก่อนกําหนด 9 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ น้อยที่สุด ในพวกอัครสาวก และไม่ สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่า เป็ นอ ัค รสาวก
10
เพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่ เป็น
อยู่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยพระคุณ ของพระเจ้า และพระคุณ ของพระองค์ ซ่ึง ได้ ทรงประทานแก่
ข้าพเจ้า นั ้ นม ิ ได้ ไร้ประโยชน์ แต่ ข้าพเจ้า กลับ ทํางานมากกว่า พวกเขาเสี ยอ ีก มิใช่ ตัว
ข้าพเจ้า เองทํา แต่ เป็น ด้วยพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ดํารงอยู่ กับ ข้าพเจ้า 11 เหตุ ฉะนั ้น
แม้ ตัว ข้าพเจ้า ก็ ดี หรือ พวกเขาก็ ดี เราทัง้ หลายก็ ได้ ประกาศอย่างที่ กล ่าวมานั ้น และ
ท่านทัง้ หลายก็ได้เชื่ออย่างนั ้น 12 แต่ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ได้ ทรงฟื้ นขึ้นมาจากตาย
1
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แล้ว เหตุ ใดพวกท่านบางคนยัง กล่าวว่า การฟื้ นขึ้น มาจากตายไม่ มี 13 แต่ ถ้า การฟื้ น
ขึ้น 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 เพราะเราอ้าง
พยานถึง พระเจ้า ว่า พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้ พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา แต่ ถ้า คนตายไม่
เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ ก็ ไม่ ได้ ทรงบันดาลให้พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา 16 เพราะว่าถ้า คน
ตายไม่ เป็น ขึ้น มา พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มา 17 และถ้า พระคริสต์ ไม่ ได้ ทรงเป็น
ขึ้น มา ความเชื่อ ของท่านก็ ไร้ประโยชน์ ท่านก็ ยงั ตกอยู่ ในบาปของตน 18 และคนทัง้
หลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ ก็พินาศไปด้วย 19 ถ้าพวกเรามีความหวังใจในพระคริสต์
ในชีวตน
ิ ี้เท่านั ้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทัง้ ปวง
ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง
และทรงเป็นผลแรกในพวก
คนทัง้ หลายที่ ได้ ล่วงหลับ ไปแล้ วน น
ั ้ 21 เพราะว่า ความตายได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์
คนหนึ่ ง เป็น เหตุ ฉั นใด การเป็น ขึ้น มาจากความตายก็ ได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ ผู้ หน ่งึ
เป็น เหตุ ฉั น นั ้น 22 เพราะว่า คนทัง้ ปวงต้องตายเกี่ยวเนื่ องกับ อาดั ม ฉั นใด คนทัง้ ปวง
ก็ 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 ต่อ จากนั ้น จะเป็น วาระที่ สุด เมื่อ พระองค์ จะทรงมอบ
อาณาจักรไว้แก่ พระเจ้า คือ พระบิดา เมื่อ พระองค์ จะได้ ทรงทําลายการปกครอง และ
สิทธิ อาํ นาจและอานุภาพหมดแล้ว 25 เพราะว่า พระองค์ จะต้องทรงปกครองอยู่ ก่อน
จนกว่า พระองค์ จะได้ ทรงปราบศั ตรู ทัง้ สิน
้ ให้ อยู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรู ตัว
สุดท้ายที่ จะทรงทํา ลายนั ้ นก ็ คือ ความตาย 27 เพราะว่า พระองค์ ทรงปราบสิง่ สารพัด
ลงใต้ พระบาทของพระองค์ แล้ว แต่ เมื่อ พระองค์ ตรัสว ่า ทรงปราบสิง่ สารพัด ลงนั ้น ก็
เป็ นที ่ ทราบชัด ว่า ยกเว้น องค์ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้ อยู่ ใต้ พระองค์ 28 เมื่อ
สิง่ สารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว เมื่อนั ้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรง
ปราบสิง่ สารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่ สารพัดทัง้
ปวง
20 แต่บัดนี้ พระคริสต์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว

การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
มิ ฉะนั ้น คนเหล่านั ้ นที ่ รบ
ั บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเขาทํา อะไรกัน ถ้า คนตายจะ
ไม่ เป็น ขึ้น มา เหตุ ไฉนจึ งม ี คนรับ บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเล่า 30 และเหตุ ไฉนเราจึง
ต้องเผชิญ กับ ภั ยอ ัน ตรายตลอดเวลาเล่า 31 ข้าพเจ้า ขอยืนยัน โดยอ้างความภู มิ ใจซึ่ง
ข้าพเจ้ามี อยู่ในท่านทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ข้าพเจ้า
ตายทุก วัน 32 ถ้า ตามลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้า ต่อสู้ กับ สัตว์ป่า ในเมืองเอเฟซั สน น
ั้
จะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ ข้าพเจ้า ถ้าคนตายไม่ได้ เป็นขึ้นมาอีก ‘ให้เรากินและดื่มเถิด
เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะตาย� 33 อย่าหลงเลย การคบกับคนชัว่ ย่อมทําให้นิสัยที่ดีเสียไป
34 จงตื่นขึ้นสู่ ความชอบธรรมและอย่าทําผิดอีกเลย เพราะว่าบางคนไม่มี ความรู เรื
้ อ
่ ง
พระเจ้าเสียเลย ที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ให้ท่านมีความละอาย
29

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
จะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้ 37 เมล็ดข้าวที่ท่านหว่านนั ้น จะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดี ท่านมิ
35
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ได้หว่านสิง่ ที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมา แต่ได้หว่านเมล็ดเท่านั ้น 38 แต่พระเจ้า
ทรงประทานรู ปร่างต้นของเมล็ดนั ้นตามที่ พระองค์ทรงเห็นชอบ และทรงประทานรู ป
ร่างแก่ เมล็ด พืช ทุก พรรณตามชนิ ด ของมัน 39 เพราะว่า เนื้ อ นั ้น ไม่ เหมือนกัน หมดทุก
อย่าง เนื้ อมนุษย์ก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อสัตว์สี่เท้าก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อปลาก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อนกก็
อย่างหนึ่ ง 40 ร่างกายสําหรับสวรรค์ก็มี และร่างกายสําหรับโลกก็มี แต่ว่าสง่าราศีของ
ร่างกายสําหรับ สวรรค์ ก็ อย่างหนึ่ ง และสง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ โลกก็ อย่างหนึ่ ง
41 สง่า ราศี ของดวงอาทิตย์ ก็ อย่างหนึ่ ง สง่า ราศี ของดวงจันทร์ก็ อย่างหนึ่ ง สง่า ราศี
ของดวงดาวก็ อย่างหนึ่ ง แท้ ที่ จริงสง่าราศี ของดาวดวงหนึ่ งก็ต่างกั นกับสง่าราศี ของ
ดาวดวงอื่นๆ 42 การซึ่ง จะเป็น ขึ้น มาจากความตายนั ้ นก ็ เหมือนกัน สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้น
เป็นของที่จะเปื่ อยเน่า สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู จั
้ กเปื่ อยเน่า 43 สิ่งที่หว่านลงนั ้น
ไร้เกียรติ สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีสง่าราศี สิ่งที่หว่านลงนั ้นอ่อนกําลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมา
ใหม่ ก็ จะมี อํานาจ 44 สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้ นก ็ เป็น กายธรรมดา สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาก็ จะเป็น กาย
วิญญาณ กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็ มี 45 เหมือนมีเขียนไว้แล้วว่า ‘ทรงสร้าง
มนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู�
่ แต่อาดัมผู้ซ่ึงมาภายหลังนั ้นเป็นว
46
ิญญาณผูป
้ ระสาทชีวต
ิ
แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั ้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่เป็น
กายธรรมดา แล ้ว ภายหลัง จึง เป็น กายวิญญาณ 47 มนุษย์ เดิ มน ั น
้ กําเนิ ด จากดิน และ
เป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที่ สองเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ 48 มนุษย์ดิ นผู้
นั ้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั ้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั ้นเป็นอย่างไร มนุษย์
สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั ้น 49 และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เรา
ก็ จะมี ลักษณะสมกับ มนุษย์ สวรรค์ ด้วย 50 แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า หมายความว่า
เนื้ อและเลือดจะรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกไม่ได้ และสิง่ ซึ่งเปื่ อยเน่าจะรับสิง่
ซึ่งไม่รู จั
้ กเปื่ อยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงรู ปกายของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา
51 ดูก่อน

ข้าพเจ้ามีความลึกลบท
ั จ
ี่ ะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน
แต่ เราจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบ ตาเดียว เมื่อ เป่า แตร
ครัง้ สุดท้าย เพราะว่า จะมี เสียงแตร และคนที่ ตายแล้ว จะเป็น ขึ้น มาปราศจากเปื่ อย
เน่า แล้วเราทัง้ หลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ 53 เพราะว่าสิง่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ ต้องสวมซึ่ง
ไม่เปื่ อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
้
คริสเตียนทุกคนมีชย
ั ชนะเหนื อความตายโดยพระเยซูคริสต์
54 เมื่อสิง
่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ จะสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า

และซึ่งจะตายนี้ จะสวมซึ่งไม่รู จั
้ กตาย
เมื่อ นั ้น ตามซึ่ง เขียนไว้แล ้ วจะสําเร็จ ว่า ‘ความตายก็ ถู กกลืน ไปด้วยการมี ชัย � 55 โอ
ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยูที
่ ่ไหน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยูที
่ ่ไหน 56 เหล็กไน
ของความตายนั ้นคือบาป และฤทธิข
์ องบาปคือพระราชบัญญัติ 57 แต่จงขอบพระคุณ
แด่ พระเจ้า ผู้ ทรงประทานชัยชนะแก่ เราทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา 58 เหตุฉะนั ้นพี่น้องที่รก
ั ของข้าพเจ้า ท่านจงตังม
้ ัน
่ อยู่ อย่าหวัน
่ ไหว จงปฏิ
บั ติ งานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายรู ้ว่า โดยองค์
พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ ก็หามิได้
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การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ข้าพเจ้าได้สัง่ คริสตจักรที่แควน
้ กา
ลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอให้ท่านจงกระทําเหมือนกันด้วย 2 ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่าน
ทุก คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้บ้าง ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ ท่านจําเริญ เพื่อ จะไม่
ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้ามา 3 เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่านเห็นชอบจะรับรองผู้
ใดโดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั ้นถือของถวายของท่านไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
1 แล้วเรือ
่ งการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั ้น

เปาโลสัญญาว่าจะไปเยีย
่ มชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคําแนะนํา
เพราะข้าพเจ้า
ตัง้ ใจว่าจะไปทางมาซิโดเนี ย 6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยูก
่ ับท่าน บางทีอาจจะอยูจ
่ นถึง
สิน
้ ฤดู หนาวก็ เป็น ได้ แล ้ว ข้าพเจ้า จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น
7 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะพบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั ้น แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด ข้าพเจ้า จะค้า งอยู่ กั บท ่านนานๆหน่ อย 8 แต่ ข้าพเจ้า จะอยู่ ที่
เมืองเอเฟซัส จนถึง เทศกาลเพ็น เทคศเต 9 เพราะว่าที่ นี่ มี ประตู เปิด ให้ ข้าพเจ้า อย่าง
กว้างขวางน่าจะเกิดผล ทัง้ ผูข
้ ัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย 10 แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจง
ให้เขาอยู่ กั บท ่านโดยปราศจากความกลัว เพราะว่า เขาทํางานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
เหมือนกับ ข้าพเจ้า 11 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ ผู้ ใดประมาทเขา แต่ จงช่วยให้ เขาเดิน ทางไป
โดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
12 อปอลโล ซึ่ง เป็ น พี่ น้องของเรานั ้น ข้าพเจ้า ได้ คะยัน
้ คะยอให้ ไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย
พร้อมกับพวกพีน้
่ อง แต่ท่านไม่จุใจที่จะไปเดีย
๋ วนี้ เมื่อมโี อกาสท่านจึงจะไป 13 ท่านทัง้
หลายจงระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง 14 ทุกสิ่งซึ่ง
ท่านกระทํานั ้น จงกระทําด้วยความรัก 15 พี่น้ องทัง้ หลาย (ท่านรู ว้ า่ ครอบครัวของสเท
ฟานั ส เป็นผลแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิ บัติวิสุทธิ
ชนทัง้ ปวง� 16 ข้าพเจ้าขอให้ท่านทัง้ หลายอยูใต้
่ บังคับคนเช่นนั ้น และคนทัง้ ปวงที่ชว
่ ย
17
ทําการด้วยกัน นั ้ นก ับ เรา ที่ สเทฟานั ส และฟอร์ทู นาทั ส และอาคายคัส มาแล้ วน น
ั้
ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดี เพราะว่าสิง่ ซึ่งท่านทัง้ หลายขาดนั ้น เขาเหล่านั ้นได้มาทําให้ครบ
18 เพราะเขาทําให้จิ ตใจของข้าพเจ้า และของท่านทัง
้ หลายชุม
่ ชื่น ฉะนั ้นท่านทัง้ หลาย
19
จงรับรองคนเช่นนั ้น คริสตจักรทัง้ หลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่าน
ทัง้ หลาย อาควิลลาและปริสสิลลากับคริสตจักรที่ อยู่ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึง
มากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า มายัง ท่านทัง้ หลาย 20 พี่ น้ องทุก คนฝากความคิดถึง
มายังท่าน ท่านจงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ 21 คําแสดงความ
นั บถือนี้ เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้าผู้ใดไม่รก
ั พระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั ้น
ถูก สาปแช่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา 23 ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทัง้
หลายในพระเยซู คริสต์ เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับ แรกถึง ชาวโคริน ธ์ ได้ เข ียนจาก
เมืองฟีลิปปี และส่งโดยสเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทัส อาคายคัสและทิโมธี�
5 เพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนี ยแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่าน
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ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ เปาโล เข ียนในปี ค�ศ� 57 ในจดหมายฉบั บท ี่ 2 ซึ่ง
เขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์นี้ เปาโลมีความชื่นชมยินดีเพราะคนที่เคยประพฤติ
ผิด ประเวณี นั ้น ได้ กล ับ ใจใหม่ แล้ว เปาโลพูด ถึง ความกระวนกระวายและความทุกข์
ใจของท่าน และว่าท่านได้ รบ
ั ความบรรเทาใจเมื่อทิตัสไปหาท่าน เปาโลอ้างอีกครัง้ ว่า
ท่านเป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ และบอกให้ค ริสตจักรเตรียมพร้อมที่ จะต้อ นรั
บท่านเมื่อท่านจะไปเยีย
่ มเยียน เขาในไม่ชา้ นี้ ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้
ไปถึงเมืองโครินธ์
ในบทที่ 8 และ 9 มีคําสอนที่ดีมากเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน
ภาระหนั กและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า
1 เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า และทิ โม
ธี น้องของเรา เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโคริน ธ์ และบรรดาวิสุทธิ ชนที่ อยู่
ทัว่ แคว้น อาคายา 2 ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเรา และ
จากพระเยซู คริสต์เจ้า จงมีแก่ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาแห่ง
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งการ
ปลอบประโลมใจทุกอย่าง 4 พระองค์ ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทัง้ สิน
้
ของเรา เพื่อ เราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั ้ นที ่ มี ความทุกข์ ยากอย่างใด
อย่างหนึ่ งได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รบ
ั จากพระเจ้า 5 เพราะว่าเรามี
ส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉั นใด การปลอบประโลมใจของเราเนื่ องจากพระคริสต์
ก็มากฉั นนั ้น 6 ที่เราทนความทุกข์ยากนั ้น ก็เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้ความชูใจและความ
รอด หรือที่เราได้รบ
ั การปลอบประโลมใจนั ้น ก็เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั ความชูใจและ
ความรอด ซึ่งทําให้ท่านทัง้ หลายเพียรสู้ ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ ทนนั ้น 7 เรา
จึ งม ี ความหวัง แน่ นอนในท่านทัง้ หลาย เพราะเรารู ว
้ า่ ท่านทัง้ หลายได้ มี ส่วนในความ
ทุกข์ ยากฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะได้ มี ส่วนในการปลอบประโลมใจฉั น นั ้น 8 พี่ น้ องทัง้
หลาย เราอยากให้ท่า นทราบถึง ความทุกข์ ยากที่ เก ิด แก่ เราในแคว้น เอเชีย ซึ่ง ทําให้
เราหนั กใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวังที่ จะเอาชีวต
ิ รอดมาได้ 9 ที่ จริงเราคาด
ว่าเราถึงที่ ตายแล้ว แต่ ที่ เป็นเช่นนี้ ก็ เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเอง แต่ ให้ไว้ใจในพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดให้ คนทัง้ ปวงฟื้ นจากความตาย 10 พระองค์ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากความ
ตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรง
ช่วยเราต่อไปอีก 11 ท่านทัง้ หลายจะช่วยเราได้ ด้วยการอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าคนเป็
นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเรา เนื่ องจากของประทานที่ทรงประทานแก่เรา อัน
เป็นการทรงตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล
นี่ เป็น สิง่ ที่ เรา ชื่นชม ยินดี ได้ คือ ใจ สํานึ ก ผิด ชอบ ของ เรา เป็น พยาน ว่า เรา ได้
ประพฤติ ตนเป็ นที ่ประจักษ์ แก่ โลก และยิง่ กว่านั ้ นก็คือการประพฤติ ต่อท่านทัง้ หลาย
ด้วยนํ้าใจบริสุทธิ์ และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้า และมิใช่ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อ
12
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หนั ง แต่ตามพระคุณของพระเจ้า 13 เพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรือ
่ งอื่นถึงท่าน นอกจาก
เรือ
่ งซึ่ง ท่านได้ อา่ นและยอมรับ แล้ว และข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า ท่านจะยอมรับ โดยตลอด
14 ตามที่ พวกท่านยอมรับ เราบ้างแล้ วว ่า ในวัน ของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู มิ ใจในเราได้
เช่น เดีย วกั บท ี่ เราจะภู มิ ใจในท่าน 15 และในความไว้ใจนี้ ข้าพเจ้า ได้ ประสงค์ ว่า จะไป
เยีย
่ มพวกท่านก่อน เพื่อท่านจะได้ ประโยชน์ สองเท่า 16 ข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยีย
่ มพวก
ท่านระหว่างที่ เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย และเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโด
เนี ย ก็ จะแวะเยีย
่ มท่านอีก ท่านก็ จะได้ ส่ง ให้ ข้าพเจ้า ออกเดิน ทางไปยัง แคว้น ยู เดีย
17 ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า หมายที่ จะทํา อย่างนั ้น ข้าพเจ้า โลเลหรือ หรือ สิง
่ ที่ ข้าพเจ้า มุ่ง
หมายไว้ข้าพเจ้า กะโครงการอย่างเนื้ อ หนั ง หรือ ซึ่ง พร้อมที่ จะกล่าวว่ามาไม่ มาส่งๆไป
18 แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง แน่ ฉั นใด คํา ของเราที่ กล ่า วกั บท ่า นก็ มิใช่ เป็ น คํา รับ หรือ
ปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉั นนั ้น 19 เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพวก
เรา คือ ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั สและทิ โมธี ได้ ประกาศแก่ พวกท่านนั ้น ไม่ใช่ จริง ไม่ จริง
ส่งๆไป แต่ โดยพระองค์ นั้นล้วนแต่ จริงทัง้ สิน
้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็ เป็น
จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็นทีถ
่ วายเกียรติยศแด่
พระเจ้า 21 บัดนี้ ผู้ซึ่งทรงตัง้ เรากั บท่านทัง้ หลายไว้ในพระคริสต์ และได้ ทรงเจิมเราไว้
นั ้น ก็ คือ พระเจ้า 22 และพระองค์ ทรงประทับ ตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ใน
ใจของเราเป็นมัดจําด้วย 23 ยิง่ กว่านั ้นขอพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้า
ว่า ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินธ์นั ้น ก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อน 24 เราไม่ใช่
เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่าน แต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะความยินดีของท่าน เพ
ราะท่านตังม
้ น
ั ่ อยูโ่ ดยความเชื่อ

2
การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด
แต่ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้ ว่า เมื่ อม ี ความทุกข์ อยู่ จะไม่ มาหาพวกท่านอีก 2 เพราะ
ถ้า ข้าพเจ้า ทําให้ พวกท่านเป็น ทุกข์ ใครเล่า จะทําให้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ก็ คือ คนที่
ข้าพเจ้าทําให้มีความทุกข์นั ่นแหละ 3 และข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนั ้นมาถึงท่าน เพื่อ
ว่าเมื่อข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกข์จากคนเหล่านั ้น ที่ควรจะทําให้ข้าพเจ้า
มี ความชื่นชมยินดี ข้าพเจ้า ไว้ใจในพวกท่านว่า ความยินดี ของข้าพเจ้า ก็ เป็น ความ
ยินดี ของท่านด้วย 4 เพราะว่า ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านเพราะข้าพเจ้า มี ความทุกข์ ระทม
ใจมาก และนํ้าตาไหลมากมาย มิใช่ เพื่อ จะทําให้ ท่านเป็น ทุกข์ แต่ เพื่อ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก
ความรักอย่างมากมายซึ่งข้าพเจ้า มี ต่อท่านทัง้ หลาย 5 แต่ ถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุ ทําให้เก
ิด ความทุกข์ ผู้ นั ้ นก ็ มิได้ ทําให้ ข้าพเจ้า เป็น ทุกข์ แต่ คนเดียว แต่ ได้ ทําให้ พวกท่านเป็น
ทุกข์ บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้า ไม่ อยากจะปรักปรํา พวกท่านจนเหลือ เกิน 6 ที่ คนส่วน
มากได้ลงโทษคนเช่นนั ้นก็พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายควรจะยกโทษให้ผู้นั ้น
และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก กล ั วว ่า คนเช่น นั ้น จะจมลงในความทุกข์ เหลือ ล้น
8 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ ยน
ื ยัน ความรัก ต่อ คนนั ้น ใหม่ 9 นี่ คือ เหตุ ที่ ข้าพเจ้า
ได้ เข ียนถึง ท่าน หวัง จะลองใจท่านดู ว่า ท่านจะยอมเชื่อ ฟัง ทุก ประการหรือ ไม่ 10 ถ้า
พวกท่านจะยกโทษให้ผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยกโทษให้ผู้ นั ้น ด้วย เพราะถ้า ข้าพเจ้า ยกโทษให้
คนใดๆ ข้าพเจ้าได้ยกโทษให้ผู้นั ้นเพราะเห็นแก่ท่านทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระคริสต์
11 เพื่อ ไม่ ให้ ซาตานมี ชย
้ ลอุบายของมัน แล้ว 12 นอกจากนี้ เมื่อ
ั เหนื อ เรา เพราะเรารู ก
ข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ นั ้น มี ประตู เปิด ให้
1
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แก่ข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า 13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลย เพราะข้าพเจ้า
ไม่ได้พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่ นั ่น ข้าพเจ้าจึงลาพวกนั ้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโด
เนี ย
คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย
แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรง ให้ เรา มี ชัย เสมอ โดย พระ คริสต์ และ ทรง โปรด
ประทานกลิน
้ องพระองค์ ให้ ปรากฏด้วยตัว เราทุก แห่ง 15 เพราะว่า
่ หอมแห่ง ความรู ข
เราเป็น กลิ่ นอ ัน หอมหวานของพระคริสต์ จําเพาะพระเจ้า ในหมู่ คนที ่ รอด และในหมู่
คนที ่พินาศ 16 ฝ่ายหนึ่ งเป็นกลิน
่ แห่งความตายซึ่งนําไปสู่ ความตาย และอีกฝ่ายหนึ่ ง
เป็นกลิน
ิ ซึ่งนําไปสู่ ชีวต
ิ ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจ
่ หอมแห่งชีวต
เหล่า นี้ 17 เพราะว่า เราไม่ เหมือ นคนเป็ นอ ัน มากที่ ทําให้ พระวจนะของพระเจ้า เสื่อม
เสีย แต่ว่าเราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ด้วยความจริงใจ อย่างคนที่มาจากพระเจ้า
และอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า
14

3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
เรา กําลัง จะ แนะนํา ตัว เรา เอง หรือ หรือ ว่า เรา ต้องการ หนั งสือ แนะนํา ตัว ให้ แก่
พวกท่านเหมือนอย่างคนบางคนหรือ เราต้องการหนั งสือแนะนําตัวจากพวกท่านหรือ
2 ท่านเองเป็ น หนั งสือ ของเราจารึก ไว้ ที่ ดวงใจของเรา ให้ คนทัง
้ ปวงได้ รู ้และได้ อ่าน
3 ท่านปรากฏเป็ นหนั งสือของพระคริสต์ซ่ึงเราเป็ นผูปรนนิ
้
บัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วย
นํ้าหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิ ลา
แต่ เข ียนไว้ที่ แผ่ นดวงใจมนุษย์ 4 และเรามี ความไว้ใจในพระเจ้า โดยพระคริสต์ อย่าง
นั ้น 5 มิใช่ เราจะคิด ถือว่า สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดเกิด จากความสามารถของเราเอง แต่ ว่า ความ
สามารถของเรามาจากพระเจ้า
การ เปรียบ เทียบ ระหว่าง สง่า ราศี ของ พระ ราช บัญญั ติ และ สง่า ราศี ของ พระ
วิญญาณ
6 พระองค์ จึง ทรงโปรดประทานให้ เราสามารถเป็ น ผู้ ปฏิบัติ ได้ ตามพันธสัญญาใหม่
มิใช่ ตามตั วอ ักษร แต่ ตามพระวิญญาณ ด้วยว่า ตั วอ ักษรนั ้น ประหารให้ ตาย แต่ พระ
วิญญาณนั ้น ประทานชีวต
ิ 7 แต่ ถ้า การปฏิ บั ติ ที่ นํา ไปถึง ความตายตามตั วอ ักษรซึ่ง ได้
เข ียนและจารึก ไว้ ที่ แผ่ นศิ ลาน น
ั ้ ยั งม ี รัศมี จนชนชาติ อส
ิ ราเอลไม่ สามารถจ้องมอง
หน้าของโมเสสได้เพราะรัศมีจากใบหน้าของท่านซึ่งเป็ นรัศมีที่ กําลังเสื่อมสูญไป 8 ดัง
นั ้น การปฏิ บั ติ ตามพระวิญญาณจะไม่ มี รัศมี ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก หรือ 9 เพราะว่า ถ้า การรับ
ใช้ สําหรับ ปรับ โทษยั งม ี รัศมี การรับ ใช้ สําหรับ ความชอบธรรมก็ ยิ่ งม ี รัศมี มากกว่านั ้
นอีก 10 อันที ่จริงรัศมี ซ่ึงได้ ทรงประทานให้นั้นก็อบ
ั แสงไปแล้ว เพราะถู กรัศมี อน
ั เลิศ
11
ประเสริฐนั ้นได้ ส่องข่มเสียหมด เพราะถ้าสิง่ ที่ ได้ จางไปยังเคยมีรัศมีถึงเพียงนั ้น สิ
่ง ซึ่ง จะดํารงอยู่ ก็ จะมี รัศมี มากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก 12 เมื่อ เรามี ความหวัง อย่างนั ้น แล้ว เรา
จึง กล้า มากขึ้ นที ่ จะพูด 13 และไม่ เหมือนโมเสสที่ เอาผ้า คลุม หน้า ไว้ เพื่อ ไม่ ให้ ชนอิส
ราเอลเพ่ งด ู ความเสื่อมของรัศมี ที่ ค่อยๆจางไปนั ้น 14 แต่ จิ ตใจของเขาก็ มืด บอดไป
เพราะตลอดมาจนถึง ทุก วัน นี้ เมื่อ เขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้า คลุ มน น
ั ้ ยัง คงอยู่ มิได้
15
เปิด ออก แต่ ผ้า คลุ มน ัน
้ ได้ เปิด ออกแล้ว โดยพระคริสต์ แต่ ว่า ตลอดมาถึง ทุก วัน นี้
ขณะใดที่ เขาอ่านคํา ของโมเสส ผ้า คลุ มน ั นก
้ ็ ยงั ปิดบัง ใจของเขาไว้ 16 แต่ เมื่อ ผู้ ใดหัน
กลับมาหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุ มนันก
้ ็จะเปิดออก 17 บัดนี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าทรง
เป็นพระวิญญาณนั ้น และพระวิญญาณขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพ
1
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ก็ มี อยู่ที่ นั่น 18 แต่ เราทัง้ หลายไม่ มี ผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดู สง่าราศี ขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า เหมือนมองดู ในกระจก และตัว เราก็ เปล ี่ยนไปเป็น เหมือนพระฉายขององค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า คื อม ี สง่า ราศี เป็น ลําดับ ขึ้น ไป เช่น อย่างสง่า ราศี ที่ มาจากพระวิญญาณของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า

4
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า
เพราะเหตุ ที่ เรามี การรับ ใช้ นี้ โดยได้ รบ
ั พระกรุ ณา เราจึง ไม่ ย่อท้อ 2 แต่ ว่า เราได้
สละทิงก
ิ การต่างๆที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งปิดบังซ่อนเร้นไว้ คือไม่ได้ดําเนิ นอย่างมีเล่หเหลี
์
่ยม
้ จ
และไม่ ได้ พล ิก แพลงพระวจนะของพระเจ้า ด้วยวิธี การอัน ล่อลวง แต่ เราได้ มอบตัว
ของเราไว้กับ จิตสํานึ ก ผิด ชอบของคนทัง้ ปวง โดยสําแดงความจริง ในสายพระเนตร
ของพระเจ้า
1

ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป
แต่ ถ้า ข่าวประเสริฐ ของเราถู กบ ัง ไว้ จากใคร ก็ จากคนเหล่านั ้ นที ่ กําลัง จะพินาศ
4 ส่วนคนที่ ไม่ เชื่อ นั ้น พระของยุ คน ี้ ได้ กระทํา ใจของเขาให้มืด ไป เพื่อ ไม่ ให้ความสว่าง
ของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศี ของพระคริสต์ ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึง
พวกเขา 5 ด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่ได้ประกาศพระเยซู คริสต์ว่าทรงเป็น
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และได้ ประกาศตัว เราเองเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่านทัง้ หลายเพราะเห็น
แก่พระเยซู 6 เพราะว่าพระเจ้าองค์นั ้น ผู้ได้ตรัสสงั ่ ให้ความสว่างออกมาจากความมืด
ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู ถ
้ ึงสง่าราศี
ของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์
3

“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน�
แต่ ว่า เรามี ทรัพย์ สมบัติ นี้ อยู่ ในภาชนะดิน เพื่อ ให้ เห ็ นว ่า ฤทธิ์เดชอัน เลิศ นั ้น เป็น
ของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง
7

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญา แต่ก็ไม่ถึงกับหมด
หวัง 9 เราถูก ข่มเหง แต่ ก็ ไม่ ถู กทอดทิง้ เราถูก ตี ลงแล้ว แต่ ก็ ไม่ ถึง ตาย 10 เราแบก
ความตายของพระเยซู เจ้าไว้ที่ กายเราเสมอ เพื่อว่าชีวต
ิ ของพระเยซู จะปรากฏในกาย
ของเราด้วย 11 เพราะว่า พวกเราที่ มี ชี วิตอยู่ นั้น ต้องถูก มอบไว้แก่ ความตายอยู่ เสมอ
เพราะเห็น แก่ พระเยซู เพื่อ ว่า พระชนม์ ชี พของพระเยซู จะได้ ปรากฏในเนื้ อ หนั ง ของ
เราซึ่ง จะต้องตายนั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น ความตายจึง กําลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในเรา แต่ ชี วิตกํา
ลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในท่านทัง้ หลาย 13 เพราะเรามี ใจเชื่อ เช่น เดียวกัน ตามที่ เข ียนไว้ ว่า
‘ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พูด� เราก็ เชื่อ เหมือนกัน เพราะฉะนั ้น เราจึง
พูด 14 เรารู ว้ า่ พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซู เจ้าคืนพระชนม์ จะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมา
เช่ นก ัน โดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้า มาเฝ้า พร้อมกั บท ่า นทัง้ หลาย 15 เพราะว่า
สิง่ สารพัดนั ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็น
จํานวนมากขึ้น ก็จะมีการขอบพระคุณมากยิง่ ขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
16 เหตุ ฉะนั ้น เราจึง ไม่ ย่อท้อ ถึง แม้ ว่า กายภายนอกของเรากําลัง ทรุ ด โทรมไป แต่ จิ ต
ใจภายในนั ้ นก็ยงั คงจําเริญขึ้นใหม่ทุกวัน 17 เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา
8 เราถูกขนาบรอบข้าง
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ซึ่ง เรารับอย ู่ ประเด ีย
๋ วเดียวนั ้น จะทําให้ เรามี สง่า ราศี ใหญ่ ยิง่ นิ รัน ดร์ 18 ด้วยว่า เราไม่
ได้ เห็นแก่ สิ ่งของที่ เรามองเห็นอยู่ แต่ เห็นแก่ สิ ่งของที่ มองไม่เห็น เพราะว่าสิง่ ของซึ่ง
มองเห็นอยูน
่ ั ้นเป็นของไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
เพราะเรารู ้ว่า ถ้า เรือนดิน แห่ง พลับพลาของเรานี้ จะพัง ทําลายเสีย เราก็ยั งม ี ที่
อาศัย ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดประทานให้ ที่ มิได้ สร้างด้วยมื อมนุษย์ และตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์
ในสวรรค์ 2 เพราะว่า ในร่างกายนี้ เรายัง ครวญครํา่ อยู่ มี ความปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะ
สวมที่ 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 เพื่อว่าร่างกายของ
เราซึ่งจะต้องตายนั ้นจะได้ถู กชีวต
ิ อมตะกลืนเสีย 5 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้
สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็ นมัดจํา
ไว้กับ เรา 6 เหตุ ฉะนั ้น เรามัน
่ ใจอยู่เสมอรู อยู
้ ่แล ้ วว ่า ขณะที่ เราอยู่ในร่างกายนี้ เราอยู่
7
ปราศจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า (เพราะเราดําเนิ นโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น�
8 เรามีความมัน
่ ใจ และเราปรารถนาจะอยูก
่ ับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามากกว่าอยูใ่ นร่างกาย
นี้ 9 เหตุ ฉะนั ้นเราตัง้ เป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ ก็ดี หรือไม่ อยู่ก็ดี เราก็ จะเป็ นที ่พอ
พระทัยของพระองค์
1

คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวทหน
ี่ ้าบัลลังกพ
์ ิพากษาของพระคริสต์ (1 คร 3:10-15)
เพราะว่า จํา เป็ นที ่ เราทุก คนจะต้องปรากฏตั วท ี่ หน ้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของพระ
คริสต์ เพื่อ ทุก คนจะได้ รบ
ั สมกับ การที่ ได้ ประพฤติ ในร่างกายนี้ แล้ว แต่ จะดี หรือ ชัว่
11 เพราะเหตุ ที่ เรารู จ
้ ัก ความน่า เกรงขามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เราจึง ชักชวนคนทัง้
หลาย แต่เราเป็ นที่ประจักษ์ แก่พระเจ้า และข้าพเจ้าหวังว่า เราได้ปรากฏประจักษ์แก่
จิ ตสํานึ ก ผิด และชอบของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ ได้ ยกย่องตัว เองกั บท ่า นทัง้ หลาย
อีก แต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนําเราออกอวดได้ เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั ้
นที ่ ชอบอวดในสิง่ ซึ่ง ปรากฏ แต่ มิได้ อวดในสิง่ ซึ่ง อยู่ ในจิตใจ 13 เพราะว่า ถ้า เราได้
ประพฤติอย่างคนเสียจริต เราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้า หรือถ้าเราประพฤติ
อย่างคนปกติ ก็เพื่อประโยชน์ แก่ท่านทัง้ หลาย
10

ราชทูตของพระคริสต์
เพราะว่า ความรัก ของพระคริสต์ ได้ ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิด เห็น อย่างนี้
ว่า ถ้า ผู้ หน่งึ ได้ ตายเพื่อ คนทัง้ ปวง เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงจึง ตายแล้ว 15 และพระองค์
ได้ ทรงวายพระชนม์ เพื่อ คนทัง้ ปวง เพื่อ คนเหล่านั ้ นที ่ มี ชี วิ ตอยู่ จะมิ ได้ เป็น อยู่ เพื่อ
ประโยชน์ แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยูเ่ พื่อพระองค์ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงเป็นขึ้น
มาเพราะเห็น แก่ เขาทัง้ หลาย 16 เหตุ ฉะนั ้น ตัง้ แต่ นี้ ไปเราจะไม่ พิจารณาผู้ ใดตามเนื้ อ
หนั ง แม้ว ่า เมื่ อก ่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ ตามเนื้ อ หนั งก ็ จริง แต่ เดีย
๋ วนี้ เราจะ
ไม่ พิจารณาพระองค์ เช่น นั ้ นอ ีก 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดอยู่ ในพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คน
ที่ ถู กสร้างใหม่ แล้ว สิ ่ง เก่าๆก็ ล่วงไป ดู เถิด สิ ่ง สารพัด กลายเป็น สิง่ ใหม่ ทัง้ นั ้น 18 ทัง้
สิน
้ นี้ เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ ทางพระเยซู คริสต์ และทรง
โปรดประทานให้ เรารับ ใช้ ในเรือ
่ งการคืนดี กัน 19 คือ พระเจ้า ผู้ สถิต ในองค์ พระคริสต์
14
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ทรงให้ โลกนี้ คืนดี กั นก ับ พระองค์ เอง มิได้ ทรงถือ โทษในการละเมิด ของเขา และทรง
มอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั ้นไว้กับเรา 20 ฉะนั ้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์
โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราผู้แทนของพระคริสต์จึงขอร้องท่าน
ให้คืนดีกันกับพระเจ้า 21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผูทรงไม่
้
มีบาป ให้เป็น
ความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6
สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์

1 ฉะนั ้นเราผู้เป็ นคนทําการร่วมกับพระองค์ขอวิงวอนท่านว่า

อย่าสักแต่รบ
ั พระคุณ
ของพระเจ้า เป็นการหาประโยชน์ มิได้ (เพราะพระองค์ ตรัสว ่า ‘ในเวลาอัน ชอบ เรา
ได้ ฟัง เจ้า ในวัน แห่ง ความรอด เราได้ ชว
่ ยเจ้า� ดู เถิด บัดนี้ เป็น เวลาอัน ชอบ ดู เถิด
3
บัดนี้ เป็ นวันแห่งความรอด� เรามิได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดเลย เพื่อมิให้
การที่ เรารับใช้ปฏิบัตินั ้นเป็ นที ่เขาจะติ เตียนได้ 4 แต่ ว่าในการทัง้ ปวงเราได้ กระทําตัว
ให้ เป็ นที ่ ชอบ เหมือนผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็ นอ ัน มาก ในความ
ทุกข์ ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ 5 ในการถูกเฆี่ยน ในการที่ถูกจําคุก ในการวุน
่ วาย ใน
6
การงานต่างๆ ในการอดหลับอดนอน ในการอดอาหาร โดยความบริสุทธิ์ โดยความ
รู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้นาน โดยใจกรุ ณา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ โดยความรัก แท้
7 โดยพระวจนะแห่งความจริง โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า โดยใช้เครือ
่ งอาวุธแห่งความ
8
ชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย โดยมี เกียรติ ยศและไร้เกียรติยศ โดยเล่าลื อกันว
่า ชัว่ และเล่าลื อก ั นว ่าดี เหมือนถูก เขาหาว่า เป็น คนที่ ล่อลวงเขาให้หลง แต่ ยัง เป็น คน
สัตย์จริง 9 เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู จั
้ ก แต่ ยังเป็นคนที่ เขาทัง้ หลายรู จ
้ ั กด
10
ี เหมือนคนตาย แต่ ดู เถิด เรายัง เป็น อยู่ เหมือนคนถูก เฆี่ยน แต่ ยัง ไม่ ตาย เหมือน
คนที่มีความทุกข์ แต่ยังมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เหมือนคนยากจน แต่ยังทําให้คน
เป็นอันมากมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไรเลย แต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
2

คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
โอ ท่านชาวโคริน ธ์ เราพู ดก ั บท ่า นอย่างไม่ ปิดบัง เลย และใจของเราก็ เปิด รับท
12
่าน ใจของท่านทัง้ หลายไม่ได้ปิดเพราะเรา แต่ปิดเพราะความรู ส
้ ึกของตนเอง 13 ดัง
นั ้น ในการตอบสนองอย่างเดียวกัน (ข้าพเจ้า ขอพู ดก ั บท ่านเหมือนอย่างพู ดก ับ บุตร�
คือจงเปิดจิตใจของท่านด้วย 14 ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ ไม่เชื่อ เพราะว่าความ
ชอบธรรมจะมีหน
ุ้ ส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิ ทกับความมืดได้
15
อย่างไร พระคริสต์กับเบลีอล
ั จะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับ
คนที่ไม่เชื่อ 16 วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็ นวิหาร
ของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ‘เราจะอยู่ในเขาทัง้ หลาย และ
จะดําเนิ นในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของ
เรา� 17 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เหตุฉะนั ้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั ้น และ
จงแยกตัวออกจากเขาทัง้ หลาย อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้า
ทัง้ หลาย 18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา�
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ได้ตรัสดังนั ้น
11
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ท่านที่ รัก เมื่อ เรามี พระสัญญาเช่น นี้ แล้ว ให้ เราชําระตัว เราให้ ปราศจากมลทิน
ทุกอย่างของเนื้ อหนั งและจิตวิญญาณ และจงทําให้มีความบริสุทธิครบถ้
วนโดยความ
์
เกรงกลัวพระเจ้า
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 ท่านทัง
้ หลาย
4
อยูใ่ นใจของเราทีเดียว จะตายหรือจะเป็นกอยู
็ ด้
่ วยกัน ข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมาก
และข้าพเจ้าภูมิใจเพราะท่านทัง้ หลายอย่างมาก ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความชูใจอย่างบริบูรณ
์ และในความยากลําบากของเราทุกอย่าง ข้าพเจ้าก็ยังมีความปี ติ ยินดี อย่างเหลือล้น
5 เพราะแม้วา
่ เมื่อ เรามาถึง แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว เนื้ อ หนั ง ของเราไม่ ได้ พัก ผ่อนเลย
เรามี ความลําบากอยู่ รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความกลัว 6 แต่ ถึง กระนั ้
นกดี
็ พระเจ้าผู้ทรงหนุนนํ้าใจคนที่ท้อใจ ได้ทรงหนุนนํ้าใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเรา
7 และมิ ใช่เพียงการมาของทิตัสเท่านั ้น แต่ โดยการที่ ท่านได้ หนุนนํ้าใจทิตัสด้วย ตาม
ที่ ทิตั ส ได้ มาบอกเราถึง ความปรารถนาอย่างยิง่ และความโศกเศร้า ของท่าน และใจ
จดจ่อ ของท่านที่ มีต ่อ ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี มากยิง่ ขึ้น 8 เพราะถึง
แม้วา่ ข้าพเจ้าได้ทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนัน
้ ข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจ ถึงแม้ว่า
เมื่อก่อนนั ้นข้าพเจ้าจะเสียใจบ้าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า จดหมายฉบับนัน
้ ทําให้ท่านมี
ความเสียใจเพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น 9 แต่บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี มิใช่เพราะท่าน
เสียใจ แต่เพราะความเสียใจนั ้นทําให้ท่านกลับใจใหม่ เพราะว่าท่านได้รบ
ั ความเสียใจ
อย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ท่านจึง ไม่ ได้ ผลร้ายจากเราเลย 10 เพราะว่า ความเสียใจ
อย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ย่อมกระทํา ให้กล ับ ใจใหม่ ซึ่ง นํา ไปถึง ความรอดและไม่ เป็
นที ่ น่า เสียใจ แต่ ความเสียใจอย่างโลกนั ้น ย่อมนํา ไปถึง ความตาย 11 จงพิจารณาดู
ว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้ากระทําให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียว
ทําให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่ และการโกรธแทน ความกลัว ความปรารถนา
อย่างยิง่ ความกระตือรือร้น การแก้แค้น ในทุกสิง่ เหล่านั ้นท่านได้พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่า
ท่านก็หมดจดในการนี้ แล้ว 12 เหตุฉะนี้ ที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านก็มิใช่เพราะเห็นแก่คนที่
ได้ ทํา ผิด หรือ เพราะเห็น แก่ คนที ่ ต้องทนต่อ การร้าย แต่ เพื่อ ให้ความห่วงใยของเราที่
มีต่อท่านปรากฏแก่ ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า 13 โดยเหตุ นี้ เราจึ งมีความชูใจเมื่อ
เห็นว่าพวกท่านได้รบ
ั ความชูใจ เรามีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้นเพราะความยินดีของ
ทิตัส ในการที่พวกท่านได้กระทําให้จิตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าได้อวด
เรือ
่ งพวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายใจเลย ทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็น
ความจริง ฉั นใด สิ ่ง ที่ เราได้ อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ ทิตั ส เมื่ อก ่อนนั ้น ก็ ปรากฏเป็น จริง
เหมือนกัน ฉั น นั ้น 15 และเมื่อ ทิตั สระลึก ถึง ความเชื่อ ฟัง ของพวกท่านทัง้ หลาย และ
การที่พวกท่านต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน
่ เขาก็เพิม
่ ความรักในพวกท่าน
มากยิง่ ขึ้น 16 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี เพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง
2

8
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
ยิง่ กว่า นี้ พี่ น้ อง ทัง้ หลาย เรา ใคร่ ให้ ท่าน ทราบ ถึง พระคุณ ของ พระเจ้า โดยที่
พระองค์ ได้ ทรง โปรด ประ ทาน แก่ ค ริ สต จักร ต่างๆ ใน แคว้น มา ซิ โด เนี ย 2 เพราะ ว่า
เมื่อ คราวที่ พวกเขาถูก ทดลองอย่างหนั ก ได้ รบ
ั ความทุกข์ ยาก ความยินดี ล้นพ้น ของ
1
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เขาและความยากจนแสนเข็ญ ของเขานั ้น ก็ ล้น ออกมาเป็นใจโอบอ้อมอารี ของเขา
3 เพราะข้าพเจ้า เป็ น พยานได้ ว่า เขาถวายโดยสุ ด ความสามารถของเขา ที่ จร ิ งก ็ เก ิน
ความสามารถของเขาเสี ยอีก 4 และเขายังได้ วงิ วอนเรามากมายขอให้เรายอมรับของ
ถวายนั ้น และให้ เขามี ส่วนในการช่วยวิ สุทธิ ชนด้วย 5 ไม่ เหมือนที่ เราได้ คาดหมาย
ไว้ แต่ ได้ ถวายตัว เขาเองแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก่อน แล ้ว ได้ มอบตัว ให้ เราตามพระ
ประสงค์ ของพระเจ้า 6 จนถึ งกับเราได้ เตือนทิตัสว่า เมื่อเขาได้ เริม
่ แล้วฉั นใด ก็ ให้เขา
ทําให้สําเร็จกับท่านทัง้ หลายในพระคุณนี้ ด้วยเช่นกัน
คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านมี พร ้ อมบริบู รณ ์ ทุก สิง่ คือ ความเชื่อ ถ้อยคํา ความรู ้ ความ
กระตือรือร้น ทัง้ ปวง และความรัก ต่อ เรา ท่านทัง้ หลายก็ จงประกอบพระคุณ นี้ อย่าง
บริบูรณ์ เหมือนกัน เถิด 8 ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนี้ มิได้ หมายว่า ให้ เป็น คํา บัญชา แต่ ได้ นํา
เรือ
่ งของคนอื่ นที ่ มี ความกระตือรือร้น มาทดลองความรัก ของท่าน ดู ว่า แท้ หรือ ไม่
9 เพราะท่านทัง
้ หลายรู จ
้ ักพระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า 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 ้น
บัดนี้ ก็ควรแล้วทท
ี่ ่านจะกระทําเรือ
่ งนั ้นให้สําเร็จเสีย เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยูแล้
่ ว
12
ท่านก็ จะได้ ทําให้ สําเร็จ ตามความสามารถของท่าน เพราะว่า ถ้า มี น้ําใจพร้อมอยู่
แล้ว พระเจ้าก็ พอพระทัยที่ จะทรงรับตามที่ ทุกคนมีอยู่ มิใช่ตามที่ เขาไม่มี 13 ข้าพเจ้า
ไม่ได้หมายความว่า ให้การงานของคนอื่นเบาลงและให้การงานของพวกท่านหนั กขึ้น
14 แต่ เป็ นการให้กัน ไปให้กัน มา ในยามที่ พวกท่านมี บริบูรณ์ เช่น เวลานี้ ท่านก็ ควรจะ
ช่วยคนเหล่านั ้นทีขั
่ ดสน และในยามที่เขามีบริบูรณ์ เขาก็จะได้ชว
่ ยพวกท่านเมื่อขัดสน
15
เพื่อเป็นการให้กันไปให้กันมา ตามที่ มีเขียนไว้ว่า ‘คนที ่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ และ
คนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่�
7

การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร

16 แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้า ผูทรงโปรดให้
้
ทิตัสมใี จกระตือรือร้นอย่างนั ้นเพื่อท่าน

ทัง้ หลายเหมือนกัน 17 เพราะไม่เพียงแต่เขาได้รบ
ั คําเตือนเท่านั ้น แต่เขาได้ไปหาท่าน
เพราะเขาเองมีใจพร้อมอยูแล
่ ้วด้วย 18 เราให้พีน้
่ องคนหนึ่ งที่มีชื่อเสียงในการประกาศ
ข่าวประเสริฐตามคริสตจักรทัง้ หลายไปกับทิตัสด้วย 19 และมิใช่แต่เท่านั ้น คริสตจักร
ได้ตัง้ คนนั ้นไว้ให้เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกันกับเราในพระคุณนี้ ซ่ึงเราได้รับใช้อยู่ เพื่อให้
เป็ นที่ถวายเกียรติยศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็ นที ่แสดงนํ้าใจพรักพร้อมของท่าน
20 เราเจตนาจะไม่ ให้ คนหนึ่ ง คนใดติ เตียนเราได้ ในเรือ
่ งของถวายเป็ นอ ัน มากซึ่ง เรา
รับมาแจกนั ้น 21 เพราะเรามุ่งที่จะกระทําสิง่ ที่ซื่อสัตย์ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตร
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เท่านั ้น แต่ ในสายตาของมนุษย์ ด้วย 22 เราได้ ส่ง พี่ น้องอีก คน
หนึ่ ง ไปกับ เขาทัง้ สองด้วย ผู้ ซึ่ง เราได้ ทดสอบแล้ วว ่า มี ความกระตือรือร้น ในหลายสิง่
และเดีย
๋ วนี้ เขามีความกระตือรือร้นมากยิง่ ขึ้น เพราะเรามีความไว้ใจในท่านมาก 23 ถ้า
มี คนใดถามถึง ทิตั ส ทิตั สก็ เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า และเป็น ผู้ ชว
่ ยในการของ
ท่านทัง้ หลาย หรือ ถ้า มี คนใดถามถึง พี่ น้องสองคนนั ้น เขาก็ เป็น ทูต รับ ใช้ ของคริสต
จักรทัง้ หลายและเป็นสง่าราศี ของพระคริสต์ 24 เหตุฉะนั ้นจงให้ความรักของท่านประ
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จั กษ ์ แก่ คนเหล่า นั ้น และแสดงให้ แก่ คริสตจักรทัง้ หลายด้วย ให้ สมกั บท ี่ ข้าพเจ้า ได้
อวดเรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง

9

ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็น ต้อง เขียน ถึง ท่าน ใน เรือ
่ ง การ สงเคราะห์ วิ สุทธิ ชน 2 เพราะ
ข้าพเจ้า รู ้วา่ ใจของท่านพร้อมอยู่ แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวดเรือ
่ งพวกท่านกับ พวกมาซิ
โดเนี ยว่า พวกอาคายาได้จัดเตรียมไว้พรอ
้ มแล้วตัง้ แต่ปีกลาย และความกระตือรือร้น
ของพวกท่านก็ เร้า ใจคนเป็ นอ ัน มาก 3 แต่ ข้าพเจ้า ได้ ให้ พี่ น้ องเหล่า นั ้น ไป เพื่ อม ิ ให้
การอวดของเราเรือ
่ งท่านในข้อ นั ้น เป็นการเปล่า ประโยชน์ และเพื่อ ให้ท่านจัด เตรียม
ไว้ให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนัน
้ 4 มิฉะนั ้นแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนี ยบางคนมา
กับ ข้าพเจ้า และเห็ นว ่า ท่านมิ ได้ เตรียมพร้อมตามที่ เราได้ อวดไว้นั ้น (อย่า ว่า แต่ ท่าน
จะขายหน้า เลย� เราเองก็ จะขายหน้า ด้วย 5 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า สมควรจะ
วิงวอนให้พีน้
่ องเหล่านั ้นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และให้จัดเตรียมของถวายของท่านไว้
ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อของถวายนั ้นจะมีอยู่พร้อม และจะเป็นของถวายที่ให้
ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
1

พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
คนที่หว่านเพียงเล็กน้ อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้ อย คนที่หว่านมากก็
จะเกี่ยวเก็บได้มาก 7 ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึ กเสียดาย
มิใช่ ให้ ด้วยการฝืน ใจ เพราะว่า พระเจ้า ทรงรัก คนนั ้ นที ่ ให้ ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้า
ทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณ อั นอ ุ ดมทุก อย่างแก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่านมี ทุ
กสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทัง้ จะมีสิ ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ ดีทุกอย่าง
ด้วย 9 (ตามที่เขียนไว้ว่า ‘เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขา
ดํารงเป็น นิ ตย์� 10 ฝ่ายพระองค์ ผู้ ประทานพืช แก่ คนที ่ หว่าน และประทานอาหารแก่
คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้ พืช ของท่านที่ หว่านนั ้น ทวีข้น
ึ เป็ นอ ัน มาก และจะทรงให้ ผล
แห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิง่ ขึ้น� 11 โดยทรงให้ท่านทัง้ หลายมีสิ่งสารพัดมัง่
คัง่ บริบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งจะให้เกิดการขอบพระคุณ
พระเจ้า 12 เพราะว่าการรับใช้ในการปรนนิ บัตินั ้นมิใช่จะช่วยวิสุทธิชนซึ่งขัดสนเท่านั ้น
แต่ ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นอันมากด้วย 13 และเนื่ องจากผลแห่ง
การรับ ใช้ นั ้น เขาจึง ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า โดยเหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายยอมฟัง และ
ตัง้ ใจอยู่ในอํานาจข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ และเพราะเหตุ ท่านได้ แจกจ่ายแก่ เขา
และแก่ คนทัง้ ปวงด้วยใจกว้างขวาง 14 เขาก็ จะวิงวอนขอพระพรให้ แก่ ท่านทัง้ หลาย
และปรารถนาท่านเป็นอันมาก เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าซึ่งสถิตอยูใ่ นท่านอย่าง
เหลือ ล้น 15 จงขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะของประทานซึ่ง พระองค์ ทรงประทานนั ้ นที ่
เหลือจะพรรณนาได้
6 นี่ แหละ

10

เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้
บัดนี้ ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อ ท่านเป็น ส่วนตัว โดยเห็น แก่ ความอ่อนสุภาพ
และพระทัย กรุ ณาของพระคริสต์ ข้าพเจ้า ผู้ ซ่ึง ท่านว่า เป็น คนสุภาพถ่อมตนเมื่อ อยู่
กั บท ่า นทัง้ หลาย แต่ เมื่อ อยู่ ต่างหากก็ เป็น คนใจกล้า ต่อ ท่านทัง้ หลาย 2 คือ ข้าพเจ้า
ขอร้องท่านว่า เมื่อข้าพเจ้ามาอยูก
่ ับท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความกล้าหาญด้วย
ความแน่ ใจ อย่างที่ ข้าพเจ้า คิด สําแดงต่อ บางคนที่ นึก เห็ นว ่า เรายัง ดําเนิ น ตามเนื้ อ
1
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หนั ง นั ้น 3 เพราะว่า ถึง แม้ เรายัง ดําเนิ น อยู่ ในเนื้ อ หนั งก ็ จริง แต่ เราก็ ไม่ ได้ สู้ รบตาม
ฝ่ายเนื้ อหนั ง 4 (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่
มี อาน ุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ จากพระเจ้า ที่ จะทลายป้อมอัน แข็งแกร่ง ลงได้� 5 คือ ทําลาย
ความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตัง้ ตัวขึ้นขัดขวางความรู ข
้ องพระเจ้า และน้ อมนํา
ความคิด ทุก ประการให้ เข ้า อยู่ ใต้ บังคับ จนถึง เชื่อ ฟัง พระคริสต์ 6 และพร้อมที่ จะแก้
แค้น การไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่าง ในเมื่อ ความเชื่อ ฟัง ของท่านทัง้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่านแล
ดู สิ ่ง ที่ ปรากฏภายนอกหรือ ถ้า ผู้ ใดมัน
่ ใจว่า ตนเป็น คนของพระคริสต์ ก็ ให้ผู้ นั ้น คํานึ ง
ถึง ตนเองอี กว่า เมื่อ เขาเป็น คนของพระคริสต์ เราก็ เป็น คนของพระคริสต์ เหมือนกัน
8 ถึง แม้ ข้าพเจ้า จะโอ้อวดมากไปสัก หน่ อยในเรือ
่ งอํานาจ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
ประทานให้ไว้เพื่อสร้างท่าน มิใช่เพื่อทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่ละอาย 9 เพื่อท่านทัง้
หลายจะไม่คิดเห็นว่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัวเพราะจดหมายของข้าพเจ้า 10 เพราะ
มีบางคนพูดว่า “จดหมายของเปาโลนั ้นมีน้ําหนั กและมีอาํ นาจมากก็จริง แต่ว่าตัวเขา
ดูอ่อนกําลัง และคําพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้� 11 จงให้คนเหล่านั ้นเข้าใจอย่างนี้ ว่า เมื่อเรา
ไม่ อยู่ เราพูด ไว้ในจดหมายของเราว่า อย่างไร เมื่อ เรามาแล้ว เราก็ จะกระทํา อย่างนั ้น
ด้วย 12 เราไม่ต้องการที่จะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัว
เอง แต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครือ
่ งวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและ
กัน เขาก็เป็นคนขาดปัญญา 13 ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิง่ ใดเกินขอบเขต แต่ว่าจะอวด
ในขอบเขตที่ พระเจ้า ทรงจัดไว้ให้เรา และพวกท่านก็ อยู่ในขอบเขตนั ้น 14 การที่มาถึง
ท่านนั ้น มิใช่ โดยการล่วงขอบเขตอัน ควร เรามาจนถึง ท่านทัง้ หลายเพื่อ ประกาศข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ 15 เรามิได้โอ้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานที่คนอื่นได้
กระทํา แต่ เราหวัง ใจว่า เมื่อ ความเชื่อ ของท่านจําเริญ มากขึ้น แล้ว ท่านจะช่วยเราให้
ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีกเป็ นอันมากตามขนาดของเรา 16 เพื่อเราจะได้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ ในเขตที่ อยู่ นอกท้องถิน
่ งการงานที่ คน
่ ของพวกท่าน โดยไม่ โอ้ อวดเรือ
อื่นได้ทําไว้พร้อมแล้ วนน
ั ้ 17 ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า 18 เพราะคนที่
ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด คนที่น่านับถือนั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ยกย่อง

11

1 ข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านทนฟังความเขลาของข้าพเจ้าสักหน่ อยหนึ่ ง

และให้ทน
กับข้าพเจ้าจริงๆ 2 เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน เพราะ
ว่าข้าพเจ้าได้ หมัน
้ พวกท่านไว้สําหรับสามี ผู้เดียว เพื่อถวายพวกท่านให้แก่ พระคริสต์
เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์ 3 แต่ ข้าพเจ้าเกรงว่างู นั้นได้ ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมัน
ฉั นใด จิ ตใจของท่านก็ จะถู กล ่อ ลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิ์ ซึ่ งม ี อยู่ในพระคริสต์
โดยวิธี หน ่ง
ึ วิธี ใดฉั น นั ้น 4 เพราะว่า ถ้า คนใดจะมาเทศนาสัง่ สอนถึง พระเยซู อี กองค์
หนึ่ ง ซึ่ง แตกต่างกั บท ี่ เราได้ เทศนาสัง่ สอนนั ้น หรือ ถ้า ท่านจะรับ วิญญาณอื่น ซึ่ง แตก
ต่างกับที่ท่านได้รบ
ั แต่ก่อน หรือรับข่าวประเสริฐอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รบ
ั ไว้แล้ว
แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจฟัง เขาเสีย จริงๆ 5 เพราะข้าพเจ้า 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 พวกท่านในกิจการ
ทุก สิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด หรือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้ ถ่อมใจลงเพื่อ ยกชู ท่านขึ้น
เพราะข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่ พวกท่านโดยไม่ ได้ คิด ค่า หรือ
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ข้าพเจ้า ได้ ปล้ นคร ิสตจั กรอ่น
ื ด้วยการรับ เงิน บํารุ ง จากเขา เพื่อ จะได้ ปรนนิ บัติ พวก
ท่าน 9 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ กับ พวกท่านและกําลัง ขาดแคลนนั ้น ข้าพเจ้า ก็ มิได้ เป็น
ภาระแก่ ผู้ ใด เพราะว่า พี่ น้ องที่มาจากแคว้น มาซิ โดเนี ย ได้ เจ ือ จานให้ พอแก่ ความ
ต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ระวัง ตัว ไม่ ให้ เป็น ภาระแก่ พวกท่านในทางหนึ่ ง ทางใด
ทุก ประการ และข้าพเจ้า จะระวัง ตัว เช่น นั ้น ต่อ ไป 10 ความจริง ของพระคริสต์ มี อยู่ ใน
ข้าพเจ้าแน่ ฉั นใด จึงไม่มีผู้ใดในเขตแคว้นอาคายาสามารถที่จะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้อวด
เรือ
่ งนี้ ได้ฉั นนั ้น 11 เพราะเหตุใด เพราะข้าพเจ้าไม่รก
ั พวกท่านหรือ พระเจ้าทรงทราบ
ดี วา่ ข้าพเจ้า รัก พวกท่าน 12 แต่ สิ ่ง ที่ ข้าพเจ้า กระทํา นั ้น ข้าพเจ้า จะกระทํา ต่อ ไป เพื่อ
ข้าพเจ้า จะตัด โอกาสคนเหล่านั ้ นที ่ คอยหาโอกาส เพื่อ ว่า เมื่อ เขาโอ้อวดนั ้น เขาจะได้
ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับเรา
8

ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง�
เพราะคนอย่างนั ้น เป็ นอ ัค รสาวกเที ยม เป็น คนงานที่ หลอกลวง ปลอมตัว เป็ นอ
ัค รสาวกของพระคริสต์ 14 การกระทํา เช่น นั ้น ไม่ แปลกประหลาดเลย ถึง ซาตานเองก็
ยัง ปลอมตัว เป็น ทูต สวรรค์ แห่ งความสว่างได้ 15 เหตุ ฉะนั ้น จึง ไม่ เป็นการแปลกอะไร
ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของซาตานจะปลอมตัว เป็น ผู้ รับ ใช้ ของความชอบธรรม ท้ายที่สุด ของเขาจะ
เป็นไปตามการกระทําของเขา
13

การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
ข้าพเจ้า ขอกล่าวซํ้า อี กว่า อย่า ให้ ใครเห็น ไปว่า ข้าพเจ้า เป็น คนเขลา แต่ ถ้า มี ก็
ให้ เขาต้อนรับ ข้าพเจ้า อย่างต้อนรับ คนเขลาเถิด เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ อวดตัว เองได้ บ้าง
17 การที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนั ้น ข้าพเจ้ามิได้พูดตามอย่างองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่พูดอย่าง
คนเขลา ด้วยไว้ใจตัวในการอวดนั ้น 18 เพราะเมื่อเห็นว่าหลายคนเคยอวดตามเนื้ อหนั ง
ข้าพเจ้า ก็ จะอวดบ้าง 19 เพราะว่าการที่ ท่านทนฟัง คนเขลาพูด ด้วยความยินดี นั ้น น่า
จะเป็นเพราะท่านช่างฉลาดเสียนี่ กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้ามีผูนํ
้ าท่านไปเป็นทาส
ถ้ามีผู้ล้างผลาญท่าน ถ้ามีผู้มายึดของของท่านไป ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามีผู้ตบ
หน้าท่าน 21 ข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่า ดูเหมือนเราอ่อนแอเกินไปในเรือ
่ งนี้
ไม่ ว่า ใครกล้า อวดในเรือ
่ งใด (ข้าพเจ้า พู ดอย ่างคนเขลา� ข้าพเจ้า ก็ กล ้า อวดเรือ
่ งนั ้น
เหมือนกัน 22 เขาเป็นชาติฮีบรู หรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นชนชาติอส
ิ ราเอล
หรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือน
กัน 23 เขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย
่างคนโง่� ข้าพเจ้า ทํางานมากยิง่ กว่า เขาอีก ข้าพเจ้า ถูก โบยตี เกิน ขนาด ข้าพเจ้า ติด
คุกมากกว่าเขา ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ 24 พวกยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครัง้ ๆละสามสิบเก้า
ที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียวสามครัง้ เขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า
เผชิญภัยเรือแตกสามครัง้ ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลคืนหนึ่ งกับวันหนึ่ ง 26 ข้าพเจ้าต้อง
เดิน ทางบ่อยๆ เผชิญภั ยอ ัน น่า กลัว ในแม่ นํ้า เผชิญ โจรภัย เผชิญ ภัย จากชนชาติ ของ
ข้าพเจ้า เอง เผชิญ ภัย จากคนต่างชาติ เผชิญ ภัย ในนคร เผชิญ ภัย ในป่า เผชิญ ภัย ใน
ทะเล เผชิญ ภัย จากพี่ น้องเที ยม 27 ต้องทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและยากลําบาก ต้องอด
หลับ อดนอนบ่อยๆ ต้องหิว และกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือย
กาย 28 และนอกจากสิง่ เหล่านั ้นทีอยู
่ ภายนอกแล้
่
ว ยังมก
ี ารอื่นทีบ
่ ีบข้าพเจ้าอยูทุ
่ กวันๆ
คือการดู แลคริสตจักรทัง้ ปวง 29 มี ใครบ้างเป็นคนอ่อนกําลังและข้าพเจ้าไม่ 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 ข้าพเจ้า เป็น คนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้า
16
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ทรงเป็น พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่
ควรแก่การสรรเสริญเป็นนิ ตย์ พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา 32 ผูว่
้ าราชการ
เมืองของกษั ตริ ย์ อาเรทั สในนครดามัสกัส ให้ ทหารเฝ้า นครดามัสกัส ไว้ เพื่อ จะจับ
ตัว ข้าพเจ้า 33 แต่ เขาเอาตัว ข้าพเจ้า ใส่ กระบุง ใหญ่ หย่อนลงทางช่องที่ กําแพงนคร
ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่านผู้ว่าราชการ

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่
ข้าพเจ้า จํา จะต้องอวด ถึง แม้ จะไม่ มี ประโยชน์ อะไร แต่ ข้าพเจ้า จะเล่า ต่อ ไปถึง
นิ มิ ตและการสําแดงต่างๆซึ่ง มาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 สิ บสี่ ปี มาแล้ว ข้าพเจ้า ได้
รู ้จัก ชายคนหนึ่ ง ในพระคริสต์ เขาถู กร ับ ขึ้น ไปยัง สวรรค์ ชั ้นที ่ สาม (แต่ จะไปทัง้ กาย
ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ หรือ ไปโดยไม่ มี กาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ พระเจ้า ทรงทราบ� 3 ข้าพเจ้า
รู จ
้ ักชายผูนั
้ ้น (แต่จะไปทัง้ กายหรือไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ� 4 คือ
ว่าคนนั ้นถู กรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษม และได้ยน
ิ วาจาซึ่งจะพูดเป็นคําไม่ได้ และ
มนุษย์จะพูดออกมาก็ต้องห้าม 5 สําหรับชายนั ้นข้าพเจ้าอวดได้ แต่สําหรับตัวข้าพเจ้า
เอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะอวดถึงเรือ
่ งการอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึง
แม้วา่ ข้าพเจ้า อยากจะอวด ข้าพเจ้า ก็ ไม่ใช่ คนเขลา เพราะข้าพเจ้า พูด ตามความจริง
แต่ ข้าพเจ้าระงับไว้ ก็ เพราะเกรงว่า บางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่ เขาได้ เห็นและได้
ฟังเกี่ยวกับข้าพเจ้า
1

หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล

7 และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เนื่ องจากที่ได้เหน
็ การสําแดงมากมายนั ้น ก็

ทรงให้มีหนามในเนื้ อของข้าพเจ้า หนามนั ้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า เพื่อ
ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ยกตัว เกิน ไป 8 เรือ
่ งหนามนั ้น ข้าพเจ้า วิงวอนองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ถึง สาม
ครัง้ เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า 9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของ
เราก็มีพอสําหรับเจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีทีไ่ หน เดชของเราก็มีฤทธิขึ
์ ้นเต็ม
ขนาดที่ นั่ น � เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยินดี โอ้ อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
เพื่อ ฤทธิเ์ ดชของพระคริสต์ จะได้ อยู่ในข้าพเจ้า 10 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเห็น แก่ พระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการถูก ว่า กล่าวต่างๆ ในการขัดสน
ในการถูกข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็ง
แรงมากเมื่อ นั ้น 11 ในการอวดนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เป็น คนเขลาไปแล้ว ซี 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 แท้จริงหมายสําคัญต่างๆของอัครสาวกก็ได้สําแดงให้ประจักษ์ แจ้งในหมู่พวก
ท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดยหมายสําคัญ โดยการมหัศจรรย์ และโดยการ
อิทธิ ฤทธิ์ 13 เพราะว่า พวกท่านเสีย เปรียบคริสตจั กรอ ่น
ื ๆในข้อ ใดเล่า เว้น ไว้ ในข้อ นี้
คือ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน การผิด นั ้น ขอท่านให้ อภัย แก่ ข้าพเจ้า เถิด
14 ดู เถิด ข้าพเจ้า เตรียมพร้อมที่ จะมาเยีย
่ มพวกท่านเป็ นคร งั ้ ที่ สาม และข้าพเจ้า จะ
ไม่เป็นภาระแก่ พวกท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิง่ ใดจากท่าน แต่ต้องการตัวท
่าน เพราะว่าที่ ลูก จะสะสมไว้ สําหรับ พ่อ แม่ ก็ ไม่ สมควร แต่ พ่อ แม่ ควรสะสมไว้ สํา หรั
บลู ก 15 และข้าพเจ้า มี ความยินดี ที่ จะเสีย และสละแรงหมดเพื่อ ท่านทัง้ หลาย แม้ว ่า
ข้าพเจ้า รัก ท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับ รัก ข้าพเจ้า น้ อยลง 16 ถึง แม้ เป็น เช่น นั ้น ข้าพเจ้า
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ก็ มิได้ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน แต่ เหมือนเป็น ผู้ ชาญฉลาด ข้าพเจ้า ใช้ อุ บายดัก จั บท ่าน
17 ข้าพเจ้าได้ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการที่ ส่งคนเหล่านั ้นไปเยีย
่ มพวกท่าน
หรือ 18 ข้าพเจ้า ขอให้ ทิตั ส ไป และพี่ น้องอีก คนหนึ่ ง ไปด้วย ทิตั ส ได้ ผลประโยชน์ จาก
พวกท่านบ้างหรือ เราทัง้ สองมิได้ดําเนิ นการด้วยนํ้าใจอย่างเดียวกันหรือ เรามิได้เดิน
ตามรอยเดียวกันหรือ
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ
ท่านทัง้ หลายยัง คิด ว่า เรากําลัง กล่าวแก้ตัว ต่อ ท่านอีก หรือ ที่ จร ิง เราพูด ในพระ
คริสต์ ดังเราอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และท่านที่ รัก สิ ่งสารพัดที่ เราได้ กระทํานั ้น เรา
กระทํา เพื่อ ท่านจะจําเริญ ขึ้น 20 เพราะว่า ข้าพเจ้า เกรงว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง ข้าพเจ้า
อาจจะไม่ เห ็ นพวกท่านเป็น เหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้า อยากเห็น และท่านจะไม่ เห ็ นข้าพ
เจ้า เหมือนอย่างที่ ท่านอยากเห็น คือ เกรงว่า ไม่ เหตุ ใดก็ เหตุ หนึ่ ง จะมี การวิ วาทก ัน
ริษยากัน โกรธกัน มัก ใหญ่ ใฝ่สูง นิ นทากัน ซุบซิบ ส่อ เสียดกัน จองหองพองตัว และ
เกะกะวุน
่ วายกัน 21 ข้าพเจ้า เกรงว่า เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มา พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรง
ให้ข้าพเจ้าตํ่าต้อยในหมู่พวกท่าน และข้าพเจ้าจะต้องเศร้าใจ เพราะเหตุหลายคนที่ได้
ทําผิดมาก่อนแล้ว และมิได้กลับใจทิง้ การโสโครก การผิดประเวณี และการลามก ซึ่ง
เขาได้กระทําอยูนั
่ ้น
19

13
คําตักเตือนก่อนอําลา
ครัง้ นี้ จะเป็ นคร ัง้ ที่ สามที่ ข้าพเจ้า มาเยีย
่ มพวกท่าน ‘คํา พูด ทุกๆคํา ต้องมี พยาน
สองหรือ สามปาก จึง จะเป็ นที ่ เชื่อ ถือ ได้ � 2 ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านแต่ ก่อน และข้าพเจ้า
จึงบอกท่านอีกเหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านครัง้ ที่สองนั ้น เดีย
๋ วนี้ ถึงข้าพเจ้าไม่ได้
อยู่ กั บท ่าน ข้าพเจ้า ก็ ยงั เขียนฝากถึง เขาเหล่า นั ้น ซึ่ง ได้ กระทํา ผิด แต่ ก่อน และถึง คน
อื่นทัง้ ปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษใครเลย 3 เพราะว่าท่านทัง้
หลายต้องการที่ จะเห็น หลัก ฐานว่า พระคริสต์ ตรัส ทางข้าพเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงอ่อน
กําลัง ต่อ ท่าน แต่ ทรงฤทธิ์มากในหมู่ พวกท่าน 4 เพราะถึง แม้วา่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง
โดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพราะว่าเรา
ก็ออ
่ นกําลังด้วยกันกับพระองค์ แต่เราจะยังมชี
ี วิตเป็นอยูก
่ ับพระองค์โดยฤทธิเ์ ดชของ
5
พระเจ้าที่มีต่อท่านทัง้ หลาย ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่า ท่านตัง้ อยูใ่ นความเชื่อ
หรือไม่ จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิด ท่านไม่รู เองหรื
้
อว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยูใ่ น
6
ท่านทัง้ หลาย นอกจากท่านจะเป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ แต่ ข้าพเจ้า หวัง ว่า ท่านคงรู ว้ า่ เรามิ
ได้ เป็นผู้ถู กทอดทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่ กระทํา
ชัว่ ใดๆ มิใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราเป็ นที่ทรงชอบพระทัย แต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็
นที ่ชอบ ถึงแม้จะดู เหมือนเราเองเป็นผู้ถู กทอดทิง้ 8 เพราะว่าเราจะกระทําสิง่ ใดขัดก
ับ ความจริง ไม่ ได้ ได้ แต่ ทํา เพื่อ ความจริง เท่านั ้น 9 เพราะว่า เมื่อ เราอ่อนแอ และท่าน
เข้ม แข็ง เราก็ ยินดี เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือ ขอให้ ท่านทัง้ หลายบรรลุ ถึง ความบริบู
รณ์ 10 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความนี้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามา
แล้ว จะได้ไม่ต้องกวดขันท่านโดยใช้อํานาจ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้
แก่ ข้าพเจ้า เพื่อ การก่อขึ้ นม ิ ใช่ เพื่อ การทําลายลง 11 ในที่สุด นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย ขอลา
ก่อน ท่านจงปรับปรุ งตัวให้ดี จงมีกําลังใจอันดี จงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน จงอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน 12 จงทักทาย
1
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ปราศรัยก ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ ์ 13 วิ สุทธิ ชนทุก คนฝากความคิดถึง มายัง
ท่านทัง้ หลาย 14 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความ
สนิ ทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จด
หมายฉบับทส
ี่ องถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี แควน
้ มาซิโดเนี ย และส่งโดย
ทิตัสและลูกา]

กาลาเทีย 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ เปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57 เปาโลได้ ออกประกาศเที่ยว
แรกที่ เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย เมือ งอิ โคน ิ ยู ม เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี เมือง
ปัมฟี เลีย และเมืองอัททาลิ ยา มี หลายคนได้ รบ
ั ความรอดที่ เมืองเหล่า นั ้น และเปาโล
ได้ รับ ใช้ ที่ นั ่ นอ ีก ในการประกาศเที่ยวที่ สองและสามของท่าน แต่ มี พวกยิว ได้ ให้ พวก
คริสเตียนชาวกาลาเทียถือพิธีสุหนัตและพิธีต่างๆของโมเสสเข้าในความเชื่อของเขา
ด้วย (กจ 15:1) คํา สอนที่ ผิด นี้ ได้ ขยายออกไปทัว่ แคว้น นั ้น และทําให้ พวกคริสเตียน
ต้องเข้าส่วนในศาสนายิว ทําให้พวกคริสเตียนที่เคยรับเชื่อกับเปาโลได้ละทิง้ ท่าน และ
ได้ปฏิเสธการเป็ นอัครสาวกแท้ของท่าน จดหมายฉบับนี้เป็นคําว่ากล่าวจากเปาโลถึง
คริสตจักรทัง้ หลายที่แควน
้ กาลาเทีย (1:2) เปาโลขอให้เขากลับไปเชื่อข่าวประเสริฐอัน
บริสุทธิ์ จดหมายฉบับนได้
ี้ อธิบายถึงข้อผิดพลาดในคําสอนของพวกยิว และได้ยกย่อง
คําสอนว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
คําคํานั บ
เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสาวก (มิใช่ มนุษย์ แต่ง ตัง้ หรือมนุษย์ เป็น ตัวแทนแต่ง ตัง้ แต่
พระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดา ผู้ได้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย
ได้ ทรงแต่ง ตัง้ � 2 และบรรดาพี่ น้องที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทัง้ หลายแห่ง
แคว้นกาลาเทีย 3 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซู ทรงสละพระองค์
เองเพราะบาปของเราทัง้ หลาย เพื่อ ช่วยเราให้ พ้น จากยุค ปัจ จุบั นอ ัน ชัว่ ร้ายตามนํ้า
พระทัยพระเจ้าผูเ้ ป็นพระบิดาของเรา 5 ขอให้พระองค์ทรงมีสง่าราศีตลอดไปเป็นนิ ตย์
เอเมน
1

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

6 ข้าพเจ้าประหลาดใจนั กที่ท่านทัง
้ หลายได้ผินหน้าหนี โดยเร็วจากพระองค์ ผูได้
้ ทรง

เรียกท่านให้เข้าในพระคุณของพระคริสต์ และได้ไปหาข่าวประเสริฐอื่น 7 ซึ่งมิใช่อย่าง
อื่น ดอก แต่ ว่า มี บางคนที่ ทําให้ ท่านยุง่ ยาก และปรารถนาที่ จะบิดเบือนข่าวประเสริฐ
ของพระคริสต์ 8 แต่ แม้ว ่า เราเองหรือ ทูต สวรรค์ ถ้า ประกาศข่าวประเสริฐ อื่น แก่ ท่าน
ซึ่ง ขั ดก ับ ข่าวประเสริฐ ที่ เราได้ ประกาศแก่ ท่านไปแล้ วก ็ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง 9 ตามที่
เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าพูดอีกว่า ถ้าผูใ้ ดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่
ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รบ
ั ไว้แล้ว ผู้นั ้นจะต้องถูกสาปแช่ง 10 บัดนี้ ข้าพเจ้ากําลัง
พูด เอาใจมนุษย์หรือ หรือให้เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ข้าพเจ้า อุตส่าห์ประจบประแจ
งมนุษย์ หรือ เพราะถ้า ข้าพเจ้า กําลัง ประจบประแจงมนุษย์ อยู่ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ใช่ ผู้รบ
ั ใช้
ของพระคริสต์
ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รบ
ั การสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศ
ไปแล้ วน ัน
้ ไม่ ใช่ ของมนุษย์ 12 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ข่าวประเสริฐ นั ้น จากมนุษย์
ไม่มี มนุษย์ คนใดสอนข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ข่าวประเสริฐ นั ้น โดยพระเยซู คริสต์
13
ทรง สําแดง แก่ ข้าพเจ้า
เพราะ ท่าน ก็ ได้ ยิน ถึง ชีวต
ิ ใน หน หลัง ของ ข้าพเจ้า เมื่อ
11 พี่น้ องทัง
้ หลาย
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ข้าพเจ้า ยัง อยู่ ในลัทธิ ยว
ิ แล้ วว ่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหงคริ สตจักรของพระเจ้า อย่างร้าย
แรง เหลือ เกิน และ พยายาม ที่ จะ ทําลาย เสีย 14 และ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ใน ลัทธิ ยิ วน น
ั้
ข้าพเจ้า ได้ ก้าวหน้า เกิน กว่า เพื่อนหลายคนที่ มีอายุ รุ น
่ ราวคราวเดียวกัน และที่ เป็น
ชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ที่ ข้าพเจ้า มี ใจร้อนรนมากกว่า เขาในเรือ
่ งขนบธรรมเนี ยม
15
ของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า แต่ เมื่อเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้ได้ ทรงสรรข้าพเจ้า
ไว้แต่ครรภ์มารดาของข้าพเจ้า และได้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ 16 ที่
จะทรงสําแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่
ชนต่างชาตินั ้น ในทันทีนั ้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับเนื้ อหนั งและเลือดเลย
ชีวิตคริสเตียนเริม
่ แรกของเปาโล
และข้าพเจ้า ก็ ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พบกับ ผู้ ที่ เป็ นอ ัค รสาวกก่อน
ข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า ได้ ออกไปยัง ประเทศอาระเบีย แล้ว ก็ กล ับ มายัง เมืองดามัสกัส
อีก 18 แล ้ วสามปี ต่อ มา ข้าพเจ้า ขึ้น ไปหาเปโตรที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ กั บท ่าน
สิบ ห้า วัน 19 แต่ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ พบอัครสาวกคนอื่น เลย นอกจากยากอบน้ องชาย
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 แต่ เรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนี้ ดู เถิด ต่อ พระพักตร์
พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่มุสาเลย 21 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซีลีเซ
ีย 22 และคริสตจักรทัง้ หลายในแคว้นยูเดียซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็ยังไม่รู จั
้ กหน้าข้าพเจ้า
23
เลย เขาเพียงแต่ ได้ ยินว่า “ผู้ที่ แต่ ก่อนเคยข่มเหงเรา บัดนี้ ได้ ประกาศความเชื่อซึ่ง
เขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ
17

2
เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรู ซาเล็ม

1 แล ้ว สิบ สี่ ปี ต่อ มา

ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ มอีกและพาทิตัส
ไปด้วย
และข้าพเจ้าได้เล่าข่าว
ประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติให้เขาฟัง แต่ได้เล่าให้คนสําคัญฟังเป็นส่วน
ตัว เกรงว่า ข้าพเจ้า อาจจะวิง่ แข่ งก ัน หรือ วิง่ แล้ว โดยไร้ประโยชน์ 3 แต่ ถึง แม้ ทิตั ส ซึ่ง
อยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรีก เขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุหนั ต 4 เพราะเหตุของพี่น้อง
จอมปลอมที่ได้ลอบเข้ามา เพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์ เพราะ
พวกเขาหวัง จะเอาเราไปเป็น ทาส 5 แต่ เราไม่ ได้ ยอมอ่อนข้อ ให้ กับ เขาแม้ สัก ชัว่ โมง
เดียว เพื่อ ให้ความจริง ของข่าวประเสริฐ นั ้น ดํา รงอยู่กั บท ่า นทัง้ หลายต่อ ไป 6 แต่ จาก
พวกเหล่านั ้ นที ่เขาถือว่าเป็นคนสําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ ตาม ก็ ไม่สําคัญ
อะไรสําหรับ ข้าพเจ้า เลย พระเจ้า มิ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด) คนเหล่า นั ้น ซึ่ง เขาถือว่า
เป็น คนสําคัญ ไม่ ได้ เพิม
่ เติ มสิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดให้ แก่ ข้าพเจ้า เลย 7 แต่ ตรงกัน ข้าม เมื่อ
เขาเห็ นว ่า ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั มอบให้ ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ ถือ พิธี เข้า
สุหนั ต เช่นเดียวกับเปโตรได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต
8 (เพราะว่า พระองค์ผูได้
้ ทรงดลใจเปโตรให้เป็นอัครสาวกไปหาพวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต
ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกัน) 9 เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น
ผูที
้ ่เขานั บถือว่าเป็นหลักได้เหน
็ พระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ก็ได้จับมือขวาของ
ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส แสดงว่า เราเป็น เพื่อนร่วมงานกัน เพื่อ ให้ เราไปหาคนต่างชาติ
และท่านเหล่านั ้นจะไปหาพวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต 10 ท่านเหล่านั ้นขอแต่เพียงไม่ให้เรา
ลืมนึกถึงคนจน ซึ่งเป็นสิง่ ที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทํา
2 ข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า
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เปาโลคัดค้านเปโตร

11 แต่เมื่อเปโตรมาถึงอันทิโอกแล้ว

ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่าท่าน
ทํา ผิด แน่ 12 ด้วยว่า ก่อนที่ คนของยากอบมาถึง นั ้น ท่านได้ กิน อยู่ ด้วยกั นก ับ คนต่าง
ชาติ แต่ พอคนพวกนั ้น มาถึง ท่านก็ ปลี กตัว ออกไปอยู่ เสีย ต่างหาก เพราะกลัว พวกที่
ถือ พิธีเข้า สุหนั ต 13 และพวกยิว คนอื่นๆก็ ได้ แสร้ง ทํา ตามท่านเช่ นก ัน แม้แต่ บารนา
บัส ก็ หลงแสร้ง ทํา ตามคนเหล่า นั ้น ไปด้วย 14 แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า เขาไม่ ได้ ดําเนิ น
ในความเที่ยงธรรมตามความจริงของข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่าแก่เปโตรต่อหน้า
คนทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ มิใช่ตามอย่าง
พวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า�
คนทัง้ ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์
เราผู้ มี สัญชาติ เป็น ยิว และไม่ ใช่ คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16 ก็ ยัง รู ้วา่ ไม่ มี ผู้
ใดเป็น คนชอบธรรมได้ โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ แต่ โดยความเชื่อ ในพระ
เยซู คริสต์ เท่านั ้น ถึง เราเองก็ มี ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เพื่อ เราจะได้ เป็น คนชอบ
ธรรมโดยความเชื่อ ในพระคริสต์ ไม่ใช่ โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เพราะว่า
โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ นั ้น ‘ไม่มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดเป็น คนชอบธรรมได้ เลย �
17 แต่ถ้าในขณะที่เรากําลังขวนขวายจะเป็ นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั ้น เราเองยัง
ปรากฏเป็นคนบาปอยู่ พระคริสต์จึงทรงเป็นผูส
้ ่งเสริมบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็นเช่นนั ้นเลย 18 เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิง่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก
ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
15

การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์

เหตุ ว่า โดย พระ ราช บัญญั ติ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ตาย จาก พระ ราช บัญญั ติ แล้ว เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้า 20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้า
ก็ยั งม ี ชี วิตอยู่ ไม่ใช่ ข้าพเจ้า เองมี ชี วิตอยู่ ต่อ ไป แต่ พระคริสต์ ต่างหากที่ ทรงมี ชี วิตอ
ยู่ ในข้าพเจ้า และชีวต
ิ ซึ่ง ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ โดย
ความเชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ ทรงสละพระองค์ เอง
เพื่อ ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา ให้ พระคุณ ของพระเจ้า ไร้ประโยชน์ เพราะว่า ถ้า
ความชอบธรรมเกิด จากพระราชบัญญั ติ แล้ว พระคริสต์ ก็ ทรงสิน
้ พระชนม์ โดยเปล่า
ประโยชน์
19

3
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ

1 โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่านเพื่อท่านจะไม่เชื่อฟังความจริง

ทัง้ ๆที่ ภาพการถูก ตรึง ของพระเยซู คริสต์ ปรากฏอยู่ ต่อ หน้า ต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้า
ใคร่รู ข้
้ อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รบ
ั พระวิญญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ
หรือ หรือได้ รบ
ั โดยการฟั งด้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึงเพียงนั ้ นที เดียวหรือ เมื่อท่าน
เริม
่ ต้นด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ ท่านจะให้สําเร็จด้วยเนื้ อหนั งหรือ 4 ท่านได้ทนทุกข์
มากมายโดยไร้ประโยชน์ หรือ ถ้า เป็นการไร้ประโยชน์ จร ิงๆแล้ว 5 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์
ผู้ ทรงประทานพระวิญญาณแก่ ท่าน และทรงกระทํา การอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน
ทรงกระทํา การเช่น นั ้น โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ หรือ หรือ โดยการฟั งด ้วย
ความเชื่อ
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ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม
‘ได้ เชื่อพระเจ้า� และ ‘และพระองค์ ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรม
แก่ท่าน� 7 เหตุฉะนั ้นท่านจงรู เ้ ถิดว่า คนทีเ่ ชื่อนั ่นแหละก็เป็นบุตรของอับราฮัม 8 และ
พระคัมภีร น
์ ั ้ นร ู้ ล่วงหน้า ว่า พระเจ้า จะทรงให้คนต่างชาติ เป็น คนชอบธรรมโดยความ
เชื่อ จึง ได้ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แก่ อับ ราฮั มล ่ วง หน้า ว่า ‘ชนชาติ ทัง้ หลาย จะ ได้ รับ
พระพรเพราะเจ้า� 9 เหตุฉะนั ้นคนที่เชื่อจึงได้รบ
ั พระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซ่ึงเชื่อ
6 ดัง ที่ อับ ราฮัม

ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง
10 เพราะว่าคนทัง
้ หลายซึ่งพึ่งการกระทําตามพระราชบัญญัติ ก็ ถู กสาปแช่ง

เพราะ
มี คํา เขียนไว้ ว่า ‘ทุ กคนที่ มิได้ ประพฤติ ตามทุก ข้อความที่ เข ียนไว้ ในหนั งสือ พระราช
บัญญัติก็ถูกสาปแช่ง� 11 แต่เป็ นที่ประจักษ์ ชัดอยู่แล้วว่า ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยพระราชบัญญัติได้เลย เพราะว่า ‘คนชอบธรรม
จะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ� 12 แต่พระราชบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อ เพราะ ‘ผู้
ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ ก็จะได้ชีวิตดํารงอยูโ่ ดยพระราชบัญญัตินั ้น�
พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดยการที่พระองค์

ทรง ยอม ถูก สาป แช่ง เพื่อ เรา เพราะ มี คํา เขียน ไว้ ว่า ‘ทุ ก คน ที่ ต้อง ถูก แขวน ไว้ บน
ต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง� 14 เพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทัง้ หลาย
เพราะพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้รบ
ั พระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อ 15 พี่
น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอพูดตามอย่างมนุษย์ ถึงแม้ เป็น คํา สัญญาของมนุษย์ เมื่อได้
รับรองกัน แล้ว ไม่ มี ผู้ ใดจะล้ม เลิก หรือ เพิม
่ เติม ขึ้ นอ ีก ได้ 16 แล ้ว บรรดาพระสัญญาที่
ได้ ประทานไว้แก่ อับ ราฮัม และเชื้อ สายของท่านนั ้น พระองค์ มิได้ ตรัสว ่า ‘และแก่ เชื้อ
สายทัง้ หลาย� เหมือนอย่างกับว่าแก่ คนมากคน แต่ เหมือนกับว่าแก่ คนผู้เดียว ‘และ
แก่ เชื้อ สายของท่าน� ซึ่ง เป็น พระคริสต์ 17 แต่ ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้ ว่า พระราชบัญญัติ
ซึ่งมาภายหลังถึงสี่ รอ
้ ยสามสิบปี จะทําลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ในพระ
คริสต์เมื่อก่อนนั ้น ให้พระสัญญานั ้นขาดจากประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะว่าถ้าได้รบ
ั มรดก
โดยพระราชบัญญัติ ก็ ไม่ใช่ได้ โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่ พระเจ้าทรงโปรดประทาน
มรดกนั ้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์
19 ถ้าเช่นนั ้นมพระราชบั
ี
ญญัติไว้ทําไม ที่เพิม
่ พระราชบัญญัติไว้ก็เพราะเหตุจากการ

ละเมิด จนกว่า เชื้อ สายที่ ได้ รับ พระสัญญานั ้น จะมาถึง และพวกทูต สวรรค์ ได้ ตัง้ พระ
ราชบัญญั ติ นั ้น ไว้ โดยมือ ของคนกลาง 20 เพราะฉะนั ้น คนที่ เป็น คนกลางก็ ไม่ ได้ เป็น
คนกลางของฝ่ายเดียว แต่พระเจ้านั ้นทรงเป็นเอกพระเจ้า 21 ถ้าเช่นนั ้นพระราชบัญญั
ติ ขัด แย้ งก ับ พระสัญญาของพระเจ้า หรือ พระเจ้า ไม่ ยอมให้เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะว่า
ถ้า ทรงตัง้ พระราชบัญญั ติ อัน สามารถทําให้ คนมี ชี วิตอยู่ ได้ ความชอบธรรมก็ จะมี ได้
โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น จริง 22 แต่ พระคัมภีร ได้
์ บ่ง ว่า ทุ กคนอยู่ ในความบาป เพื่อ จะ
ประทานตามพระสัญญาแก่คนทัง้ ปวงที่เชื่อ โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็น
หลัก 23 แต่ ก่อนที่ ความเชื่อ มานั ้น เราถูก พระราชบัญญั ติ กักตัว ไว้ ถู กก ัน
้ เขตไว้ จน
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ความเชื่อจะปรากฏภายหลัง 24 เพราะฉะนั ้น พระราชบัญญัติจึงเป็ นครูของเราซึ่งนํา
เรามาถึงพระคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า

25

แต่ หลัง จากความเชื่อ นั ้น ได้ มาแล้ว เราจึ งม ิ ได้ อยู่ ใต้ บัง คับ ครู นั้ นอ ีก ต่อ ไปแล้ว

26 เพราะว่าท่านทัง
้ หลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 27 เพราะ

เหตุ ว่า ทุ กคนในพวกท่านที่ รบ
ั บัพ ติศ มาเข้า ร่วมในพระคริสต์ แล้ว ก็ได้ สวมชีวต
ิ พระ
28
คริสต์ จะไม่ เป็นยิวหรือกรีก จะไม่ เป็นทาสหรือไทย จะไม่ เป็นชายหรือหญิง เพราะ
ว่าท่านทัง้ หลายเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระเยซู คริสต์ 29 และถ้าท่านเป็นของพระ
คริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา
1 แล้วข้าพเจ้าขอพูดว่า

4

ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยูเ่ ขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย
ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทัง้ ปวง 2 แต่เขาก็อยูใต้
่ บังคับของผู้ปกครองและ
ผู้ดูแล จนถึงเวลาที่ บิดาได้กําหนดไว้ 3 ฝ่ายเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็น
ทาสอยูใต้
่ บังคับโลกธรรม
ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า

4 แต่เมื่อครบกําหนดแล้ว

พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสู ติจากสตรี
เพศ และทรงถือกําเนิ ดใต้พระราชบัญญัติ 5 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั ้นที่อยูใต้
่ พระราช
6
บัญญัติ เพื่อให้เราได้ รบ
ั ฐานะเป็นบุตร และเพราะท่านเป็นบุตรแล้ว พระเจ้าจึงทรง
ใช้ พระวิญญาณแห่ง พระบุตรของพระองค์ เข ้า มาในใจของท่าน ร้องว่า “อับ บา� คือ
พระบิดา 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง ไม่ ใช่ ทาสอีก ต่อ ไป แต่ เป็น บุตร และถ้า เป็น บุตรแล้ วท ่า
นก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์
การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก
แต่ ก่อนนี้ เมื่อ ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ รู จั
้ ก พระเจ้า ท่านเป็น ทาสของสิง่ ซึ่ง โดยสภาพ
9
แล้วไม่ใช่พระเลย แต่ บัดนี้ เมื่อท่านรู จ
้ ักพระเจ้าแล้ว หรือที่ ถู กก็คือพระเจ้าทรงรู จ
้ ัก
ท่านแล้ว เหตุ ไฉนท่านจึง จะกลับ ไปหาโลกธรรมซึ่ งอ ่อนแอและอนาถา และอยากจะ
เป็น ทาสของสิง่ เหล่านั ้ นอ ีก 10 ท่านถือ วัน เดือน ฤดู และปี 11 ข้าพเจ้า เกรงว่าการที่
ข้าพเจ้าได้ทําเพื่อท่านนั ้นจะไร้ประโยชน์ 12 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็น
เหมือนข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า ก็ ได้ เป็น อย่างท่านแล้ว เหมือนกัน ท่านไม่ ได้ ทํา ผิด
ต่อ ข้าพเจ้า เลย 13 ท่านรู ว้ า่ ตอนแรกที่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านนั ้น ก็ ทํา
โดยความอ่อนกําลัง แห่ง เนื้ อ หนั ง 14 และการทดลองของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเนื้ อ หนั ง
ของข้าพเจ้า ท่านก็ไม่ได้ดูหมิน
่ หรือปฏิเสธ แต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูต
สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของพระเจ้า หรือ เหมือนกับ พระเยซู คริสต์ 15 ความปลื้ม ใจที่ ท่านได้
กล่าวไว้ไปอยู่ที่ ไหนเสียแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ ว่า ถ้าเป็นไปได้ ท่านก็
คงจะควัก ตาของท่านออกให้ ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้า จึง ได้ กลายเป็น ศั ตรู ของท่านเพราะ
ข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือ 17 คนเหล่านั ้นเอาอกเอาใจท่าน แต่ไม่ใช่ด้วยความ
หวังดีเลย เขาอยากจะกี ดกันพวกท่านเพื่อท่านจะได้ เอาอกเอาใจพวกเขา 18 การเอา
อกเอาใจด้วยความหวังด ี ก็ เป็นการดี ตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่กับ พวก
ท่านเท่านั ้น
8
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การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะ
20
ได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยูก
่ ับพวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยน
นํ้า เสียงของข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ข้อ สงสัย ในตั วท ่าน 21 ท่านที่ อยากอยู่ใต้ พระ
ราชบัญญัติ ท่านไม่ ได้ ฟัง พระราชบัญญั ติ หรือ จงบอกข้าพเจ้า เถิด 22 เพราะมี เข ียน
ไว้ว่า อับ ราฮัม มี บุ ตรชายสองคน คนหนึ่ ง เกิด จากหญิง ทาสี อีกคนหนึ่ ง เกิด จากหญิง
ที่ เป็น ไทย 23 บุ ตรที่ เก ิด จากหญิง ทาสี นั้ นก ็ เก ิด ตามเนื้ อ หนั ง แต่ ส่วนบุตรที่ เก ิด จาก
หญิง ที่ เป็น ไทยนั ้น เกิด ตามพระสัญญา 24 ข้อ ความนี้ เป็ นอ ุปไมย ผู้ หญิง สองคนนั ้น
ได้ แก่ พันธสัญญาสองอย่าง คนหนึ่ งมาจากภูเขาซีนาย คลอดลูกเป็นทาส คือ นางฮา
การ์ 25 นางฮาการ์นั้นได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุ งเยรู ซาเล็มปัจจุ
บัน เพราะกรุ งนี้ กับพลเมืองเป็นทาสอยู่ 26 แต่ว่ากรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั ้นเป็น
ไทย เป็นมารดาของเราทัง้ ปวง 27 เพราะมีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘จงชื่นชมยินดีเถิด หญิง
หมัน ผู้ ไม่ คลอดบุตร จงเปล่ง เสียงโห่ ร้อง เจ้ าผู้ ไม่ ได้ เจ ็บ ครรภ์ ด้วยว่า หญิง ที่ ต้องอยู่
อย่างโดดเดี่ยวก็ยั งม ี บุ ตรมากกว่า หญิง ที่ ยั งม ี สามี อยู่ กับ นางมากมายนั ก� 28 พี่ น้ อง
ทัง้ หลาย บัดนี้ เราเป็น บุตรแห่ง พระสัญญาเช่น เดียวกับ อิส อัค 29 แต่ ในครัง้ นั ้น ผู้ ที่ เก
ิดตามเนื้ อหนั งได้ข่มเหงผู้ที่ เกิดตามพระวิญญาณฉั นใด ปัจจุบันนี้ ก็เหมือนกันฉั นนั ้น
30 แต่พระคัมภีรว
์ า่ อย่างไร ก็ว่า ‘จงไล่หญิงทาสีกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะ
ว่าบุตรชายของหญิงทาสี จะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกับบุตรชายของหญิงที่ เป็นไทยไม่ได้ �
31 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ องทัง
้ หลาย เราไม่ ใช่ บุ ตรของหญิง ทาสี แต่ เป็น บุตรของหญิง ที่ เป็น
ไทย
19 ลูกน้ อยของข้าพเจ้าเอ๋ย

5

การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทําให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ
เพื่อ เสรีภาพนั ้น เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงโปรดให้ เราเป็น ไทย เหตุ ฉะนั ้น จงตั ้งม น
ั่
และอย่า เข้า เทียมแอกเป็น ทาสอีก เลย 2 ดู เถิด ข้าพเจ้า เปาโลขอบอกท่านว่า ถ้า ท่า
นรับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต พระคริสต์ จะทรงทํา ประโยชน์ อะไรให้ แก่ ท่านไม่ ได้ เลย 3 ข้าพเจ้า
เป็น พยานให้ ทุ กคนที่ ร บพิ
ั ธ ี เข ้าสุ หน ัต ทราบอี กว่า เขาถูก ผูกมัด ให้ ประพฤติ ตามพระ
ราชบัญญัติทัง้ สิน
้ 4 ผู้ใดในหมู่พวกท่านที่ เห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยพระราช
บัญญัติ ท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระคริสต์ยอ
่ มไม่ได้มีผลอันใดต่อท่านเลย
5 เพราะว่า โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็ รอคอยความชอบธรรมที่ เราหวัง ว่า
จะได้รับ 6 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั ้น การที่รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตหรือไม่รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต
ก็ หาเกิด ประโยชน์ อัน ใดไม่ แต่ ความเชื่อ ต่างหากซึ่ง กระทํากิ จด ้วยความรัก 7 ท่าน
วิง่ แข่ งด ี อยู่ แล้ว ใครเล่า ขัด ขวางท่านไม่ ให้ เชื่อ ฟัง ความจริง 8 การเกลี้ย กล่อมอย่าง
นี้ ไม่ ได้ มาจากพระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อ ขนมเพียงนิ ด หน่ อยย่อมทําให้
แป้งดิบฟู ข้น
ึ ได้ ทังก
้ ้อน 10 ข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านจะไม่เชื่อถือ
อย่างอื่นเลย ฝ่ายผูที
้ ่มารบกวนท่านนั ้น จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษ 11 พีน้
่ องทัง้
หลาย ถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต เหตุ ใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหง
อยูอี
่ กเล่า ถ้าเช่นนั ้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้ว 12 ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั ้นที
่ รบกวนท่านถูก ตัด ออกเสีย เลย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ที่ ทรงเรียกท่านก็ เพื่อ ให้มี เสรีภาพ
อย่า เอาเสรีภาพของท่านเป็น ช่องทางที่ จะปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง แต่ จงรับ ใช้ ซ่ึ งก
1
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ันและกันด้วยความรักเถิด 14 เพราะว่า พระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ นั ้นสรุ ปได้ เป็นคําเดียว
คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 15 แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้ อกันและกัน จง
ระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทําให้กันและกันย่อยยับไป
การดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อหนั งกับพระวิญญาณ

16 แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความ

ต้องการของเนื้ อ หนั ง 17 เพราะว่า ความต้องการของเนื้ อ หนั ง ต่อสู้ พระวิญญาณ และ
พระวิญญาณก็ ต่อสู้ เนื้ อหนั ง เพราะทัง้ สองฝ่ายเป็นศั ตรู กัน ดังนั ้นสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลาย
ปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได้ 18 แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนําท่าน ท่านก็ไม่อยูใต้
่ พระราช
19
บัญญัติ แล้วการงานของเนื้ อหนั งนั ้นเห็นได้ชัด คือการเล่นชู้ การล่วงประเวณี การ
โสโครก การลามก 20 การนั บถือ รู ป เคารพ การนั บถือ พ่อ มดหมอผี การเป็น ศั ตรู กัน
การวิวาทก ัน การริษยากัน การโกรธกัน การทุ่ม เถียงกัน การใฝ่ สูง การแตกก๊ กก ัน
21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมาเหล้า การเล่น เป็ น พาลเกเร และการอื่นๆใน
ทํานองนี้ อีก เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกั
บท ี่ เคยเตือนมาแล้ วว ่า คนที ่ ประพฤติ เช่น นั ้น จะไม่ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า เป็น
มรดก
ผลของพระวิญญาณ

22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั ้น คือ

ความรัก ความปลาบปลื้ม ใจ สันติสุข ความอด
กลัน
้ ใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ 23 ความสุ ภาพอ่อนน้ อม การรู ้จั กบ ัง คับ ตน
เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย 24 ผู้ที่ เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้ อหนั งก
ับความอยากและราคะตัณหาของเนื้ อหนั งตรึงไว้ที่ กางเขนเสียแล้ว 25 ถ้าเรามีชีวิตอ
ยู่ โดยพระวิญญาณ ก็ จงดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่า ถือตัว อย่า ยัว่
โทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย

6

พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ถ้า ผู้ ใด ถูก ครอบงํา อยู่ ใน ความ ผิด บาป ท่าน ซึ่ง อยู่ ฝ่าย พระ
วิญญาณ จงช่วยผู้ นั้น ด้วยใจอ่อนสุภาพให้ เขากลับ ตัง้ ตัว ใหม่ โดยคิดถึง ตัว เอง เกรง
ว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย
1

จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน
จงช่วยรับ ภาระของกัน และกัน ท่านจึง จะทําให้ พระราชบัญญัติ ของพระคริสต์
สําเร็จ 3 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดถือ ตั วว ่า เป็น คนสําคัญ ทัง้ ๆที่ เขาไม่ สําคัญ อะไรเลย ผู้ นั ้ นก
หลอกตั
็
วเอง 4 แต่ให้ทุกคนสํารวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเอง
ผูเดี
้ ยว ไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น 5 เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง
2

ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน

6 ส่วนผู้ที่รับคําสอนในพระวจนะแล้ว

จงแบ่งสิง่ ที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยว
เก็บ สิง่ นั ้น 8 ผู้ ที่ หว่านในย่านเนื้ อ หนั ง ของตน ก็ จะเกี่ยวเก็บ ความเปื่ อยเน่า จากเนื้ อ
หนั งนั ้น แต่ผูที
้ ่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์จากพระวิญญาณ
9
นั ้น อย่า ให้ เราเมื่อยล้า ในการทํา ดี เพราะว่า ถ้า เราไม่ ท้อใจแล้ว เราก็ จะเกี่ยวเก็บ
7 อย่าหลงเลย
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ในเวลาอัน สมควร 10 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรามี โอกาสให้เราทํา ดี ต่อ คนทัง้ ปวง และเฉพาะ
อย่างยิง่ ต่อคนที่อยูในครอบครั
่
วของความเชื่อ
คําสรุ ปของเปาโล

11 ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า

ตัวโต
เพียงใด 12 คนที ่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้ อหนั ง เขาบังคับให้ท่านรับพิธีเข้าสุหนั ต เพื่อ
เขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรือ
่ งกางเขนของพระคริสต์เท่านั ้น 13 ถึงแม้คนที่เข้าสุ หน
ัต แล้ วก ็ มิได้ รักษาพระราชบัญญั ติ แต่ เขาปรารถนาที่ จะให้ท่านเข้า สุ หน ัต เพื่อ เขาจะ
ได้ เอาเนื้ อ หนั ง ของท่านไปอวด 14 แต่ พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ข้าพเจ้า อวดตัว นอกจาก
เรือ
่ งกางเขนของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั ้นโลกตรึง
ไว้ แล ้ว จากข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ ตรึง ไว้ แล ้ว จากโลก 15 เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์
การที่ ถือ พิธี เข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่ ถือ พิธี เข้า สุหนั ต ไม่ เป็น ของสําคัญ อะไร แต่ การที่ ถู ก
สร้างใหม่นั้นสําคัญ
คําอําลาของเปาโล

16 สันติสุ ขและพระกรุ ณาจงมีแก่ทุกคนที่ดําเนิ นตามกฎนี้

และแก่ชนอิสราเอลของ
พระเจ้า ตัง้ แต่ นี้ ไป ขออย่า ให้ ผู้ ใดมารบกวนข้าพเจ้า เลย เพราะว่า ข้าพเจ้า มี รอย
ประทับตราของพระเยซู เจ้าติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้า 18 พี่น้ องทัง้ หลาย ขอให้พระคุณ
ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงสถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณของท่านทัง้
หลายด้วยเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม�
17
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรม ที คิก ัส
เป็นผูส
้ ่งจดหมายฉบับนไี้ ปถึงชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆที่เปาโลเขียนขณะ
ที่ ท่านติด คุก อยู่ คือ ฟี ลิ ป ปี โคโลสี และฟีเลโมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่ เมืองเอเฟซัส
เป็น เวลา 3 ปี ซึ่ง ในเมืองนั ้ นม ี วห
ิ ารและรู ป ของนางพระอารเทมิส (กจ 20:31) เป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาของประชาชน

จดหมายฉบับนี้ได้ เน้ นถึงพระกายของพระคริสต์ คือ ทุกคนที่ เชื่อในพระเยซู คริสต์
แต่จดหมายถึงชาวโคโลสีเน้ นถึงศีรษะของพระกายนั ้น คือ พระคริสต์ผูเป็
้ นศีรษะของ
คริสตจักร
เนื้ อ เรือ
่ งที่ สําคัญ ในจดหมายฉบั บน ี้ ก็ คือ ค่า แห่ง การไถ่ บาป ความรอดโดยความ
เชื่อ ความเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน ของพวกคริสเตียน การทํา ลายสิ่ งก ี ดก ั ้นระหว่าง
ชาวยิ วก ับ ชาวต่างชาติ และการเตรียมพร้อมสําหรับ การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู
คริสต์
คําคํานั บ
ผู้เป็ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า เรียน วิสุทธิ
ชนซึ่ง อยู่ ที่ เมืองเอเฟซัส และผู้ สัตย์ ซื่อ ในพระเยซู คริสต์ 2 ขอให้พระคุณ และสันติสุข
จากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายด้วย
เถิด
1 เปาโล

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา ผู้ ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดย
พระ คริสต์ 4 ใน พระ เยซู คริสต์ นั ้น พระองค์ ได้ ทรง เลือก เรา ไว้ ตัง้ แต่ ก่อน ที่ จะ ทรง
เริม
่ สร้างโลก เพื่อ เราจะบริสุทธิ์ และปราศจากตําหนิ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ด้วย
ความรัก 5 พระองค์ ทรงกําหนดเราไว้ก่อนตามที่ ชอบพระทัย พระองค์ ให้เป็น บุตรโดย
พระ เยซู คริสต์ 6 เพื่อ จะ ให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ สง่า ราศี แห่ ง พระคุณ ของ พระองค์ ซึ่ง
โดยพระคุณ นั ้น พระองค์ ทรงบันดาลให้ เราเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในผู้ ทรงเป็ นที ่ รก
ั ของ
7
พระองค์ ในพระเยซู นั ้น เราได้ รบ
ั การไถ่ โดยพระโลหิต ของพระองค์ คือ ได้ รบ
ั การ
8
อภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณ อั นอ ุ ดมของพระองค์ ซึ่ง ได้ ทรงประทานแก่ เรา
9 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เรารู ้
อย่างเหลือ ล้น ให้ มี ปัญญาสุขุม และมี ความรู รอบคอบ
้
ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรง
ดําริไว้ในพระองค์เอง 10 ประสงค์ว่าเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแล้
์ ว พระองค์จะทรง
รวบรวมทุกสิง่ ทัง้ ที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์ 11 และในพระองค์
นั ้นเราได้รบ
ั มรดกที่ทรงดําริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทําทุกสิง่ ตาม
ที่ ได้ ทรงตริตรองไว้สมกับ พระทัย ของพระองค์ 12 เพื่อ เราทัง้ หลายผู้ ได้ วางใจในพระ
คริสต์ ก่อนจะได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ แก่ สง่า ราศี ของพระองค์ 13 และใน
พระองค์ นั้น ท่านทัง้ หลายก็ ได้ วางใจเช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านได้ ฟัง พระวจนะแห่ง ความ
จริงคือข่าวประเสริฐเรือ
่ งความรอดของท่าน และได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วย ท่านก็ได้
3 จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า
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รับการผนึ ก ตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แห่งพระสัญญา 14 ผู้ ทรงเป็ นม ัด จํา แห่ง
มรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รบ
ั การที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนัน
้ มาเป็นกรรมสิทธิเ์ ป็
นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์
คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส

เหตุ ฉะนั ้น เช่ นก ั นคร ั ้นข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ ของท่านในพระเยซู เจ้า และ
ความรัก ใคร่ต่อ วิสุทธิชนทัง้ ปวง 16 ข้าพเจ้า จึง ได้ ขอบพระคุณ เพราะท่านทัง้ หลายไม่
หยุดเลย คือเอ่ยถึงท่านในคําอธิษฐานของข้าพเจ้า 17 เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา คือ พระบิดาผู้ทรงสง่า ราศี จะทรงโปรดประทานให้ท่านทัง้
หลายมี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญา และความประจั กษ ์ แจ ้ง ในเรือ
่ งความรู ้ถึง
18
พระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้ รู ว่
้ า ในการที่ พระองค์ ทรง
เรียกท่านนั ้น พระองค์ ได้ ประทานความหวังอะไรแก่ ท่าน และรู ว้ า่ มรดกของพระองค์
สําหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอนอ
ั ด
ุ มบริบูรณเพี
์ ยงไร 19 และรูว้ า่ ฤทธานุภาพอันใหญ่ของ
พระองค์ มี มากยิง่ เพียงไรสําหรับ เราทัง้ หลายที่ เชื่อ ตามการกระทํา แห่ง ฤทธานุ ภาพ
อัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ 20 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ในพระคริสต์ เมื่อ ทรงบันดาลให้
พระองค์ เป็น ขึ้น มาจากความตาย และให้ สถิต เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ เองใน
สวรรคสถาน 21 สูงยิง่ เหนื อบรรดาเทพผูครอง
้
เหนื อศักดเทพ
ิ
เหนื ออิทธิเทพ เหนื อเท
พอาณาจั กร และเหนื อนามทัง้ ปวงที่ เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่ านั ้นแต่ ในยุคที่ จะมาถึ
งด้วย
15

พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร

พระเจ้า ได้ ทรงปราบสิง่ สารพัด ลงไว้ ใต้ พระบาทของพระคริสต์ และได้ ทรงตัง้
พระองค์ไว้เป็นประมุขเหนื อสิง่ สารพัดแห่งคริสตจักร 23 ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์
คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยูเ่ ต็มทุกอย่างทุกแห่งหน
22

2
รอดโดยความเชื่อ

1 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ท่านทัง
้ หลายมี ชีวิตอยู่

แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิด
และการบาป 2 ครัง้ เมื่ อก ่อ นท่านเคยดําเนิ น ตามวิถี ของโลกนี้ ตามเจ้า แห่ง อํานาจใน
ย่านอากาศ คือ วิญญาณที่ ครอบครองอยู่ ในบุตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 3 เมื่ อก ่อนเราทัง้
ปวงเคยประพฤติ เป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั ้ นที ่ประพฤติ ตามตัณหาของเนื้ อหนั งเช่
นกัน คือกระทําตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึง
เป็นบุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น 4 แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ ยมด้วยพระกรุ ณา
เพราะเหตุ ความรักอ ัน ใหญ่ หลวง ซึ่ง พระองค์ ทรงรัก เรานั ้น 5 ถึง แม้ ว่า เมื่อ เราตาย
ไปแล้ว ในการบาป พระองค์ ยัง ทรงกระทํา ให้ เรามี ชี วิ ตอยู่ กับ พระคริสต์ (ซึ่ง ท่านทัง้
หลายรอดนั ้นก็รอดโดยพระคุณ) 6 และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และ
ทรงโปรดให้เรานั ่งในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซู คริสต์ 7 เพื่อว่าในยุคต่อๆไป
พระองค์จะได้ ทรงสําแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ได้
ทรงเมตตาเราในพระเยซู คริสต์ 8 ด้วยว่า ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดยพระคุณ
เพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทัง้ หลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความ
รอดนั ้นจะเนื่ องด้วยการกระทําก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่ งคนใดอวดได้ 10 เพราะว่าเรา
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เป็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู คริสต์ เพื่อให้ประกอบการดี ซ่ึง
พระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนิ นตามนั ้น
พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงระลึ กว่า เมื่ อก ่อ นท่านเคยเป็น คนต่างชาติ ตามเนื้ อ หนั ง และ
พวกที่ ร บพิ
ั ธ ี เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง กระทํา แก่ เนื้ อ หนั งด ้ว ยมือ เคยเรียกท่านว่า เป็น พวกที่ มิได้
เข้าสุหนั ต 12 จงระลึ กว่า ครัง้ นั ้นท่านทัง้ หลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการ
เป็น พลเมืองอิสราเอลและไม่ มี ส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่ง ทรงสัญญาไว้นั ้น ไม่มี ที่
หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า 13 แต่บัดนี้ ในพระเยซู คริสต์ ท่านทัง้ หลายซึ่งเมื่
อก่อนอยูไ่ กลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
11

ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน

เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น สันติสุข ของเรา เป็น ผู้ทรงกระทํา ให้ทัง้ สองฝ่ายเป็ นอ
ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน และทรงรือ
้ กําแพงที่ กัน
้ ระหว่างสองฝ่ายลง 15 และได้ ทรงกําจัด
การซึ่ง เป็น ปฏิ ปักษ์ กัน ในเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ คือ กฎของพระบัญญั ติ ซึ่ง ให้ ถือศีล
ต่างๆนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้ ทัง้ สองฝ่ายเป็น คนใหม่ คนเดียวในพระองค์ เช่น นั ้น แหละ
จึง ทรงกระทํา ให้ เก ิด สันติ สุข 16 และเพื่อ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ทัง้ สองพวกคืนดี
กับ พระเจ้า เป็น กายเดียวโดยกางเขนซึ่ง เป็นการทําให้ การเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่ อก ัน หมด
สิน
้ ไป 17 และพระองค์ ได้ เสด็จ มาประกาศสันติสุข แก่ ท่านที่ อยู่ ไกล และแก่ คนที ่ อยู่
ใกล้ 18 เพราะว่า พระองค์ ทรงทําให้ เราทัง้ สองพวกมี โอกาสเข้า เฝ้า พระบิดา โดยพระ
วิญญาณองค์ เดียวกัน 19 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านจึง ไม่ ใช่ คนต่างด้าวต่างแดนอีก ต่อ ไป
แต่ ว่า เป็น พลเมืองเดีย วกั นก ับวิ สุทธิ ชนและเป็น ครอบครัว ของพระเจ้า 20 ท่านได้ ถู
กประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระเยซู คริสต์
เองทรงเป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์นั ้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิ ท และเจริญ
ขึ้น เป็ นว ิ หารอัน บริสุทธิ์ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 22 และในพระองค์ นั ้น ท่านก็ กําลัง จะถู
กก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย
14

3
ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน
ผู้ที่ ถู กจองจําเพราะเห็นแก่ พระเยซู คริสต์ เพื่อท่านซึ่ง
2
เป็นคนต่างชาติ ถ้าแม้ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่ง
ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทัง้ หลายแล้ว 3 และรู ว้ า่ พระองค์ได้ทรงสําแดง
ให้ ข้าพเจ้า รู ้ ข้อ ลึ กลับ (ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนไว้ แล ้ วอย่างย่อๆ 4 และโดยคํา เหล่า
นั ้น เมื่อท่านอ่านแล้ว ท่านก็รู ถึ
้ งความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรือ
่ งความลึ กลับของพระ
คริสต์� 5 ซึ่ง ในสมั ยก ่อน ไม่ ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เหมือน
อย่าง บัดนี้ ซึ่ง ทรง โปรด เผย แก่ พวก อัคร สาวก ผู้ บริสุทธิ์ และ พวก ศาสดา พยากรณ์
ของพระองค์ โดยพระวิญญาณ 6 คือว่าคนต่างชาติ จะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็น
อวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รบ
ั พระสัญญาของพระองค์ในพระคริสต์โดย
ข่าวประเสริฐ นั ้น 7 ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ แห่ งข่าวประเสริฐ ตามพ
ระคุณ ซึ่ง เป็น ของประทานจากพระเจ้า ซึ่ง ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า โดยการกระ
ทําแห่งฤทธิเ์ ดชของพระองค์ 8 ทรงโปรดประทานพระคุณนี้ แก่ ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็ก
1 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า เปาโล
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น้ อยกว่าคนเล็กน้ อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทัง้ หมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่ คนต่าง
ชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ อันหาที่สุดมิได้ 9 และทําให้คนทัง้ ปวงเห็นว่า อะไร
คือ ความเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน แห่ง ความลึ กลับ ซึ่ง ตัง้ แต่ แรกสร้างโลกทรงปิดบัง
ไว้ที่ พระเจ้า ผู้ ทรงสร้างสารพัด ทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ 10 ประสงค์ จะให้ เทพผู้ ปก
ครองและศั กดิเทพในสวรรคสถานรู จ
้ ักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจั กร
11
ณ บัดนี้ ทัง้ นี้ ก็ เป็น ไปตามพระประสงค์ นิ รน
ั ดร์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ในพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12 ในพระองค์นั ้น เราจึงมีใจกล้า และมีโอกาสที่จะเข้
าไปถึง พระองค์ ด้วยความมัน
่ ใจเพราะความเชื่อ ในพระองค์ 13 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
ขอร้องท่านว่า อย่าท้อถอย เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ ท่านซึ่ง
เป็นสง่าราศีของท่านเอง
การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
เพราะ เหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง คุกเข่า ต่อ พระ บิดา ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา 15 ครอบครัวท ัง้ หมดในสวรรค์ และแผ่น ดิน โลกก็ ได้ ชื่อ มาจากพระองค์
16 ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรีย
่ วแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระ
วิญญาณของพระองค์ ตามความไพบูลย์ แห่ งสง่า ราศี ของพระองค์ 17 เพื่อ พระคริสต์
จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมัน
่ คง
18
ในความรัก แล้ว ท่านก็ จะหยัง่ รู ได้
้ ว่า อะไรคือ ความกว้าง ความยาว ความลึก และ
ความสูง พร้อมกับ บรรดาวิสุทธิชนทัง้ ปวง 19 และให้เข ้า ใจถึง ความรัก ของพระคริสต์
ซึ่ง เกิน ความรู ้ เพื่อ ท่านจะได้ รบ
ั ความไพบูลย์ของพระเจ้า อย่างเต็ม เปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอ
ให้ พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ์สามารถกระทํา สารพัด มากยิง่ กว่า ที่ เราจะ
ทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเ์ ดชที่ ประกอบกิจ อยู่ภายในตัว เรา 21 ขอให้พระเกียรติ จงมี
แด่พระองค์ในคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชัว่ อายุคนเป็นนิ ตย์ เอเมน
14

4
ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ผู้ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอวิงวอนท่าน
ให้ดําเนิ นชีวต
ิ สมกับที่ท่านทัง้ หลายถูกเรียกแล้ วนน
ั ้ 2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและ
ใจอ่อนสุภาพ อดกลัน
้ ไว้นาน และอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก 3 จงเพียรพยายาม
เอาสันติสุขผูกมัดความเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวของพระวิญญาณ 4 มีกายเดียวและมีพระ
วิญญาณองค์ เดียว เหมือนมี ความหวัง ใจอัน เดียวที่ เนื่ องในการที่ ทรงเรียกท่าน 5 มี
องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6 พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็น
พระบิดาของคนทัง้ ปวง ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ คนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และในท่านทัง้
ปวง
1

ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร
แต่ ว่า พระคุณ นั ้น ทรง โปรด ประทาน แก่ เรา ทุกๆ คน ตาม ขนาด ที่ พระ คริสต์ ทรง
ประทาน ให้ 8 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ตรัส ไว้ แล ้ วว ่า ‘ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ขึ้น สู่ เบื้อง สูง
พระองค์ ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลยอีก และประทานของประทานแก่ มนุษย์ � 9 (ที่
กล ่าวว่า พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น จะหมายความอย่างอื่น ประการใดเล่า นอกจากว่า
พระองค์ ได้ เสด็จ ลงไปสู่ เบื้องตํ่า ของแผ่น ดิน โลกก่อนด้วย 10 พระองค์ ผู้ เสด็จ ลงไป
นั ้น ก็ คือ พระองค์ ผู้ ที่ เสด็จ ขึ้น ไปสู่ เบื้องสูง เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ปวงนั ่นเอง เพื่อ จะได้
7
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ทําให้ สิ ่ง สารพัด สําเร็จ� 11 พระองค์ จึง ให้ บางคนเป็ นอ ัค รสาวก บางคนเป็น ศาสดา
พยากรณ์ บางคนเป็น ผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็น ศิษ ยาภิ บาล และอาจารย์
12 เพื่อเตรียมวิสุ ทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของ
พระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
จนกว่า เราทุก คนจะบรรลุ ถึง ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในความเชื่อ และใน
ความรู ถ
้ ึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผูใหญ่
้
เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความ
14
ไพบูลย์ ของพระคริสต์
เพื่อ เราจะไม่ เป็น เด็ กอ ีก ต่อ ไปถูก ซัด ไปซัด มาและหัน ไป
เหมาด้วยลมปากแห่งคําสัง่ สอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาด
อัน เป็นการล่อลวง 15 แต่ ให้ เราพูด ความจริงด ้วยใจรัก เพื่อ จะจําเริญ ขึ้น ทุก อย่างสู่
พระองค์ ผู้ เป็น ศีรษะคือ พระคริสต์ 16 คือ เนื่ องจากพระองค์ นั ้น ร่างกายทัง้ สิ้ นที ่ ติ ด
ต่อ สนิ ท และผูก พั นก ัน โดยที่ ทุ กๆข้อ ต่อ ได้ ชว
่ ยชู กําลัง ตามขนาดแห่ง อวัยวะทุก ส่ วน
ร่างกายนั ้นจึงได้จําเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความรัก
13

จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
17 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็ นพยานในองค์พระผู้เป็ นเจ้าว่า

ตัง้ แต่บัดนี้
เป็นต้น ไป ท่านอย่า ดําเนิ น ตามอย่างคนต่างชาติ ที่ เขาดํา เนิ นก ัน นั ้น คื อม ี ใจจดจ่อ
อยู่กับสิง่ ที่ ไม่มีสาระ 18 โดยที่ ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่หา่ งจากชีวต
ิ ซึ่ง
มาจากพระเจ้า เพราะเหตุ ความโง่ซ่ึง อยู่ ในตัว เขา อัน เนื่ องจากใจที่ แข ็ งกระด้างของ
เขา 19 เขามีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทําการลามก ทําการโสโครกทุก
อย่างด้วยความละโมบ 20 แต่ ว่าท่านไม่ได้เรียนรู จั
้ กพระคริสต์อย่างนั ้น 21 ถ้าแม้ท่าน
ได้ ฟัง เรือ
่ งพระองค์ และได้ รบ
ั การสอนโดยพระองค์ ตามความจริง ซึ่ งม ี อยู่ในพระเยซู
แล้ว 22 ท่านจงทิง้ มนุษย์ เก ่า ของท่านซึ่ง คู่ กับ วิถี ชี วิตเดิ มน น
ั ้ เสีย อัน จะเสื่อมเสีย ไป
23
ตามตัณหาอันเป็ นที ่หลอกลวง และจงให้จิ ตใจของท่านเปลี่ยนใหม่ 24 และให้ท่าน
สวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและ
ความบริสุทธิ์ ที่แท้ จริง 25 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงเลิก พู ดม ุ สาเสีย และ ‘จงต่างคนต่างพูด
ความจริงกับเพื่อนบ้าน� เพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกัน 26 ‘โกรธก็โกรธ
เถิด แต่อย่าทําบาป� อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ 27 และอย่าให้โอกาสแก่พญา
มาร 28 คนที ่ เคยขโมยก็ อย่า ขโมยอีก แต่ จงใช้ มือ ทํางานที่ ดี ๆกว่า เพื่อ จะได้ มี อะไรๆ
แจกให้แก่คนที่ขัดสน 29 อย่าให้คําหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคํา
ที่ดี และเป็นประโยชน์ ให้เกิดความจําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง
อย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัย
และ อย่า ทําให้ พระ วิญญาณ บริ สุทธิ ์ ของ พระเจ้า เสีย พระทัย เพราะ โดย พระ
วิญญาณนั ้น ท่าน ได้ ถู กประทับ ตราหมายท่าน ไว้ จนถึง วั นที ่ ทรงไถ่ ให้ รอด 31 จงให้
ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูด เสียดสี
กับ การคิด ปองร้ายทุก อย่าง อยู่ ห่างไกลจากท่านเถิด 32 และท่านจงเมตตาต่ อก ัน มี
ใจเอ็นดู ต่อ กัน และอภัยโทษให้ กัน เหมือนดัง ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ ท่าน
เพราะเห็นแก่พระคริสต์
30
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จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้ สมกับ เป็น บุตรที่ รัก 2 และจงดําเนิ น
ชีวต
ิ ใน ความ รัก เหมือน ดัง ที่ พระ คริสต์ ได้ ทรง รัก เรา และ ทรง ประทาน พระองค์ เอง
เพื่อ เราให้ เป็น เครือ
่ งถวาย และเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า เพื่อ เป็นกลิน
่ สุคนธรสอัน หอม
หวาน 3 แต่ การเอ่ย ถึง การล่วงประเวณี การลามกต่างๆและความโลภ อย่า ให้ มี ขึ้น
ในพวกท่านเลยจะได้ สมกั บท ี่ ท่านเป็ นว ิ สุทธิ ชน 4 ทัง้ อย่า พูด หยาบคาย พู ดเล่น ไม่
เป็น เรือ
่ ง และพูด ตลกหยาบโลนเกเร ซึ่ง เป็นการไม่ สมควร แต่ ให้ ขอบพระคุณ ดี กว่า
5 เพราะท่านรู แน่
้ ว่า คนล่วงประเวณี คนโสโครก คนโลภ ที่เป็นคนไหว้รู ปเคารพ จะได้
อาณาจักรของพระคริสต์และของพระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้ 6 อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่าน
ด้วยคํา ที่ ไม่มี สาระ เพราะการกระทํา เหล่า นั ้น เอง พระเจ้า จึง ทรงลงพระอาชญาแก่ บุ
ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า คบหาสมาคมกับ คนเหล่า นั ้น เลย 8 เพราะ
ว่า เมื่ อก ่อ นท่านเป็น ความมืด แต่ บัดนี้ ท่านเป็น ความสว่างแล้ว ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
จงดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างลูก ของความสว่าง 9 (ด้วยว่า ผลของพระวิญญาณคือ ความดี ทุ
กอย่างและความชอบธรรมทัง้ มวลและความจริง ทัง้ สิน
้ � 10 ท่านจงพิ สู จน ์ ดู ว่า ทํา
11
ประการใดจึง จะเป็ นที ่ ชอบพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และอย่า เข้า ส่วนกั บก ิ จการ
ของความมืดอันไร้ผล แต่จงติเตียนกิจการเหล่านั ้นดีกว่า 12 เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึง
การเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเขากระทํา ในที่ ลั บก ็ ยงั เป็ นที ่ น่า ละอาย 13 แต่ สิ ่ง สารพัด ที่ ถู กติ
เตียนแล้ว ก็จะปรากฏแจ้งโดยความสว่าง เพราะว่าทุกๆสิง่ ที่ให้ปรากฏแจ้งกค
็ ือความ
สว่าง 14 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ตรัส แล้ วว ่า ‘คนที ่หลั บอย ู่ จงตื่น ขึ้น และจงฟื้ นขึ้น มาจาก
ความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน� 15 เหตุฉะนั ้นท่านจงระมัดระวังใน
การดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ดี อย่า ให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ ให้เหมือนคนมี ปัญญา 16 จงฉวย
โอกาสเพราะว่าทุกวันนี้ เป็นกาลที่ชัว่ 17 เหตุฉะนั ้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจนํ้า
พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
1

จงประกอบด้วยพระวิญญาณ

18 และอย่าเมาเหล้าองุน
่ ซึ่งจะทําให้เสียคน

แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19 จง
ปราศรัยก ัน ด้วยเพลงสดุ ดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิต วิญญาณ คือ ร้องเพลง
สรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 20 จงขอบพระคุณพระเจ้า
คือ พระบิดาสําหรับ สิง่ สารพัด เสมอ ในพระนามพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา
ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา
จง ยอม ฟั งก ัน และ กัน ด้วย ความ เกรง กลัว พระเจ้า 22 ฝ่าย ภรรยา จง ยอม ฟัง
สามี ของตนเหมือนยอมฟัง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 23 เพราะว่า สามี เป็น ศีรษะของภรรยา
เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร และพระองค์ทรงเป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้รอด
ของกายนั ้น 24 เหตุฉะนั ้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉั นใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามี
ทุ กประการฉั น นั ้น 25 ฝ่ายสามี ก็ จงรัก ภรรยาของตน เหมือนอย่างที่ พระคริสต์ ทรง
รัก คริสตจั กร และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อ คริสตจั กร 26 เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรง
แยกตัง้ ไว้ และชําระคริสตจักรนน
ั ้ ให้บริสุทธิโดยการล้
างด้วยนํ้าโดยพระวจนะ 27 เพื่อ
์
พระองค์ จะได้ ทรงมอบคริสตจักรที่ มี สง่า ราศี แด่ พระองค์ เอง ไม่มี จุด ด่างพร้อย ริว้
รอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิปราศจากตํ
าหนิ 28 เช่นนั ้นแหละ สามีจึงควรจะรัก
์
21
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ภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รก
ั ตนเอง 29 เพราะว่า
ไม่ มี ผู้ใดเกลียดชังเนื้ อหนั งของตนเอง มี แต่ เลี้ยงดู และทะนุถนอม เหมือนองค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงกระทําแก่คริสตจักร 30 เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์
แห่งเนื้ อหนั งของพระองค์ และแห่งกระดูกของพระองค์ 31 ‘เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจาก
บิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน�
32 ข้อนี้เป็ นข้อลึ กลับที่สําคัญมาก แต่ ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์ กับคริสตจั กร 33 ถึง
อย่างไรก็ ดี ท่านทุก คนจงต่างก็ รก
ั ภรรยาของตนเหมือนรัก ตนเอง และภรรยาก็ จง
ยําเกรงสามีของตน

6

หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย

1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟั งบิดามารดาของตนในองค์ พระผู้เป็ นเจ้า

เพราะกระทํา
อย่างนั ้นเป็นการถูก 2 ‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า� (นี่ เป็นพระบัญญัติข้อแรก
ที่ มีพระสัญญาไว้ด้วย) 3 ‘เพื่อเจ้าจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข และมีอายุยืนนานที่ แผ่นดินโลก�
4 ฝ่ายท่านผู้เป็ นบิดาอย่ายัว
่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสัง่ สอน
และการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผูที
้ ่เป็นนาย
ฝ่ายเนื้ อ หนั งด ้วยใจเกรงกลัว จนตัว สัน
่ ด้วยนํ้า ใสใจจริง เหมือนกระทํา แก่ พระคริสต์
6 ไม่เหมือนอย่างคนที่ ทําแต่ ต่อหน้า อย่างคนที่ ทําให้ชอบใจคน แต่ จงทําเหมือนอย่าง
ทาสของพระคริสต์ คือ กระทํา ตามชอบพระทัย พระเจ้า ด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิ บั
ติ นายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับ ปรนนิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ใช่ ปรนนิ บัติ มนุษย์
8 เพราะท่านรู อยู
้ ่ แล ้ วว ่า ผู้ ใดกระทํา ความดี ประการใด ผู้ นั ้ นก ็ จะได้ รบ
ั บําเหน็ จ อย่าง
9
นั ้นจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทย ฝ่ายนายจงกระทําต่อ
ทาสในทํานองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็รู แล
้ ้วว่านายของท่านทรงประทั
บอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน
พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ ขอท่านจงมี กําลัง ขึ้น ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
และในฤทธิเ์ ดชอัน มหันต์ ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า เพื่อ จะ
ต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ 12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้ กับเนื้ อหนั งและเลือดแต่
ต่อสู้ กับ เทพผู้ ครอง ศักดิ เทพ เทพผู้ ครองพิภพในโมหะความมืด แห่ง โลกนี้ ต่อสู้ กับ
เหล่าวิญญาณที่ชว
ั ่ ในสถานฟ้าอากาศ 13 เหตุฉะนั ้นจงรับยุทธภัณฑ์ทัง้ ชุดของพระเจ้า
ไว้ เพื่อ ท่านจะได้ ต่อ ต้านในวั นอ ัน ชัว่ ร้ายนั ้น และเมื่อ เสร็จ แล้ วจะยื นม น
ั ่ ได้ 14 เหตุ
ฉะนั ้นท่านจงยืนมัน
่ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครือ
่ งป้อ
งกั นอก 15 และเอาข่าวประเสริฐ แห่ง สันติ สุข ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เก ิด ความพรัง่ พร้อมมา
สวมเป็นรองเท้า 16 และพร้อมกับสิง่ ทัง้ หมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่าน
จะได้ ดั บลู กศรเพลิง ของผู้ ชว
ั ่ ร้ายนั ้น เสีย 17 จงเอาความรอดเป็น หมวกเหล็ก ป้องกัน
ศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า
10

จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา

18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา

ทัง้ นี้ จงระวังตัว

19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า

ด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน
ด้วย เพื่อ จะทรงประทานให้ข้าพเจ้า มี คํา พูด และเกิด ใจกล้า ประกาศถึง ข้อ ลึ กล ับ แห่ง
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ข่าวประเสริฐได้ 20 เพราะข่าวประเสริฐนี้ เองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อ
ข้าพเจ้า จะเล่า ข่าวประเสริฐ ด้วยใจกล้า ตามที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าว 21 แต่ เพื่อ ให้ ท่าน
ได้ รู เหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยู่ อย่างไร ที คิก ัส ซึ่ง เป็น น้ องที่รก
ั
และเป็น ผู้ รับ ใช้อัน สัตย์ซ่ ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะได้ บอกท่านให้ทราบถึง เหตุ การณ์
ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้าให้ผู้นี้ ไปหาท่าน ก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์
ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อ ให้ เขาหนุน นํ้าใจของท่าน 23 ขอให้ พวกพี่ น้องได้ รบ
ั สันติสุข
และความรัก โดยความเชื่อ มาจากพระเจ้า พระบิดาและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า 24 ขอ
พระคุณดํารงอยู่กับบรรดาคนที่รก
ั พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความ
จริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาวเอเฟซัสจากกรุ งโรม และส่งโดยทีคิกัส�

ฟีลิปปี 1:1
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ฟีลิปปี 1:15

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรม (1:13;
4:22) เปาโลมี ความรัก เป็น พิเศษต่อ คริสเตียนที่ เมืองฟี ลิ ป ปี (ซึ่ง อยู่ ในแคว้น มาซิ โด
เนี ย� เป็นเมืองที่ ท่านเคยติดคุกอยู่กับสิ ลาส จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายแห่งความ
รักที่มีต่อพวกคริสเตียนเมืองฟีลิปปี เพราะพวกเขาเคยส่งความช่วยเหลือให้แก่เปาโล
ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ พวกเขาเคยส่ง เงิน และของใช้ ไปให้ เปาโลโดยเอปาโฟรดิทัส
(4:10, 16-18) โปรดสังเกตความรักของเปาโลต่อพวกคริสเตียนที่นี่ (1:3, 7-8; 2:12;
4:1) เปาโลได้ รบ
ั ประสบการณ์ แห่ งชัยชนะขณะที่ ท่านติด คุ กค ือ มี ความยินดี ในการ
ขัดสนและความหิวกระหาย และมีใจชื่นชมยินดีเสมอ เปาโลได้ขอให้พวกคริสเตียนที่
เมืองฟีลิปปี มีนิสัยเช่นเดียวกับท่านในทุกสถานการณ์ ในจดหมายฉบับนี้พระเจ้าทรง
เปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เราเห็นว่าเรา “กระทําทุกสิง่ ได้โดยพระคริสต์� (ฟป 4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี

1 เปาโลและทิโมธี ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์

ซึ่งอยูใ่ นเมืองฟีลิปปี ทัง้ บรรดาศิษยาภิบาลและผูช่
้ วย 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้า
ระลึกถึงท่านเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครัง้ 4 และทุกเวลา
ที่ ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดี 5 เพราะเหตุที่ ท่าน
ทัง้ หลายมี ส่วนในข่าวประเสริฐ ด้วยกัน ตัง้ แต่ วัน แรกมาจนกระทั ่ งบ ัด นี้ 6 ข้าพเจ้า
แน่ ใจในสิง่ นี้ ว่า พระองค์ผู้ทรงตัง้ ต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้สําเร็จ
จนถึง วัน แห่ง พระเยซู คริสต์ 7 การที่ ข้าพเจ้า คิ ดอย ่างนั ้น เนื่ องด้วยท่านทัง้ หลายก็
สมควรแล้ว เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ท่านในใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ส่วนในพระ
คุณ ด้วย กั นก ับ ข้าพเจ้า ใน การ ที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา และ ใน การ กล่าว แก้ และ หนุน
ให้ ข่าว ประ เส ริฐ นั ้น ตั ้ งม ัน
่ คง อยู่ 8 เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง เป็น พยาน ของ ข้าพเจ้า ว่า
ข้าพเจ้า เป็น ห่วงท่านทัง้ หลายเพียงไรตามพระทัย เมตตาของพระเยซู คริสต์ 9 และ
ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจําเริญยิง่ ๆขึ้นในความรู แ
้ ละในวิจารณญาณ
10
ทุก อย่าง เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะสังเกตได้ วา่ สิง่ ใดประเสริฐ ที่ สุด และเพื่อ ท่านจะได้
เป็นคนซื่อสัตย์ และไม่เป็นที่ติได้ จนถึงวันของพระคริสต์ 11 จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ ด้วย
ผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซู คริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติ และความ
สรรเสริญแด่พระเจ้า
การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ปรารถนา ให้ท่า นท ราบ ว่า การ ทัง้ ปวง ที่ อุบัติ ขึ้ นก ับ
ข้าพเจ้านั ้น ได้ กลับเป็นเหตุ ให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป 13 จนการที่ ข้าพเจ้า
ถูก พันธนาการเพราะพระคริสต์ นั ้น ก็ ปรากฏทัว่ ตลอดกองผู้ คุ มและทัว่ สถานที่ แห่
งอ ่น
ื ๆทัง้ สิน
ั ่ เนื่ อง
้ 14 และพี่ น้องมากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ ได้ เก ิด ความเชื่ อม น
ด้วยเครือ
่ งพันธนาการทัง้ หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็มีใจกล้าขึ้นที ่จะกล่าวพระ
วจนะนั ้นโดยปราศจากความกลัว 15 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ ด้วยจิตใจ
12
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ริษยาและทุ่ม เถียงกัน แต่ ก็ มี คนอื่นที ่ ประกาศด้วยใจหวังด ี 16 ฝ่ายหนึ่ ง ประกาศพระ
คริสต์ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จงใจจะเพิม
่ ความทุกข์ยากให้แก่
17
เครือ
่ งพันธนาการของข้าพเจ้า แต่ฝ่ายหนึ่ งประกาศด้วยใจรัก โดยรู แล
้ ้วว่าทรงตัง้
ข้าพเจ้า ไว้ ป้องกัน ข่าวประเสริฐ นั ้น ไว้ 18 ถ้า เช่น นั ้น จะแปลกอะไร แม้ เขาจะประกาศ
ด้วยประการใดก็ ตาม จะเป็น ด้วยการแกล้ง ทํา ก็ ดี หรื อด ้วยใจจริ งก ็ ดี แต่ เขาก็ ได้
ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ ทําให้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี และจะมี ความชื่นชมยินดี ต่อ
ไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้ารูว่้ า โดยคําอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระ
วิญญาณแห่ง พระเยซู คริสต์ นี้ จะเป็น เหตุ ให้ ข้าพเจ้า รับ การช่วยให้ พ้น 20 เพราะว่า
เป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้ รับความละ
อายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครังม
้ ีใจกล้าเสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉั น
นั ้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวต
ิ หรือโดย
ความตาย
เปาโลลังเลใจ
เพราะว่า สําหรับ ข้าพเจ้า นั ้น การมี ชี วิ ตอยู่ ก็ เพื่อ พระคริสต์ และการตายก็ ได้
กําไร 22 แต่ ถ้า ข้าพเจ้า ยัง จะมี ชี วิ ตอยู่ ในร่างกาย ข้าพเจ้า ก็ จะทํางานให้ เกิด ผล แต่
ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดี 23 ข้าพเจ้าลังเลใจอยูใ่ นระหว่างสองฝ่ายนี้ คือ
ว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนั ก
24 แต่การที่ข้าพเจ้ายังมชี
ี วิตอยูใ่ นร่างกายนี้ ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่า
25 เมื่อ ข้าพเจ้าแน่ ใจอย่างนี้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทราบว่าข้าพเจ้า จะยังอยู่ และคงอยู่กับท่า
นทัง้ หลายเพื่อ ให้ ท่านจําเริญ ขึ้น และชื่นชมยินดี ในความเชื่อ 26 เพื่อ ความปลาบปลื้ม
ของท่านจะมากยิง่ ขึ้นในพระเยซู คริสต์เนื่ องด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่าน
อีก 27 ขอแต่ เพียงให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ ให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อว่าแม้
ข้าพเจ้า จะมาหาท่านหรือ ไม่ ก็ตาม ข้าพเจ้า ก็ จะได้ รู ข่
้ าวของท่านว่า ท่านตั ้งม ัน
่ คงอยู่
เป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐ
นั ้น 28 และไม่ เกรงกลัว ผู้ ที่ ขัด ขวางท่านแต่ ประการใดเลย เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็ จะเป็ นที ่
ประจักษ์แก่เขาว่า พวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศ แต่พวกท่านก็จะถึงซึ่งความรอด และ
การนั ้น มาจากพระเจ้า 29 เพราะว่า ได้ ทรงโปรดแก่ ท่านเพราะเห็น แก่ พระคริสต์ มิใช่
ให้ท่านเชื่อ ถือ ในพระองค์ เท่านั ้น แต่ ให้ท่านทนความทุกข์ ยากเพราะเห็น แก่ พระองค์
ด้วย 30 คือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซึ่งท่านได้ยินว
่าข้าพเจ้ากําลังสู้อยูในขณะนี
่
้
21

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ

1 เหตุฉะนั ้นถ้าได้รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์

ถ้ามีการหนุนใจประการใดใน
ความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจ
ประการใด 2 ก็ขอให้ท่านทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ ยม ด้วยการมีความคิดอย
่างเดียวกัน มี ความรัก อย่างเดียวกัน มี ใจรู ส
้ ึก และคิด พร้อมเพรียงกัน 3 อย่า ทํา สิง่ ใด
ในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว 4 อย่าให้ต่างคนต่าง
เห็นแก่ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย
พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
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ท่านจงมี น้ําใจอย่างนี้ เหมือนอย่างที่ พระเยซู คริสต์ ทรงมี ด้วย 6 พระองค์ ผู้ ทรง
อยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้ ทรงเห็นว่าการเท่าเที ยมกับพระเจ้านั ้นเป็นการแย่งชิงเอาไป
เสีย 7 แต่ ได้ ทรงกระทํา พระองค์ เองให้ ไม่มี ชื่อ เสียงใดๆ และทรงรับ สภาพอย่างผู้ รับ
ใช้ ทรงถือกําเนิ ดในลักษณะของมนุษย์ 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์
แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ ความมรณ
าที่กางเขน
5

พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง

9 เหตุ ฉะนั ้นพระเจ้าจึงได้ ทรงยกพระองค์ ข้น
ึ อย่างสูงที่สุดด้วย

และได้ทรงประทาน
พระนามเหนื อนามทัง้ ปวงให้แก่พระองค์
‘หัวเข่าทุกหัวเข่า� ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่
นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี ‘จะต้องคุกกราบลง� นมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั ้น 11 และเพื่อ ‘ลิน
ิ้ จะยอมรับ� ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
้ ทุกลน
อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
10 เพื่อ

คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
เหตุ ฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้ หลายได้ ยอมเชื่อ ฟัง ทุก เวลา และ
ไม่ ใช่ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ด้วยเท่านั ้น แต่ เดีย
๋ วนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่ อยู่ ด้วย ท่านทัง้ หลายจง
ให้ ความรอดของตนเกิด ผลด้วยความเกรงกลัว ตัว สัน
่ 13 เพราะว่า พระเจ้า เป็น ผู้ทรง
กระทํา กิจ อยู่ ภายในท่าน ทัง้ ให้ ท่านมี ใจปรารถนาและให้ ประพฤติ ตามชอบพระทัย
ของพระองค์ 14 จงกระทําสิง่ สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน 15 เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะปราศจากตําหนิ และไม่ มี ความผิด เป็น ‘บุ ตรที่ ปราศจากตําหนิ ของ
พระเจ้า� ในท่ามกลาง ‘ยุ คที่ คดโกงและวิปลาส� ท่านปรากฏในหมู่ พวกเขาดุจ ดวง
สว่าง ต่างๆ ใน โลก 16 โดย การ ป่าว ประกาศ ยก พระ วจนะ อั นม ี ชี วิต ไว้ อยู่ เสมอ เพื่อ
ข้าพเจ้า จะ ได้ ชื่นชม ยินดี ใน วัน ของ พระ คริสต์ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ วิง่ เปล่าๆ และ ไม่ ได้
ทํางานโดยเปล่าประโยชน์
12

เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส
แท้ จร ิง ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ต้องถวายตัว เป็น เครือ
่ งบู ชา และเป็นการปรนนิ บั ติ เพราะ
ความเชื่อของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดี ด้วยกั นกับท่านทัง้ หลาย
18 ซึ่งท่านก็ ควรจะยินดี และชื่นชมด้วยกั นกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน 19 แต่ ข้าพเจ้า
หวัง ใจในพระเยซู เจ้ าว่า ในไม่ ชา้ ข้าพเจ้า จะให้ ทิ โมธี ไปหาพวกท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
ได้ รบ
ั ความชู ใจเช่ นก ัน เมื่อ ได้ รบ
ั ข่าวของท่าน 20 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ มี ผู้ ใดที่ มีน ้าํ ใจ
เหมือ นทิ โมธี ซึ่ง จะเอาใจใส่ ในทุกข์ สุข ของท่านอย่างแท้ จริง 21 เพราะว่าคนทัง้ หลาย
ย่อมแสวงหาประโยชน์ ของตนเอง ไม่ ได้ แสวงหาประโยชน์ ของพระเยซู คริสต์ 22 แต่
ท่านก็ รู ้ถึง คุณ ค่า ของทิ โมธี แล ้ วว ่า เขาได้ รับ ใช้ ร่วมกับ ข้าพเจ้า ในการประกาศข่าว
ประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 23 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะเห็นได้วา่ จะเกิด
การอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว 24 แต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้าคิดแล้ วว่า จะต้องให้เอ
ปาโฟรดิทั สน ้ องชายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น เพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า
และเป็น ผู้นํา ข่าวของพวกท่าน และได้ ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้า ในยามขัดสน มาหาท่านทัง้
หลาย 26 เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย
27 เขาป่ วยจริงๆ ป่ วยจนเกือบจะตาย แต่ พระเจ้า ทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และไม่ ใช่
ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ ทรงโปรดข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ ไม่ ให้ ข้าพเจ้า มี ความทุกข์ ซ้อน
17
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ทุกข์ 28 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง รีบ ร้อนใช้ เขาไป หวัง ว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น เขาอีก
ท่านจะได้ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่ อย 29 เหตุฉะนั ้น
ท่านจงต้อนรับ เขาไว้ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความยินดี ทุก อย่าง และจงนั บถือ คน
อย่างนี้ 30 ด้วยว่าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยง
ชีวต
ิ ของตน เพื่อการปรนนิ บัติของท่านทัง้ หลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็ม
บริบูรณ์

3
จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
ิ ในอดีตของตน

สุดท้าย นี้ พวก พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า จง ชื่นชม ยินดี ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า การ ที่
ข้าพเจ้า เขียน ข้อความ เหล่า นี้ ถึง ท่าน ซํ้า อีก ก็ หา เป็นการ ลําบาก แก่ ข้าพเจ้า ไม่ แต่
เป็นการปลอดภัย สํา หรั บท ่า นทัง้ หลาย 2 จงระวัง พวกสุนัข 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
และไม่ได้ไว้ใจในเนื้ อหนั ง 4 ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้ อหนั ง ถ้าผู้อ่น
ื คิด
5
ว่า เขามี เหตุ ผลที่ จะไว้ใจในเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็ มี มากกว่า เขาเสี ยอ ีก คือ เมื่อ ข้าพเจ้า
เกิดมาได้ แปดวันก็ได้ เข้าสุหนั ต ข้าพเจ้าเป็นชนชาติ อิสราเอล ตระกูลเบนยามิน เป็น
ชาติ ฮี บรู เก ิด จากชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญั ติ ก็ อยู่ ในคณะฟาริสี 6 ในด้านความ
กระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยูโดยพระราชบั
่
ญญัติ
ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้
1

เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์

แต่ ว่า สิง่ ใดที่ เคยเป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ นั ้น ไร้ประโยชน์
แล ้ว เพื่อ เห็น แก่ พระคริสต์ 8 ที่ จร ิง ข้าพเจ้า ถือว่าสิง่ สารพัด ไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่
ความประเสริฐแห่งความรู ถ
้ ึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุ
พระองค์ ข้าพเจ้า จึง ได้ ยอมสละสิง่ สารพัด และถือว่า สิง่ เหล่า นั ้น เป็น เหมือ นหยาก
เหยื่อ เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ พระคริสต์ 9 และจะได้ ปรากฏอยู่ ในพระองค์ ไม่มี ความชอบ
ธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์
เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ
7

จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ รู ้ จัก พระองค์ และ ฤทธิ์ เดช แห่ง การ ฟื้ น คืน พระชนม์ ของ
พระองค์ และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตัง้ อารมณ์ ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าโดย
วิธี หน ่ง
ึ วิธี ใดข้าพเจ้า ก็ จะได้ เป็น ขึ้น มาจากความตายด้วย 12 มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า ได้ แล้ว
หรือ สําเร็จ แล้ว แต่ ข้าพเจ้า กําลัง บากบั นม
่ ุ่ง ไป เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ฉวยเอาตามอย่างที่
พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์ แล้ว 13 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ ง คือลื มสิ ่งที่ ผ่านพ้นมาแล้ว
เสีย และโน้ มตัวออกไปหาสิง่ ที่อยูข้
่ างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อ
จะได้รบ
ั รางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์ 15 เหตุ
ฉะนั ้น ให้เราซึ่ง เป็น ผู้ ใหญ่ แล ้ว มี ใจคิ ดอย ่างนั ้น และถ้า ท่านคิ ดอย ่า งอื่น พระเจ้า ก็ จะ
ทรงโปรดสําแดงสิง่ นี้ ให้แก่ท่านด้วย 16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดําเนิ นตรงตาม
นั ้นต่อไป คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
10
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แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร 11:1)
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านจงดําเนิ น ตามอย่างข้าพเจ้า และคอยดู คนทัง้ หลายเหล่านั ้
นที ่ ดําเนิ น ตามอย่างเดียวกัน เหมือนท่านทัง้ หลายได้ พวกเราเป็น ตัวอย่าง 18 (เพราะ
ว่า มี คนหลายคนที่ ประพฤติ ตัว เป็น ศั ตรู ต่อ กางเขนของพระคริสต์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บอก
ท่านถึง เรือ
่ งของเขาหลายครัง้ แล้ว และบัดนี้ ยัง บอกท่านอี กด ้วยนํ้าตาไหล 19 ปลาย
ทางของคนเหล่านั ้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอาย
ของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก)
17

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
เรารอคอยพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือ
21
พระเยซู คริสต์ เจ้า พระองค์ จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอัน ตํ่าต้อยของเรา ให้ เหมือน
พระกายอันทรงสง่าราศี ของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ ทรงสามารถปราบ
สิง่ สารพัดลงใต้อาํ นาจของพระองค์
20 ฝ่ายเราเป็ นชาวสวรรค์

4

การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดี และ
เป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยืนมน
ั ่ ในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 2 ข้าพเจ้า
ขอเตือนนางยู โอเดีย และขอเตือนนางสิ นทิเคให้ มี จิ ตใจปรองดองกัน ในองค์ พระผู้
เป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วย
ผู้ หญิง เหล่า นั ้น ผู้ ซึ่ง ได้ ทํางานในข่าวประเสริฐ ด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า และกับ เคลเมด้วย
รวมทัง้ คนอื่นที ่ เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่ง ชื่อ ของเขาเหล่านั ้ นม ี อยู่ในหนั งสือ
แห่งชีวต
ิ แล้ว 4 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จง
ชื่นชมยินดีเถิด
วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย
5 จงให้ จิ ตใจที่ ออ
่ นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ ปวง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
อยู่ ใกล้ แล้ว 6 อย่า ทุกข์ รอ
้ นในสิง่ ใดๆเลย แต่ จงทูล เรือ
่ งความปรารถนาของท่านทุก
อย่างต่อ พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับ การขอบพระคุ ณ 7 แล ้ว สันติสุข
แห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ใน
พระเยซูคริสต์
1 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ สิ ่ง ใดที่ จริง สิ ่ง ใดที่ น่า นั บถือ สิ ่ง ใดที่ ยุติธรรม สิ ่ง ใดที่
บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ลํ้าเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ
ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ 9 จงกระทําทุกสิง่ ที่ท่านได้เรียนรู ้ และได้รบ
ั ไว้ ได้ยินและ
ได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
8

ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล
แต่ ข้าพเจ้า มี ใจ ชื่นชม ยินดี ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า อย่าง ยิง่ เพราะ ว่า ใน ที่สุด
ท่านก็ ได้ ฟื้ นการระลึก ถึง ข้าพเจ้า อีก ท่านคิดถึง ข้าพเจ้า จริงๆ แต่ ยัง หาโอกาสไม่ ได้
11 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กล ่าว ถึง เรือ
่ ง ความ ขัดสน เพราะ ข้าพเจ้า จะ มี ฐานะ อย่างไร ก็ ตาม
ข้าพเจ้าก็ เรียนรู แล
้ ้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั ้น 12 ข้าพเจ้ารู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญกับความตกตํ่า
และรู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญ กับ ความอุ ดมสมบู รณ ์ ไม่ ว่าที่ ไหนหรือ ในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั
10
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การสัง่ สอนให้เผชิญกับความอิมท
่ ้องและความอดอยาก ทัง้ ความสมบูรณ์พูนสุขและ
ความขัดสน 13 ข้าพเจ้ากระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริสต์ ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า 14 ถึง
กระนั ้น ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ดี อยู่ แล้ว ที่ ท่านได้ ร่วมทุกข์ กับ ข้าพเจ้า 15 และพวก
ท่านชาวฟี ลิ ป ปี ก็ ทราบอยู่ แล ้ วว ่า การประกาศข่าวประเสริฐ ในเวลาเริม
่ แรกนั ้น เมื่อ
ข้าพเจ้า ออกไปจากแคว้น มาซิ โดเนี ย ไม่มี คริสตจักรใดมี ส่วนร่วมกับ ข้าพเจ้า ในการ
ให้ทานและรับ ทานนั ้น เลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั ้น 16 เพราะเมื่อ ข้าพเจ้า
อยู่ที่เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครัง้ หลายหน สําหรับความ
ขัดสนของข้าพเจ้า 17 มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะได้ รบ
ั ของให้ แต่ ว่า ข้าพเจ้า อยากให้
ท่านได้ ผลกําไรในบัญชี ของท่านมากขึ้น 18 แต่ ข้าพเจ้า มี ของสารพัด และมี บริบูรณ์
อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อิม
่ อยู่ เพราะ ได้ รับ ของ ซึ่ง เอ ปา โฟ รดิทัส ได้ นํา มา จาก พวก ท่าน
เป็นกลิน
่ งบูชาที่ ทรงโปรดและพอพระทัย ของพระเจ้า 19 และพระเจ้า
่ หอม เป็น เครือ
ของข้าพเจ้า จะประทานสิง่ สารพัด ตามที่ ท่านต้องการนั ้น จากทรัพย์ อั นร ุ่ง เรืองของ
พระองค์โดยพระเยซูคริสต์ 20 บัดนี้ ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆ
ไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง วิ สุทธิ ชนทุก คนในพระเยซู
คริสต์ พี่ น้ องทัง้ หลายที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน 22 พวกวิสุทธิชน
ทัง้ ปวงฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกข้าราชการของซี
ซาร์ 23 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กับท่านทัง้
หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุ งโรม และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรม (1:24;
4:18) ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8) เป็นไปได้ว่าทีคิกัสได้ส่ง
จดหมายฉบับนี้และจดหมายถึงชาวเอเฟซัสในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับ
เขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ เพื่อ แก้ไขปัญหาบางอย่างในคริสตจักรที่ เมืองโคโลสี
เช่น การไหว้ทูตสวรรค์ การตามพิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้ค
ริสตจักรที่ เมืองเลาดี เซียอ่านจดหมายฉบับนี้ด้วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึงปัญหา
ในคริสตจั กรน ี้ โดยเอปาฟรัส ซึ่ง อยู่ ในกรุ ง โรมในเวลานั ้น (1:7-8) ไม่มี การบันทึก ว่า
เปาโลเคยไปที่เมืองโคโลสี แต่ถึงกระนั ้นท่านก็รูจั
้ กคริสเตียนบางคนที่นั ่น ในจดหมาย
ฉบับนเี้ ปาโลเน้ นถึง ความเป็นพระเจ้าและความยิง่ ใหญ่ของพระคริสต์ ความครบบริบู
รณ์ของผู้ที่เชื่อในพระองค์ และหน้าที่ต่างๆของครอบครัว รวมทัง้ นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า และทิ โมธีน้อง
ชายของเรา 2 เรียน วิสุทธิชนและพี่น้องที่ สัตย์ซื่อในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าดํารงอยู่กับท
่านเถิด 3 เราขอบพระคุณ พระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา เราอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่เราได้ยน
ิ ถึงความเชื่อของท่านในพระ
เยซู คริสต์ และเรือ
่ งความรัก ซึ่ง ท่านมี ต่อ วิสุทธิชนทัง้ ปวง 5 โดยเหตุ ซึ่ งม ี ความหวังอ
ัน สะสมไว้ สํา หรับท ่านในสวรรค์ ซ่ึง เมื่ อก ่อ นท่านเคยได้ยน
ิ มาแล้ว ในพระวจนะแห่ง
ความจริงของข่าวประเสริฐ 6 ซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่านดังที่กําลังเกิดผลและทวีข้น
ึ ทัว่ โลก
เช่น เดีย วกั บท ี่ กําลัง เป็น อยู่ ในตั วท ่า นทัง้ หลายด้วย ตัง้ แต่ วัน ที่ ท่านได้ยน
ิ และได้ รู จั
้ ก
7
พระคุณของพระเจ้าตามความจริง ดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟรัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วม
งานที่รก
ั ของเรา เขาเป็น ผู้ รับ ใช้ อัน สัตย์ ซ่ ือ ของพระคริสต์ เพื่อ พวกท่าน 8 ผู้ ได้ เล่า ให้
เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยูในพระวิ
่
ญญาณด้วย
1 เปาโล

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี
เพราะเหตุ นี้ พวกเราเหมือนกัน นั บ ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ ยิน ก็ ไม่ ได้ หยุด ในการที่ จะ
อธิษฐาน ขอ เพื่อ ท่าน และ ปรารถนา ให้ ท่าน เต็ม ไป ด้วย ความ รู ้ ถึง พระ ประสงค์ ของ
พระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ 10 เพื่อท่านจะได้ ดําเนิ น
ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้ เก ิด ผลในการดี ทุก
อย่าง และจําเริญขึ้นในความรู ถ
้ ึงพระเจ้า 11 มีกําลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเ์ ดชแห่ง
สง่า ราศี ของพระองค์ ให้ มี บรรดาความเพียร และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี
12 ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผูทรงทํ
้
าให้เราทัง้ หลายสมกับทจะเข้
ี่
าส่วนได้รบ
ั มรดกด้วย
13
กั นก ับวิสุทธิชนในความสว่าง พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากอํานาจของความ
มืด และได้ทรงย้ายเรามาตัง้ ไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รก
ั ของพระองค์ 14 ในพระ
9
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บุตรนั ้นเราจึงได้รบ
ั การไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้
หลายของเรา

พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
พระองค์ ทรงเป็น พระฉายของพระเจ้า ผู้ ซึ่ง ไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ทรงเป็น บุตรหัวปี
เหนื อ สรรพสิง่ ทัง้ ปวง 16 เพราะว่า โดยพระองค์ สรรพสิง่ ได้ ถู กสร้างขึ้น ทัง้ ในท้องฟ้า
และที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์ แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลั
งก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผูครอง
้
หรือศักดเทพ
ิ
สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ถูกสร้าง
ขึ้น โดยพระองค์ และเพื่อ พระองค์ 17 พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และ
สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ 18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริ
สตจั กร พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เริม
่ ต้น เป็น บุตรหัวปี ที่ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตาย เพื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงเป็น เอกในสรรพสิง่ ทัง้ ปวง 19 ด้วยว่า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระบิดาที่
จะให้ความบริบูรณ์ทัง้ สินม
่
้ ีอยูในพระองค์
15

พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
และ โดย พระองค์ นั ้น ให้ สิ ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ พระองค์ เอง โดย พระองค์ นั ้น
ข้าพเจ้า พูด ได้ ว่า ไม่ ว่า สิง่ นั ้น จะอยู่ ในแผ่น ดิน โลกหรือ ในท้องฟ้า พระองค์ ทรงทําให้
มี สันติ ภาพโดยพระโลหิต แห่ง กางเขนของพระองค์ 21 และพวกท่านซึ่ง เมื่ อก ่อนนี้
ไม่ ถู กก ัน และ เป็น ศั ตรู ใน ใจ ด้วย การ ชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ ทรง โปรด ให้ คืนดี กับ
พระองค์ 22 โดยความตายแห่ง พระกายเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ เพื่อ จะได้ ถวายท่านให้
เป็น ผู้ บริสุทธิ์ ไร้ตําหนิ และไร้ข้อ กล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือ ถ้า ท่าน
ดํา รงและตั ้งม ั ่นอยู่ ในความเชื่อ และไม่ โยกย้ายไปจากความหวัง ในข่าวประเสริฐ ซึ่ง
ท่านได้ยน
ิ แล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยูใต้
่ ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็น
ผู้รับใช้ในการนั ้น
20

พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่

24 บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีในการที่ ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่าน

ส่วนการทนทุกข์
ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยูนั
่ ้น ข้าพเจ้าก็รบ
ั ทนจนสําเร็จในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้าเพราะ
เห็น แก่ พระกายของพระองค์ คือ คริ สตจั กร 25 ข้าพเจ้า ได้ ถู กตัง้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ตาม
ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดมอบภาระให้ ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน เพื่อ จะให้ พระวจนะของพระเจ้า
สําเร็จ 26 คือ ข้อ ความลึ กล ับ ซึ่ง ซ่อนเร้น อยู่ หลายยุค และหลายชัว่ อายุ นั ้น แต่ บัดนี้ ได้
ทรงโปรดให้เป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ว ิ สุทธิชนของพระองค์ แล้ว 27 พระเจ้า ทรงชอบพระทัย
ที่ จะสําแดงให้คนต่างชาติ รู ว่
้ า อะไรเป็นความมัง่ คัง่ ของสง่าราศี แห่งข้อลึ กลับนี้คือที่
พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นทีห
่ วังแห่งสง่าราศี 28 พระองค์นั ้นแหละเราประกาศ
อยู่ โดยเตือนสติ ทุ กคนและสัง่ สอนทุก คนโดยใช้ สติ ปัญญาทุก อย่าง เพื่อ เราจะได้
ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์ 29 เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทําการ
งานด้วย โดยความอุตสาหะตามการกระทํา ของพระองค์ ผู้ ทรงออกฤทธิก
์ ระทํา อยู่ใน
ตัวข้าพเจ้า

2

พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง

1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู ว่
้ า ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมือง

เลาดีเซียและเพื่อคนทัง้ ปวงที่ ยงั ไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าในฝ่ายเนื้ อหนั ง 2 เพื่อเขาจะ
ได้ รบ
ั ความชู ใจ และเข้า ติด สนิ ท กัน ในความรัก และมัน
่ ใจในความอุ ดมสมบู รณ ์ แห่ง
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ความเข้าใจ และเข้าในความรู ค
้ วามลึ กลับของพระเจ้าและของพระบิดาและของพระ
คริสต์ 3 ซึ่ง คลัง สติ ปัญญาและความรู ้ทุ กอย่างทรงปิด ซ่อนไว้ ในพระองค์ 4 ข้าพเจ้า
กล่าวเช่นนี้ เพื่อมิให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคําชักชวนอันน่าฟัง 5 เพราะถึงแม้วา่ ตัวของ
ข้าพเจ้า 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 น ชีวต
ิ ใน
พระองค์ อย่างนั ้น ต่อ ไป 7 โดยท่านได้ ถู กวางรากลงไว้แล้ว และถู กก ่ อร่างสร้างขึ้น ใน
พระองค์ให้สมบูรณ์ และถูกตัง้ ให้มัน
่ คงอยูใ่ นความเชื่อตามที่ท่านได้รบ
ั การสอนมาแล้
วนัน
้ จึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์
จงระวัง ให้ ดี เกรงว่า จะมี ผู้ ใดทําให้ ท่านตกเป็น เหยื่ อด ้วยหลัก ปรัชญาและด้วย
คํา ล่อลวงอัน ไม่ มี สาระ ตามธรรมเนี ยมของมนุษย์ ตามหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลก
ไม่ใช่ตามพระคริสต์ 9 เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดํารงอยูอย่
่ างบริบูรณ์
10 และท่านได้ความครบบริบูรณใ์ นพระองค์ ผูเป็
้ นศีรษะแห่งปวงเทพผูค
้ รองและศักดิ
เทพ
8

บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น
ท่านได้รบ
ั เข้าสุ หนัต ซึ่งเป็นการเข้าสุ หนัตที่มือมนุษย์มิได้กระทํา
โดยที่ ท่านได้ สละกายแห่ง ความบาปของเนื้ อ หนั ง เสีย โดยการเข้า สุ หน ัต แห่ง พระ
คริสต์ 12 ได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา ซึ่งท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วย โดย
ความเชื่อ ในการกระทํา ของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงบันดาลให้ พระองค์ เป็น ขึ้น มาจากความ
ตาย 13 และท่านที่ ตายแล้ว ด้วยความบาปทัง้ หลายของท่านและด้วยเหตุ ที่ เนื้ อ หนั ง
ของท่านมิได้เข้าสุหนั ต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์และทรงโปรด
ยกโทษการละเมิดทัง้ หลายของท่าน
11 ในพระองค์ นั ้น

พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น

14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์ในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้านเราอยู่

ซึ่งขัดขวางเราและ
ได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้น โดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนของพระองค์ 15 พระองค์ทรงปลด
เทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั ้น
16 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ ผู้ ใดพิพากษาปรักปรํา ท่านในเรือ
่ งการกิน การดื่ม ในเรือ
่ งการถือ
เทศกาล วันต้นเดือน หรือวันสะบาโต 17 สิ ่งเหล่านี้ เป็นเพียงเงาของเหตุ การณ์ ที่ จะมี
มาในภายหลัง แต่กายนั ้นเป็นของพระคริสต์
จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก

18 อย่าให้ผู้ใดโกงบําเหน็ จของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัวลงและกราบไหว้ทูตสวรรค์

ใฝ่ฝันในสิง่ เหล่านั ้ นที่เขาไม่ได้เห็น ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้ อหนั ง 19 และ
ไม่ ได้ ยึ ดม ัน
่ ในพระองค์ ผู้ ทรงเป็น ศีรษะ ศีรษะนั ้น เป็น เหตุ ให้ กายทัง้ หมดได้ รบ
ั การ
บํารุ งเลี้ยงและติดต่ อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ จึงได้ เจริญขึ้นตามที่ พระเจ้าทรงโปรด
ให้เจริญ ขึ้น นั ้น 20 ถ้า ท่านตายกับ พระคริสต์ พ้น จากหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลกแล้ว
เหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้กฎต่างๆ 21 (เช่น
“อย่า แตะต้อง� “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 ปัญญา คือ การ
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เต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และการทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์ อะไรในการต่อสู้
กับความต้องการของเนื้ อหนั ง

3

จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน
ถ้า ท่านรับ การทรงชุบ ให้เป็น ขึ้น มาด้วยกั นก ับ พระคริสต์ แล้ว ก็ จงแสวงหาสิง่ ซึ่ง
อยู่ เบื้องบนในที่ ซ่ึง พระคริสต์ ทรงประทับ ข้างขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 2 จงฝัง ความ
คิด ของท่านไว้กับ สิง่ ทัง้ หลายที่ อยู่ เบื้องบน ไม่ใช่ กับ สิง่ ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ ที่ แผ่ นดิน โลก
3 เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวต
ิ ของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 4 เมื่อพระ
คริสต์ผู้ทรงเป็นชีวต
ิ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์
ในสง่าราศีด้วย
1

จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
เหตุ ฉะนั ้น จงประหารอวัยวะของท่านซึ่ง อยู่ ฝ่ายโลกนี้ คือ การล่วงประเวณี การ
โสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่ง เป็นการนั บถือ รู ป เคารพ
6 เพราะสิง
่ 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 สิง
่ เหล่า นี้ ท่านจงเปลื้องทิง้ เสีย ด้วย คือ ความโกรธ ความขัดเคือง
การคิดปองร้าย การหมิน
่ ประมาท คําพูดหยาบโลนจากปากของท่าน 9 อย่าพูดมุสาต่
อก ัน เพราะว่า ท่านได้ ถอดทิง้ มนุษย์ เก ่า กับ การปฏิ บั ติ ของมนุษย์ นั้น เสีย แล้ว 10 และ
ได้ สวมมนุษย์ใหม่ ที่ กําลังทรงสร้างขึ้นใหม่ ในความรู ต
้ ามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้
11
ได้ ทรงสร้างขึ้น นั ้น อย่างนี้ ไม่ เป็น พวกกรีก หรือ พวกยิว ไม่ เป็น ผู้ ที่ เข ้าสุ หน ัต หรือ
ไม่ได้เข้าสุหนั ต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทยก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์
ทรงเป็นสารพัดและทรงดํารงอยูใ่ นสารพัด 12 เหตุฉะนั ้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้า
ทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิและเป็
นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม
์
ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน 13 จงผ่อนหนั กผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้วา่ ผู้ใด
มีเรือ
่ งราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกัน พระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉั นใด
ท่านจงกระทําอย่างนั ้นเหมือนกัน 14 แล้วจงสวมความรักทับสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด เพราะ
ความรักย่อมผูกพันทุก สิง่ ไว้ให้ถึงซึ่งความสมบู รณ์ 15 และจงให้สันติ สุขแห่งพระเจ้า
ครอบครองอยู่ ในใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติ สุ ขน ั น
้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายไว้ให้เป็น
กายอันเดี ยวด้วย และท่านทัง้ หลายจงขอบพระคุ ณ 16 จงให้พระวาทะของพระคริสต์
ดํารงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จงสัง่ สอนและเตือนสติกันด้วยเพ
ลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจาก
ใจของท่านถวายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 17 และเมื่อ ท่านจะกระทํา สิง่ ใดด้วยวาจาหรือด
้ว ยการประพฤติ ก็ตาม จงกระทํา ทุก สิง่ ในพระนามของพระเยซู เจ้ าและขอบพระคุณ
พระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั ้น
5

หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย

18 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็ นการสมควรในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 19 ฝ่าย

สามี ก็ จงรัก ภรรยาของตนและอย่า มี ใจขมขื่น ต่อ นาง 20 ฝ่ายบุตรทัง้ หลายจงเชื่อ ฟั
งบ ิ ดามารดาของตนทุก อย่าง เพราะการนี้ เป็ นที ่ ชอบพระทัย ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
21 ฝ่ายบิดาก็อย่ายัว
่ บุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใจ 22 ฝ่ายพวกทาสจง
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เชื่อ ฟัง ผู้ ที่ เป็น นายของตนตามเนื้ อ หนั ง ทุก อย่าง ไม่ใช่ ตามอย่างคนที่ ทํา แต่ ต่อ หน้า
อย่างคนประจบสอพลอ แต่ ทํา ด้วยนํ้า ใสใจจริงด ้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 23 ไม่ ว่า
ท่านจะทํา สิง่ ใดก็ จงทํา ด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทํา ถวายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ใช่
เหมือนกระทําแก่มนุษย์ 24 ด้วยรู แล
้ ้วว่าท่านจะได้รบ
ั มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น
บําเหน็ จ เพราะท่านปรนนิ บั ติ พระคริสต์ เจ้ าอยู่ 25 ส่วนผู้ ที่ ทําความผิ ดก ็ จะได้ รบ
ั ผล
ตามความผิดที่เขาได้ทํานั ้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย

4

1 ฝ่ายนายก็ จงทําแก่ เหล่ าทาสของตนตามความยุ ติ ธรรมและสมํ่าเสมอกัน

ท่านรู ว้ า่ ท่านก็มีนายองค์หน่งึ ในสวรรค์ด้วย

เพราะ

หน้าที่ของคริสเตียน
จงขะมักเขม้น ในการอธิษฐาน จงเฝ้า ระวัง อยู่ ในการนั ้น ด้วยขอบพระคุ ณ 3 และ
อธิษฐานเผื่อ เราด้วย เพื่อ พระเจ้า จะได้ ทรงโปรดเปิด ประตู ไว้ให้ เราสําหรับ พระวาทะ
นั ้น ให้เรากล่าวความลึกลับของพระคริสต์ ที่ข้าพเจ้าถูกจองจําอยูก็
่ เพราะเหตุนี้ 4 เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้กล่าวชีแ
้ จงข้อความตามสมควรที่ ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ นชี
วิตกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้วาจาของท่านประกอบด้วย
เมตตาคุณเสมอ ปรุ งด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู ว่้ าควรตอบทุกคนอย่างไร
2

ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม
ที คิก ัส ผู้ เป็น น้ องชายที่ รัก และเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ สัตย์ ซ่ ือ และเป็น เพื่อนร่วมงานกับ
ข้าพเจ้า ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะบอกให้ท่า นทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า
8 ข้าพเจ้า ใช้ ผู้ นี้ ไปหาท่านก็ เพราะเหตุ นี้ เอง คือ ให้ เขาทราบถึง ความเป็ น อยู่ ของท่าน
และเพื่อ ให้เขาหนุน นํ้าใจของท่าน 9 ให้โอเนสิ มัส ผู้ เป็น น้ องชายที่รก
ั และสัตย์ ซื่อ ซึ่ง
เป็น คนหนึ่ ง ในพวกท่านไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่า ให้ท่า นทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่
นี่ 10 อาริสทารคัส เพื่อนร่วมในการถูกจองจํากับข้าพเจ้าและมาระโก ลูกชายของน้ อง
สาวบารนาบัส ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย (ท่านก็ได้รับคําสัง่ ถึงเรือ
่ งมาระโก
แล้ วว ่า ถ้า เขามาหาท่าน ก็ จงรับรองเขา� 11 และเยซู ซ่ึ งม ีช่ื ออ ี กว่า ยุ สทัส ก็ เช่น กัน
ซึ่ง อยู่ ในคณะที่ เข้า สุหนั ต จําเพาะคนเหล่า นี้ เท่ านั ้น เป็น เพื่อนร่วมการกับ ข้าพเจ้า ใน
อาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็ นที่หนุนใจของข้าพเจ้า 12 เอปาฟรัส คนหนึ่ งในพวกท่าน
และเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่าน ด้วยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่าน
อยูเสมอ
่
หวังจะให้ท่านเจริญเป็นผูใหญ่
้
และบริบูรณใ์ นการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้า
ทุกสิง่ 13 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขาตรากตรําทํางานมากเพื่อท่านและเพื่อคนที่
อยู่ ในเมืองเลาดี เซ ีย และเพื่อ คนที่ อยู่ ในเมืองฮิ เอราบุ รี 14 ลูก าแพทย์ ที่ รักก ับเดมาส
ฝากความคิดถึง มายัง พวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึง มายัง พวกพี่ น้องที่ อยู่ ในเมือง
เลาดี เซ ี ยก ั บน ิมฟัส และคริสตจักรที่ อยู่ ในเรือนของเขาด้วย 16 และเมื่อ พวกท่านได้
อ่านจดหมายฉบั บน ี้ แล้ว จงส่ง ไปให้ อา่ นในคริสตจักรที่ อยู่ เมืองเลาดี เซ ีย ด้วย และ
จดหมายที่มาจากเมืองเลาดี เซ ียฉบั บน น
ั ้ ท่านก็ จงอ่านด้วย 17 และจงบอกอารคิปปั
สว่า “การรับใช้ซึ่งท่านได้ รบ
ั ในองค์ พระผู้เป็นเจ้านั ้น จงระวังกระทําให้สําเร็จ� 18 คํา
แสดงความคิดถึง นี้ เป็น ลายมือ ของข้าพเจ้า เปาโล ขอท่านจงระลึก ถึง โซ่ ตรวนของ
ข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดํารงอยูก
่ ับท่านด้วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงชาวโคโล
สี และส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส�
7

1 เธสะโลนิ กา 1:1
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1 เธสะโลนิ กา 1:10

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล สิ ลาสและทิ โมธี เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 52 และพวกคริสเตียนที่
เมืองเธสะโลนิ กากรู็ จั
้ กท่านทัง้ สามนี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็นผู้ก่อตัง้ คริสตจักรที่เมืองเธ
สะโลนิ กา (กจ 17:1-10) เรารูไม่
้ มากเกี่ยวกับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ
กา แต่ เราทราบจากกิจการ 17:2 ว่า เปาโลได้ ประกาศอยู่ที่ นั ่น เป็น เวลาไม่ น้ อยกว่า 3
สัปดาห์ หรือ 3 วัน สะบาโต จดหมายสองฉบั บน ี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา) ดู เหมือนว่า
เป็น จดหมายฉบับ แรกๆของเปาโลมี เหตุ ผลบางอย่างที่ ทําให้ เราเชื่อ ว่า จดหมายสอง
ฉบับนี้เขียนขึ้นในเวลาไม่หา่ งกันเท่าไร และเขียนขึ้นขณะที่เปาโล สิลาสและทิโมธี ยัง
อยูที
่ ่เมืองโครินธ์ (กจ 18:5) และเป็นเวลาที่เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กานน
ั่
เอง
ในขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กาไม่ นานเท่าไร ก็ มี ฝูง ชนชุ มนุ มกัน ข่มขู่ ท่าน
และท่านได้หนี ไป (กจ 17:1-9) แต่หลังจากนั ้นเปาโลได้ส่งสิ ลาสและทิ โมธี ให้กลับไป
ที่นั่นอีก (3:1-2) และคริสตจักรที่ดีก็ได้เกิดขึ้น
เป้าหมายของจดหมายฉบับนก็
ี้ คือ เพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ ได้เข้าใจถึงความจริงของ
การเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ สองของพระเยซู และเพื่อ หนุน ใจเขาให้ มี การดําเนิ น ชีวต
ิ อย่า
งบริสุทธิ์
โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู
(1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:14-18; 5:23)
แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้า
พระบิดาและพระเยซู คริสต์ เจ้า ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของ
เราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะท่านทัง้ หลายเสมอ และเมื่อ อธิษฐานเราก็ เอ ่ย ถึง ท่าน 3 ในสายพระเนตรของ
พระเจ้าและพระบิดาของเรา เราระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนในกิจการที่เกิดจากความ
เชื่อ ของ ท่าน และ การ งาน ที่ เนื่ อง มา จาก ความ รัก และ ความ พากเพียร ซึ่ง เกิด จาก
ความหวัง ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 4 พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก
เราทราบแน่ วา่ พระเจ้าได้ทรงสรรท่านทัง้ หลายไว้แล้ว 5 เพราะข่าวประเสริฐของเรามิ
ได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคําเท่านั ้น แต่ด้วยฤทธิเดช
และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
์
ด้วยความไว้ใจอัน เต็ม เปี่ ยม ตามที่ ท่านทัง้ หลายรู ้อยู่ แล ้ วว ่า เราเป็น คนอย่างไรใน
หมู่ พวกท่านเพราะเห็น แก่ ท่าน 6 และท่านก็ ทําตามอย่างของเรา และขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า โดยที่ท่านได้รบ
ั ถ้อยคํานั ้นด้วยความยากลําบากเป็นอันมาก พรอ
้ มด้วยความ
ยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 7 เพราะเหตุ นั้น ท่านจึง เป็น แบบอย่างแก่ ทุ กคนที่ เชื่อ
แล้ว ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายา 8 เพราะว่า พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ได้ เลื่องลือ ออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่ แต่ ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายา
เท่านั ้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จําเป็นต้อง
พูด อะไรอีก 9 เพราะคนเหล่านั ้ นก ็ ได้ รายงานเกี่ยวกับ เราว่า ที่ เราได้ เข ้า มาหาท่านทัง้
หลายนั ้นเป็นอย่างไร และกล่าวถึงการที่ ท่านได้ ละทิง้ รู ป เคารพและหันมาหาพระเจ้า
เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ 10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์
1 เปาโล

1 เธสะโลนิ กา 2:1
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จากสวรรค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย คือ พระเยซู ผู้ ทรงช่วยให้ เรา
พ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั ้น

2
1

ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ

พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านเองก็ ทราบว่า การที่ เรามาหาท่านนั ้น ไม่ ได้ ไร้ประโยชน์ เลย

2 แต่ถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลําบากและได้รบ
ั การอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟีลิป

ปี ซึ่งท่านก็ทราบอยู่ เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของ
พระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย โดยเผชิญ กับ อุปสรรคมากมาย 3 เพราะว่า คํา เตือนสติ ของ
เรามิได้เกิดมาจากการหลอกลวง หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ 4 แต่ว่าพระเจ้าทรง
เห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทีพ
่ อใจของ
5
มนุษย์ แต่ ให้เป็ นที ่ พอพระทัย ของพระเจ้า ผู้ ทรงชันสูตรใจเรา เพราะว่า เราไม่ ได้ ใช้
คํายกยอในเวลาใดเลย ซึ่งท่านก็รู อ
้ ยู่ หรือมิได้ใช้คําพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย
6
พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา และแม้ ในฐานะเป็ นอัครสาวกของพระคริสต์ เราจะ
เรียกร้องให้เป็นภาระก็ได้ แต่เราก็ไม่แสวงหาสง่าราศีจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากท่าน
หรือจากคนอื่น 7 แต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนพี่เลี้ยง
ที่ เลี้ยงดู ลูก ของตน 8 เมื่อ เรารัก ท่านอย่างนี้ แล้ว เราก็ มี ใจพร้อมที่ จะเผื่อ แผ่ เจือ จาน
มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั ้น แต่อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วย เพราะ
ท่านเป็ นที ่รก
ั ยิง่ ของเรา 9 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านคงจําได้ ถึงการทํางานอันเหน็ ดเหนื่ อย
และความยากลําบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้แก่ท่าน เรา
ทํางานทัง้ กลางคืนและกลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน 10 ท่านทัง้
หลายเป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ
์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อตําหนิ ในหมู่ พวกท่านที่ เชื่อ 11 ดังที่ ท่านรู แล
้ ้วว่า เราได้
12
เตือนสติ หน ุน ใจและกําชั บท ่า นทุก คน ดั งบ ิ ดากระทําต่ อบ ุตร เพื่อ ให้ ท่านดําเนิ น
ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ พระเจ้า ผู้ ทรงเรียกท่านให้ เข ้า มาในอาณาจักรและสง่า ราศี ของ
พระองค์
จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา

13 เพราะเหตุ นี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน

เพราะว่าเมื่อท่านทัง้ หลาย
ได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ จากเรา ท่านไม่ ได้ รับ ไว้ อย่างเป็น คําของม
นุษย์ แต่ ได้ รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกําลังทํางานอยู่
ภายในท่านทัง้ หลายที่ เชื่ อด ้วย 14 ด้วยว่า พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านได้ ปฏิบัติ ตามอย่างคริ
สตจักรของพระเจ้า ในแคว้น ยู เดีย ที่ อยู่ ฝ่ายพระเยซู คริสต์ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความ
15
ลําบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่ เขาเหล่านั ้นได้รบ
ั จากพวกยิว พวกยิวได้
ปลงพระชนม์ พระเยซู เจ้า และได้ ประหารชีวต
ิ พวกศาสดาพยากรณ์ ของเขาเอง และ
ได้ ข่มเหงพวกเรา และขัด พระทัย พระเจ้า และเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ คนทัง้ ปวง 16 โดยที่ ขัด
ขวางไม่ ให้ เราประกาศแก่ คนต่างชาติ เพื่อ จะให้ พวกนั ้น รอดได้ เพื่อ ‘ให้ การบาปของ
เขาเต็ม เปี่ ยมเสมอ� แต่ ในที่สุด พระพิโรธได้ ตกลงบนเขา 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย แต่ เมื่อ
เราถูก พรากไปจากท่านชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง พรากไปแต่ กายเท่านั ้น ไม่ใช่ จิตใจ เราจึง
ขวนขวาย ปรารถนา อย่าง ยิง่ ที่ จะ เห็น หน้า ท่าน อีก 18 เพราะ เหตุ นั ้น เรา อยาก มา หา
ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า คือ เปาโลอยากมาหนแล้ว หนเล่า แต่ ซาตานได้ ขัด ขวางเราไว้
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เพราะอะไรเล่า จะเป็น ความหวัง หรือ ความยินดี หรือ มงกุฎ แห่ง ความชื่นชมยินดี
ของเรา จําเพาะพระพักตร์พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ พระองค์ จะ
เสด็จมา ก็มิใช่ท่านทัง้ หลายดอกหรือ 20 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นสง่าราศีและความ
ยินดีของเรา
19

3

คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราทนอยู่ ต่อ ไปอีก ไม่ ได้ แล้ว เราจึง เห็น ชอบที่ จะถูก ปล่อยไว้ที่ กรุ ง
เอเธนส์ ตามลําพัง 2 และได้ ให้ทิ โมธีน้องชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ของพระเจ้า และ
เป็น เพื่อนร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ ไปหาพวกท่าน เพื่อ จะ
ได้ ตัง้ พวกท่านไว้ให้ มัน
่ คง และเพื่อ จะได้ ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อ
ของท่าน 3 เพื่อ จะได้ ไม่มี ใครหวัน
่ ไหวด้วยการยากลําบากเหล่า นี้ ท่านเองก็ รู แล
้ ้ วว ่า
เราถูกทรงกําหนดไว้แล้วสําหรับการนั ้น 4 ด้วยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทัง้ หลาย เราได้
บอกท่านไว้ก่อนแล้ วว ่า เราจะต้องทนการยากลําบาก แล้ว ก็ เป็น จริงอย่างนั ้น ตามที่
ท่านก็รู อ
้ ยู่แล้ว 5 เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไป
เพื่อจะได้รู ถึ
้ งความเชื่อของท่าน เกรงว่าผู้ทดลองนั ้นได้ ทดลองท่านด้วยประการหนึ่ ง
ประการใด แล้วงานของเราก็จะเป็นการเสียเปล่า 6 แต่บัดนี้ เมื่อทิโมธีได้จากพวกท่าน
มาถึงพวกเราแล้ว และได้นําข่าวดีมาบอกเราเรือ
่ งความเชื่อและความรักของท่านทัง้
หลาย และว่าท่านได้ระลึกถึงเราอยูเ่ สมอด้วยความหวังดี และใฝ่ฝันจะเห็นเราเหมือน
อย่างเราใฝ่ฝัน จะเห็น ท่านดุจ กัน 7 พี่ น้ องทัง้ หลาย โดยเหตุ นี้ ความเชื่อ ของท่านได้
ทําให้เราบรรเทาจากความทุกข์ยากและความลําบากของเรา 8 เพราะว่าถ้าท่านมัน
่ คง
9
อยู่ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็ สดชื่น เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่าน
อย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซ่ึงเรามีอยู่เพราะท่าน จําเพาะ
พระพักตร์พระเจ้า ของเรา 10 เราอธิษฐานมากมายทัง้ กลางวัน กลางคืน เพื่อ จะได้ เห
็น หน้า ท่านอีก และจะได้ เพิม
่ เติม ความเชื่อ ของท่านส่วนที่ ยงั บกพร่องอยู่ ให้ บริบูรณ์
11 บัดนี้ ขอพระเจ้า เองและพระบิดาของเรา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของ
เรา ทรงนําทางเราไปถึงท่าน 12 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทัง้ หลายจําเริญ
และบริบู รณ ์ ไปด้วยความรัก ซึ่ งก ัน และกัน และแก่ คนทัง้ ปวง เหมือนเรารัก ท่านทัง้
หลายดุจกัน 13 เพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ในความบริสุทธิ
์ ปราศจากข้อ ตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า คือ พระบิดาของเรา ในเมื่อ พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทัง้ ปวงของพระองค์
1

4
จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์
พี่ น้ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติ ท่านในพระเยซู เจ้ าว่า ท่าน
ได้ เรียนจากเราแล้ วว่าควรจะดําเนิ นชีวต
ิ อย่างไร จึงจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ขอ
ให้ ท่านดําเนิ น ตามอย่างนั ้น ยิง่ ๆขึ้น ไป 2 เพราะท่านทัง้ หลายทราบคํา บัญชาซึ่ง เราได้
ให้ไว้กับท่านโดยพระเยซู เจ้าแล้ว 3 เพราะนี่ แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้
ท่านเป็น คนบริสุทธิ ์ เว้น เสีย จากการล่วงประเวณี 4 เพื่อ ให้ ทุ กคนในพวกท่านรู จ
้ ัก ที่
5
จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ ์ และในทางที่ มี เกียรติ มิใช่ ด้วยราคะตัณหา
เหมือนอย่างคนต่างชาติ ที่ ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า 6 เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใดทํา ล่วงเกิน และลักลอบต่อ
1
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พี่ น้องในเรือ
่ งใดๆเลย เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น ผู้ทรงสนองโทษต่อ บรรดา
คนที่ กระทําอย่างนั ้น เหมือนอย่างที่ เราได้ บอกไว้ก่อนแล้วและได้ เป็นพยานแล้วด้วย
7 เพราะพระเจ้า มิ ได้ ทรงเรียกเราให้ เป็ น คนลามก แต่ ทรงเรียกเราให้ เป็ น คนบริสุ ทธิ
์ 8 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ ปัด ทิง้ มิได้ ปัด ทิง้ มนุษย์ แต่ ได้ ปัด ทิง้ พระเจ้า ผู้ ทรงโปรดประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้แก่ เราทัง้ หลายด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการรักพี่น้องทัง้
หลายนั ้น ไม่จําเป็ นที ่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน เพราะว่าตั วท่านเองก็ รบ
ั คําสอนจาก
พระเจ้า 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 และจงตัง้ เป้า ว่า จะอยู่ อย่างสงบ และทํา กิจ ธุระส่วนของตน และทําการงาน
ด้วยมือของตนเอง เหมือนอย่างที่เรากําชับท่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ดําเนิ นชีวต
ิ ตาม
อย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน

13 แต่พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรือ
่ งคนเหล่านั ้นทีล
่ ่วงหลับ

ไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง 14 เพราะถ้าเรา
เชื่อ ว่า พระเยซู ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงคืน พระชนม์ แล้ว เช่น เดียวกัน บรรดาคนที่
ล่วงหลับ ไปในพระเยซู นั ้น พระเจ้า จะทรงนํา คนเหล่า นั ้น มากับ พระองค์ ด้วย 15 ในข้อ
นี้ เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงั เป็นอยู่และ
เหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั ้ นที่ล่วงหลับไป
แล้ วก ็ หามิได้ 16 ด้วยว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เองจะเสด็จ มาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ ก้อง
ด้วยสําเนี ยงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ ตายแล้วใน
พระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 17 หลังจากนั ้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็นอยูแ
่ ละเหลืออยู่ จะถู
กร ับ ขึ้น ไปในเมฆพร้อมกับ คนเหล่า นั ้น เพื่อ จะได้ พบองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในฟ้า อากาศ
อย่างนั ้น แหละเราก็ จะอยู่กับ องค์ พระผู้เป็น เจ้าเป็น นิ ตย์ 18 เหตุ ฉะนั ้น จงปลอบใจกัน
และกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้ เถิด

5
คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ

แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เรือ
่ งวัน และเวลาที่ ทรงกําหนดไว้ นั ้น ไม่ จําเป็น จะต้องเขียน
บอกให้ท่านรู ้ 2 เพราะท่านเองก็รู ด
้ ีแลวว
้ ่า วันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่าง
ขโมยที่มาในเวลากลางคืน 3 เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว� เมื่อนั ้นแหละ
ความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนี
ก็ไม่พ้น 4 แต่พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ว เพื่อวันนั ้นจะไม่มาถึงท่าน
อย่างขโมยมา 5 ท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เรา
ทัง้ หลายไม่ ได้ เป็นของกลางคืน หรือของความมืด 6 เหตุ ฉะนั ้นอย่าให้เราหลับเหมือน
อย่างคนอื่น แต่ ให้เราเฝ้า ระวัง และไม่ เมามาย 7 เพราะว่า คนนอนหลั บก ็ ยอ
่ มหลับใน
เวลากลางคืน และคนเมาก็ ยอ
่ มเมาในเวลากลางคืน 8 แต่ เมื่อ เราเป็น ของกลางวัน
แล้ว ก็อย่าให้เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวม
ความหวัง ที่ จะได้ ความรอดเป็น หมวกเหล็ก 9 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกําหนดเราไว้
สําหรับ พระอาชญา แต่ สําหรับ ให้ ได้ รับ ความรอดโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา 10 ผู้ทรงสิน
่ รือจะหลับ เราจะได้มี
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยูห
ชีวิตกับพระองค์
1
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การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
เหตุ ฉะนั ้น จงหนุน ใจกัน และต่างคนต่างจงก่ อก ัน ขึ้น ตามอย่างที่ ท่านกําลัง ทํา
อยู่ นั ้น 12 พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้ รู ้จัก คนที่ ทํางานอยู่ ในพวกท่าน และ
ปกครองท่านในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน 13 จงเคารพเขาให้มากในความ
รักเพราะงานที่เขาได้กระทํา และจงอยูอ
่ ย่างสงบสุ ขด้วยกัน 14 แต่พี่น้ องทัง้ หลาย เรา
ขอเตือนสติพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกะกะ หนุนนํ้าใจผูที
้ ่ท้อใจ ชูกําลังคนที่อ่อนกําลัง
และมีใจอดเอาเบาสู้ ต่อคนทัง้ ปวง 15 ระวังให้ดีอย่าให้คนใดทําชัว่ ตอบแทนการชัว่ ต่อ
คนอื่น แต่ จงหาทางทํา ดี เสมอต่อ พวกท่านเอง และต่อ คนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบาน
อยู่ เสมอ 17 จงอธิษฐานอย่างสมํ่าเสมอ 18 จงขอบพระคุณ ในทุก กรณี เพราะนี่ แหละ
เป็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทัง้ หลาย 19 อย่าดับพระวิญญาณ
20 อย่า ประมาทคํา พยากรณ์ 21 จงพิ สู จน ์ ทุก สิง
ั ้ จงยึดถือไว้ให้มัน
่ 22 จงเว้น
่ สิ ่งที่ ดีนน
เสีย จากสิง่ ที่ ดู เหมือ นชั ่วท ุ กอย่าง 23 และขอให้ องค์ พระเจ้า แห่ง สันติสุข ทรงตัง้ ท่าน
เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทัง้ วิญญาณ จิต
ใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติ เตียน จนถึงวันที ่พระเยซู คริสต์ องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา 24 พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั ้นสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรง
ทําให้ สําเร็จ 25 พี่ น้ องทัง้ หลาย จงอธิษฐานเพื่อ เราด้วย 26 จงทักทายปราศรัย พวกพี่
น้ องด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 27 ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลายโดยองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนให้
ี้ บรรดาพีน
่ ้ องอันบริสุทธิฟั
์ ง 28 ขอให้พระคุณของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมาย
ฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
11
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บท ี่ 2 นี้ ในปี ค�ศ� 53 ภายหลัง ที่ ท่านเขียนจดหมาย
ฉบับ แรกไม่ นาน ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่า พวกคริสเตียนที่ เมืองเธสะโลนิ กาได้ เข ้า ใจว่า “วัน
ของพระคริสต์� (2:2) หรือ “วัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � คือ การเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่
2 ของพระเยซู นั้นใกล้ จะถึงแล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไขคําสอนอื่นๆที่ ผิดไป และ
ต้องการจะอธิบายคํา สอนอื่น เพิม
่ เติม เปาโลบอกเขาว่า เริม
่ แรกพระเยซู จะเสด็จ มา
ในเมฆเพื่อรับพวกคริสเตียนให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์ก่อน และหลังจากนั ้น “ลูกแห่งความ
พินาศ� (2:3) จะปรากฏขึ้น และต่อ ไป “คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏในยุค 7 ปี แห่
งความทุกข์ ยิง่ ใหญ่ แล้ว เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า บางคนที่ ชอบยุ่ งก ับ ธุระของคนอื่น ได้ กิน
อาหารที่โต๊ะของคริสตจักร โดยไม่ยอมทํางานหรือเขาประพฤติอย่างไม่ถูกต้อง เปาโล
บอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กาในพระเจ้า
พระบิดาของเราและพระเยซู คริสต์ เจ้า 2 ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระ
บิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา
พี่ น้ องทัง้ หลาย เราต้องขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายอยู่ เสมอ และ
เป็นการสมควร เพราะความเชื่อของท่านก็จําเริญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคน
ที่มีต่อกันทวีข้น
ึ มากด้วย 4 ฉะนั ้นเราเองจึงอวดท่านทัง้ หลายต่อบรรดาคริสตจักรของ
พระเจ้า ในเรือ
่ งความเพียรและความเชื่อ ของท่าน ในการที่ ท่านถูก ข่มเหงทุก อย่าง
และการยากลําบากที่ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
3

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง

ซึ่ง เป็ นที ่ แสดงให้ เห ็น ชัด ถึง การพิพากษาอัน ชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ง จะพิ สู จน ์
ว่า ท่านเป็น ผู้ สมควรกับ อาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุ นั้น ท่านทัง้ หลายจึง กําลัง ทน
ทุกข์ อยู่ ด้วย 6 เพราะว่า เป็นการยุ ติ ธรรมแล้ว ซึ่ง พระเจ้า จะทรงเอาความยากลําบาก
ไปตอบแทนให้ กับ คนเหล่านั ้ นที ่ ก่อ ความยากลํา บากให้ กั บท ่า นทัง้ หลาย 7 และที่ จะ
ทรงให้ท่านทัง้ หลายที่ รบ
ั ความยากลําบากนั ้น ได้ รับความบรรเทาด้วยกั นกับเรา เมื่อ
พระเยซู เจ้ าจะปรากฏองค์ จากสวรรค์ พร ้ อมกับ หมู่ ทูต สวรรค์ ผู้ มี ฤทธิ์ของพระองค์
8 ในเปลวเพลิง จะลงโทษสนองคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และแก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษ
อันเป็นความพินาศนิ รน
ั ดร์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์ พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศี
แห่งพระอานุภาพของพระองค์ 10 ในวัน นั ้น เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มาเพื่อ รับ เกียรติ ใน
พวกวิสุทธิ ชนของพระองค์ และเพื่อ ให้ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ (เพราะ
ท่านก็ได้เชื่อคําพยานของเรา� 11 เหตุฉะนั ้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ ว่า
พระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั ้น และ
ทรงบันดาลด้วยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ ให้ความประสงค์ ดี ทุ กประการ และกิจการแห่ง
5
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ความเชื่อทุกอย่างสําเร็จ 12 เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จะได้เกียรติเพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้รบ
ั เกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณ
แห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

2
ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์
พี่น้ องทัง้ หลาย เรือ
่ งการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จ
มา และที่ พระองค์ จะทรงรวบรวมเราทัง้ หลายไปเป็น ของพระองค์ นั ้น เราขอวิงวอน
ท่านว่า 2 อย่า ให้ ใจของท่านหวัน
่ ไหวง่าย หรือ เป็น ทุกข์ รอ
้ นไป ไม่ ว่า จะเป็น โดยทาง
วิญญาณ หรือ โดยทางคํา พูด หรือ โดยทางจดหมายเป็น เชิง ว่า มาจากเรา อ้างว่า วัน
ของพระคริสต์มาถึงแล้ว 3 อย่าให้ผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะ
ว่าวันนั ้นจะไม่ มาถึง เว้นแต่ จะมี การล้มลงเสี ยก่อน และคนแห่งการบาปนั ้นจะประจั
กษ ์ แจ้ง คือ ลูก แห่ง ความพินาศ 4 ผู้ กี ดก ั ้นขัด ขวางและยกตัว ขึ้น ต่อ สู้ อะไรๆที่ ได้ ชื่อ
ว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไรๆที่ เขาไหว้นมัสการนั ้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้า
เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตั วว ่า เป็น พระเจ้า 5 ท่านทัง้ หลายจํา ไม่ ได้ หรือ ว่า เมื่อ
ข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าได้บอกเรือ
่ งนี้ ให้ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็รู จั
้ กผู้นั้นที
่ กําลัง หน่วงเหนี่ ยวมัน ไว้ในขณะนี้ เพื่ อม ัน จะปรากฏออกมาได้ ต่อ เมื่อ ถึง เวลาของมัน
7 เพราะว่าอํานาจลึ กล ับ นอกกฎหมายนั ้ นก ็ เริม
่ ทํางานอยู่แล้ว เพียงแต่ ผู้ที่ คอยหน่วง
เหนี่ ยวเดีย
๋ วนี้ นั้น จะยัง หน่วงเหนี่ ยวอยู่ จนกว่า ผู้ ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวนั ้น จะถูก พาออก
ไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมายนั ้น จะปรากฏตัว ขึ้น และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรง
ประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏ
แห่ง การเสด็จ มาของพระองค์ 9 คือ ผู้ นั้ นที ่ มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร ้ อม
กับ บรรดาการอิทธิ ฤทธิ์ และหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ แห่ งความเท็จ 10 และ
อุบายอธรรมทัง้ หลายสําหรับคนเหล่านั ้นที่พินาศอยู่ เพราะเขาทัง้ หลายไม่ได้รับความ
รัก แห่ง ความจริง ไว้ เพื่อ จะรอดได้ 11 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงให้ ความลุ่ม หลงมา
ครอบงําเขา ให้เขาเชื่อสิง่ ที่ เท็จ 12 เพื่อคนทัง้ หลายที่ ไม่ เชื่อความจริง แต่ ยินดี ในการ
ไม่ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
1 บัดนี้

การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เรา จํา ต้อง ขอบพระคุณ
พระเจ้าเพราะท่านอยูเสมอ
่
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรกให้ถึงที่
รอด โดยพระวิญญาณทรงชําระตัง้ ท่านไว้ ให้ บริสุทธิ์ และโดยท่านได้ เชื่อ ความจริง
14 พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านทัง
้ หลายโดยทางข่าวประเสริฐ ของเรา เพื่อ จะได้ รบ
ั สง่า
ราศี ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 15 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ องทัง้ หลาย จง
มัน
่ คงไว้ และยึดถือ โอวาทที่ ท่านได้ เรียนแล้ว ไม่ ว่า จะด้วยคํา พูด หรือด ้วยจดหมาย
ของเรา 16 บัดนี้ ขอให้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และพระเจ้า คือ พระ
บิดาของเรา ผู้ ทรงรัก เรา และประทานให้ เรามี ความชูใจนิ รน
ั ดร์ และความหวังอ ัน ดี
โดยพระคุณ 17 ทรงชูใจและตัง้ ใจของท่านไว้ให้มัน
่ คง ในวาจาและในการกระทําอันดี
ทุกอย่าง
13
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คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
ในที่สุดนี้ จงอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็น
เจ้า จะได้ แผ่ ไป และจะได้ รบ
ั เกียรติยศเหมือนอย่างที่ ได้ เป็น ไปในหมู่ พวกท่านแล้ว
2 และเพื่อเราจะได้ พ้นจากคนพาลชัว
่ ร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อ 3 แต่ว่าองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกําลังท่านทัง้ หลาย และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจาก
การชัว่ ร้าย 4 เรามีความมัน
่ ใจในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเกี่ยวกับท่านว่า ท่านกําลังประพฤติ
และจะประพฤติ ต่อ ไปตามที่ เรากําชั บท ่าน 5 ขอองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงนํา ใจของท่าน
ทัง้ หลายให้เข้าในความรักของพระเจ้า และอดทนในการรอคอยพระคริสต์
จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
6 บัดนี้ พี่ น้ องทัง
้ หลาย เราขอกําชั บท ่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเราว่า จงปลีก ตัว ของท่านออกไปจากพี่ น้องทุก คนที่ อยู่ อย่างเกะกะ และ
ไม่ ดําเนิ น ตามโอวาทซึ่ง เขาได้ รบ
ั จากเรา 7 เพราะว่า ตั วท ่านเองก็ รู อ
้ ยู่ ว่า ท่านควรจะ
ทําตามเราอย่างไร เพราะเรามิได้ประพฤติเกะกะเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่าน 8 และ
เรามิ ได้ ทานอาหารผู้ ใดเปล่าๆ แต่ เราได้ ทํา การหนั กด ้วยความพากเพียรทัง้ กลางคืน
และกลางวัน เพื่อ เราจะไม่ เป็น ภาระแก่ คนหนึ่ ง คนใดในพวกท่าน 9 มิใช่ เพราะเราไม่
มีสิทธิ์ แต่ ว่าเพื่อทําตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทัง้ หลายทําตามเรา 10 แม้เมื่อเราอยู่กับ
พวกท่าน เราก็ได้กําชับท่านอย่างนี้ ว่า ถ้าผู้ใดไม่ยอมทํางาน ก็อย่าให้เขากิน 11 เพราะ
เราได้ยนว
ิ ่า มีบางคนในพวกท่านอยูอ
่ ย่างเกะกะ ไม่ทํางานอะไรเลย แต่ชอบยุงก
่ ับธุระ
12
ของคนอื่น เราจึง กําชับ และเตือนสติ คนเช่น นั ้น โดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราว่า ให้ เขาทํางานด้วยใจสงบ และกิน อาหารของตนเอง 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย
ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะกระทํา การดี เลย 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราในจดหมาย
ฉบับนี้ จงจดจําคนนั ้นไว้ อย่าสมาคมกับเขาเลย เพื่อเขาจะได้อาย 15 อย่าถือว่าเขาเป็น
ศัตรู แต่จงเตือนสติเขาฉั นพีน
่ ้ องคนหนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอให้องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแห่งสันติสุข
ทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทัง้ หลายทุกเวลาและทุกทาง ขอให้องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าดํารงอยู่กับท่านทุกคนเถิด 17 นี่ แหละเป็นคําคํานั บของข้าพเจ้าคือ เปาโล ที่ เขียน
ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ซึ่งเป็นเครือ
่ งหมายในจดหมายทุกฉบับ ข้าพเจ้าจึงเขียนเช่น
18
นี้ ขอให้ พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้
หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

1 ทิโมธี 1:1
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1 ทิโมธี 1:11

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนใี้ นปีค�ศ� 65 ยูนิ เกมารดาของทิโมธีเป็นชาวยิว บิดา
ของท่านเป็นชาวกรีก และโลอิส ยายของท่านก็เป็นคริสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิโมธีได้รับเชื่อที่เมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล แล้วทิโมธีได้รับพิธีสุหนัต
จากเปาโล (กจ 16:3) หลังจากนั ้นเปาโลได้พาทิโมธีรว่ มทางไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิโมธี และทิตัสถูกเรียกโดยทัว่ ไปว่า “จด
หมายสําหรับ ศิษ ยาภิ บาล� จดหมายสามฉบั บน ี้ ได้ ชื่อ นั ้น เพราะว่า ได้ เข ียนถึง ผู้ รับ ใช้
ของพระคริสต์ ซ่ึงเป็นผู้เลี้ยงดู คนของพระเจ้าในสถานที่ ต่างๆ จดหมายฉบับแรกจาก
เปาโลถึงทิโมธีนี้ อาจจะเขียนขึ้นหลังจากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้นมาซิ
โดเนี ย (1:3; กจ 20:1) หรืออาจจะเขียนขึ้นหลังจากที่ เปาโลได้ รบ
ั การปลดปล่อยจาก
คุกที่ กรุ งโรม ทิ โมธีอาจจะเป็นศิษย์ที่ สนิทที่ สุดกับเปาโล เพราะเปาโลได้ เรียกท่านว่า
“ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้สอนทิโมธีเกี่ยวกับหน้า
ที่ของศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิน
ื ๆ
่ คือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคริสตจักรอ่น
และเกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
คําคํานั บ
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้า ผู้ทรงเป็น พระผู้
ช่วยให้ รอดของเรา และพระเยซู คริสต์ เจ้ าผู้ทรงเป็น ความหวัง ของเรา 2 ถึง ทิ โมธี
ผู้ เป็น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า ในความเชื่อ ขอพระคุณ และพระกรุ ณาและสันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่
กับท่านเถิด
1

คําเตือนเรือ
่ งคําสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอร้องให้ ท่านคอยอยู่ ใน
เมืองเอเฟซัส เพื่อ ท่านจะได้ กําชับ บางคนไม่ ให้ เขาสอนคํา สอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ ให้ เขา
ใส่ใจในเรือ
่ งนิ ยายต่างๆและเรือ
่ งลําดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู จบ
้ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
มากกว่าให้เกิดความจําเริญในทางของพระเจ้า อันดําเนิ นไปด้วยความเชื่อ ก็จงกระทํา
ดังนั ้น 5 แต่จุดประสงค์แห่งพระบัญญัตินั ้นกคื
็ อ ความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และ
จากจิต สํานึ กอ ันดี และจากความเชื่ ออ ัน จริงใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิด จุด ประสงค์ เลี่ยงไป
จากสิง่ เหล่า นี้ หลงไปในทางพูด เหลวไหล 7 และแม้วา่ เขาไม่ เข ้า ใจคํา ที่ เขากล่าวทัง้
สิง่ ที่ เขายืนยัน เขาก็ ยงั ปรารถนาเป็น อาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญั ติ 8 แต่ เราทัง้ หลาย
รู อยู
้ ่ ว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ดี ถ้า ผู้ ใดใช้ ให้ ถูก ต้อง 9 คือ โดยรู ว
้ า่ พระราชบัญญั ติ นั ้ นม
ิ ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ สําหรับ คนชอบธรรม แต่ ทรงบัญญั ติ ไว้ สําหรับ คนอยู่ นอกพระราช
บัญญัติและคนดื้อด้าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่บริสุทธิและคนหมิ
น
์
่ ประมาท คน
ฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่าคน 10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลักคน
คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆที่ ขัดกับคําสอนอันถูกต้อง 11 ตามที่ มีอยู่ในข่าวประ
เสริฐอันม ี สง่า ราศี ของพระเจ้า ผู้ เสวยสุข คือ ข่าวประเสริฐ ที่ ได้ ทรงมอบไว้กับ ข้าพเจ้า
นั ้น
3

1 ทิโมธี 1:12
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1 ทิโมธี 2:13

คําพยานของเปาโล
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ผู้ ทรง ชู กําลัง
ข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตัง้ ข้าพเจ้าให้ปฏิบัติ
พระราชกิจของพระองค์ 13 ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั ้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิน
่ ประมาท ข่มเหง
และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระกรุ ณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระ
ทํา อย่างนั ้ นก ็ ได้ กระทํา ไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ 14 และพระคุณ แห่ง องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ของเรานั ้ นม ี มากเหลือ ล้น พร ้ อมด้วยความเชื่อ และความรัก ซึ่ งม ี อยู่
ในพระเยซู คริสต์ 15 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จร ิง และสมควรที่ คนทัง้ ปวงจะรับ ไว้ คือ ว่า พระ
เยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาในโลกเพื่อ จะได้ ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั ้น
ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 16 แต่ว่าเพราะเหตุนี้ เองข้าพเจ้าจึงได้รบ
ั พระกรุ ณา คือว่าเพื่อพระ
เยซู คริสต์ จะได้ ทรงสําแดงความอดกลัน
้ พระทัย ทุก อย่างให้เห ็น ในตัว ข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น
ตัวเอกนั ้น ให้เป็นแบบอย่างแก่คนทัง้ ปวงที่ภายหลังจะเชื่อวางใจในพระองค์แล้วรับชี
วิตน ิ รน
ั ดร์ 17 บัดนี้ พระเกียรติ และสง่า ราศี จงมี แด่ พระมหากษั ตริย์ ผู้ ทรงพระเจริญ
อยู่ นิ รัน ดร์ ผู้ ทรงเป็น องค์ อมตะ ซึ่ งม ิ ได้ ปรากฏแก่ ตา พระเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาแต่
พระองค์ เดียว สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 18 ทิ โมธีบุ ตรเอ๋ย คํา กําชั บน ี้ ข้าพเจ้า ได้ ให้ ไว้กั
บท่านตามคําพยากรณ์ ซ่ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่านั ้นท่านจะได้ เข้า
สู้ รบได้ ดี 19 จงยึดความเชื่อไว้และมี จิ ตสํานึ กอันดี ซึ่งข้อนี้ บางคนได้ ละทิง้ เสีย ความ
เชื่อของเขาจึงอับปางลง 20 ในคนเหล่านั ้ นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้า
ได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู ที
้ ่จะไม่หมิน
่ ประมาท
12

2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษั ตริย์ ผู้นําประเทศ และคนทัง้ ปวง

เหตุ ฉะนั ้ นก ่อนสิ่ งอ่น
ื ใด ข้าพเจ้า ขอเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้วงิ วอนอธิษฐานทูล
ขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทัง้ ปวง 2 เพื่อกษั ตริย์ทัง้ หลายและคนทัง้ ปวงที่มีตําแหน่ ง
สูง เพื่อ เราจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างเงียบๆและสงบสุข ในทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า และ
อย่างซื่ อสัตย์ 3 การเช่น นี้ เป็นการดี และเป็ นที ่ ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระ
ผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 4 ผู้ ทรงมี พระประสงค์ ให้ คนทัง้ ปวงรอด และให้ มาถึง ความรู ้
ในความจริง นั ้น 5 ด้วยเหตุ ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียวและมี คนกลางแต่ ผู้ เดียวระหว่าง
พระเจ้า กับ มนุษย์ คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงสภาพเป็น มนุษย์ 6 ผู้ ทรงประทานพระองค์
เองเป็นค่าไถ่สําหรับคนทัง้ ปวง เหตุการณ์ นี้ เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ 7 และสําหรับ
การนี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ถู กตัง้ ไว้เป็น นั ก เทศน์ และเป็ นอ ัค รสาวก (ข้าพเจ้า พูด ความจริง
ในพระคริสต์ และไม่ปดเลย� และเป็ นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่ คนต่างชาติ
8 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผูชายทั
้
ง้ หลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริ
สุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
1

คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร

9 ฝ่ายพวกผูห
้ ญิงกเ็ หมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู จ
้ ักละอาย

และความมีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครือ
่ งทองและไข่มุ กหรือ
เสื้อผ้าราคาแพง 10 แต่ให้ประดับด้วยการกระทําดี (ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือ
พระเจ้า� 11 ให้ผูหญิ
้ งเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้ อมทุกอย่าง 12 ข้าพเจ้าไม่อนุ
ญาตให้ ผู้ หญิง สัง่ สอนหรือ ใช้ อาํ นาจเหนื อ ผู้ ชาย แต่ ให้ เขานิ่ งๆอยู่ 13 ด้วยว่า พระเจ้า
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ทรงเนรมิตสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงทรงสร้างเอวา 14 และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่
ผู้หญิงนั ้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้ละเมิด 15 แต่ถึงกระนั ้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอด
บุตร ถ้า เขาทัง้ หลายยัง ดํารงอยู่ ในความเชื่อ ในความรัก และในความบริสุทธิ ์ ด้วย
ความมีสติสัมปชัญญะ

3
คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ศิษยาภิบาล คนนั ้นกป
็ รารถนา
กิจการงานที่ ประเสริฐ 2 ศิษ ยาภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็น คนที่ ไม่มี ใครติ ได้ เป็น สามี ของ
หญิงคนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรู จ
้ ักประมาณตน เป็นคนมีความประพฤติดี มี
3
อัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่ จะเป็ นครู ไม่ดื่มเหล้าองุน
่ ไม่เป็นนั กเลง ไม่ เป็นคนโลภ
มักได้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน 4 ต้องเป็นคนครอบ
ครองบ้านเรือนของตนได้ดี บังคับบัญชาบุตรทัง้ หลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุก
อย่าง 5 (เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่ รู จั
้ กครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั ้นจะดู แลคริ
6
สตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้� อย่าให้ผู้ที่ กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิ บาล เกรงว่าเขา
อาจจะเย่อหยิง่ และก็ จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญามาร 7 นอกนั ้นเขาจะต้องมีช่อ
ื
เสียงดีในคนภายนอก เกรงว่าเขาจะเป็นที่ติเตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญามาร
1 คํานี้ เป็ นคําจริง

คุณสมบัติของผู้ช่วย

8 ฝ่ายผูช
้ ว
็ นเดียวกัน
่ ยนั ้นกเช่

คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิน
้ ไม่สนใจ
9
เหล้าองุน
่ มาก ไม่เป็นคนโลภมักได้ และเป็นคนยึดมน
ั ่ ในข้อลึกลับแห่งความเชื่อด้วย
จิตสํานึ กผิดและชอบอันบริสุทธิ์ 10 จงลองดูคนเหล่านี้ เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่
มีข้อตําหนิ แล้ว จึงตัง้ เขาไว้ในตําแหน่ งผู้ช่วย 11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็ เหมือนกัน
ต้องเป็น คนสง่า ผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้ อื่น เป็น คนรู จ
้ ัก ประมาณตน และเป็น คนสัตย์ ซ่ ือ
ในสิง่ ทัง้ ปวง 12 จงให้ ผู้ ช่วยนั ้น เป็น สามี ของหญิง คนเดียว และบังคับ บัญชาบุตรของ
ตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี 13 เพราะว่าคนที่กระทําการในหน้าที่ผูช่
้ วยได้ดี
ก็ได้ตําแหน่ งอนม
ั หน
ี ้ามีตา และมีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมใี นพระเยซูคริสต์
ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่

14 ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนฝากมายังท่าน

หวังใจว่าไม่ชา้ ไม่นานข้าพเจ้าจะมา
หาท่าน 15 แต่ หากว่าข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็ จะได้ รู ว่
้ าควรประพฤติ อย่างไรในครอบครัว
ของพระเจ้า คือ คริสตจักรของพระเจ้า ผู้ ดํารงพระชนม์ เป็น หลัก และรากแห่ง ความ
จริง 16 ทางของพระเจ้า อัน ยิง่ ใหญ่ และลึ กล ับ ซึ่ง ไม่ มี ใครปฏิเสธได้ ก็ คือ พระเจ้า ทรง
ปรากฏ ใน เนื้ อ หนั ง พระ วิญญาณ ได้ ทรง พิ สู จน ์ แล้ว หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ เห็น และ มี ผู้
ประกาศพระองค์ แก่ ชนต่างชาติ มี ชาวโลกเชื่อ ถือ พระองค์ และพระองค์ ทรงถู กร ับ
ขึ้นไปในสง่าราศี

4

พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ
บัดนี้ พระวิญญาณได้ ตรัส ไว้ อย่างชัด แจ้ง ว่า ในกาลภายหลัง จะมี บางคนละทิง้
ความเชื่อ โดยหัน ไปเชื่อ ฟัง วิญญาณที่ ล่อลวง และฟัง คํา สอนของพวกผี ปิศาจ 2 การ
หน้าซื่อใจคดของคนที่พูดโกหก คือทําไปทัง้ รู ๆ้ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไป
1
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บนจิตสํานึ กผิดชอบของเขา 3 เขาห้ามทําการสมรส ไม่ให้รับประทานอาหารซึ่งพระเจ้า
ทรงสร้างไว้ ให้ ผู้ ที่ เชื่อ และรู จ
้ ัก ความจริง รับ ประทานด้วยขอบพระคุ ณ 4 ด้วยว่า สิง่
สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงสร้างไว้นั้น เป็น ของดี ถ้า แม้ รับ ประทานด้วยขอบพระคุ ณ ก็
ไม่ห้ามเลยสักสิง่ เดียว 5 เพราะว่าสิง่ เหล่านั ้นเป็นของที่ชาํ ระไว้แล้วโดยพระวจนะของ
พระเจ้าและคําอธิษฐาน
ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์
ถ้า ท่านจะให้ พวกพี่ น้องระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ท่านก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ ดี ของพระเยซู
คริสต์ เจริญ ด้วย พระ วจนะ แห่ง ความ เชื่อ และ ด้วย หลัก คํา สัง่ สอน อัน ดี ที่ ท่าน ได้
ประพฤติ ตาม นั ้น 7 แต่ จง หลีก เลี่ยง จาก นิ ยาย อัน หยาบ คาย และ นิ ยาย ซึ่ง ยาย เคย
เล่า ให้ ฟัง นั ้น จงฝึก ตนในทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า 8 เพราะว่าการฝึก ทางกายนั ้ นม ี
ประโยชน์ อยู่บ้าง แต่ ทางของพระเจ้าก็ มีประโยชน์ ในทุกทาง คื อมีพระสัญญาสําหรับ
ชีวต
ิ ปัจจุบันและชีวต
ิ อนาคตด้วย 9 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง้ ปวงจะรับ
ไว้ 10 ด้วยเหตุนี้ เราจึงตรากตรําทํางานและทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้า
ผู้ ดํารงพระชนม์ ผู้ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของคนทัง้ ปวง โดยเฉพาะของผู้ ที่ เชื่อ
11 จงบัญชาและสัง
่ สอนสิง่ เหล่านี้
6

จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
แต่จงเป็นแบบอย่างของคนทัง้ หลาย
ที่เชื่อ ทัง้ ในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในนํ้าใจ ในความเชื่อ และในความบริ
สุทธิ์ 13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการเทศนา และในการสัง่ สอน จนกว่าเราจะมา 14 อย่า
ละเลยของประทานที่ มีอยู่ในตั วท่าน ซึ่งได้ ทรงประทานแก่ ท่านตามคําพยากรณ์ เมื่อ
คณะเพรสไบเตรีได้ เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ ในข้อความเหล่านี้ ฝังตั วท่านไว้
ในการนี้ ที เดียว เพื่อ ความจําเริญ ของท่านจะได้ ปรากฏแจ้ง แก่ คนทัง้ ปวง 16 จงระวัง
ตัวท่านและคําสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ ให้มัน
่ เพราะเมื่อกระทําดังนั ้น ท่านจะ
ช่วยทัง้ ตัวท่านเองและคนทัง้ ปวงที่ฟังท่านให้รอดได้
12 อย่าให้ผู้ใดดู หมิน
่ ความหนุ่มแน่ นของท่าน

1 อย่าพูดสบประมาทคนมีอาวุโส

5

แต่จงตักเตือนเขาเสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่มๆ
ทัง้ หลายเป็น เสมือนพี่ หรือ น้ อง 2 และผู้ หญิง ผู้ มี อาว ุโสเป็น เสมือนมารดา และส่วน
หญิงสาวๆก็ให้เป็นเสมือนพีส
่ าวน้ องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ทัง้ หมด
คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน
จงให้เกียรติ แก่ แม่ ม่ายไร้ที่ พ่งึ 4 แต่ ถ้า แม่ ม่ายคนใดมี ลูก หลานก็ ให้ลูก หลานนั ้น
เรียนเพื่อให้รู จั
้ กที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา
ของ ตน เพราะ ว่าการ กระทํา เช่น นี้ เป็นการ ดี และ เป็ นที ่ ชอบ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า
5 ฝ่ายผู้ หญิง ที่ เป็ น แม่ ม่ายอย่างแท้ จริง และอยู่ ตามลําพัง แต่ ผู้ เดียวนั ้น จงวางใจใน
พระเจ้า และดํารงอยู่ในการวิงวอนและการอธิษฐานทัง้ กลางคืนและกลางวัน 6 ส่วน
ผูห
้ ญิงที่ปล่อยตัวในการสนุกสนานนั ้น ก็ตายแล้วทง
ั ้ เป็นๆอยู่ 7 จงกําชับข้อความเหล่า
นี้ เพื่อ เขาจะไม่ ถู กตําหนิ 8 แต่ ถ้า แม้ ผู้ ใดไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของตน และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คนในบ้านเรือนของตน ผู้นั ้ นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่าคน
ที่ 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
3
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เช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูก ได้มีน้าํ ใจรับรองแขก ได้ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้สงเคราะห์คนที
่ มี ความทุกข์ ยาก และได้ บําเพ็ญ คุณ ความดี ทุก อย่าง 11 แต่ แม่ ม่ายสาวๆนั ้น อย่า รับ
ขึ้น ทะเบียน เพราะว่า เมื่อ เขาหลงระเริง ห่างจากพระคริสต์ ไปแล้ว ก็ ใคร่จะสมรสอีก
12 เขาจะต้องได้ รบ
ั พระอาชญา เพราะเขาได้ ทิง้ ความเชื่อ เดิม ของเขา 13 นอกจากนั ้น
เขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปบ้านนี้ บ้านนั ้น และมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านั ้น
แต่ ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่ งก ับ เรือ
่ งของผู้ อื่น พู ดสิง่ ซึ่ง ไม่ ควรจะพูด 14 เหตุ ฉะนั ้น
ข้าพเจ้า ปรารถนาให้พวกแม่ ม่ายสาวๆนั ้ นม ี สามี มี บุตร และดู แลบ ้านเรือน เพื่ อม ิ ให้
ศัตรู มี ช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วยว่า มี บางคนได้ หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้า ชายหรือ
หญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีแม่ม่าย ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็นภาระของคริสตจักร
เลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ
จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี

17 จงถือว่า ผู้ ปกครองที่ ปกครองดี นั้น สมควรได้ รบ
ั เกียรติ สองเท่า

โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ ผูป
้ กครองที่ทํางานหนั กในการเทศนาและสัง่ สอน 18 เพราะพระคัมภีรกล่
์ าวว่า ‘อย่า

เอาตะกร้า ครอบปากวัว เมื่ อม ัน กําลัง นวดข้าวอยู�
่ และ ‘ผู้ ทํางานสมควรจะได้ รบ
ั
19
ค่า จ้างของตน�
อย่า ยอมรับ คํา กล่าวหาผู้ ปกครองคนใด เว้น เสีย แต่ จะมี พยาน
สองสามคน 20 สําหรับ ผู้ ปกครองที่ ยัง คงกระทํา บาป จงว่า กล่าวเขาต่อ หน้า คนทัง้
ปวง เพื่อ ผู้ อ่น
ื จะได้ เกรงกลัว ด้วย 21 ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และต่อ
พระเยซู คริสต์ เจ้า และต่อ เหล่า ทูต สวรรค์ ที่ ทรงเลือกสรรไว้ แล ้ วน น
ั ้ ให้ ท่านรักษา
ข้อความเหล่านี้ ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และไม่กระทําการใดๆด้วยใจลําเอียง 22 อย่า
ด่วนวางมือ เจิม ผู้ ใด และอย่า มี ส่วนร่วมในการกระทําบาปของผู้ อ่น
ื เลย จงรักษาตัว
ให้ บริสุทธิ์ 23 อย่า ดื่ม แต่ น้ํา อีก ต่อ ไป แต่ จงใช้ น้ํา องุน
่ บ้างเล็ก น้ อย เพื่อ ประโยชน์ แก่
กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่ บังเกิด แก่ ท่านเนื องๆ 24 การผิด ของบางคนย่อม
ปรากฏเด่ นขึ้ นก ่อน แล้ว ก็ นํา เขาไปถึงที่ พิพากษา แต่ การผิด ของบางคนนั ้น จะตาม
หลังเขาไป 25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน และการนอก
นั ้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้

6

คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส
จงให้คนทัง้ หลายที่ อยู่ ใต้ แอกแห่ง ความเป็น ทาส ถือว่า นายของตนเป็น ผู้ สมควร
แก่การได้รบ
ั เกียรติยศทุกสถาน เพื่อพระนามของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์จะ
มิได้ถูกหมิน
่ ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่านั ้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาท
นาย เพราะว่า เหตุ ที่ ได้ มาเป็น พี่ น้องกัน แล้ว แต่ ยิง่ กว่า นั ้น เขาต้องรับ ใช้ นายให้ ดี ข้น
ึ
เพราะเหตุ วา่ นายผู้ที่ จะได้ รับประโยชน์ เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็ นที ่รัก ข้อความเหล่านี้ จง
สัง่ สอนและตักเตือนกัน
1

ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลัก คือพระวจนะ
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคําสอนที่สมกับทางของพระเจ้า 4 ผู้
นั ้ นก็เป็นคนทะนงตัวและไม่รู อะไร
้
แต่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรือ
่ งคํา ซึ่งเป็นเหตุ
ให้เกิดการอิจฉากั น การทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน 5 และ
การวิวาทที่ด้ ือดึงของผูมี
้ ใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กําไรนั ้นเป็นทางของ
3 ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้
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พระเจ้า จงถอนตัว ไปเสีย จากคนเช่น นี้ 6 แต่ ว่า ทางของพระเจ้า พร้อมทัง้ ความสุขใจ
ก็ เป็น กําไรมาก 7 เพราะว่า เราไม่ ได้ เอาอะไรเข้า มาในโลกฉั นใด เราก็ เอาอะไรออกไป
จากโลกไม่ ได้ ฉั น นั ้น 8 แต่ ถ้า เรามี อาหารและเสื้อผ้า ก็ ให้ เราพอใจด้วยของเหล่า นั ้น
เถิด 9 ส่วนคนเหล่านั ้ นที ่ อยากรํา่ รวยก็ ตกอยู่ ในการทดลองและติด บ่วงแร้ว และใน
ตัณหาหลายอย่างอัน โฉดเขลาและเป็น ภัย แก่ ตัว ซึ่ง ทําให้ คนเราต้องจมลงถึง ความ
พินาศเสื่อมสูญ ไป 10 ด้วยว่าการรัก เงิน นั ้น เป็น รากเหง้า แห่ง ความชั ่วท ัง้ สิน
้ ขณะที่
บางคนโลภสิง่ เหล่านี้ จึงได้หลงไปจากความเชื่อนั ้น และทิม
่ แทงตัวของเขาเองให้ทะลุ
ด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก
คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
ผู้เป็นคนของพระเจ้า แต่ท่านจงหลีกหนี เสียจากสิง่ เหล่านี้ จงมุ่งมัน
่ ในความ
ชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุ ภาพ
12 จงต่อสู้ อย่างเต็ม กําลัง เพื่อ ความเชื่อ จงยึด ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงเรียกให้
ท่านรับ ในเมื่อ ท่านได้ รบ
ั เชื่อ อย่างดี ต่อ หน้า พยานหลายคน 13 ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ
พระเนตรพระเจ้า ผู้ ทรงประทานชีวต
ิ แก่ สิ ่ง ทัง้ ปวง และต่อ พระเยซู คริสต์ ผู้ ได้ ทรง
เป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทิอส
ั ปี ลาต 14 ให้ท่านรักษาคําบัญชานี้ ไว้อย่าให้ด่างพร้อย
และอย่า ให้ มี ที่ ติ ได้ จนถึง เวลาที่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะเสด็จ มา
15 ซึ่งพระองค์จะทรงสําแดงให้ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือพระองค์ผู้เสวยสุ ขและ
ทรงฤทธิส
์
อกษั ตริย์ทัง้ ปวง และองค์พระผู้
์ ูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหากษั ตริยเหนื
16
เป็นเจ้าเหนื อเจ้านายทัง้ ปวง พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความสว่าง
ที่ ซ่ึง ไม่ มี คนใดจะเข้าไปถึง ผู้ ซึ่ง มนุษย์ ไม่ เคยเห็น และจะเห็น ไม่ ได้ พระเกียรติ และ
ฤทธานุภาพจงมีแด่พระองค์นั ้นสืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 17 จงกําชับคนเหล่านั ้นที่มัง่ มี
ฝ่ายโลก อย่า ให้มี ใจถือ มานะทิฐิ อย่า ให้ความหวัง ของเขาอิง อยู่ กับ ทรัพย์ อนิ จจัง แต่
ให้ หวัง ในพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ผู้ ทรงประทานสิง่ สารพัด ให้ แก่ เราอย่า งบริบู รณ ์
เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปีติยินดี 18 จงกําชับเขาให้กระทําการดี ให้รํา่ รวยในการดีนั ้น
ให้มีใจพร้อมที่จะให้ทาน ให้มีใจกว้างขวาง 19 และสํ่าสมไว้เป็นรากอันดีสําหรับตัวของ
ตนเผื่อเวลาข้างหน้า เพื่อว่าเขาจะยึดชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิ โมธีเอ๋ย จงรักษาสิง่ ที่ ได้
ฝากไว้กับความไว้วางใจของท่าน จงหลีกเลี่ยงคําพูดที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์ และการ
คัดค้านของสิง่ ที่เรียกกันอย่างผิดๆว่าเป็นศาสตร์ความรู ้ 21 ซึ่งบางคนสําคัญผิดอย่าง
นั ้น จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมาย
ฉบับแรกถึงทิโมธี ได้เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่งเป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย ปาคา
ทีอานา�
11 โอ
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่เปาโลติดคุกที่กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาที่ท่านใกล้จะ ถูก
ประหารชีวต
ิ ท่านได้เขียนจดหมายอําลาไปถึงทิโมธี และขอให้ทิโมธีมาหาท่าน เพราะ
ฉะนั ้น จดหมายฉบั บท ี่ 2 ถึง ทิ โมธีนี้ เป็น จดหมายฉบับ สุดท้ายของเปาโลที่ อยู่ ในพระ
คัมภีร ์
ในจดหมายฉบั บน ี้ เราได้ เห ็น ความหวังอ ัน ชื่นชมยินดี ของเปาโล ซึ่ง เป็น จดหมาย
แห่งชัยชนะและเป็นเสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดีของผูที
้ ่มีชัยชนะแห่งความตาย ได้
เน้ นถึงความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า ท่านได้อธิบายถึงสิง่ ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้
(บทที่ 3) และพูดถึงการเตรียมพร้อมที่จะไปสวรรค์ของท่านด้วย ซึ่งเปาโลเชื่อว่าจะสํา
เร็จอีกไม่นาน เปาโลได้สอนทิโมธีว่า ทิโมธีควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่ท่าน
ไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี

1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสัญญา

แห่งชีวต
ิ ซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ 2 ถึง ทิโมธี บุตรที่รก
ั ของข้าพเจ้า ขอพระคุณและพระ
เมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด 3 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ด้วยจิต
สํานึ กอ ัน บริสุทธิ ์ สืบ มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง ท่าน
ในคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า มิ ได้ หยุด หย่อนทัง้ กลางวัน กลางคืน 4 ก็ได้ ปรารถนาเป็
นอ ัน มากที่ จะเห็น ท่าน ระลึก ถึง นํ้าตาของท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ เต็ม ไปด้วยความ
ยินดี 5 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ความเชื่ ออ ัน แท้ นั้น ซึ่ งม ี อยู่ ในท่าน และซึ่ง เมื่ อก ่อนได้ มี อยู่
ในโลอิส ยายของท่าน และซึ่ง ได้ มี อยู่ ในยู นี สมารดาของท่าน และซึ่ง ข้าพเจ้า เชื่ อม
ัน
่ คงว่า มี อยู่ ในท่านด้วย 6 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง สะกิด ใจท่านให้ ใช้ ของประทานของ
พระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั ้นให้รุง่ เรืองขึ้น 7 เพราะว่าพระเจ้า
มิ ได้ ทรงประทานจิต ที่ ขลาดกลัว ให้เรา แต่ ได้ ทรงประทานจิต ที่ กอปรด้วยฤทธิ์ ความ
รัก และการบังคับ ตนเองให้ แก่ เรา 8 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ละอายคํา พยานแห่ง องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเรา หรือ ของตัว ข้าพเจ้า ที่ ถู กจองจํา อยู่ เพราะเห็น แก่ พระองค์ แต่ จงมี
ส่วนในการยากลําบาก เพื่อ เห็น แก่ ข่าวประเสริฐ โดยอาศัย ฤทธิเ์ ดชแห่ง พระเจ้า 9 ผู้
ทรงช่วยเราให้ รอด และได้ ทรงเรียกเราด้วยคํา ทรงเรียกอัน บริสุทธิ ์ ไม่ใช่ เพราะเห็น
แก่ การกระทําของเรา แต่ เพราะเห็นแก่ พระประสงค์ ของพระองค์ เองและพระคุณซึ่ง
ทรงประทานแก่ เราในพระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลกมานั ้น 10 แต่ บัดนี้ ได้ ทรง
สําแดงให้ประจักษ์ โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรง
กําจัดความตายให้สูญสิน
ิ และสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าว
้ และได้ ทรงนําชีวต
ประเสริฐ 11 สําหรับข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้เป็นนั กเทศน์ และเป็นอัค
รสาวก และเป็นครูของพวกต่างชาติ
เปาโลเชื่อมัน
่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
เพราะ เหตุ นั ้น เอง ข้าพเจ้า จึง ได้ ทน ทุกข์ ลําบาก เช่น นี้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่
ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู จ
้ ักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมันว
่ ่าพระองค์
12
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ทรงฤทธิ์สามารถรักษาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้กับ พระองค์ จนถึง วัน นั ้น 13 จงถือ ไว้เป็น
แบบแห่งคําสอนอันถูกต้องที่ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่
14
ในพระเยซู คริสต์ ข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่าน ท่านจงรักษาโดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยูใ่ นเรา 15 ท่านก็ทราบแล้วว่า คนทัง้ ปวงที่อยูในแคว้
่
นเอเชีย
นั ้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า ในพวกนั ้นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วย 16 ขอ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเมตตาแก่ ครอบครัว ของโอเนสิ โฟรัสด ้วยเถิด เพราะเขา
ได้ กระทํา ให้ข้าพเจ้า ชื่น ใจบ่อยๆ และเขาไม่ ละอายต่อ โซ่ ตรวนของข้าพเจ้า เลย 17 แต่
ขณะเมื่อ เขาอยู่ ในกรุ ง โรม เขาได้ อุตส่าห์ สืบหาข้าพเจ้า จนพบข้าพเจ้า 18 และเขาได้
ปรนนิ บัติข้าพเจ้าที่ เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็ รู ด
้ ี อยู่แล้ว ขอองค์ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั ้นด้วยเถิด

2
ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า
1 เหตุฉะนั ้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย

จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

2 จงมอบคํา สอนเหล่า นั ้น ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ต่อ หน้า พยานหลายคนไว้กับ คนที่

สัตย์ ซ่ือ ที่ สามารถสอนคนอื่น ได้ ด้วย 3 ฉะนั ้น ท่านจงทนการยากลําบากดุจ ทหารที่ ดี
ของพระเยซู คริสต์ 4 ไม่มี ทหารคนใด เมื่อ เข้า ประจํา การแล้ว จะไปห่วงใยกับ การทํา
มาหากินของเขาในชีวตน
ิ ี้ เพื่อผู้ที่ ได้ เลือกเขาให้เป็นทหารนั ้นจะได้ ชอบใจ 5 และถ้าผู้
ใดจะเข้า แข่ง ขั นก ัน เขาก็ คงมิ ได้ สวมมงกุฎ เว้น เสีย แต่ เขาได้ ปฏิบัติ ตามกฎ 6 กสิกร
ผู้ ตรากตรํา ทํางานก็ ต้องเป็น คนแรกที่ ได้ รับ ผล 7 จงใคร่ครวญถึง สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ พู ด
เถิด ด้วยองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ ท่านในทุกสิง่ 8 จงระลึก
ถึงพระเยซูคริสต์ ผูทรงสื
้
บเชื้อสายจากดาวิด ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
ตามข่าวประเสริฐที่ ข้าพเจ้าประกาศนั ้น 9 และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึง
ทนทุกข์ ถู กล ่ามโซ่ ดัง ผู้ ร้าย แต่ พระวจนะของพระเจ้า นั ้น ไม่ มี ผู้ ใดเอาโซ่ ล่ามไว้ ได้
10 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยอมทนทุก อย่าง เพราะเห็น แก่ ผู้ ที่ ทรงเลือกสรรไว้ นั ้น เพื่อ
เขาจะได้ รบ
ั ความรอดด้วย ซึ่ งม ี อยู่ ในพระเยซู คริสต์ พร ้ อมทัง้ สง่า ราศี นิ รน
ั ดร์ 11 คํา
นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง คือ ถ้า เราตายกับ พระองค์ เราก็ จะมี ชี วิ ตอยู่ กับ พระองค์ เช่น กัน
12 ถ้า เราทนความทุกข์ ทรมาน เราก็ จะได้ ครองร่วมกับ พระองค์ ด้วย ถ้า เราปฏิเสธ
พระองค์ พระองค์ ก็ จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน 13 ถ้า เราไม่ เชื่อ พระองค์ ก็ ยังทรงไว้ซ่ึง
ความสัตย์ ซื่อ เพราะพระองค์ จะปฏิเสธพระองค์ เองไม่ ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้ หลายให้
ระลึก ถึง ข้อความเหล่า นี้ และกําชับ เขาต่อ พระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ให้ เขาโต้
เถียงกัน ในเรือ
่ งถ้อยคํา ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ เลย แต่ กล ับ เป็น เหตุ ให้ คนที ่ ฟัง เขวไป
15 จงหมัน
่ ศึกษาค้นคว้าเพื่อสําแดงตนเองให้เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่
ไม่ ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่ง ความจริง นั ้น ได้ อย่างถูก ต้อง 16 แต่ จงหลีก ไป
เสียจากถ้อยคําหมิน
่ ประมาทและไร้ประโยชน์ เพราะคําอย่างนั ้นย่อมก่อให้เกิดอธรรม
มากยิง่ ขึ้น 17 และคํา พูด ของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้ อ ร้าย ในพวกนั ้ นม ี ฮี
เมเนอั สกับฟิ เลทั ส เป็นต้น 18 คนทัง้ สองนั ้น ได้ หลงจากความจริง โดยพูด ว่าการฟื้ น
จากความตายนั ้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทําลายความเชื่อของบางคนเสีย 19 แต่ว่า
รากฐานแห่งพระเจ้านั ้นอยู่อย่างมัน
่ คง โดยมีตราประทับไว้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
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รู จ
้ ัก คนเหล่านั ้ นที ่ เป็น ของพระองค์� และ ‘ให้ ทุ กคนซึ่ง ออกพระนามของพระคริสต์
ละทิง้ ความชัว่ ช้าเสีย�
ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ

20 แต่ ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่ งๆมิได้ มีแต่ ภาชนะทองและเงินเท่านั ้น

แต่มีภาชนะไม้
และภาชนะดิน ด้วย บ้างก็ มี เกียรติ และบ้างก็ ไร้เกียรติ เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดชําระตัว
ให้ พ้น จากสิง่ เหล่า นี้ เขาก็ จะเป็น ภาชนะที่ มี เกียรติ ซึ่ง คัด ไว้ แล้ว เหมาะที่ นายจะใช้
ให้เป็น ประโยชน์ และถูก เตรียมไว้พร ้ อมสําหรับ การดี ทุก อย่าง 22 จงหลีก หนี เสีย จาก
ราคะตัณหาของคนหนุ่ม แต่จงใฝ่ในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติ
สุข ร่วมกับผู้ที่ ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีกเลี่ยงจาก
ปัญหาอัน โง่เขลาและไม่ เป็น สาระ ด้วยรู แล
้ ้ วว ่า ปัญหาเหล่านั ้ นก ่อ ให้เก ิ ดการทะเลาะ
24
วิวาทก ัน ฝ่ายผู้ รับ ใช้ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องไม่ เป็น คนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท
แต่ ต้องมี ใจสุภาพต่อ คนทัง้ ปวง เหมาะที่ จะเป็ นคร ู และมี ความอดทน 25 ด้วยความ
อ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั ้ นที่ต่อสู้กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับ
ใจเสียใหม่มารับความจริง 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้
ให้ทําตามความประสงค์ของมัน
21

3

ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย
คือว่าในวันสุดท้ายนั ้น จะเกิดเหตุ การณ์ กลียุค 2 เหตุ ว่าคน
จะเป็น คนรัก ตัว เอง เป็น คนเห็น แก่ เงิน เป็น คนอวดตัว เป็น คนจองหอง เป็น คนพูด
หมิน
่ ประมาท เป็น คนไม่ เชื่อ ฟัง คํา บิดามารดา เป็น คนอกตัญญู เป็น คนไร้ศีล ธรรม
3 เป็ น คนไม่ รก
ั ซึ่ งก ัน และกัน เป็น คนไม่ ทํา ตามสัญญา เป็น คนหาความใส่ เขา เป็น
คนไม่ มี สติ รัง้ ใจ เป็น คนดุ ร้าย เป็น คนชัง คนดี 4 เป็น คนทรยศ เป็น คนมุ ทะลุ เป็น
คนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิง่ กว่ารักพระเจ้า 5 เขามี สภาพทางของพระเจ้า
ภายนอก แต่ฤทธิของทางนั
้นเขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผินหน้าหนี จากเขาเสีย
์
6
ด้วย เพราะในบรรดาคนเหล่านั ้น มี คนที ่แอบไปตามบ้าน แล้วนําหญิงที่ เบาปัญญา
หนาด้วยบาปไปเป็น เชลย แล ้ว พากัน หลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึง จะเรียนกัน อยู่
เสมอ แต่ ก็ ไม่ อาจเรียนรู ถ
้ ึง ความจริง เลย 8 แล ้ว ยัน เนสกับยัมเบรส์ ได้ ต่อ ต้านโมเสส
ฉั นใด คนเหล่านี้ ก็ต่อต้านความจริงฉั นนั ้น เขาเป็นคนใจทราม และในเรือ
่ งความเชื่อ
นั ้น เขาใช้ ไม่ ได้ เลย 9 แต่ เขาจะก้าวหน้า ไปอีก ไม่ ได้ เพราะความโง่ ของเขาจะปรากฏ
แก่ คนทัง้ ปวง เช่น เดียวกับ ความโง่ของชายสองคนนั ้น 10 แต่ ท่านก็ ประจักษ์ ชัด แล้ว
ซึ่งคําสอน การประพฤติ ความมุ่งหมาย ความเชื่อ ความอดทน ความรัก ความเพียร
11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้า ซึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ณ เมือ
งอันทิโอก เมืองอิโคนียูม และเมืองลิสตรา การกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอา ถึงกระ
นั ้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิง่ เหล่านั ้นทัง้ หมด 12 แท้
จริงทุกคนที่ ปรารถนาจะดําเนิ นชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้าในพระเยซู คริสต์ จะถูกกดขี่
ข่มเหง 13 แต่คนชัว่ และคนเจ้าเล่ห์จะชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ถูกคน
อื่นล่อลวงด้วย 14 แต่ฝ่ายท่านจงดําเนิ นต่อไปในสิง่ ที่ท่านเรียนรู แล้
้ ว และได้เชื่ออย่าง
มัน
่ คง ท่านก็รู ว่้ าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
1 แต่ จงเข้าใจข้อ นี้ ด้วย

พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ
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และ ตัง้ แต่ เด็ก มา แล้ว ที่ ท่าน ได้ รู ้ พระ คัมภีร ์ อน
ั บริ สุทธิ ์ ซึ่ งม ี ฤทธิ์ สอน ท่าน
ให้ ได้ ปัญญา ถึง ความ รอด โดย ความ เชื่อ ใน พระ เยซู คริสต์ 16 พระ คัมภีร ์ ทุ ก ตอน ได้
รับ การดลใจจากพระเจ้า และเป็น ประโยชน์ ในการสอน การตัก เตือนว่า กล่าว การ
ปรับปรุ งแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรือ
่ งความชอบธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะ
ดีรอบคอบ พรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง
15

4
คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และพระเยซู คริสต์ เจ้า ผู้ จะ
ทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย เมื่อพระองค์ เสด็จมาปรากฏและตัง้ อาณาจักรของ
พระองค์ ว่า 2 จงประกาศพระวจนะ ให้ ขะมัก เขม้ นที ่ จะทําการทัง้ ในขณะที่ มี โอกาส
และไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว ห้ามปราม และตักเตือนด้วยความอดทนทุกอย่างและการ
สัง่ สอน 3 เพราะจะถึง เวลาที่ คนจะทนต่อ คํา สอนอัน ถูก ต้องไม่ ได้ แต่ เขาจะรวบรวม
ครู ไว้ให้สอนในสิง่ ที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหูจาก
ความจริง หันไปฟังเรือ
่ งนิ ยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวังระไวอยูใ่ นการทัง้ ปวง จงอดทน
ต่อ ความทุกข์ ยากลําบาก จงทํา หน้าที่ ของผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทํา การ
รับใช้ของท่านให้สําเร็จ
1

ชัยชนะของเปาโลในการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อพระคริสต์
เพราะว่า บัดนี้ ข้าพเจ้า พร้อมที่ จะเป็น เครือ
่ งบูชาแล้ว และเวลาที่ ข้าพเจ้า จะจาก
ไปนั ้ นก ็ ใกล้ จะถึง แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างเต็ม กําลัง ข้าพเจ้า ได้ แข ่ง ขัน จนถึง ที่ สุด
ข้าพเจ้า ได้ รก
ั ษาความเชื่อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป มงกุฎ แห่ง ความชอบธรรมก็ เตรียมไว้
สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูพิ
้ พากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานแก่
ข้าพเจ้าในวันนั ้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั ้น แต่จะทรงประทานแก่คนทัง้ ปวง
ที่รก
ั การเสด็จมาของพระองค์
6

ความต้องการของเปาโล
จงพยายามมาหาข้าพเจ้า โดยเร็ว 10 เพราะว่า เดมาสได้ หลงรัก โลกปัจจุบัน นี้ เสีย
แล้ว และได้ทิง้ ข้าพเจ้าไปยังเมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ได้ไปยังแคว้นกาลาเทีย ทิตั
สได้ ไปยัง เมืองดาลมาเทีย 11 ลูก าคนเดียวเท่า นั ้ นที ่ อยู่กับ ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโก
และพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าสําหรับการรับใช้นี้ 12 ข้าพเจ้าได้
ส่งทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับ
คารปัส ที่ เมืองโตรอัส มาด้วย พร ้ อมกับ หนั งสือ ต่างๆ และสิง่ ที่ สําคัญ ที่สุด คือ หนั งสือ
ที่ เข ีย นบนแผ่น หนั ง 14 อเล็ก ซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้น ได้ ประทุ ษร้ายข้าพเจ้า อย่าง
สาหัส ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาให้สมกับการกระทําของเขา� 15 ท่านจง
ระวังเขาให้ดีด้วย เพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคําของเราอย่างรุ นแรง 16 ในการแก้คดีครัง้
แรกของข้าพเจ้า นั ้น ไม่มี ใครเข้า ข้างข้าพเจ้า สัก คนเดียว เขาได้ ละทิง้ ข้าพเจ้า ไปหมด
ข้าพเจ้า อธิษฐานต่อ พระเจ้า ว่า ขอโปรดอย่า ให้พวกเขาต้องได้ รบ
ั โทษเลย 17 แต่ องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกําลังให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จึงประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คนต่างชาติทัง้ ปวงได้ยิน ดังนั ้นข้าพเจ้าจึง
รอดพ้นจากปากสิงโตนั ้น 18 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการ
ร้ายทุกอย่าง และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้าไว้จนถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ สง่า
9

2 ทิโมธี 4:19
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ราศี จงมี แด่ พระองค์ สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 19 ขอฝากความคิดถึง มายัง ปริส คากับ
อาควิลลา และคนในครัว เรือนของโอเนสิ โฟรัสด ้วย 20 เอรัส ทัส ยัง ค้างอยู่ ที่ เมืองโค
รินธ์ แต่เมื่อข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสนน
ั ้ เขายังป่วยอยู่ 21 ท่านจงพยายาม
มาให้ถึ งก ่อนฤดู หนาว ยู บูลัส ปู เดนส์ ลี นัส คลาวเดีย และพี่ น้องทัง้ หลายฝากความ
คิดถึงมายังท่านด้วย 22 ขอพระเยซู คริสต์เจ้าทรงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่าน ขอ
พระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงทิ โมธี ผู้ได้รับการเจิม
ให้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวเอเฟซัส ได้เขียนจากกรุ งโรม เมื่อเปาโล
ถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็นครง
ั ้ ที่สอง]
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 67 ทิตัสเป็นชาวกรีกซึ่งรับเชื่อโดยเปาโล
ทิตส
ั ไปกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับเปาโลในครัง้ ที่พวกคริสเตียนได้ปรึกษากันถึงเรือ
่ งพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสสกับ ชาวต่างชาติ เรารู ้ไม่ มากเกี่ยวกั บท ิตัส นอกจากว่า เปาโล
ให้ท่านอยูที
่ ่เกาะครีตเพื่อจะช่วยในการตัง้ คริสตจักรที่นั ่น

จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็ เหมือนอย่างจดหมายสองฉบั บท ี่ เปาโลเขียนถึง ทิ โมธี เปาโลไว้ใจ
ในทิตัสอย่างมาก และเรียกท่านว่า “เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ใน
เวลาที่เปาโลไม่สบายและท้อใจ ทิตัสได้เดินทางจากเมืองโครินธ์มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่ง
เป็นการหนุนใจท่านอย่างมาก (2 คร 2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนี้มีคําสอนสําหรับผู้รับใช้ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป

คําคํานั บ
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เนื่ องด้วยความเชื่อ
ของผู้ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และให้ รู จั
้ ก ความจริง ตามทางของพระเจ้า 2 ด้วย
หวังว่าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ก่อน
สร้างโลก 3 แต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์
ปรากฏด้วยการเทศนา ซึ่งข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบไว้ ตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงช่วย
4
เราทัง้ หลายให้รอด ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระ
คุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชว
่ ยให้
รอดของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
1

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต
เพราะเหตุ นี้ เองข้าพเจ้า จึง ละท่านไว้ ที่ เกาะครีต ก็ เพื่อ ท่านจะได้ แก้ ไขสิง่ ที่ ยัง
บกพร่องให้ เรียบร้อย และตัง้ ผู้ ปกครองไว้ ทุ กเมืองตามที่ ข้าพเจ้า ได้ กําชั บท ่านแล้ว
6 คือ ถ้า มี ใครไม่ มี ข้อ ตําหนิ เป็ น สามี ของหญิง คนเดียว มี บุ ตรสัตย์ ซื่อ และไม่ มี ใคร
กล่าวหาว่า บุตรนั ้น เป็น นั กเลงหรือ เป็น คนดื้อ กระด้าง 7 เพราะว่า ศิษ ยาภิ บาลนั ้น ใน
ฐานะที่เป็นผู้รบ
ั มอบฉั นทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตําหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิง่
ไม่ เป็น คนเลือดร้อน ไม่ เป็น นั กเลงสุ รา ไม่ เป็น นั กเลงหัวไม้ และไม่ เป็น คนโลภมักได้
8 แต่ เป็ นคนมี อช
ั ฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รก
ั คนดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนชอบ
ธรรม เป็น คนบริ สุทธิ ์ รู ้ จั กบ ัง คับใจตนเอง 9 และเป็น คนยึ ดม ัน
่ ในหลัก คํา สอนอัน
สัตย์ซ่ ือตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือนสติด้วยคําสอนอันถูกต้อง และ
ชีแ
้ จงแก่ ผู้ ที่ คัดค้านคํา สอนนั ้น 10 เพราะว่า มี คนเป็ นอ ัน มากที่ ด้ือ กระด้าง พู ดมาก
ไม่เป็นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ เข้าสุหนั ต 11 จําเป็นต้องให้เขาสงบ
ปากเสีย ด้วยเขาพลิ กบ้านควํา่ ทัง้ ครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิง่ ที่ ไม่ควรจะสอนเลย
เพราะเห็นแก่เล็กแก่น้ อย 12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ่ งเป็นผู้พยากรณ์ ได้กล่าวว่า “ชาว
ครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้าย เป็นคนเกียจคร้านกินเติบ� 13 คํา
ที่ เขาอ้างนี้ เป็น ความจริง เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต่อว่า เขาให้ แรงๆเพื่อ เขาจะได้ มี ความเชื่
ออันถูกต้อง 14 และจะมิได้สนใจในนิ ยายของพวกยิว และในบทบัญญัติของมนุษย์ซ่ึง
5

ทิตัส 1:15

319

ทิตัส 3:5

ให้หน
ั ไปเสียจากความจริง 15 สําหรับคนบริสุทธิ์นั ้น ทุกสิ่งก็บริสุทธิ์ แต่ สําหรับคนชัว่
ช้า และคนที่ ไม่เชื่อนั ้น ก็ไม่มีสิ ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่จิตใจและจิตสํานึ กผิดชอบของเขา
ก็ ชว
้ ัก พระเจ้า แต่ ว่า ในการกระทํา ของเขา
ั ่ มลทิน ไป 16 เขาออกปากยอมรับ ว่า เขารู จ
เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะที่จะ
กระทําการดีใดๆเลย

2
คําสอนที่จําเป็นสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ในทางของพระเจ้า
ฝ่ายท่านจงสัง่ สอนให้สอดคล้องกับ คํา สอนอัน ถูก ต้อง 2 พึง สอนชายที่ สูง อายุ ให้
รู ้จัก ประมาณตนในการกิน ดื่ม ให้ เอาจริง เอาจัง ให้ มี สติ สัมปชัญญะ ให้ มี ความเชื่อ
ความรัก และความอดทนอัน ถูก ต้อง 3 ส่วนผู้ หญิง ที่ สูง อายุ ก็ เหมือนกัน ให้เขามี การ
ประพฤติอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้เป็นคนใส่ความเท็จ ไม่เป็นคนที่สนใจเหล้าองุน
่ มาก แต่
4
ให้เป็นผู้สอนสิง่ ที่ดีงาม เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้รู จั
้ กประมาณตนใน
การกินดื่ม ให้รักสามีและรักบุตรของตน 5 ให้มีสติ สัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิ์ เอาใจ
ใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้ จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะ
ของพระเจ้า ได้ 6 ส่วนผู้ชายหนุ่ม ก็ เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ใช้ สติสัมปชัญญะ 7 ท่าน
จงสําแดงตนให้ เป็น แบบอย่างในการดี ทุก สิง่ ในคํา สอนจงแสดงความสุ จริต ให้ เอา
จริง เอาจัง ให้ จริงใจ 8 และใช้ คํา พูด อัน ถูก ต้อง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อ ฝ่ายปฏิ
ปักษ์ จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติท่านได้ 9 จงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตน และ
ให้กระทํา สิง่ ที่ ถู กใจนายทุก ประการ อย่า ให้เถียงเลย 10 อย่า ให้ยักยอก แต่ ให้สัตย์ ซื่อ
หมดทุกอย่าง เพื่อว่าในการทัง้ ปวงนั ้น เขาจะได้เทิดเกียรติพระดํารัสสอนของพระเจ้า
ผู้ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 11 เพราะว่า พระคุณ ของพระเจ้า ที่ นํา ไปถึง ความ
รอดได้ ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงแล้ว 12 สอนให้ เราละทิง้ ความอธรรมและโลกีย ตัณหา
และดําเนิ นชีวต
ิ ในโลกปัจจุบันนี้ อย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และตามทาง
13
พระเจ้า คอยความหวั งอ ั นม ี สุข และการปรากฏอัน ทรงสง่า ราศี ของพระเจ้า ใหญ่
ยิง่ และพระเยซูคริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา 14 ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เอง
ให้ เรา เพื่อ ไถ่ เราให้ พ้น จากความชัว่ ช้า ทุก อย่าง และทรงชําระเราให้ บริสุทธิ์ เพื่อ ให้
เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระทําการดี 15 ข้อความ
เหล่า นี้ ท่านจงใช้ พูด ตัก เตือน และว่า กล่าวเขาด้วยสิทธิอาํ นาจทุก อย่าง อย่า ให้ผู้ ใด
ประมาทท่านได้
1

3
คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
จงเตือนเขาให้ นอบน้ อมต่อ ผู้ ปกครองบ้านเมืองและผู้ มี อาํ นาจ ให้ เชื่อ ฟัง บรรดา
พนั กงานฝ่ายปกครอง และพร้อมที่ จะปฏิ บั ติ การดี ทุก อย่าง 2 อย่า ว่า ร้ายผู้ ใด อย่า ให้
เป็นคนมักทะเลาะวิวาทกัน แต่ให้เป็นคนสุ ภาพ แสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทัง้ ปวง
3 เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นบางครัง
้ เราเองก็โง่เช่นกัน ไม่เชื่อฟัง หลงผิด เป็นทาสของกิเลส
ตัณหาและการเริง สําราญต่างๆ ใช้ ชี วิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง และเกลียดชั งก ัน
และกัน 4 แต่ ว่า เมื่อ พระเจ้า ผู้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และ
5
ประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการก
1

ทิตัส 3:6
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ระทํา ที่ ชอบธรรมของเราเอง แต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาชําระให้ เรามี ใจบังเกิด ใหม่
และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6 พระองค์นั ้นได้ทรงประทานแก่
เราทัง้ หลายอย่า งบริบู รณ ์ โดยพระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 7 เพื่อ ว่า เมื่อ
เราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ได้ รับมรดกที่ มุ ่ง
หวัง คือ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 8 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ท่านเน้ น เรือ
่ งเหล่า นี้
เพื่อ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระเจ้า แล้ว จะได้ อุตส่าห์กระทํา การดี การเหล่า นี้ ดี และเป็น
ประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา
แต่ จงหลีก เสีย จากปัญหาโฉดเขลาที่ เถียงกัน จากการลําดับ วงศ์ ตระกูล และการ
เถียง และการทะเลาะกันเรือ
่ งพระราชบัญญัติ เพราะว่าการอย่างนั ้นไร้ประโยชน์ และ
10
ไม่เป็นเรือ
่ งเป็นราว คนใดๆที่ยุให้แตกนิ กายกัน เมื่อได้ตักเตือนเขาหนหนึ่ งและสอง
หนแล้ว ก็ จงปฏิเสธ 11 ด้วยรู ้แล ้ วว ่า คนเช่น นั ้น เป็น คนนอกลู่ นอกทางและบาปหนา
เขาปรับโทษตัวเขาเอง 12 เมื่อข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรือทีคิกัสมาหาท่าน ท่านจงรีบ
ไปหาข้าพเจ้าที่เมืองนิ โคบุรี เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจแล้วว่าจะค้างอยู่ที่นั ่นจนสิน
้ ฤดูหนาว
13 ท่านจงอุตส่าห์ ส่ง เศนาสผู้ เป็ น ทนายความกับ อปอลโลไปตามทางของเขา อย่า ให้
เขาขาดสิง่ ใด 14 ให้พวกเราเรียนรู ที
้ ่จะกระทําการดีด้วยสําหรับความจําเป็นต่างๆ เพื่อ
15
พวกเขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล คนทัง้ หลายที่อยูกั
่ บข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่าน
ขอฝากความคิดถึง มายัง คนทัง้ ปวงที่รก
ั เราในความเชื่อ ขอพระคุณ ดํา รงอยู่ กั บท ่า
นทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกแห่งค
ริสตจักรชาวครีต จากเมืองนิ โคบุรี แคว้นมาซิโดเนี ย�
9
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ฟีเลโมน

ในขณะที่เปาโลเป็นนั กโทษที่กรุ งโรม ท่านได้นําโอเนสิมัสให้รบ
ั เชื่อในพระเยซู โอเน
สิ มัสเป็นทาสที่ หนี จากนายของเขาคือ ฟี เลโมนไปยังกรุ งโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมน
นายของโอเนสิมัส ขอให้เขายกโทษให้โอเนสิมัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพีน
่ ้ องใน
พระคริสต์ และเปาโลบอกว่าท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของโอเนสิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโลมี ความหวัง ว่า ท่านจะได้ รบ
ั การปลดปล่อยจากการติด คุก ครัง้ แรกของท่าน
ในกรุ งโรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
ผูถู
้ กจองจําเพื่อพระเยซูคริสต์ กับทโิ มธีน้องชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อน
ร่วมงานที่รก
ั ของเรา 2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็ นที่รัก และอารคิปปั สผู้เป็นเพื่อนทหาร
ด้วยกั นก ับ เรา และถึง คริสตจักรที่ อยู่ ในบ้านของท่าน 3 ขอพระคุณ และสันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า โดย ได้ เอ ่ย ถึง ท่าน เสมอ เมื่อ ข้าพเจ้า
อธิษฐาน 5 เพราะข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความรัก และความเชื่อ ของท่านที่ มีต ่อ พระเยซู เจ้
6
าและต่อ บรรดาวิสุทธิชน เพื่อ การเป็น พยานถึง ความเชื่อ ของท่านจะได้ เก ิด ผลโดย
การรู ถ
้ ึง สิ่งด ี ทุก อย่าง ซึ่ งม ี อยู่ ในท่านโดยทางพระเยซู คริสต์ 7 น้ องเอ๋ย ความรัก ของ
ท่านทําให้ เรามี ความยินดี และความชูใจเป็น อย่างยิง่ เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิ ชน
แช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน
4

เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
เหตุ ฉะนั ้น แม้ว ่า โดยพระคริสต์ ข้าพเจ้า มี ใจกล้า พอที่ จะสัง่ ให้ ท่านทํา สิง่ ที่ ควร
กระทํา ได้ 9 แต่ เพราะ เห็น แก่ ความ รัก ข้าพเจ้า ขอ อ้อนวอน ท่าน ดี กว่า คื ออ ้อ นว อ
นอย่างเปาโล ผู้ ชราแล้ว และบัดนี้ เป็น ผู้ ถู กจองจํา อยู่ เพราะเห็น แก่ พระเยซู คริสต์
10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรือ
่ งโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ให้กําเนิ ด
11
เมื่อ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่ เมื่ อก ่อนนั ้น เขาไม่ เป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ เดีย
๋ วนี้ เขา
12
เป็นประโยชน์ ทัง้ แก่ท่านและแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผูเ้ ป็นดวงจิตของข้าพเจ้า
ที เดียวกลับ ไปหาท่านอีก เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงรับ เขาไว้ 13 ข้าพเจ้า ใคร่จะให้ เขาอยู่ กับ
ข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะ
ข่าวประเสริฐนั ้น 14 แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วย
เพื่อ ว่า คุณ ความดี ที่ ท่านกระทํา นั ้น จะไม่ เป็นการฝืน ใจ แต่ จะเป็น ความประสงค์ ของ
ท่านเอง 15 อาจจะเป็น เพราะเหตุ นี้ ที่ ทําให้เขาต้องจากท่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อ
ท่านจะได้ เขากลับ คืน มาตลอดไป 16 บัดนี้ เขามิ ใช่ เป็น ทาสอีก ต่อ ไป แต่ ดี ยิง่ กว่า ทาส
คือเป็นพีน
่ ้ องที่รัก เขาเป็นทีร่ ก
ั มากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นทีร่ ก
ั ของท่านมากยิง่ กว่า
นั ้นอีก ทัง้ ในเนื้ อหนั งและในองค์พระผู้เป็นเจ้า 17 เหตุฉะนั ้นถ้าท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็น
เพื่อนร่วมงานของท่าน ก็ จงรับ เขาไว้เหมือนรับ ตัว ข้าพเจ้า เอง 18 ถ้า เขาได้ กระทํา ผิด
ต่อ ท่านประการใด หรือ เป็น หนี้ อะไรท่าน ท่านจงคิด เอาจากข้าพเจ้า เถิด 19 ข้าพเจ้า
8
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เปาโล ได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้ให้ ข้าพเจ้าจะไม่อา้ งถึงเรือ
่ ง
ที่ท่านเป็นหนี้ ข้าพเจ้า และแม้แต่ตัวของท่านเองด้วย 20 แท้จริง น้ องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้า
มีความยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในองค์พระผู้เป็น
เจ้า 21 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจท่านจะเชื่อฟัง จึงได้เขียนมาถึงท่าน เพราะรู อยู
้ ่ว่าท่านจะกระทํา
ยิง่ กว่าที่ข้าพเจ้าขอเสียอีก
ความหวังในอิสรภาพของเปาโล
อี กประการหนึ่ ง ขอท่านได้ จัด เตรียมที่พัก ไว้สําหรับ ข้าพเจ้า ด้วย เพราะข้าพเจ้า
หวังว่าจะมาหาท่านอีกตามคําอธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟรัส ผู้ซึ่งถูกจองจําอยู่ด้วย
กันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซู คริสต์ ได้ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24 มาระโก อาริสทาร
คัส เดมาส และลูกา ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย
25 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับจิตวิญญาณ
ของท่านเถิด เอเมน [เข ียนจากกรุ ง โรมถึง ฟีเลโมน และส่ง โดยโอเนสิ มัส ผู้ เป็น ทาส
รับใช้�
22
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ฮีบรู

เราไม่ ทราบว่า ใครเขียนหนั งสือ ฮีบรู นี้ แต่ คนส่วนมากคิด ว่า เปาโลเป็น ผู้ เขียน เรา
สามารถทราบได้วา่ หนั งสือเล่มนี้เป็นจดหมายถึงชาวฮีบรู เพราะว่าตัง้ แต่ต้นถึงปลาย
มี การเปรียบเทียบความเชื่อ ของคริสเตียนกับ พระคัมภีร ์เดิม กับ เครือ
่ งบูชาและพิธี
ต่างๆ ของชาวฮีบรู ซ่ึง เล็ง ไปถึง พระคริสต์ ข้อ แรกพูด ถึง บรรพบุรุษ ซึ่ง หมายถึง พวก
บรรพบุรุษของชาวฮีบรู (ชาวยิว�
จดหมายฉบับนไม่
ี้ ได้เขียนถึงคริสตจักรใดๆ (เช่น โรม 1 และ 2 โครินธ์ เอเฟซัส ฟีลิ
ปปี โคโลสี 1 และ 2 เธสะโลนิ กา) หรือถึงพวกคริสตจั กร (เช่นกาลาเทีย� หรือถึงคน
ส่วนตัว (เช่น 1 และ 2 ทิโมธี ทิตัส ฟีเลโมน 2 และ 3 ยอห์น� แต่หนังสือฮีบรู นี้ เป็ นที่
เรียกกันว่า “จดหมายทัว่ ไป� ซึ่งเขียนถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายไป (เช่นหนั งสือยาก
อบ (ยก 1:1) ซึ่งเขียนถึงชาวยิวด้วย� แต่จดหมายฉบับนก็
ี้ เหมาะสําหรับคริสเตียนทุก
คน เพราะว่าเราได้เชื่อและใช้พระคัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาวยิวท ี่ ไม่ เชื่อก ็ เกล ียดเปาโล ชาวยิวท ี่ เชื่อ แล้ว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ มัก จะเชื่อ ว่าจะ
ต้องตามธรรมเนี ยมต่างๆของศาสนายิว (กท 2:11-13) พวกคริสเตียนยิวบางคนได้ไป
สอนคําสอนผิดให้แก่ผูเชื
้ ่อแล้วในเมืองกาลาเทีย ดังนั ้นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้
ก็ เป็นการดี ที่ ท่านจะไม่ ให้ ชื่อ ของท่านปรากฏในจดหมายฉบั บน ี้ เรารู ว
้ า่ จดหมายฉบั
บนี้เขียนขึ้นที่กรุ งโรมเพราะได้เขียนว่า “พวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึง
มายัง ท่านทัง้ หลาย� (13:24) ทิ โมธี ซ่ึง ได้ ติ ดคุก พร้อมกับ เปาโล พึ่ง ได้ รบ
ั การปล่อย
ตัว (13:23) และเปาโลหวัง ว่า อีก ไม่ นานท่านจะได้ รบ
ั การปลดปล่อยด้วย (13:19) ดู
เหมือนว่าหนั งสือ 2 เปโตร 3:15-16 ชี้ให้เห็นว่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะ
ว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรือ
่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวซึ่งท่านว่า
“มีบางข้อที่เข้าใจยาก� ซึ่งเล็งถึงคําเขียนของเปาโล
หนังสือฮีบรูเขียนก่อนการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหาร ซึ่งเกิดขึ้นในปีค�ศ�
70 (10:2-3; 13:10-11)
หนังสือเล่มนี้เน้ นว่า พระเยซู ซึ่งเป็นมหาปุโรหิต เครือ
่ งบูชาและพระผู้ชว
่ ยให้รอดก็
ประเสริฐกว่าสิง่ ต่างๆในสมัยของโมเสส
สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์

1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ ตรัสด้วยวิธต
ี ่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดา

พยากรณ์ 2 แต่ ในวัน สุดท้ายเหล่า นี้ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เราทัง้ หลายทางพระบุตร ผู้
ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงตัง้ ให้เป็นผู้รบ
ั สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็นมรดก พระองค์ ได้ ทรงสร้างกัลป
3
จักรวาลโดยพระบุตร พระบุตรทรงเป็น แสงสะท้อนสง่า ราศี ของพระเจ้า และทรงมี
สภาวะเป็น พิมพ์ เดีย วกั นก ับ พระองค์ และทรงผดุง สรรพสิง่ ไว้โดยพระดํารัส อัน ทรง
ฤทธิข
์ องพระองค์ เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ทรง
ประทับนง
ั ่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์
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พระองค์ ทรง เป็น ผู้ เยีย
่ ม กว่า เหล่า ทูต สวรรค์ มาก นั ก ด้วย ว่า พระองค์ ทรง รับ
พระนาม ที่ ประเสริฐ กว่า นาม ของ ทูต สวรรค์ นั ้น เป็น มรดก 5 เพราะ ว่า มี ผู้ ใด บ้าง ใน
บรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เรา
ได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� และยัง ตรัส อี กว่า ‘เราจะเป็น บิดาของเขา และเขาจะเป็น
บุตรของเรา� 6 และอีก ครัง้ หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงนํา พระบุตรหัวปี องค์ ที่ ได้ บังเกิด นั ้น
ให้ เสด็จ เข้า มาในโลก พระองค์ ก็ ตรัสว ่า ‘ให้ บรรดาพวกทูต สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ของพระเจ้า
นมัสการท่าน� 7 ส่วนพวกทูต สวรรค์ นั ้น พระองค์ ตรัสว ่า ‘พระองค์ ทรงบันดาลพวก
ทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณ และทรงบันดาลผูรั
้ บใช้ของพระองค์ให้เป็น
8
ดุจ เปลวเพลิง� แต่ ส่วนพระบุตรนั ้น พระองค์ ตรัสว ่า ‘โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น
ธารพระกรเที่ยงธรรม 9 พระองค์ ทรงรัก ความชอบธรรม และทรงเกลียดชัง ความชัว่
ช้า ฉะนั ้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยนํ้ามันแห่งความ
ยินดียงิ่ กว่าพระสหายทัง้ ปวงของพระองค์� 10 และ ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเจ้าข้า เมื่อเดิม
พระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์
11 สิ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดํารงอยู่ สิ่งเหล่านี้ จะเก่าไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง
ห่ม 12 พระองค์จะทรงม้วนสิง่ เหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก็จะเปลี่ยนแปลง
ไป แต่ พระองค์ ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์ จะไม่สิน
้ สุด� 13 แต่ แก่
ทูต สวรรค์ องค์ ใดเล่า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ในเวลาใดว่า ‘จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา จนกว่า
เราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 14 ทูตสวรรค์ ทัง้ ปวงเป็นแต่
เพียงวิญญาณผู้ปรนนิ บัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รบ
ั ความรอด
เป็นมรดกมิใช่หรือ
4

2
จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่

เหตุ ฉะนั ้น เรา ควร จะ สนใจ ใน ข้อความ เห ล่านั ้ นที ่ เรา ได้ยน
ิ ได้ ฟัง ให้ มาก ขึ้ นอ ีก
เพราะมิ ฉะนั ้น ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่า นั ้น 2 ด้วยว่า
ถ้าถ้อยคําซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นมน
ั ่ คง และการละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่าง
ได้รบ
ั ผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้ว 3 ดังนั ้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิง่ ใหญ่
แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนั ้นได้เริม
่ ขึ้นโดยการประกาศขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ ได้ ยินพระองค์ ก็ได้ รับรองแก่ เราว่าเป็นความจริง 4 ทัง้ นี้
พระเจ้าก็ ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ และโดย
การอัศจรรย์ ต่างๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ซึ่ง ทรงประทาน
ตามพระประสงค์ของพระองค์
1

พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด

เพราะ ว่า พระองค์ ไม่ ได้ ทรง มอบ โลก ใหม่ ซึ่ง เรา กล่าว ถึง นั ้น ให้ อยู่ ใต้ บังคับ ของ
เหล่า ทูต สวรรค์ 6 แต่ มี อยู่ แห่ง หน ่งึ ที่ คน เป็น พยาน ถึง เรือ
่ ง นี้ ว่า ‘มนุษย์ เป็น ผู้ ใด
เล่า ซึ่ง พระองค์ ทรงระลึก ถึง เขา และบุตรมนุษย์ เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียน
เขา 7 พระองค์ ทรงทําให้ เขาตํ่า กว่า พวกทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียว และพระองค์ ทรง
ประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา และได้ทรงตัง้ เขาไว้ให้อยู่เหนื อบรรดา
พระหัตถกิจ ของพระองค์ 8 พระองค์ ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้ อยู่ ภายใต้ เท ้า ของเขา� ใน
5
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การซึ่งพระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยู่ใต้อํานาจของเขานั ้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ ไม่อยู่ใต้
อํานาจของเขา แต่ขณะนี้ เรายังไม่เห็นว่าทุกสิง่ อยูใต้
่ อํานาจของเขา
ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์

แต่ เราก็ เห ็ นพระเยซู ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงทําให้ต่ํา กว่า ทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียวนั ้น
ทรงได้ รบ
ั สง่า ราศี และพระเกียรติ เป็น มงกุฎ เพราะที่ พระองค์ ทรงสิน
้ พระชนม์ ด้วย
ความทุกข์ ทรมาน ทัง้ นี้ โดยพระคุณ ของพระเจ้า พระองค์ จะได้ ทรงชิม ความตายเพื่
อมนุษย์ทุกคน 10 ด้วยว่าในการที่ พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็ นอันมากถึงสง่าราศี นั ้น ก็
สมอยู่ แล ้ วท ี่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้ สิ ่ง สารพัด บังเกิด
ขึ้น จะให้ผู้ ที่ เป็น นายแห่ง ความรอดของเขานั ้น ได้ ถึงที่ สําเร็จ โดยการทนทุกข์ ทรมาน
11 เพื่อว่าทัง
้ พระองค์ผู้ชําระคนทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และคนเหล่านั ้นที่ได้รับการชําระ ก็
มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั ้
นว่า เป็นพี่น้องกัน 12 ดังที่พระองค์ตรัสว่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่
น้ องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางที่ ชุมนุมชน� 13 และตรัส
อีกว่า ‘เราจะไว้วางใจในพระองค์� ทัง้ ตรัสอีกว่า ‘ดู เถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรง
ประทานแก่เรา�
9

พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์

เหตุ ฉะนั ้ นคร ั ้ นบุตรทัง้ หลายมี ส่วนในเนื้ อ และเลือดอยู่ แล้ว พระองค์ ก็ได้ ทรง
รับ เนื้ อ และ เลือด เหมือน กัน เพื่อ โดย ความ ตาย พระองค์ จะ ได้ ทรง ทํา ลาย ผู้ นั ้ นที ่ มี
อํานาจแห่ง ความตาย คือ พญามาร 15 และจะได้ ทรงช่วยเขาเหล่า นั ้น ให้ พ้น จากการ
เป็นทาสชัว่ ชีวต
ิ เพราะเหตุกลัวความตาย 16 ความจริง พระองค์มิได้ทรงรับสภาพของ
ทูต สวรรค์ แต่ ทรงรับ สภาพของเชื้อ สายของอับ ราฮัม 17 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรง
ต้องเป็น เหมือนกับ พี่ น้องทุก อย่าง เพื่อ ว่า พระองค์ จะได้ ทรงเป็น มหาปุโรหิต ผู้ กอปร
ด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซ่ ือในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาป
ทัง้ หลายของประชาชน 18 เพราะเหตุ ที่ พระองค์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานโดยถูก ทดลอง
นั ้น พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั ้นได้
14

3
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส

เหตุ ฉะนั ้น ท่านพี่ น้องอัน บริ สุทธิ ์ ผู้ เข ้า ส่วนด้วยกัน ในการทรงเรียกซึ่ง มาจาก
สวรรค์ นั ้น จง พิจารณา อัคร สาวก และ มหา ปุโรหิต ซึ่ง เรา รับ เชื่อ อยู่ นั ้น คือ พระ เยซู
คริสต์ 2 ผู้ ทรงสัตย์ ซ่ ือ ต่อ พระเจ้า ผู้ ได้ ทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้
สัตย์ ซื่อ ในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้ สิน
ั
้ 3 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรงสมควรได้ รบ
พระเกียรติ มากกว่า โมเสสมากนั ก เช่น เดียวกับ ผู้ สร้างบ้านย่อมมี เกียรติ ยศมากกว่า
บ้านนั ้น 4 ด้วยว่า บ้านทุก หลัง ต้องมี ผู้ สร้าง แต่ ว่า ผู้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวงก็ คือ
พระเจ้า 5 ฝ่ายโมเสสนั ้นสัตย์ซ่ ือในพรรคพวกของพระองค์ทัง้ สิ้นก็อย่างคนรับใช้ เพื่อ
จะได้ เป็น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่ านั ้น ซึ่ง จะกล่าวต่อ ภายหลัง 6 แต่ พระคริสต์ นั้น ใน
ฐานะพระบุตรที่ ทรงอํานาจเหนื อ ครอบครัว ของพระองค์ และเราทัง้ หลายเป็น ครอบ
ครัวน ัน
้ แหละ หากเราจะยึด ความมัน
่ ใจและความชื่นชมยินดี ในความหวัง นั ้น ไว้ ให้
มัน
่ คงจนถึงที่สุด
1
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คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้
เหตุ ฉะนั ้น (ตาม ที่ พระ วิญญาณ บริ สุทธิ ์ตรั สว ่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ 8 อย่า ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น
เหมือนอย่างในวันที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเรา
โดยเอาเราเข้า พิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิ จการของเราถึง สี่ สิ บปี 10 เพราะเหตุ นั้น เราจึง
เคืองคนชัว่ อายุ นั ้น และว่า “ใจของเขาหลงผิ ดอย ู่ เสมอ เขาไม่ รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของ
11
เรา� ดัง นั ้น เราจึง ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่ สงบสุข
ของเรา� ’) 12 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงระวัง ให้ ดี เพื่อ จะไม่ มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดในพวกท่านมี
ใจชัว่ และไม่ เชื่อ แล้ว ก็ หลงไปจากพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่านจงเตือนสติ กัน และ
กันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้ � เพื่อว่าจะไม่มีผูใดในพวกท่
้
านมีใจแข็งกระด้าง
14
ไปเพราะเล่ห์ กลของบาป เพราะว่า ถ้า เรายึด ความไว้วางใจที่ เรามี อยู่ ตอนต้น ไว้ให้
มัน
่ คงจนถึง ที่ สุด เราก็ กลายมาเป็น ผู้ มี ส่วนกับ พระคริสต์ 15 เมื่ อม ี คํา กล่าวไว้ว่า ‘วัน
นี้ ถ้า ท่านทัง้ หลายจะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ อย่า ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้าง
ไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น� 16 เพราะบางคน เมื่อ เขาได้ยน
ิ แล้ว ก็ ยัง ได้ กบฏอยู่ แต่ มิใช่
17
ทุกคนที่ โมเสสได้ นําออกจากประเทศอียป
ิ ต์ และใครหนอที่ พระองค์ ได้ ทรงโทมนั ส
ตลอดสี่สิบปีนั ้น ก็คนเหล่านั ้นทีก
่ ระทําบาป และซากศพของเขาทิง้ อยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
18
มิ ใช่ หรือ และแก่ ใครหนอที่ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่ สงบสุข
ของพระองค์ ก็คนเหล่านั ้นทีไม่
่ เชื่อมใช่
ิ หรือ 19 ฉะนั ้นเราจึงรูว่้ า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่
ที่สงบสุขนัน
้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ
7

4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ
1 เหตุ ฉะนั ้น เมื่ อม ี พระสัญญาทรงประทานไว้ แล ้ วว ่า จะให้ เข ้า ในที่ สงบสุ ข ของ
พระองค์ ให้ เราทัง้ หลายมี ความยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดเหมือนไป
ไม่ถึง 2 เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่านั ้น
ด้วย แต่ ว่า ถ้อยคํา ซึ่ง เขาได้ยน
ิ นั ้น ไม่ ได้ เป็น ประโยชน์ แก่ เขา เพราะว่า เขาไม่ มี ความ
เชื่อ พ้องกับ ผู้ ที่ ได้ยน
ิ 3 เพราะว่า เราทัง้ หลายที่ เชื่อ แล้ วก ็ เข ้า ในที่ สงบสุ ขน ัน
้ เหมือน
พระองค์ ได้ ตรัสไว้แล้วว่า ‘ตามที่ เราได้ ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่
ได้ เข้าสู่ ที่ สงบสุข ของเรา� ’ แม้ว ่างานนั ้น สําเร็จแล้ว ตัง้ แต่ วางรากสร้างโลก 4 และมี
ข้อ หนึ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ถึง วันที ่ เจ ็ด ดังนี้ ว่า ‘ในวันที ่ เจ ็ด พระเจ้า ทรงพัก การงานทัง้
สิน
้ ของพระองค์� 5 และแห่งเดียวกันนั ้นได้ ตรัสอีกว่า ‘เขาจะไม่ได้ เข้าสู่ ที่ สงบสุขของ
เรา� 6 ครัน
้ เห็นแล้ วว่ายังมีชอ
ั ้ และคนเหล่านั ้ นที ่ได้ยิน
่ งให้บางคนเข้าในที่สงบสุ ขนน
7
ข่าวประเสริฐ คราวก่อนไม่ ได้ เข ้า เพราะเขาไม่ เชื่อ พระองค์ จึง ได้ ทรงกําหนดวัน หนึ่ ง
ไว้อีก คือ กล่าวในคัมภีร ข
์ องดาวิด ครัน
้ ล่วงไปช้า นานแล้ วว ่า “วัน นี้ � เหมือนตรัส เมื่อ
คราวก่อนแล้ วว่า ‘วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิ ตใจ
ของท่านแข็งกระด้างไป� 8 เพราะว่าถ้าเยซูได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุขนน
ั ้ แล้ว พระองค์ก็
คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอ่นอ
ื ีก 9 ฉะนั ้นจึงยังมส
ี ะบาโตสําหรับชนชาติของพระเจ้า
10 ด้วยว่า คนใดที่ ได้ เข ้า ไปในที่ สงบสุ ข ของตนแล้ว ก็ได้ หยุด การงานของตน เหมือน
พระเจ้า ได้ ทรงหยุด จากพระราชกิจ ของพระองค์ 11 เหตุ ฉะนั ้น ให้ เราทัง้ หลายอุตส่าห์
เข้าในที่สงบสุ ขนน
ั ้ เพื่อมิให้ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั ้นซึ่งเป็น
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ตัวอย่าง 12 เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั ้นมีชีวต
ิ และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คม
ยิง่ กว่า ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ กระทัง่ จิต และวิญญาณ ตลอดข้อ กระดูก และไขใน
กระดูก และสามารถวินิจฉั ย ความคิด และความมุ่ง หมายในใจด้วย 13 ไม่มี สิ ่ง เนรมิต
สร้างใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่สิ่งสารพัดกเปล
็
ือยเปล่าและ
ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรามี มหาปุโรหิต ผู้ เป็น ใหญ่ ที่ ผ่านฟ้า สวรรค์ ไปแล้ว คือ พระเยซู
พระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทัง้ หลายมัน
่ คงในการยอมรับของเราไว้ 15 เพราะว่าเรา
มิได้ มีมหาปุโรหิตที่ ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ ได้ ทรงถูกทดลอง
เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั ้นพระองค์ ก็ ยังปราศจากบาป 16 ฉะนั ้นขอให้เรา
ทัง้ หลายจงมี ใจกล้า เข้า มาถึง พระที่นั่ง แห่ง พระคุ ณ เพื่อ เราจะได้ รบ
ั พระเมตตา และ
จะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ
14

5
มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์

1 ฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนที่เลือกมาจากมนุษย์ได้แต่งตัง
้ ไว้ให้สําหรับมนุษย์ในบรรดา

การซึ่ง เกี่ยวกับ พระเจ้า เพื่อ ท่านจะได้ นํา เครือ
่ งบรรณาการและเครือ
่ งบูชามาถวาย
2
เพราะความบาป ท่านนั ้ นม ี ใจเมตตากรุ ณาคนโง่และคนหลงผิด ได้ เพราะท่านเอง
ก็ มีความอ่อนกําลังอยู่รอบตัวด้วย 3 เหตุ ฉะนั ้นท่านต้องถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความ
บาปเพื่อ คนทัง้ ปวงฉั นใด ท่านจึง ต้องถวายเพื่อ ตัว เองด้วยฉั น นั ้น 4 และไม่ มี ผู้ ใดตัง้
ตนเองสําหรับเกียรตินี้ ได้ เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน
เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
ในทํานองเดียวกัน พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงยกย่องพระองค์ เองขึ้น เป็น มหาปุโรหิต
แต่ เป็น โดย พระเจ้า ผู้ ได้ ตรัส กับ พระองค์ ว่า ‘ท่าน เป็น บุตร ของ เรา วัน นี้ เรา ได้ ให้
กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� 6 เหมือนพระองค์ ได้ ตรัส อีก แห่ง หนึ่ ง ว่า ‘ท่านเป็น ปุโรหิต เป็น
นิ ตย์ ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อ พระองค์ ดํารงอยู่ ในเนื้ อ
หนั ง นั ้น พระองค์ ได้ ถวายคํา อธิษฐาน และทูล วิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและ
นํ้า พระเนตรไหล ต่อ พระเจ้า ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้ พ้น จากความตายได้ และ
พระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยําเกรง 8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร
พระองค์ ก็ ทรงเรียนรู ้ ที่ จะนอบน้ อมยอมเชื่อ ฟัง โดยความทุกข์ ลําบากที่ พระองค์ ได้
ทรงทนเอา 9 และเมื่อทรงถูกทําให้เพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็น
ผู้ จัด ความรอดนิ รัน ดร์สําหรับ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ฟัง พระองค์ 10 โดยพระเจ้า ได้ ทรงตัง้
พระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
5

ทารกคริสเตียน

11 เรือ
่ งเกี่ยวกับพระองค์นั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้

เพราะว่าท่านทัง้
หลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้ว 12 ถึงแม้ว่าขณะนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็ นครูได้แล้ว
แต่ ท่านก็ ต้องให้ คนอื่น สอนท่านอีก ในเรือ
่ งหลัก เบื้องต้น แห่ง พระวจนะของพระเจ้า
และท่านทัง้ หลายกลายเป็นคนที่ยงั ต้องกินนํ้านม ไม่ใช่อาหารแข็ง 13 เพราะว่าทุกคน
ที่ ยั งก ิน นํ้า นมนั ้ นก ็ ยงั ไม่ ชาํ นาญในพระวจนะแห่ง ความชอบธรรม เพราะเขายัง เป็น
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ทารกอยู่ 14 แต่อาหารแข็งนั ้นเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที่เคยฝึกหัดความคิดของ
เขาจนสังเกตได้วา่ ไหนดีไหนชัว่

6
คําสอนให้ละประถมโอวาทของพระคริสต์และก้าวไปถึงความบริบูรณ์
1 เหตุ ฉะนั ้น ให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ ไว้

และให้เราก้าวหน้าไปถึงความ
บริบู รณ ์ อย่า เอาสิง่ เหล่า นี้ มาวางเป็น รากอีก เลย คือ การกลับ ใจเสีย ใหม่ จากการกระ
ทํา ที่ ตายแล้ว และความเชื่อ ในพระเจ้า 2 และคํา สอนว่า ด้วยพิธี บัพ ติศ มา และการ
วางมือ และการเป็นขึ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็นนิ ตย์นั ้น 3 ถ้าพระเจ้า
จะทรงโปรดอนุญาต เราก็ จะกระทํา อย่างนี้ ได้ 4 เพราะว่า คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ รับ ความ
สว่างมาครัง้ หนึ่ ง แล้ว และได้ รู ้รสของประทานจากสวรรค์ ได้ มี ส่วนในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 5 และได้ ชิมความดี งามแห่งพระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเ์ ดชแห่ง ยุค ที่ จะ
มานั ้น 6 ถ้าเขาเหล่านั ้นจะหลงอยู่อย่างนี้ ก็ เหลือวิสัยที่ จะให้เขากลับใจเสียใหม่ อีกได้
เพราะตัว เขาเองได้ ตรึง พระบุตรของพระเจ้า เสี ยอ ีก แล้ว และได้ ทําให้ พระองค์ ขาย
หน้าต่อธารกํานั ล 7 ด้วยว่าพื้นแผ่นดินที่ได้ดูดดื่มน้าํ ฝนที่ตกลงมาเนื องๆและงอกขึ้น
มาเป็นต้น ผัก ให้ ประโยชน์ แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ พรวนดิน ด้วยนั ้น ก็ รับ พระพรมาจาก
พระเจ้า 8 แต่ ดิ นที ่ งอกหนามใหญ่ และหนามย่อยก็ ถู กทอดทิง้ และเกือบจะถึงที่ สาป
แช่งแล้ว ซึ่งในที่ สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย 9 แต่ ดู ก่อนพวกที่ รัก แม้เราพู ดอย่างนั ้น เราก็
เชื่อแน่ วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้ สิ ่งที่ ดี กว่านัน
้ และสิง่ ซึ่งเกี่ยวกับความรอด 10 เพราะ
ว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทํางานหนั กด้วยความรักซึ่งท่าน
ได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วสุ
ิ ทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่ 11 และเรา
ปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายทุกคนแสดงความตัง้ ใจจริงให้ถึงความมัน
่ ใจอย่างเต็มที่แห่
12
งความหวังนั ้นจนถึงที่สุดปลาย เพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉื่ อยช้า แต่ให้ตามเยีย
่ งอย่าง
แห่งคนเหล่านั ้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รบ
ั ตามพระสัญญาเป็นมรดก
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้า

เพราะว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรงทํา พระสัญญาไว้กับ อับ ราฮั มน น
ั ้ โดยเหตุ ที่ ไม่มี ใคร
เป็น ใหญ่ กว่า พระองค์ ที่ พระองค์ จะทรงให้ คํา ปฏิญาณได้ นั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงให้ คํา
ปฏิญาณแก่ พระองค์ เอง 14 คือ ตรัสว ่า ‘เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชื้อ สายของ
ท่านให้มากขึ้น� 15 เช่นนั ้น แหละ เมื่ ออับราฮัมได้ ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็
ได้ รับ ตามพระสัญญานั ้น 16 ส่วนมนุษย์ นั้น ต้องปฏิญาณต่อ หน้า ผู้ ที่ เป็น ใหญ่ กว่า ตน
และเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้น ก็ต้องถือคําปฏิญาณนั ้นเป็นคํายืนยันขัน
้ เด็ดขาด
17 ฝ่ายพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงหมายพระทัยจะสําแดงให้ผูที
้ ่รับคําทรงสัญญานั ้นเป็น
มรดกรู ให้
้ แน่ ใจยิง่ ขึ้นว่า พระดําริของพระองค์จะแปรปรวนไม่ได้ พระองค์จึงได้ทรงให้
คําปฏิญาณไว้ด้วย 18 เพื่อด้วยสองประการนั ้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในที่ซ่ึงพระองค์จะ
ตรัสม ุ สาไม่ ได้ นั ้น เราซึ่ง ได้ หนี มาหาที่ ลี้ ภัย นั ้น จึง จะได้ รบ
ั การหนุน นํ้าใจอย่างจริงจัง
ที่ จะฉวยเอาความหวัง ซึ่ งม ี อยู่ตรงหน้า เรา 19 ความหวัง นั ้น เรายึด ไว้ต่างสมอของจิต
วิญญาณ เป็น ความหวัง ทัง้ แน่ และมัน
่ คง และได้ ทอดไว้ภายในม่าน 20 ที่ ผู้ นํา หน้า ได้
เสด็จ เข้าไปเผื่อ เราแล้ว คือ พระเยซู ผู้ ทรงได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ เป็น มหาปุโรหิต เป็น นิ ตย์
ตามอย่างเมลคีเซเดค
13
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เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์
เพราะเมลคี เซเดคผู้ นี้ คือ กษั ตริย์ เมืองซาเลม เป็น ปุโรหิต ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด ผู้
ได้ พบอับราฮัมขณะที่ กําลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษั ตริย์ทัง้ หลาย และได้ อวยพรแก่
อับราฮัม 2 อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่ งในสิบจากของทัง้ ปวงแก่ท่านผู้นี้ ตอนแรกท่าน
ผู้ นี้ แปลว่า กษั ตริย์แห่งความชอบธรรม แล ้ว หลัง จากนั ้ นก ็ แปลว่า กษั ตริย์เมืองซาเล
มด้วย ซึ่งหมายถึงกษั ตริย์แห่งสันติสุข 3 บิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มี วันเริม
่
ต้น และวันสิน
้ สุด ของชีวิตก็ ไม่มี เช่น กัน แต่ เป็น เหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ง ดํารง
ตําแหน่ งปุโรหิตอยูตลอดเวลา
่
1

ปุโรหิตตระกูลเลวีได้ถวายสิบชักหนึ่ งแก่เมลคีเซเดคโดยทางอับราฮัม

4 แล้วจงคิดดูเถิดว่า

ท่านผูนี
้ ้ ยิง่ ใหญ่เพียงไร ซึ่งแม้แต่อับราฮัมผูเ้ ป็นต้นตระกูลของ
เรานั ้นยังได้ชก
ั ้ มาถวายแก่ท่าน 5 และแท้จรงิ บรรดาบุตรของ
ั หนึ่ งในสิบจากของริบนน
เลวี ซึ่งได้รบ
ั ตําแหน่ งปุโรหิตนน
ั ้ ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั ้นได้บังเกิดจากเอวของอับราฮัม
ก็ยังมีพระบัญชาสัง่ ให้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากประชาชนตามพระราชบัญญัติ คือจากพวกพี่
น้ องของตน 6 แต่ ท่านผู้นี้ ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ ก็ ยังได้ รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากอับราฮัม
และได้อวยพรให้อบ
ั ราฮัมผู้ที่ได้รับพระสัญญาทัง้ หลาย 7 สิ่งที่ค้านไม่ได้ คือผู้น้อยต้อง
8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ที่ต้องตายยังได้รบ
รับพรจากผูใหญ่
้
ั สิบชักหนึ่ ง แต่ฝ่ายข้างโน้ นท่าน
ผูเ้ ดียวได้รับ และมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านยังมชี
ี วิตอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่ งก็
ว่า เลวีนั้นทีร่ บ
ั สิบชักหนึ่ งกย
็ งั ได้ถวายสิบชักหนึ่ งทางอับราฮัม 10 เพราะว่าขณะนั ้นเขา
ยังอยูใ่ นเอวของบรรพบุรุษ ขณะที่เมลคีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
ตําแหน่ งปุโรหิตของพระคริสต์เหนื อกว่าตําแหน่ งของอาโรน

11 เหตุ ฉะนั ้นถ้าเมื่อจะถึงความสําเร็จได้ ในทางตําแหน่ งปุโรหิตที่ สืบมาจากตระกูล

เลวี (ด้วยว่าประชาชนได้ รบ
ั พระราชบัญญัติ โดยทางตําแหน่ งนี้ � ที่ ไหนจะต้องการให้
มี ปุ โรหิ ตอ ีก ตามอย่างเมลคี เซเดคเล่า ซึ่ งม ิ ได้ เรียกตามอย่างอาโรน 12 เพราะเมื่อ
ตําแหน่ ง ปุโรหิต เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระราชบัญญัติ ก็ จําเป็น จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย 13 เพราะว่า ท่านที่ เรากล่าวถึง นั ้น มาจากตระกูล อื่น ซึ่ง เป็น ตระกูล ที่ ยงั ไม่ มี ผู้ ใด
เคยทํา หน้าที่ ปรนนิ บัติ ที่ แท่น บูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชัด แล้ วว ่า องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเรานั ้น ได้ ทรงสืบ เชื้อ สายมาจากตระกูล ยู ดาห์ โมเสสไม่ ได้ ว่า จะมี ปุ โรหิต
มาจากตระกู ลน น
ั ้ เลย 15 และข้อ นี้ ประจักษ์ ชัด ยิง่ ขึ้ นอ ีก เมื่อ ปรากฏว่า มี ปุ โรหิ ตอ ีก ผู้
หน ่งึ เกิด ขึ้น ตามอย่างของเมลคี เซเดค 16 ซึ่ง ไม่ ได้ ทรงตัง้ ขึ้น ตามพระราชบัญญั ติ ซึ่ง
เป็นบทบัญญัติ สําหรับเนื้ อหนั ง แต่ ตามฤทธิเ์ ดชแห่งชีวตอ
ิ ันไม่รู สิ
้ ้นสุดเลย 17 เพราะ
มีพยานกล่าวถึงท่านว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค� 18 ด้วย
ว่าจริงๆแล้วพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนน
ั ้ ก็ได้ยกเลิกไป เพราะขาดฤทธิแ
์ ละไร้ประโยชน์
19 เพราะว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่ ได้ ทํา อะไรให้ถึง ความสําเร็จ แต่ ได้ นํา ความหวังอ ัน
ดี กว่า เข้า มา และโดยความหวัง นั ้น เราทัง้ หลายจึง เข้า มาใกล้ พระเจ้า 20 ที่ ว่า ดี กว่า น ั ้
นกเพราะว่
็
า ปุโรหิตคนนั ้นได้ทรงตัง้ ขึ้นโดยทรงปฏิญาณไว้ 21 (บรรดาปุโรหิตเหล่านั ้น
ไม่ มี การกล่าวปฏิญาณเมื่อ เขาเข้า รับ ตําแหน่ ง แต่ ส่วนปุ โรหิ ตน ี้ มี คํา กล่าวปฏิญาณ
จากพระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย นพระทัย ของ
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พระเยซู ก็ได้

ปุโรหิตตระกูลเลวีจะต้องตาย แต่พระเยซูทรงดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
เพราะว่า ความตายได้ ขัด
ขวางไม่ ให้ดํารงอยู่ในตําแหน่ ง เรือ
่ ยไป 24 แต่ ฝ่ายพระองค์ นี้ โดยเหตุ ที่ พระองค์ ดํารง
อยู่ เป็น นิ ตย์ ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของพระองค์ จึง ไม่ แปรปรวน 25 ด้วยเหตุ นี้ พระองค์ จึง
ทรงสามารถเป็น นิ ตย์ ที่ จะช่วยคนทัง้ ปวงที่ ได้ เข ้า มาถึง พระเจ้า โดยทางพระองค์ นั้น
ให้ ได้ รับ ความรอด เพราะว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ เพื่อ เสนอความให้ คน
เหล่า นั ้น 26 มหาปุโรหิต เช่น นี้ แหละที่ เหมาะสําหรับ เรา คือ เป็น ผู้ บริสุทธิ์ ปราศจากอุ
บาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาปทัง้ ปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ 27 พระองค์ไม่ต้อง
ทรงนําเครือ
่ งบูชามาทุกวันๆดังเช่นมหาปุโรหิตอ่น
ื ๆ ผูซึ
้ ่งถวายสําหรับความผิดของตัว
เองก่อน แล้วจึงถวายสําหรับความผิดของประชาชน ส่วนพระองค์ได้ทรงถวายเครือ
่ ง
บูชาเพียงครัง้ เดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เอง 28 ด้วยว่าพระราชบัญญั
ตินั ้นได้แต่งตัง้ มนุษย์ที่อ่อนกําลังขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่คําทรงปฏิญาณนั ้นซึ่งมาภาย
หลังพระราชบัญญัติ ได้ทรงแต่งตัง้ พระบุตรขึ้น ผู้ถึงความสําเร็จเป็นนิ ตย์
23 แท้ จร ิง ส่วนปุโรหิต เหล่านั ้ นก ็ ได้ ทรงตัง
้ ขึ้น ไว้หลายคน

8
พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า
บัดนี้ ในเรือ
่ งที่ เราพูด มาแล้ วน ัน
้ ข้อ สรุ ปน ัน
้ คือ ว่า เรามี มหาปุโรหิต อย่างนี้ เอง
ผู้ได้ ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ 2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจใน
สถานบริสุทธิ ์ และในพลับพลาแท้ ซ่ึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่ มนุษย์ ตัง้
3 เพราะว่าทรงตัง
้ มหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกํานั ลและเครือ
่ งบูชา ด้วยเหตุ
4
นี้ จึงจําเป็ นที ่มหาปุโรหิตผู้นี้ ต้องมีสิ ่งหนึ่ งสิง่ ใดถวายด้วย เพราะถ้าพระองค์ ทรงอยู่
ในโลก พระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิต เพราะว่ามีปุโรหิตที่ถวายของกํานั ลตามพระ
ราชบัญญัติ อยู่แล้ว 5 ปุ โรหิตเหล่านั ้นปฏิ บัติ ตามแบบและเงาแห่งสิง่ เหล่านั ้ นที ่อยู่ใน
สวรรค์ เหมือนพระเจ้าได้ทรงสัง่ แก่โมเสสครัน
้ เมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั ้นว่า ‘ดูเถิด
จงทําทุกสิง่ ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขา�
1

พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า

6 แต่ ว่าพระองค์ได้ทรงเป็ นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า

เพราะได้
ทรงตัง้ ขึ้น โดยพระสัญญาอัน 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 ่ จะ
ต้องมี พันธสัญญาที่ สองอีก 8 ด้วยว่า พระเจ้า ตรัสติ เขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า
“ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง ซึ่ง เราจะทํา พันธสัญญาใหม่ กับ วงศ์ วานอิสราเอล และวงศ์
วานยู ดาห์ 9 ไม่ เหมือนกับ พันธสัญญาซึ่ง เราได้ กระทํา กับ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย
เมื่อเราจู งมือเขาเพื่อนําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพราะว่าเขาเหล่านั ้นไม่ ได้ มัน
่ อยู่
ในพันธสัญญาของเราอีก ต่อ ไปแล้ว เราจึง ได้ ละเขาไว้� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสด ัง นี้
แหละ 10 “นี่ คือ พันธสัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ วงศ์ วานอิสราเอลภายหลัง สมัย นั ้น�
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเราไว้ ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย
และจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขา
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จะเป็นประชาชนของเรา 11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตน
แต่ละคนอีกว่า ‘จงรู จ
้ ักองค์ พระผู้เป็นเจ้า� เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ักเราหมด ตัง้ แต่
12
คนตํ่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด เพราะเราจะกรุ ณาต่อการอธรรมของเขา และจะ
ไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง “พันธสัญญา
ใหม่� พระองค์ ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิ มน ั ้นพ้น สมัย ไปแล้ว และสิง่ ที่ พ้น สมัย และ
เก่าไปแล้วนัน
้ ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

9
พิธต่
ี างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่

1 แท้ จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิ มนันก
้ ็ยงั ได้มีกฎสําหรับการปรนนิ บัติในพิธนมั
ี สการ

และได้มีสถานอันบริสุทธิ์สําหรับโลกนี้ 2 เพราะว่าได้มีพลับพลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จ
แล้ว คือห้องชัน
้ นอก ซึ่งมีคันประทีป โต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่
บริสุทธิ์ 3 และภายในม่านชั ้นที ่ สองมี หอ
้ งพลับพลาซึ่ง เรียกว่า ที่ บริสุทธิ์ที่สุด 4 ห้อง
นั ้ นม ี แท่น ทองคํา สําหรับ ถวายเครือ
่ งหอม และมี หี บพันธสัญญาหุ้ มด ้วยทองคํา ทุ กด
้าน ในหี บน ั ้นม ี โถทองคํา ใส่ มานา และมี ไม้ เท ้า ของอาโรนที่ ออกช่อ และมี แผ่ นศิลา
พันธสัญญา 5 และเหนื อ หีบน ั นม
้ ี รู ปเครู บ แห่ง สง่า ราศี คลุม พระที่นั่ง พระกรุ ณานั ้น สิ
่ง เหล่า นี้ เราจะพรรณนาให้ ละเอียดในที่ นี้ ไม่ ได้ 6 แล ้ว เมื่อ จัด ตัง้ สิง่ เหล่า นี้ ไว้อย่างนั ้น
แล้ว พวกปุ โรหิ ตก ็ เข ้า ไปในพลับพลาห้องที่ หน ่ง
ึ ทุก ครัง้ ที่ ปรนนิ บัติ พระเจ้า 7 แต่ ใน
ห้องที่ สองนั ้ นมีมหาปุโรหิตผู้ เดียวเท่า นั ้ นที ่เข้าไปได้ ปี ละครงั ้ และต้องนํา เลือดเข้าไป
ถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความผิดของประชาชนด้วย 8 อย่างนั ้นแหละ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ได้ ทรงสําแดงว่า ทางซึ่ง จะเข้าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด นั ้น ไม่ ได้ ปรากฏแจ้ง คราว
9
เมื่อ พลับพลาเดิม ยัง ตัง้ อยู่ พล ับ พลาเดิม เป็น เครือ
่ งเปรียบสําหรับ ในเวลานั ้น คื อม ี
การถวายของให้และเครือ
่ งบู ชา ซึ่งจะกระทําให้ใจวินิจฉั ยผิดและชอบของผู้ถวายนั ้น
ถึงที่สําเร็จไม่ได้ 10 ซึ่งเป็นแต่เพียงของกินของดื่ม และพิธช
ี าํ ระล้างต่างๆ และเป็นพิธี
สําหรับเนื้ อหนั งที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์
แต่ เมื่อ พระคริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มหาปุโรหิต แห่ง สิง่ ประเสริฐ ซึ่ง จะมาถึง โดย
ทางพลับพลาอันใหญ่ยงิ่ กว่าและสมบูรณ์ยงิ่ กว่าแต่ก่อน ที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือ และ
พูด ได้ วา่ มิ ได้ เป็น อย่างของโลกนี้ 12 พระองค์ เสด็จ เข้าไปในที่ บริสุทธิ์เพียงครัง้ เดียว
เท่านั ้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนําเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนําพระโลหิต
ของพระองค์ เองเข้าไป และทรงสําเร็จการไถ่ บาปชัวน
ั ดร์แก่ เรา 13 เพราะถ้าเลือด
่ ิ รน
วัว ตัวผู้ และเลือดแพะ และเถ้า ของลูก โคตัว เมีย ที่ ประพรมลงบนคนบาป สามารถ
ชําระเนื้ อ หนั ง ให้ บริสุทธิ์ได้ 14 มากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าไรพระโลหิต ของพระคริสต์ โดย
พระวิญญาณนิ รน
ั ดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครือ
่ งบูชาอันปราศจาก
ตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจวินิจฉั ย ผิด และชอบของท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากการกระทํา
ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ 15 เพราะเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรง
เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมีผู้หน่งึ ตายสําหรับที่จะไถ่ การละเมิดของ
คนที่ ได้ ละเมิด ต่อ พันธสัญญาเดิ มน ัน
้ แล้ว คนทัง้ หลายที่ ถู กเรียกแล้ วน น
ั ้ จะได้ รบ
ั
มรดกอันนิ รน
ั ดร์ตามพระสัญญา
11
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การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์ทําให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
ผู้ทําหนั งสือนั ้ นก็ต้องถึงแก่ ความ
ตายแล้ว 17 เพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนั งสือพินัยกรรมนั ้นจึงใช้ได้ มิฉะนั ้นเมื่อผู้ทํายั
งมีชีวิตอยู่ หนังสือพินัยกรรมนั ้นก็ใช้ไม่ได้ 18 เหตุฉะนั ้นพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตัง้
ขึ้นไว้โดยปราศจากเลือด 19 เพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อแก่บรรดาพล
ไพร่ตามพระราชบัญญั ติ แล้ว ท่านจึง ได้ เอาเลือดลูกวัว และเลือดลูก แพะกั บน้าํ และ
เอาขนแกะสี แดงและต้น หุ สบมาประพรมหนั ง สื อม ้ วนนั ้ นก ั บท ั ้ งบรรดาคนทัง้ ปวง
20 กล่าวว่า ‘นี่ เป็ น เลือดแห่ง พันธสัญญา ซึ่ง พระเจ้า ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ ท่านทัง
้ หลาย�
21 แล ้ วท ่า นก็ เอาเลือดประพรมพลับพลากับ เครือ
่ งใช้ ทุ กชนิ ด ในการปฏิ บั ติ นั ้น เช่น
เดียวกัน 22 และตามพระราชบัญญั ติ ถือว่า เก ื อบทุก สิง่ จะถูก ชําระด้วยโลหิต และถ้า
ไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย
16 เพราะว่า ในกรณี ที่ เก ี่ย วกับ หนั งสือ พินัยกรรม

การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น จึง จําเป็น ต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์ โดยใช้ เครือ
่ งบูชาอย่างนี้
แต่ว่าของจริงในสวรรค์นั ้น ต้องชําระด้วยเครือ
่ งบูชาอันประเสริฐกว่าเครือ
่ งบูชาเหล่า
นั ้น 24 เพราะว่า พระคริสต์ ไม่ ได้ เสด็จ เข้า ในสถานที่ บริสุทธิซึ
์ ่ง สร้างขึ้น ด้วยมื อมนุษย์
อันเป็นแบบจําลองจากของจริง แต่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง และบัดนี้
ทรงปรากฏจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า เพื่อ เราทัง้ หลาย 25 พระองค์ ไม่ ต้องทรงถวาย
พระองค์ เองซํ้า อีก เหมือนอย่างมหาปุโรหิต ที่ เข ้า ไปในที่ บริสุทธิ์ ทุก ปี ๆ นํา เอาเลือด
ซึ่ง ไม่ ใช่ โลหิต ของตัว เองเข้าไปด้วย 26 มิ ฉะนั ้น พระองค์ คงต้องทนทุกข์ ทรมานบ่อยๆ
ตัง้ แต่ สร้างโลกมา แต่ ว่า เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ทรงปรากฏในเวลาที่สุด นี้ ครัง้ เดียว เพื่อ
จะได้ กําจัด ความบาปได้ โดยถวายพระองค์ เองเป็น เครือ
่ งบู ชา 27 มี ข้อ กําหนดสําหรับ
มนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ ง และหลังจากนั ้ นก็จะมี การพิพากษาฉั นใด 28 ดัง
นั ้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหนึ่ ง เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคน
เป็นอันมาก แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครัง้ ที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่
คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น
23

10
พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด

โดยเหตุ ที่ พระราชบัญญัติ นั ้น ได้ เป็น แต่ เงาของสิ่ งด ี ที่ จะมาภายหน้า มิใช่ ตัว จริง
ของสิง่ นั ้ นที เดียว พระราชบัญญัติ นั ้น จะใช้ เครือ
่ งบูชาที่ เขาถวายทุก ปีๆ เสมอมากระ
ทําให้ผู้ ถวายสัก การบู ชาน น
ั ้ ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้ 2 เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น ได้ เขาคงได้ หยุด
การถวายเครือ
่ งบูชาแล้ว มิ ใช่ หรือ เพราะถ้า ผู้ นม ัส การนั ้น ได้ รบ
ั การชําระให้ บริสุทธิ์
ครัง้ หนึ่ งแล้ว เขาคงจะไม่รู สึ
้ กว่ามีบาปอีกต่อไป 3 แต่การถวายเครือ
่ งบูชานัน
้ เป็นเหตุ
4
ให้ ระลึก ถึง ความบาปทุก ปี ๆ เพราะเลือดวัว ผู้ และเลือดแพะไม่ สามารถชําระความ
บาปได้ 5 ดัง นั ้น เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า มาในโลกแล้ว พระองค์ ได้ ตรัสว ่า ‘เครือ
่ งสัตว
บูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ แต่ พระองค์ ได้ ทรงจัดเตรียมกายสําหรับ
ข้า พระองค์ 6 เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรงพอพระทัย 7 แล
้ว ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า
พระทัย พระองค์� (ในหนั ง สื อม ้ วนก็ มี เข ียนเรือ
่ งข้า พระองค์�’ 8 เมื่อ พระองค์ ตรัสด
ัง นี้ แล ้ วว ่า “เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
1
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พระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย� ซึ่งเขาได้บูชาตามพระราชบัญญัตินั ้น
9 แล้วพระองค์ จึงตรัสว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทําตาม
นํ้า พระทัย พระองค์� พระองค์ ทรงยกเลิก ระบบเดิ มน น
ั ้ เสีย เพื่อ จะทรงตัง้ ระบบใหม่
10 โดยนํ้าพระทัยนั ้นเองที่เราทัง
้ หลายได้รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระ
กายของพระเยซู คริสต์ เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น 11 ฝ่ายปุโรหิต ทุก คนก็ ยน
ื ปฏิ บั ติ อยู่ ทุ ก
วันๆและนําเอาเครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื องๆ เครือ
่ งบูชานน
ั ้ จะยกเอาความ
12
บาปไปเสียไม่ได้เลย ฝ่ายพระองค์นี้ ครัน
้ ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพียง
หนเดียวซึ่งใช้ได้ เป็นนิ ตย์ ก็ เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่ นี้ ไป
พระองค์ คอยอยู่ จนถึง บรรดาศั ตรู ของพระองค์ จะถูก ปราบลงเป็ นที ่ รองพระบาทของ
พระองค์ 14 เพราะว่า โดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ คนทัง้
หลายที่ถูกชําระแล้วถึงที่สําเร็จเป็นนิ ตย์ 15 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยาน
ให้แก่เราด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
“นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับเขาทัง้ หลายภายหลังสมัยนั ้น� องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัส “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย 17 และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อ
ไป� ’ 18 ดังนั ้นเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปอีกต่อไป
16 ‘

พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย เมื่อ เรามี ใจกล้า ที่ จะเข้ าไปในที่ บริสุทธิ์ที่ สุด โดยพระ
โลหิต ของพระเยซู 20 ตามทางใหม่ และเป็น ทางที่ มี ชว
ิ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเปิด ออก
ี ต
สําหรับเราทัง้ หลายโดยม่านนั ้น คือเนื้ อหนั งของพระองค์ 21 และครัน
้ เรามีมหาปุโรหิต
สําหรับ ครอบครัว ของพระเจ้า แล้ว 22 ก็ ให้เราเข้า มาใกล้ ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ออ ัน
เต็มเปี่ ยม มีใจที่ถูกประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉั ยผิดและชอบที่ชัว่ ร้าย และมีกาย
ล้างชําระด้วยนํ้าอันใสบริสุทธิ์ 23 ให้เรายึดมน
ั ่ ในความเชื่อที่เราทัง้ หลายรับไว้นั ้น โดย
ไม่หวัน
่ ไหว (เพราะว่าพระองค์ผูทรงประทานพระสั
้
ญญานั ้นทรงสัตย์ซื่อ) 24 และให้เรา
พิจารณาดูกันและกัน เพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทําการดี 25 ซึ่งเราเคยประชุม
กันนั ้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบางคนเคยกระทํานั ้น แต่จงเตือนสติกันและกัน และ
ให้มากยิง่ ขึ้นเมื่อท่านทัง้ หลายเห็นวันเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
19

การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ

26 เมื่อเราได้รบ
ั ความรู เ้ รือ
่ งความจริงแล้ว

แต่เรายังขืนทําผิดอีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาป

27 แต่ จะมี ความหวาดกลัว ในการรอคอยการพิพากษาโทษและ

ก็ จะไม่มีเหลืออยู่เลย
ไฟอันร้ายแรง ซึ่งจะกินเอาบรรดาคนที่ขัดขวางนั ้นเสีย 28 คนทีได้
่ ฝ่าฝืนพระราชบัญญั
ติ ของโมเสสนั ้น ถ้ามี พยานสักสองสามปาก ก็ จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา
29 ท่านทัง
้ หลายคิด ดู ซิว ่า คนที่ เหย ียบยํ่า พระบุตรของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระโลหิต
แห่ง พันธสัญญาซึ่ง ชําระเขาให้บริสุทธิว่
์ า เป็น สิง่ ชัว่ ช้า และประมาทต่อ พระวิญญาณ
ผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะถูก ลงโทษมากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 30 เพราะเรารู จ
้ ัก พระองค์
ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘การแก้ แค้น เป็น ของเรา เราจะตอบสนอง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส �
และได้ ตรัสอีกว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์� 31 การ
ตกอยู่ในอุง้ พระหัตถ์ ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ นั้นเป็ นที ่น่าหวาดกลัว 32 แต่ ท่านทัง้
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หลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั ้น หลังจากที่ ท่านได้รบ
ั ความสว่างแล้ว ท่านได้อดทนต่อ
ความยากลําบากอย่างใหญ่หลวง 33 บางทีท่านก็ถูกประจานให้อบ
ั อายขายหน้าและถูก
34
ข่มเหง บางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั ้น เพราะว่าท่านทัง้ หลายมีใจเมตตา
ต่อข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้ และเมื่อมค
ี นปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่าน
ไป ท่านก็ ยอมให้ ด้วยใจยินดี เพราะท่านรู แล
้ ้ วว ่า ท่านมี ทรัพย์ สมบัติ ที่ ประเสริฐ กว่า
และถาวรกว่านั ้ นอีกในสวรรค์ 35 เหตุ ฉะนั ้นขออย่าได้ ละทิง้ ความไว้วางใจของท่าน ซึ่
งม ีบํา เหน็ จอ ัน ยิง่ ใหญ่ 36 ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายต้องการความเพียร เพื่อ ว่า ครัน
้ ท่าน
37
กระทํา ให้ น้ํา พระทัย ของพระเจ้า สําเร็จ ได้ ท่านจะได้ รบ
ั ตามคํา ทรงสัญญา ‘เพราะ
อีก ไม่ นานพระองค์ ผู้ จะเสด็จ มาก็ จะเสด็จ มาและจะไม่ ทรงชักช้า 38 แต่ คนชอบธรรม
จะมี ชีวิตดํา รงอยู่โดยความเชื่อ แต่ ถ้า ผู้ ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่ มี ความพอใจใน
คนนั ้น เลย� 39 แต่ เราทัง้ หลายไม่ อยู่ ฝ่ายคนเหล่านั ้ นที ่ กล ับ ถอยหลัง ถึง ความพินาศ
แต่อยูฝ่
่ ายคนเหล่านั ้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ
เป็นหลักฐานมัน
่ ใจว่า สิ่งที่ยงั ไม่ได้
เห็นนั ้ นมีจริง 2 โดยความเชื่อนี้ เอง พวกบรรพบุรุษก็ ได้ รับการรับรอง 3 โดยความเชื่อ
นี้ เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ ดัง
นั ้นสิง่ ที่มองเห็นจึงเป็นสิง่ ที่เกิดจากสิง่ ที่ไม่ปรากฏให้เห็น
อาแบล
4 โดยความเชื่อ อาแบลนั ้นจึงได้นําเครือ
่ งบูชาอันประเสริฐกว่าเครือ
่ งบูชาของคาอิน
มาถวายแด่ พระเจ้า เพราะเหตุ เครือ
่ งบู ชานัน
้ จึ งมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรม คือ
พระเจ้า ทรงเป็น พยานแก่ ของถวายของท่าน โดยความเชื่อ นั ้น แม้ว ่า อาแบลตายแล้
วท่านก็ยงั พูดอยู่
1 บัดนี้ ความเชื่อคือความแน่ ใจในสิง
่ ที่เราหวังไว้

เอโนค
โดยความเชื่อ เอโนคจึง ถู กร ับ ขึ้น ไป เพื่อ ไม่ ให้ ท่านประสบกับ ความตาย ไม่มี ผู้
ใดพบท่าน เพราะพระเจ้า ทรงรับท ่านไปแล้ว ก่อนที่ ทรงรับท ่า นขึ้น ไปนั ้ นม ี พยานว่า
ท่านเป็ นที ่พอพระทัยของพระเจ้า 6 แต่ ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที ่พอพระทัยของ
พระองค์ ก็ ไม่ ได้ เลย เพราะว่า ผู้ ที่ จะมาหาพระเจ้า ได้ นั้น ต้องเชื่อ ว่า พระองค์ ทรงดํารง
พระชนม์ อยู่ และพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานบําเหน็ จ ให้ แก่ ทุ กคนที่ ปลงใจแสวงหา
พระองค์
5

โนอาห์

7 โดยความเชื่อ

เมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุ การณ์ ที่ ยังไม่ปรากฏ ท่านมี ใจ
เกรงกลัวจัดแจงต่อนาวา เพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอด และด้วยเหตุ นี้ เอง ท่าน
จึงได้ ปรับโทษแก่ โลก และได้ เป็นทายาทแห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความ
เชื่อ
อับราฮัมและนางซาราห์

8 โดยความเชื่อ เมื่อทรงเรียกให้อบ
ั ราฮัมออกเดินทางไปยังที่ซ่ึงท่านจะรับเป็นมรดก

ท่านได้เชื่อฟังและได้ เดินทางออกไปโดยหารู ไม่
้ ว่าจะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่าน
ได้ พํานั ก ในแผ่น ดิน แห่ง พระสัญญานั ้น เหมือนอยู่ ในดิน แดนแปลกถิน
่ คือ อาศัย อยู่
ในเต็นท์กับอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกัน
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นั ้น 10 เพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่มีราก ซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็น
ผู้ทรงสร้างขึ้น 11 โดยความเชื่อ นางซาราห์ เองเช่ นก ัน จึง ได้ รบ
ั พลัง ตัง้ ครรภ์ และได้
คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั ้น
ทรงเป็นผู้สัตย์ซ่ ือ 12 เหตุ ฉะนั ้น คนเป็ นอันมากดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ดทรายที่
ทะเลซึ่งนั บไม่ได้ได้บังเกิดแต่ชายคนเดียว และชายคนนั ้ นก็เท่ากับคนที่ตายแล้วด้วย
13 บรรดาคนเหล่า นี้ ได้ ตายไปในระหว่างที่ เชื่อ อยู่ ยัง ไม่ ได้ รับ ผลตามพระสัญญาทัง
้
หลายนั ้น แต่ ได้ แลเห็น พระสัญญาแต่ ไกล ก็ เชื่อม น
ั ่ และต้อนรับ พระสัญญาเหล่า นั ้น
ไว้ และได้ ยอมรับ ว่า เขาทัง้ หลายเป็น คนต่างด้าวและเป็น ผู้ สัญจรอยู่ ในแผ่น ดิน โลก
14 เพราะคนที่ พู ดอย ่างนี้ ก็ แสดงให้เห ็น ชัด แล้ วว ่า เขากําลัง แสวงหาเมืองที่ จะได้ เป็ น
ของเขา 15 และแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั ้น เขาก็คงจะมีโอกาสกลับ
ไปได้ 16 แต่ บัดนี้ เขาปรารถนาที่ จะอยู่ในเมืองที่ ประเสริฐกว่านั ้น คือเมืองสวรรค์ เหตุ
ฉะนั ้น พระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทรงละอายเมื่อ เขาเรียกพระองค์ วา่ เป็น พระเจ้า ของเขา เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมเมืองหนึ่ ง ไว้สําหรับ เขาแล้ว 17 โดยความเชื่อ เมื่ ออ ับ ราฮัม
ถูกลองใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชา นี่ แหละท่านผู้ได้รับพระสัญญาเหล่านั ้ นก็ได้
ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ ได้ ให้กําเนิ ด มา 18 คื อบ ุตรที่ มี พระดํารัส ไว้ว่า ‘เขาจะ
เรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค� 19 ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
ิ อัค
์ ามารถให้อส
เป็น ขึ้น มาจากความตายได้ และท่านได้ รบ
ั บุตรนั ้น กลับ คืน มาอีก ประหนึ่ ง ว่า บุตรนั ้น
เป็นขึ้นมาจากตาย
อิสอัคและยาโคบ
อิสอัคได้อวยพรแก่ยาโคบและเอซาว คือเกี่ยวกับเหตุการณ์ ซึ่งจะ
บังเกิด ภายหน้า นั ้น 21 โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่อ จะตายได้ อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง้ สอง
ของโยเซฟ และได้นมัสการขณะที่ค้ําอยูบ
่ นหัวไม้เท้าของท่าน
20 โดยความเชื่อ

โยเซฟ
โดยความเชื่อ โยเซฟเมื่อ กําลัง จะตายได้ กล ่าวถึง การที่ ชนชาติ อิสราเอลจะออก
ไป และได้มีคําสัง่ ไว้เรือ
่ งกระดูกของท่าน
22

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
โดยความเชื่อ เมื่อ โมเสสบังเกิด มาแล้ว บิ ดามารดาได้ ซ่อนท่านไว้ถึง สามเดือน
เพราะเห็ นว ่า เป็น เด็ กรู ปงาม และไม่ ได้ กล ัว คํา สัง่ ของกษั ตริย์ นั ้น 24 โดยความเชื่อ
ครัน
้ โมเสสวัฒนาโตขึ้น แล้ว ไม่ ยอมให้ เรียกว่า เป็น บุตรชายของธิดากษั ตริย์ ฟาโรห์
25 ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้า แทนการเริงสําราญในความบาปสัก
เวลาหนึ่ ง 26 ท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศ
อียป
ิ ต์ เพราะท่านหวังบําเหน็ จที่จะได้รบน
ั น
ั ้ 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศ
อียป
ิ ต์ โดยมิได้เกรงกลัวความกริว้ ของกษั ตริย์ เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่ ง
ได้ เห็นพระองค์ ผู้ไม่ ทรงปรากฏแก่ ตา 28 โดยความเชื่อ ท่านได้ ถือเทศกาลปัสกาและ
พิธป
ี ระพรมเลือด เพื่อมิให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอล
ได้ 29 โดยความเชื่อ พวกอิสราเอลได้ ข้ามทะเลแดงเหมือนกับ ว่า เดิน บนดิน แห้ง แต่
เมื่อพวกอียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
23

ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา
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30 โดยความเชื่อ เมื่อพวกอิสราเอลล้อมกําแพงเมืองเยรีโคไว้ถึงเจ็ดวันแล้ว กําแพง

เมืองก็พังลง 31 โดยความเชื่อ ราหับหญิงแพศยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั ้
นที่มิได้เชื่อ เมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนมนั ้นไว้อย่างสันติ

ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ
และข้าพเจ้า จะกล่าวอะไรต่อ ไปอีก เล่า เพราะไม่ มี เวลาพอที่ จะกล่าวถึ งก ิเดโอน
บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามู เอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดย
ความเชื่อ ท่านเหล่านั ้นจึงได้มีชัยเหนื ออาณาจักรต่างๆ ได้กระทําการชอบธรรม ได้รับ
พระสัญญา ได้ ปิดปากสิงโต 34 ได้ ดับ ไฟที่ ไหม้ อย่างรุ นแรง ได้ พ้น จากคมดาบ ความ
อ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง มีกําลังความสามารถในการทําสงคราม ได้
ตี กองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้หญิงก็ได้ รับคนพวกของนางที่ ตายแล้วก
ลับ ฟื้ นคืน ชีวต
ิ ขึ้น มาอีก บางคนก็ ถู กทรมาน แต่ ก็ ไม่ ยอมรับ การปลดปล่อย เพื่อ เขา
จะได้ รบ
ั การเป็น ขึ้น มาจากความตายอัน ประเสริฐ กว่า 36 บางคนถูก ทดลองโดยคํา
เยาะเย้ยและการถูกโบยตี และยังถู กล่ามโซ่และถูกขังคุ กด้วย 37 บางคนถู กหินขว้าง
บางคนก็ถู กเลื่อยเป็นท่อนๆ บางคนถูกทดลอง บางคนก็ถู กฆ่าด้วยดาบ บางคนเที่ยว
สัญจรไปนุ่งห่มหนั งแกะและหนั งแพะ อดอยาก ทนทุกข์เวทนาและทนการเคี่ยวเข็ญ
38 (โลกไม่สมกับคนเช่นนั ้นเลย� เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารและตามภูเขา และอยู่
ตามถํ้าและตามโพรง 39 คนเหล่านั ้นทุกคนมีช่อ
ื เสียงดีโดยความเชื่อของเขา แต่เขาก็
ยังไม่ได้รับสิง่ ที่ทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สําหรับ
เราทัง้ หลาย เพื่อไม่ให้เขาทัง้ หลายถึงที่สําเร็จนอกจากเรา
32

12

จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
ครัน
้ เรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั ้นอยูรอบข้
่
าง ให้เราทิง้ ของหนั กทุกสิง่ ที่
ขัดข้องอยู่ และการผิด ที่ เรามั กง ่า ยกระทํา นั ้น และการวิง่ แข่ งก ั นที ่ กําหนดไว้สําหรับ
เรานั ้น ให้ เราวิ่ งด ้วยความเพียรพยายาม 2 หมายเอาพระเยซู เป็น ผู้ รเิ ริม
่ ความเชื่อ
และผู้ทรงทําให้ ความเชื่อ ของเราสําเร็จ เพราะเห็น แก่ ความยินดี ที่ มี อยู่ ตรงหน้า นั ้น
พระองค์ ได้ ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่า ความละอายไม่ เป็น สิง่ สําคัญ อะไร และได้
เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
การตีสอนของพระเจ้า
3 ด้วยว่าท่านทัง
้ หลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ ผู้ได้ทรงทนเอาการติเตียนนิ นทาแห่ง
คนบาปต่อพระองค์ มากเท่าใด เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่ ออ
่ นระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลาย
ยังไม่ได้รบสู้กับความบาปจนถึงโลหิตตก 5 และท่านได้ลืมคําเตือนนั ้นเสีย ซึ่งได้เตือน
ท่านเหมือนกับเตือนบุตรว่า ‘บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่าดู หมิน
่ การตี สอนขององค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า และอย่า ระอาใจเมื่อ พระองค์ ทรงติ เตียนท่านนั ้น 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ทรงตี สอนผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก และเมื่อ พระองค์ ทรงรับ ผู้ ใดเป็น บุตร พระองค์ ก็
ทรงเฆี่ยนตี ผู้ นั ้น � 7 ถ้า ท่านทัง้ หลายทนเอาการตี สอน พระเจ้า ย่อมทรงปฏิ บั ติ ต่อ
ท่านเหมือนท่านเป็น บุตร ด้วยว่า มี บุ ตรคนใดเล่า ที่ บิ ดาไม่ ได้ ตี สอนเขาบ้าง 8 แต่ ถ้า
ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ถู กตี สอนเช่น เดียวกับ คนทัง้ ปวง ท่านก็ ไม่ ได้ เป็น บุตร แต่ เป็น ลูก
ที่ ไม่มีพ่อ 9 อีกประการหนึ่ ง เราทัง้ หลายได้ มีบิดาตามเนื้ อหนั งที่ ได้ ตี สอนเรา และเรา
จึง ได้ นับ ถื อบ ิ ดาน น
ั ้ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เราควรจะได้ ยาํ เกรงนบนอบต่อ พระบิดาแห่ง จิต
วิญญาณและจําเริญ ชี ว ิ ตม ิ ใช่ หรือ 10 เพราะแท้ จร ิ งบ ิ ดาเหล่า นั ้น ตี สอนเราเพียงชัว่
1 เหตุฉะนั ้น
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เวลาเล็ก น้ อย ตามความเห็นดี เห ็น ชอบของเขาเท่านั ้น แต่ พระองค์ ได้ ทรงตี สอนเรา
เพื่อประโยชน์ ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ 11 ดังนั ้นการ
ตีสอนทุกอย่างเมื่อกําลังถูกอยูน
่ ั ้นไม่เป็นการชื่นใจเลย แต่เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลั
งก ็ กระทํา ให้เก ิด ผลเป็น ความสุข สําราญแก่ บรรดาคนที่ ต้องทนอยู่ นั ้น คือ ความชอบ
ธรรมนั ้นเอง 12 เพราะเหตุนั ้น จงยกมือที่ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้หว
ั เข่าที่ออ
่ นล้ามีกําลัง
13
ขึ้น และจงกระทํา ทางที่ เท ้า ของท่านจะเดิน ไปนั ้น ให้ตรงไป เพื่อ อาการที่ ทําให้ง่อย
จะมิได้กําเริบขึ้น แต่จะได้หายเป็นปกติ 14 จงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยูก
่ ับคนทัง้ ปวง และ
ที่ จะได้ ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้น ไม่ มี ใครจะได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 15 และจง
ระวัง ให้ ดี เกรงว่า จะมี บางคนกําลัง เสื่อมจากพระกรุ ณาคุณ ของพระเจ้า และเกรงว่า
จะมี รากขมขื่น แซมขึ้น มาทําให้ เก ิด ความยุง่ ยากแก่ ท่าน และเป็น เหตุ ให้ คนเป็ นอ ัน
มากมลทินไป
คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์

และเกรงว่า จะมี คนกระทํา ผิด ประเวณี หรือ คนประมาทเหมือนอย่างเอซาว ผู้ ได้
เอาสิทธิของบุตรหัวปี นั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคําเดียว 17 เพราะท่านทัง้ หลาย
ก็ รู ้อยู่ แล ้ วว ่า ต่อ มาภายหลัง เมื่อ เอซาวอยากได้ รบ
ั พรนั ้น เป็น มรดก เขาก็ ได้ รับคํา
ปฏิเสธ เพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนนํ้าตาไหล
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 คนเห
ล่านั ้นทีได้
่ ยินแล้วได้ออ
้ นวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีก 20 (เพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญั
ติไว้นั ้นเขาทนไม่ได้ คือที่ว่า “แม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั ้นกจ
็ ะต้องถูกขว้างด้วยก้อน
21
หินให้ตาย หรือแทงทะลุด้วยแหลนให้ตาย� สิ่งที่เห็นนั ้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเอง
ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน
่ �) 22 แต่ท่านทัง้ หลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึง
เมืองของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์อยู่ คือกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ ชุ
มนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนั บได้ 23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีช่อ
ื จารึกไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคน
ทัง้ ปวง และมาถึง จิต วิญญาณของคนชอบธรรมซึ่ง ถึง ความสมบู รณ ์ แล้ว 24 และมา
ถึงพระเยซู ผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอัน
ประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล
18

จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก
อย่าปฏิเสธไม่ ยอมฟังพระองค์ ผู้ตรัสนน
ั ้ เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั ้ นที ่
ปฏิเสธไม่ยอมฟังคําเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้า
จากพระองค์ ผู้ ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทัง้ หลายก็ จะไม่ ได้ พ้น โทษมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก
26 พระสุ รเสียงของพระองค์ คราวนั ้น ได้ บันดาลให้ แผ่ นดิน หวัน
่ ไหว แต่ บัดนี้ พระองค์
ได้ ตรัสส ัญญาไว้ว่า “อีกครัง้ หนึ่ ง เราจะกระทํา ให้หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่แผ่ นดิน โลกแห่ง
เดียว แต่ทัง้ สวรรค์ด้วย� 27 และพระดํารัสที่ ตรัสไว้ว่า ‘อีกครัง้ หนึ่ ง� นั ้น แสดงว่าสิง่
ที่ หวัน
่ ไหวนั ้นจะถูกกําจัดเสีย เหมือนกับสิง่ ที่ ทรงสร้างให้มีขึ้น เพื่อให้สิ ่งที่ ไม่หวัน
่ ไหว
28
คงเหลือ อยู่ เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เราได้ อาณาจักรที่ ไม่ หวัน
่ ไหวมาแล้ว ก็ ให้ เรารับ พระ
25 จงระวัง ให้ดี
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คุ ณ เพื่อ เราจะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า ตามชอบพระทัย ของพระองค์ ด้วยความเคารพและ
ยําเกรง 29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั ้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ

13
คําสัง่ ฉั นพีน้
่ อง
จงให้ ความรัก ฉั น พี่ น้องมี อยู่ ต่ อก ัน เสมอไป 2 อย่า ละเลยที่ จะต้อนรับ แขกแปลก
หน้า เพราะว่า โดยการกระทํา เช่น นั ้น บางคนก็ ได้ ต้อ นรับท ูต สวรรค์ โดยไม่รู ต
้ ัว 3 จง
ระลึกถึงคนเหล่านั ้ นที่ถูกจองจําอยู่ เหมือนหนึ่ งว่าท่านทัง้ หลายก็ถูกจองจําอยู่กับเขา
จงระลึกถึงคนทัง้ หลายที่ถูกเคี่ยวเข็ญ เหมือนหนึ่ งว่าเป็นตัวของท่านเองซึ่งมีรา่ งกาย
เหมือนอย่างเขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่ นับถือ แก่ คนทัง้ ปวง และที่นอนก็ ปราศจาก
มลทิน แต่ คนที ่ล่วงประเวณี และคนเล่นชู้นั ้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่าน
จงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิง่ ที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แลวว
้ ่า “เรา
6
จะไม่ ละท่านหรือ ทอดทิง้ ท่านเลย� เพื่อ ว่า เราทัง้ หลายจะกล่าวด้วยใจกล้า ว่า ‘องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ กลัว มนุษย์จะทํา อะไรแก่
7
ข้าพเจ้าได้เล่า� ท่านทัง้ หลายจงระลึกถึงคนเหล่านั ้นทีป
่ กครองท่าน ผูซึ
้ ่งได้ประกาศ
พระวจนะของพระเจ้า แก่ ท่าน และจงพิจารณาดู ผลปลายทางของเขา แล ้ว จงตาม
อย่างความเชื่อของเขา 8 พระเยซู คริสต์ ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวัน
นี้ และต่อๆไปเป็นนิ จกาล 9 อย่าหลงไปตามคําสอนต่างๆที่แปลกๆ เพราะว่าเป็นการดี
อยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ ไม่ใช่ด้วยอาหารการกิน ซึ่งไม่เคยเป็น
ประโยชน์ แก่คนที่หลงติดอยู่เลย
1

การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์

เรา มี แท่น บูชา แท่น หนึ่ ง และ คน ที่ ปรนนิ บัติ ใน พลับพลา นั ้น ไม่ มี สิทธิ์ ที่ จะ รับ
ประทานของจากแท่น นั ้น ได้ 11 เพราะร่างของสัตว์เหล่ านั ้ นที ่ มหาปุโรหิต ได้ เอาเลือด
เข้าไปในสถานบริ สุทธิ ์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ก็ ต้องเอาไปเผาเสีย นอกค่าย
12 เหตุ ฉะนั ้น พระเยซู ก็ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานภายนอกประตู เมืองเช่น เดียวกัน เพื่อ
ทรงชําระประชาชนให้ บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิต ของพระองค์ เอง 13 เพราะฉะนั ้น ให้ เรา
ทัง้ หลายออกไปหาพระองค์ ภายนอกค่ายนั ้น และยอมรับ คํา ดู หมิน
่ เหยียดหยามเพื่อ
พระองค์ 14 เพราะว่าที่นี่ เราไม่มีเมืองที่ถาวร แต่ว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้า
10

คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผู้ปกครอง

เหตุ ฉะนั ้น ให้ เราถวายคํา สรรเสริญ เป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า ตลอดไปโดยทาง
พระองค์ นั ้น คือผลแห่งริมฝีปากที่ ขอบพระคุณพระนามของพระองค์ 16 แต่ อย่าลื มที่
จะกระทํา การดี และที่ จะแบ่ง ปัน ข้าวของซึ่ งก ัน และกัน เพราะเครือ
่ งบูชาอย่างนั ้น เป็
17
นที ่พอพระทัยพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั ้
นที ่ปกครองท่าน ด้วยว่าท่านเหล่านั ้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่าน เหมือนกับผู้ที่
จะต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ทําการนี้ ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะที่
ทําดังนั ้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
15

คําอําลา

18 จงอธิษฐานเพื่อเรา

เพราะเราแน่ ใจว่า เรามีใจวินิจฉั ยผิดและชอบดีอยูแล้
่ ว และ
19
ปรารถนาที่ จะปฏิ บั ติ อย่างซื่ อสัตย์ ในทุก อย่าง และข้าพเจ้า วิงวอนท่านมากยิง่ ให้
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กระทําเช่นนั ้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่กับท่านโดยเร็ว 20 บัดนี้ ขอพระเจ้าแห่ง
สันติ สุข ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซู เจ้ าของเราเป็นขึ้นมาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้
เลี้ยงแกะที่ ยิง่ ใหญ่ โดยพระโลหิต แห่ง พันธสัญญานิ รัน ดร์นั ้น 21 ทรงกระทํา ให้ ท่าน
ทัง้ หลายสมบู รณ ์ ในการดี ทุก อย่าง เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ ตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ และ
ทรงทํางานในท่านทัง้ หลายให้ เป็ นที ่ ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซู
คริสต์ ขอสง่าราศี จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 22 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ขอวิงวอนท่านให้เพียรฟังคําเตือนสตินี้ เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทัง้
หลายเพียงไม่กี่คําเท่านั ้น 23 ท่านทัง้ หลายจงรูด้
้ วยว่า ทิโมธีน้องชายของเรา ได้รับการ
ปล่อยเป็ นอ ิ สระแล้ว ถ้า เขามาถึง เร็ว ข้าพเจ้า ก็ จะมาพบท่านทัง้ หลายพร้อมกับ เขา
24 ขอฝากความคิดถึงมายังท่านเหล่านั ้ นที ่ปกครองท่าน และวิสุ ทธิชนทัง
้ ปวง พวกพี่
25
น้ องที่ เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย ขอพระคุณจงดํารงอยู่กั
บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฮีบรู จากประเทศอิตาลี และส่งโดยทิโมธี�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หนังสื อยากอบนี้ ได้ เขียนขึ้นในปี ค�ศ� 45 ถึงคริสเตียนชาวยิวที่กระจัดกระจายไป
จากกรุ งเยรู ซาเล็ม ผูที
้ ่เขียนจดหมายฉบับนไม่
ี้ ได้เป็นน้ องชายของยอห์น (กจ 12:1-2)
แต่ อาจจะเป็น “ยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้เป็นเจ้า� (กท 1:19) ซึ่งได้ พู ดถึงยาก
อบในมัทธิว 13:55 พร้อมกับโยเสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนั งสือ
ยูดาส ยากอบเป็นผู้นําในการประชุมปรึกษาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ 15:2, 13-21) ท่าน
ได้รบ
ั เชื่อหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน (ยน 7:5)
หน ังสือเล่ มน ี้ สอนถึง เรือ
่ งความเชื่ อก ับ การประพฤติ ความบาปของลิน
้ และการ
รักษาให้หายจากโรคโดยการอธิษฐาน
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา
ยากอบ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า และของพระเยซู คริสต์ เจ้า คํานั บ พงศ์ พันธุ ์ สิ บสอง
ตระกูล ที่ กระจัดกระจายอยู่ นั ้น 2 พี่ น้ องของข้าพเจ้า เมื่อ ท่านทัง้ หลายตกอยู่ ในการ
ทดลองต่างๆก็ จงถือว่า เป็น เรือ
่ งน่า ยินดี ทัง้ สิน
้ า การทดลอง
้ 3 เพราะท่านทัง้ หลายรู ว่
ความเชื่อ ของท่านนั ้น ทําให้เก ิด ความเพียร 4 และจงให้ความเพียรนั ้น กระทํา การจน
สําเร็จ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะสมบู รณ ์ ครบถ้วนไม่ ขาดสิง่ ใดเลย 5 ถ้า ผู้ ใดในพวกท่าน
ขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั ้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้ ปวงอย่าง
เหลือล้นและมิได้ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให้แก่ผู้นั ้น 6 แต่จงให้ผู้นั ้นทูลขอด้วย
ความเชื่อ อย่า หวัน
่ ไหวเลย เพราะว่า ผู้ ที่ หวัน
่ ไหวก็ เป็น เหมือนคลื่น ในทะเลซึ่ง ถูก ลม
7
พัดซัดไปมา ผู้นั ้นจงอย่าคิดว่าจะได้ รบ
ั สิง่ ใดจากองค์ พระผู้เป็นเจ้าเลย 8 คนสองใจ
เป็น คนไม่ มัน
่ คงในบรรดาทางทัง้ หลายที่ ตนประพฤติ นั ้น 9 ให้ พี่ น้ องที่ ต่ําต้อยชื่นชม
ยินดี ในการที่ ทรงเชิดชู เขา 10 และคนมั ่งม ี ก็ จงชื่นชมยินดี เมื่อ ถูก ทําให้ ต่ํา ลง เพราะ
ว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า 11 เพราะทันทีที่ตะวันขึ้นพร้อมด้วยความร้อนอัน
แรงกล้า มั นก ็ กระทํา ให้ หญ้า เหีย
่ วแห้ง ไป และดอกหญ้า ก็ รว่ งลง และความงามของ
มันสูญสิน
้ ไป คนมัง่ มีจะเสื่อมสูญไปตามทางทัง้ หลายของเขาเช่นนั ้นด้วย 12 ความสุข
ย่อมมี แก่ คนนั ้ นที ่ สู้ ทนการทดลอง เพราะเมื่อ ปรากฏว่า ผู้ นั้น ทนได้ แล้ว เขาจะได้ รบ
ั
มงกุฎแห่งชีวต
ิ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
1

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา
อย่าให้ผู้นั ้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลง
� เพราะว่าความชัว่ จะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวง
ผู้ ใดให้หลงเลย 14 แต่ ว่า ทุก คนก็ ถู กล ่อ ลวง เมื่อ ตัณหาของตนเองชักนํา ให้กระทํา ผิด
แล้วตัวก็กระทําตาม 15 ครัน
้ ตัณหาเกิดขึ้นแล้ว ก็ทําให้เกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็มท
ี่ แล้ว ก็ นํา ไปสู่ ความตาย 16 พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า หลงผิด เลย 17 ของประทาน
อันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจาก
พระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลง 18 พระองค์ได้ทรงให้เราทัง้ หลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริง
ตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ เป็น อย่างผลแรกแห่ง สรรพสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงสร้างนั ้น 19 ดัง นั ้น พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงให้ ทุ กคนไวในการฟัง ช้า
13 เมื่อผู้ใดถู กล่อลวงให้หลง
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ในการพูด ช้าในการโกรธ 20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ ได้ กระทําให้เกิดความ
ชอบธรรมอย่างพระเจ้า 21 เหตุฉะนั ้น จงถอดทิง้ การโสโครกทุกอย่าง และการชัว่ ร้าย
อัน ดาษดื่น และจงน้ อมใจรับ พระวจนะที่ ทรงปลูก ฝัง ไว้ แล ้ วน ัน
้ ซึ่ง สามารถช่วยจิต
วิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอดได้
จงเป็นทัง้ ผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ

22 แต่ ท่านทัง
้ หลายจงเป็น คนที่ ประพฤติ ตามพระวจนะนั ้น

ไม่ใช่เป็น แต่ เพียงผู้ ฟัง
เท่านั ้น ซึ่งเป็นการล่อลวงตนเอง 23 เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ ประพฤติ
ตาม ผู้ นั ้ นก ็ เป็น เหมือนคนที่ ดู หน ้า ของตัว ในกระจกเงา 24 ด้วยว่า คนนั ้นแลดู ตัว เอง
แล้วไปเสีย แล้วในทันใดนั ้นก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไร 25 ฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราช
บัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดํารงอยู่ในพระราชบัญญัตินั ้น ผู้นั ้นไม่ได้เป็นผู้ฟัง
แล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั ้น คนนั ้นจะได้ความสุขในการของตน
ความเชื่อแท้
ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านดู เหมือนว่า เคร่งครัด ในความเชื่อ และมิ ได้ เหนี่ ยวรัง้ ลิน
้ ของ
27
ตนไว้ แต่ล่อลวงใจของตนเอง การเคร่งครัดในความเชื่อของผูน
้ ั ้นกไร้
็ ประโยชน์ การ
เคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานน
ั ้ คือ
การเยีย
่ มเยียนเด็กกําพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์รอ
้ น และการรักษาตัวให้พ้น
จากราคีของโลก
26

2
ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง
การเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้
ทรงสง่า ราศี นั ้น อย่า ให้ เป็น ด้วยการเลือกหน้า คน 2 เพราะว่า ถ้า มี คนหนึ่ ง สวมแหวน
ทองคําและแต่งตัวด้วยเครือ
่ งแต่งกายอย่างดีเข้ามาในที่ประชุมของท่าน และมีคนจน
คนหนึ่ งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าซอมซ่อเข้ามาด้วย 3 และท่านสนใจคนที่สวมใส่เครือ
่ งแต่ง
กายอย่างดี และกล่าวแก่เขาว่า “เชิญท่านนั ่งที่นี่ ในที่อน
ั ดีเถิด� และท่านก็พูดกับคน
จนนั ้นว่า “แกจงยืนอยูที
่ ่นั่น� หรือ “จงนั ่งแทบที่รองเท้าของเราเถิด� 4 พวกท่านเองมิ
ได้ลําเอียง และกลายเป็นผู้วินิจฉั ยด้วยใจชัว่ หรือ 5 พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงฟังเถิด
พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ ให้เป็นคนมังม
่ ใี นความเชื่อ และให้เป็นทายาทแห่
งอาณาจั กร ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ผู้ ที่ รัก พระองค์ มิใช่ หรือ 6 แต่ ท่านทัง้ หลาย
ได้ดูถูกคนจน ไม่ใช่คนมัง่ มีหรือที่กดขี่ท่านและลากตัวท่านไปขึ้นศาล 7 ไม่ใช่เขาเหล่า
นั ้นหรือที่สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่าน 8 ถ้าท่านทัง้ หลายกระทําให้
สําเร็จตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษั ตริย์ตามพระคัมภีรที
์ ่ วา่ ‘จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง� แล้ว ท่านทัง้ หลายก็ประพฤติดีอยู่ 9 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายเลือกหน้า
คน ท่านก็กระทําบาป และตามพระราชบัญญัติ ท่านก็เป็นผู้ละเมิดแล้ว 10 เพราะว่าผู้
ใดรักษาพระราชบัญญัติได้ทัง้ หมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั ้นก็เป็นผู้ผิดพระราชบัญญัติ
ทัง้ หมด 11 ด้วยว่าพระองค์ ผู้ได้ ตรัสว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา� ก็ได้ ตรัสไว้ด้วย
ว่า ‘อย่าฆ่าคน� แม้ท่านไม่ได้ ล่วงประเวณี ผัวเมียเขาแต่ ได้ ฆ่าคน ท่านก็ เป็นผู้ละเมิด
พระราชบัญญั ติ 12 ท่านทัง้ หลายจงพูด และจงกระทํา เช่น ผู้ ที่ จะได้ รบ
ั การพิพากษา
13
ด้วยพระราชบัญญั ติ แห่ งเสรีภาพ เพราะว่า ผู้ ที่ ไม่ แสดงความเมตตาย่อมจะได้ รบ
ั
1 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า
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การพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา แต่ ความเมตตาย่อมก่อ ให้ เก ิด ความชื่นชม
ยินดีมากกว่าการพิพากษา
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว

14 พีน้
่ องของข้าพเจ้า แม้ผูใดจะว่
้
าตนมีความเชื่อ แต่ไม่มการกระทํ
ี
า จะได้ประโยชน์

อะไร ความเชื่อ จะช่วยผู้ นั้น ให้ รอดได้ หรือ 15 ถ้า พี่ น้องชายหญิง คนใดเปลือยเปล่า
และขาดแคลนอาหารประจํา วัน 16 และมี คนใดในพวกท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญ ไป
เป็นสุข เถิด ขอให้ อบอุน
่ และอิม
่ เถิด� และไม่ ได้ ให้ สิ ่ง ซึ่ง จําเป็น ต่อ ร่างกายแก่ เขา จะ
17
เป็นประโยชน์ อะไรเล่า ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา ก็ตายโดย
ลําพังแล้ว 18 แต่คงมีผู้ค้านว่า “ท่านมีความเชื่อ และข้าพเจ้ามีการกระทํา� จงแสดง
ความเชื่อของท่านที่ปราศจากการกระทําให้ข้าพเจ้าเห็น และข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่าน
เห็น ความเชื่อ ของข้าพเจ้า โดยการกระทํา ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อ ว่า มี พระเจ้า องค์
เดียว นั ่นกดี
็ อยูแล้
่ ว แม้พวกปิศาจก็เชื่อเช่นกัน และกลัวจนตัวสัน
่ 20 โอ คนไร้ค่า ท่าน
อยากจะรู หรื
้ อว่า ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ

21 เมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านบนแท่นบูชา จึงได้ความ

ชอบธรรมโดยการกระทํา ไม่ ใช่ หรือ 22 ท่านทัง้ หลายคงเห็น แล้ วว ่า ความเชื่อ ได้ กระ
ทํากิ จร ่ว มกับ การกระทํา ของท่าน และความเชื่ อก ็ สมบูรณ์ ได้ โดยการกระทํา 23 และ
พระคัมภีรก็
์ สําเร็จที่ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบ
ธรรมแก่ ท่าน � และท่านได้ ชื่อว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้ หลายก็ เห็นแล้
วว ่า ผู้ ใดจะเป็น คนชอบธรรมได้ ก็ เนื่ องด้วยการกระทํา และมิ ใช่ ด้วยความเชื่อ เพียง
อย่างเดียว 25 เช่น เดียวกัน ราหับ หญิง แพศยาก็ ได้ ความชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระ
ทําด้วยมิใช่หรือ เมื่อนางได้รบ
ั รองผูส
้ ่งข่าวเหล่านั ้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะ
กายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั ้นตายแล้วฉั นใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตาย
แล้วฉั นนั ้นเช่นเดียวกัน

3

ความชัว่ ร้ายของลิน
้

1 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

อย่าเป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนนั กเลย เพราะ
ท่านก็ รู ว่
้ าเราทัง้ หลายจะได้ รบ
ั การพิพากษาที่ เข้มงวดกว่าผู้อื่น 2 เพราะเราทุกคนทํา
ผิดพลาดกันไปหลายๆอย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทําผิดทางวาจา ผู้นั ้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว
และสามารถบัง คั บท ง
ั ้ ตัว ไว้ได้ ด้วย 3 ดู เถิด เราเอาเหล็ กบัง เหียนใส่ ปากม้าเพื่อ ให้มัน
เชื่อ ฟัง เรา เราก็ บังคับ มัน ให้ไปไหนๆได้ ทัง้ ตัว 4 จงดู เรือด ้วยเช่ นก ัน ถึง แม้ ว่า เป็น เรือ
ใหญ่ และถูก ลมแรงพัด แล่น ไป เรือก ็ ยงั หัน ไปมาด้วยหางเสือ เล็กๆตามใจนายท้ายที่
จะให้ไปทางไหน 5 เช่นนั ้นแหละลินก
้ ็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่
จงดู เถิด ไฟนิ ด เดียวอาจเผาไหม้ มากเท่าใด 6 และลิน
้ นั ้ นก ็ เป็น ไฟ เป็น โลกแห่ง การ
ชัว่ ช้า ซึ่ง ตัง้ อยู่ ในบรรดาอวัยวะของเรา เป็น เหตุ ให้ทัง้ กายเป็น มลทิน ไป ทําให้วิถี แห่ง
ธรรมชาติเผาไหม้ และมันเองก็ติดไฟจากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิ ด ทัง้ นก
งู และสัตว์ในทะเลก็ เลี้ยงให้ เชื่องได้ และมนุษย์ ก็ได้ เลี้ยงให้ เชื่องแล้ว 8 แต่ ลิน
้ นั ้น ไม่
มี มนุษย์ คนใดสามารถทําให้ เชื่องได้ ลิน
้ เป็น สิง่ ชัว่ ซึ่ง ยับยัง้ ไม่ ได้ และเต็ม ไปด้วยพิษ
ร้ายถึง ตาย 9 เราทัง้ หลายสรรเสริญ พระเจ้า คือ พระบิ ดาด ้ว ยลิน
้ นั ้น และด้วยลิน
้ นั ้น
10
เราก็ แช่งด ่า มนุษย์ ซึ่ง ถูก สร้างขึ้น ตามพระฉายาของพระเจ้า คํา สรรเสริญและคํา
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แช่ งด ่า ก็ ออกมาจากปากอัน เดียวกัน พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ไม่ ควรให้ เป็น เช่น
นั ้น เลย 11 บ่อนํ้า พุ จะมี น้ํา จืด และนํ้า กร่อยพุ่ง ออกมาจากช่องเดียวกัน ได้ หรือ 12 พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ต้น มะเดื่อ จะออกผลเป็น มะกอกเทศได้ หรือ หรือ เถาองุน
่
จะออกผลเป็นมะเดื่อได้ หรือ เช่นเดียวกันไม่ มี บ่อนํ้าพุ ใดจะให้ทัง้ นํ้าเค็มและนํ้าจืดได้
13 ในพวกท่าน ผู้ใดมีสติปั ญญาและประกอบด้วยความรู ้ ก็ให้ผู้นั ้นแสดงการประพฤติ
ของตนด้วยกริยาอัน ดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมี
ใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่าน อย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสา
ต่อความจริง 15 ปัญญาเช่นนี้ ไม่ ได้ มาจากเบื้องบน แต่ เป็นปัญญาอย่างโลก และเป็น
เดียรัจฉานตัณหา และเป็น เช่น ปิศาจ 16 เพราะว่าที่ ใดมี ความอิจฉาและการแก่ง แย่
งก ัน ที่ นั ่ นก ็ วุน
่ วายและมี การกระทํา ชัว่ ช้า เลวทรามทุก อย่าง 17 แต่ ปัญญาจากเบื้อง
บนนั ้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ ยมด้วย
ความเมตตาและผลอันดี ไม่มความลํ
ี
าเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด 18 และผลแห่งความชอบ
ธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคนเหล่านั ้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก
อะไร เป็น สาเหตุ ของ สงคราม และ การ ทะเลาะ วิ วาทก ัน ใน พวก ท่าน มิใช่ ราคะ
ตัณหาของท่านหรือ ที่ ต่อสู้ กัน ในอวัยวะของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอยากได้ แต่ ไม่ ได้
ท่านก็ ฆ่า กัน ท่านโลภแต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ทะเลาะและทํา สงครามกัน ที่ ท่านไม่ มี เพราะ
ท่านไม่ได้ขอ 3 ท่านขอและไม่ได้รบ
ั เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหา
ของท่าน 4 ท่านทัง้ หลายผู้ล่วงประเวณี ชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู หรื
้ อว่า การเป็ นมิตรกับ
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 พระคัมภีร ์กล ่าวไว้ อย่างเปล่า ประโยชน์ หรือ ที่ ว่า ‘พระ
วิญญาณที่ สถิต อยู่ ในเราทัง้ หลายมี ความรู สึ
้ กห ึง หวง� 6 แต่ พระองค์ ได้ ทรงประทาน
พระคุณ เพิม
่ ขึ้ นอ ีก เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า ‘พระเจ้า ทรงต่อสู้ ผู้ ที่ หยิง่ จองหอง
แต่ ทรงประทานพระคุณแก่ คนที ่ใจถ่ อม� 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงยอมน้ อมกาย
ต่อ พระเจ้า จงต่อสู้ กับ พญามาร และมัน จะหนี ไปจากท่าน 8 จงเข้า ใกล้ พระเจ้า และ
พระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่าน คนบาปทัง้ หลายเอ๋ย จงชําระมือให้สะอาด และคนสองใจ
เอ๋ย จง ชําระ ใจ ของ ตน ให้ บริสุทธิ์ 9 จง เป็น ทุกข์ โศก เศร้า และ ครํา่ ครวญ จง ให้การ
หัวเราะของตนกลับกลายเป็นการครํา่ ครวญ และความปีติยินดีของตนกลับกลายเป็น
ความเศร้า สลด 10 ท่านทัง้ หลายจงถ่อมตัว ในสายพระเนตรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
1

อย่าตัดสินพีน
่ ้ องของตน
อย่าใส่รา้ ยซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่พูดใส่รา้ ยพี่น้องและตัดสินพี่น้อง
ของตน ผู้ นั ้ นก ็ กล ่าวร้ายต่อ พระราชบัญญั ติ และตัดสิน พระราชบัญญั ติ แต่ ถ้า ท่าน
ตัดสิน พระราชบัญญั ติ ท่านก็ ไม่ใช่ ผู้ ที่ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ แต่ เป็น ผู้ ตัดสิน
12 มีผู้ทรงตัง
้ พระราชบัญญัติแต่เพียงองค์เดียว คือพระองค์ผูทรงสามารถช่
้
วยให้รอด
ได้ และทรงสามารถทําลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น
11 พี่น้ องทัง
้ หลาย

อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้
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ดู เถิด ท่านที่ พูด ว่า “วัน นี้ หรือ พรุ ง่ นี้ เราจะเข้าไปในเมืองนั ้น เมืองนี้ และจะอยู่ ที่
นั ่นปีหนึ่ ง และจะค้าขายได้กําไร� 14 แต่ว่าท่านทัง้ หลายไม่รู ว่้ าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นใน
วันพรุ ง่ นี้ ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่า ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดีย
๋ วหนึ่ ง
แล้ วก ็ หายไป 15 ท่านทัง้ หลายควรจะพูด ว่า “ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด เราจะมี
ชีวิตอยู่ และจะกระทําสิง่ นี้ หรือสิง่ นั ้น� 16 แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายยินดี ในการโอ้อวด
17
ของตน ความยินดี อย่างนี้ เป็น ความชัวท
ั ้ สิน
เหตุ ฉะนั ้น คนใดที่ รู จั
้ ก กระทํา การดี
่ ง
้
และไม่ได้กระทํา บาปจึงมีแก่คนนั ้น
13

5

ตักเตือนคนมังม
่ ี
ดู เถิด ท่าน ผู้ มัง่ มี จง ร้องไห้ โอด ครวญ เพราะ ความ วิบั ติ ซึ่ง จะ เกิด ขึ้ นก ั บท ่าน
2 ทรัพย์สมบัติของท่านก็ ผุ พังไป และมอดก็กัดกินเสื้อผ้าของท่าน 3 ทองและเงินของ
ท่านก็ เก ิด สนิ ม และสนิ มน ัน
้ จะเป็น พยานหลัก ฐานต่อ ท่าน และจะกิน เนื้ อ ท่านดุจ ไฟ
ท่านได้ส่ําสมสมบัติไว้แล้วสําหรับวันสุดท้าย 4 ดูเถิด ค่าจ้างของคนงานที่ได้เกี่ยวข้าว
ในนาของท่าน ซึ่ง ท่านได้ ฉ้อโกงไว้ นั ้น ก็ รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้องของคนที่ เก ี่ยวข้าว
นั ้น ได้ทราบถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาแล้ว 5 ท่านมีชีวิตอยูใ่ น
โลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน ท่านได้บํารุ งเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวัน
ประหาร 6 ท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
1

จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงอดทนจนกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา ดู เถิด
ชาวนารอคอยผลอัน ลํ้าค่า ที่ จะได้ จากแผ่น ดิน และเพียรคอยจนกระทั ่งม ี ฝนต้น ฤดู
และฝนปลายฤดู 8 ท่านทัง้ หลายก็จงอดทนเช่นนั ้นเหมือนกัน จงตัง้ อกตัง้ ใจให้ดี ด้วย
ว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้ว 9 พี่น้ องทัง้ หลาย จงอย่าขุ่น
เคืองใจต่ อก ัน เกรงว่า ท่านจะถูก พิพากษา ดู เถิด องค์ พระผู้ พิพากษาทรงประทับ ยืน
อยู่หน้าประตูแล้ว 10 พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และ
การอดทนของพวกศาสดาพยากรณ์ ผูได้
้ กล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 11 ดู
เถิด เราถือว่า ผู้ ที่ อดทนก็ เป็นสุข ท่านได้ยน
ิ เกี่ยวกับ ความอดทนของโยบ และได้ เห็น
ที ่ สุด ปลายแห่งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ วว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า นั ้น ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระ
เมตตาและความกรุ ณาปรานี สักเท่าใด
7

การอธิษฐานเพื่อคนป่วย

12 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

ที่สําคัญเหนื อสิ่งอ่น
ื ใดทัง้ หมดก็คือ จงอย่าปฏิญาณ
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 จงว่า ไม่ เกรงว่า ท่านจะต้องถูก ลงโทษ 13 มี ผู้
ใดในพวกท่านทนทุกข์ หรือ จงให้ผู้ นั ้น อธิษฐาน มี ผู้ ใดร่าเริง ยินดี หรือ จงให้ผู้ นั ้ นร ้ อง
เพลงสรรเสริญ 14 มี ผู้ ใดในพวกท่านเจ็บ ป่วยหรือ จงให้ ผู้ นั ้น เชิญ บรรดาผู้ ปกครอง
ของคริ สตจักรมา และให้ ท่านเหล่า นั ้น อธิษฐานเพื่อ เขา และเจิม เขาด้วยนํ้ามัน ใน
พระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 15 และการอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะช่วยให้ ผู้ ป่วย
รอดชีวต
ิ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้า เขาได้ กระทํา บาป
ก็ จะทรงโปรดอภัยให้แก่ เขา 16 ท่านทัง้ หลายจงสารภาพความผิดต่ อกันและกัน และ
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จงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้หายโรค คําอธิษฐานด้วยใจร้อนรน
อย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั ้ นมีพลังมากทําให้เกิดผล 17 ท่านเอลี ยาห์ก็ เป็น
มนุษย์ ที่ มี สภาพอารมณ์ เช่น เดียวกับ เราทัง้ หลาย และท่านได้ อธิษฐานอย่างจริงจัง
เพื่อ ไม่ ให้ ฝนตก และฝนก็ ไม่ ตกต้องแผ่น ดิน เป็น เวลาถึง สามปี กับ หกเดือน 18 และ
ท่านได้ อธิษฐานอีก ครัง้ หนึ่ ง และฟ้า สวรรค์ ได้ ประทานฝนให้ และแผ่น ดิน จึง ได้ งอก
พืช ผลต่างๆ 19 พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า คนใดในพวกท่านหลงผิด ไปจากความจริง และผู้
ใดชักจูง เขาให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่ ได้ 20 จงให้ ผู้ นั ้ นร ู้ เถิด ว่า ผู้ ที่ ช่วยคนบาปคนนั ้น ให้
พ้น จากทางผิด ของเขา ก็ได้ ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง ให้ รอดพ้น จากความตาย และได้ ปกปิด กา
รบาปเป็นอันมากไว้

1 เปโตร 1:1
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1 เปโตร 1:7

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้ เขียนจดหมายฉบับนี้ในระหว่างปี ค�ศ� 60 และ 70 จากกรุ งบาบิโลน เป
โตรเป็น “อัครสาวกไปหาพวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต � (กท 2:7-8) เหมือนอย่างเปาโลเป็
นอ ัค รสาวกสําหรับ พวกต่างชาติ เปาโลไปประกาศต่อ พวกต่างชาติ ซ่ึง อยู่ ในประเทศ
กรีซและกรุ งโรม แต่เปโตรไปประกาศที่กรุ งบาบิโลน แล้วได้เขียนจดหมายสองฉบับน
ี้ จากที่ นั ่น (5:13) กรุ งบาบิ โลนในที่ นี้ ไม่ ได้ หมายถึง กรุ ง โรม ชื่อ ของกรุ ง บาบิ โลนนี้ ได้
อยู่ ในทัง้ พระคัมภีร เ์ ดิม และพระคัมภีร ใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ ได้ หมายถึง กรุ ง
โรมจนกระทัง่ ยอห์น ได้ใช้เป็นคําเปรียบเทียบในหนั งสือวิวรณ์ ซ่ึงได้เขียนขึ้นอีก 30 ปี
ต่อมา ไม่มีข้อพระคัมภีรบ
์ อกว่าเปโตรเคยไปที่ กรุ งโรมแต่ มีหลายข้อที่ แสดงว่าเขาไม่
เคยอยู่ที่ นั่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่ได้พูดถึงเปโตร แต่ได้พูดถึ งอีกหลายๆคนซึ่งอยู่
ที่ กรุ งโรม และเปโตรไม่ ได้ อยู่ ที่ กรุ งโรมในตอนที่ เปาโลถึงที่ นั ่น (กจ 28:16-24) ไม่มี
จดหมายฉบับใดของเปาโลที่เขียนขึ้นขณะที่ท่านติดคุกอยูที
่ ่กรุ งโรมที่พูดหรือแสดงว่า
เปโตรเคยอยูใ่ นกรุ งโรม ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโลเขียนว่า “ลูกาคนเดียวเท่านั ้นทีอยู
่ กั
่ บ
ข้าพเจ้า�
อันดรู ว์ ซึ่งเป็นน้ องชายของเปโตร ได้นําเปโตรไปถึงพระเยซู (ยน 1:41-42) เปโตร
เป็นชาวประมงซึ่งอยู่ที่แคว้นกาลิลีในตอนที่ท่านรับเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกใน
พวกอัครสาวก 12 คน พระเยซู ทรงตัง้ คริสตจักรไว้บนความเชื่อ ของเปโตร ซึ่ง ความ
เชื่อนี้ เป็น “ศิลา� ที่มัน
่ คง และไม่ได้ตัง้ คริสตจักรไว้บนเปโตร ซึ่งชื่อเปโตรหมายความ
ว่า “หินเล็กๆ� ที่ไม่มัน
่ คง (1 คร 3:11)
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้คือ แสดงว่าความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังอั
นมีชีวิตแห่งมรดกซึ่งไม่ รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ ร่วงโรย จดหมายฉบับนี้มี
คําสัง่ และคําแนะนําหลายอย่างที่จะช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ น
ั ่ คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
เปโตร อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เรียน พวกที่ กระจัดกระจายไปอยู่ ในแคว้น
ปอนทัส แคว ้ นกาลาเทีย แคว ้นคัป ปาโดเซีย แคว ้น เอเชีย และแคว้น บิ ธี เนี ย 2 ซึ่ง
ทรงเลือกไว้แล ้ว ตามที่ พระเจ้า พระบิดาได้ ทรงล่วงรู ไว้
้ ก่อน โดยพระวิญญาณได้ ทรง
ชําระ ให้ บังเกิด ความนบนอบเชื่อ ฟัง และให้ รบ
ั การประพรมด้วยพระโลหิต ของพระ
เยซู คริสต์ ขอให้ พระคุณ และสันติ สุ ขบ ัง เกิด ทวี คู ณแก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงถวาย
สรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ได้ ทรง
พระมหากรุ ณาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดย
การคืน พระชนม์ จากความตายของพระเยซู คริสต์ 4 และเพื่อ ให้ ได้ รับ มรดกซึ่ง ไม่ รู ้
เปื่ อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ ร่วงโรย ซึ่ง ได้ รก
ั ษาไว้ ในสวรรค์ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย
5 ซึ่ง เป็ น ผู้ ที่ ฤทธิเดชของพระเจ้
า ได้ ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อ ให้ถึง ความรอด ซึ่ง
์
พร้อมแล้ วที่จะปรากฏในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดนั ้นท่านทัง้ หลายชื่นชมยินดีเป็น
อย่างยิง่ ถึง แม้ ว่า เดีย
๋ วนี้ จํา เป็ นที ่ ท่านจะต้องเป็น ทุกข์ ใจชัว่ ขณะหนึ่ ง ด้วยการถูก
7
ทดลองต่างๆ เพื่อการลองดู ความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิง่ กว่าทองคําซึ่งพินาศ
ไปได้ ถึง แม้ ว่า ความเชื่อ นั ้น ถูก ลองด้วยไฟ จะได้ เป็น เหตุ ให้ เก ิด ความสรรเสริญ เก ิด
1
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เกียรติ และสง่า ราศี ในเวลาที่ พระเยซู คริสต์ จะเสด็จ มาปรากฏ 8 พระองค์ ผู้ ที่ ท่านทัง้
หลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้ ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่าน
ยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปี ติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่ จะกล่าวได้ และเต็มเปี่ ยมด้วย
สง่า ราศี 9 แล ้ว จิต วิญญาณของท่านทัง้ หลายจึง ได้ รบ
ั ความรอดเป็น ผลสุดท้ายแห่ง
ความเชื่อ
ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระคริสต์ในอดีต
พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ได้ อุตส่าห์สืบค้น หาในความรอดนั ้น และได้ พยากรณ์ ถึง
พระคุณ ซึ่ง จะบังเกิด แก่ ท่านทัง้ หลาย 11 เขาได้ สืบค้น หาสิง่ ใดหรือ ลักษณะแห่ง เวลา
ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขา ได้ทรงบ่งไว้ เมื่อพระวิญญาณ
นั ้น ได้ พยากรณ์ ล่วงหน้า ถึง ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และถึง สง่า ราศี ที่ จะมา
ภายหลัง 12 ก็ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่านั ้นทราบว่า ที่เขาเหล่านั ้นได้
ปรนนิ บัติในเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้น ไม่ใช่สําหรับเขาเอง แต่สําหรับเราทัง้ หลาย บัดนี้ คน
เหล่านั ้ นที ่ ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านทัง้ หลาย ก็ได้ กล ่าวสิง่ เหล่า นั ้น แก่ ท่านแล้ว
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ที่ ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็น สิง่ ซึ่ง พวกทูต สวรรค์
ปรารถนาจะได้ดู
10

คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์

เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัว เตรียมใจของท่านไว้ให้ ดี และจงข่ม ใจ ตัง้
ความหวัง ให้ เต็ม เปี่ ยมในพระคุณ ซึ่ง จะทรงโปรดประทานแก่ ท่านเมื่อ พระเยซู คริสต์
จะทรงสําแดงพระองค์ 14 ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหา
อย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน 15 แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทัง้
หลายนั ้นบริสุทธิฉั
์ นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิใ์ นบรรดาการประพฤติทุกอย่าง
16
ด้วยฉั นนั ้น ดังที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็น
ผู้บริสุทธิ�
์ 17 และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระ
ทํา ของเขาโดยไม่ เห็น แก่ หน ้า คนใดเลย จงประพฤติ ตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลา
ที่ ท่านอยู่ ในโลกนี้ 18 ท่านรู ว่
้ า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติ
อันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รบ
ั เป็นประเพณี ต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิง่
ที่ เสื่อมสลายได้ เช่น เงิน และทอง 19 แต่ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิตอ ั นม ี ราคามากของพระ
คริสต์ ดัง เลือดลูก แกะที่ ปราศจากตําหนิ หรือ จุด ด่างพร้อย 20 แท้ จร ิง พระเจ้า ได้ ทรง
ดําริพระคริสต์ นั้น ไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ ทรงให้ พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ ในวาระ
สุดท้ายนี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 21 เพราะพระคริสต์ ท่านจึง เชื่อ ในพระเจ้า ผู้ ทรงบันดาล
พระคริสต์ให้ฟื้ นจากความตาย และทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อ
และความหวังใจของท่านดํารงอยู่ในพระเจ้า 22 ที่ท่านทัง้ หลายได้ชาํ ระจิตใจของท่าน
ให้บริสุทธิแล้
์ ว ด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่าง
จริงใจ ท่านทัง้ หลายจงรักกันให้มากด้วยนํ้าใสใจจริง 23 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายได้บังเกิด
ใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่ อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู เปื่
้ อยเน่า คือด้วยพระวจนะของ
24
พระเจ้า อัน ทรงชีวต
ิ และดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เสมือน
ต้น หญ้า และบรรดาสง่า ราศี ของมนุษย์ ก็ เป็น เสมือนดอกหญ้า ต้น หญ้า เหีย
่ วแห้ง ไป
25
และดอกก็ รว่ งโรยไป แต่ พระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้ายัง่ ยืนอยู่เป็นนิ ตย์� พระ
วจนะนั ้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทัง้ หลายทราบแล้ว
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ท่านทัง้ หลายจงละการปองร้ายทัง้ ปวง บรรดาการอุบาย การหน้าซื่อใจ
คด ความริษยา และคําพูดส่อเสียดทัง้ หลาย 2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนา
นํ้านมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทําให้ท่านทัง้ หลายเติบโตขึ้น 3 หากว่าท่านได้ชิ
มดูรู แล
้ ้วว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุ ณา 4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมา
ถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้ และ
ทรงค่าอันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ

5 และท่านทัง
้ หลายก็เสมือนศิลาที่มีชว
ิ
ี ต

ที่กําลังก่อขึ้นเป็นพระนิ เวศฝ่ายวิญญาณ
เป็น ปุ โรหิตบริสุทธิ์ เพื่อ ถวายสักการบูชาฝ่ายจิต วิญญาณ ที่ ชอบพระทัย ของพระเจ้า
โดยทางพระเยซู คริสต์ 6 เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีรด้
์ วยว่า ‘ดูเถิด เราวางศิ ลาก
้อนหนึ่ ง ลงในศิ โยน เป็น ศิ ลาม ุม เอกที่ ทรงเลือกแล้ว และเป็น ศิลาที่ มี ค่า อัน ประเสริฐ
และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นกจ
็ ะไม่ได้รับความอับอาย� 7 เหตุฉะนั ้นพระองค์ทรงมีค่า
อันประเสริฐสําหรับท่านทัง้ หลายที่เชื่อ แต่สําหรับคนทัง้ หลายที่ไม่เชื่อฟังนั ้น ‘ศิลาซึ่ง
ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว� 8 และ ‘เป็นศิลาที่ทําให้สะดุด
และเป็นก้อนหินทีทํ
่ าให้ขัดเคืองใจ� ที่เขาสะดุดนั ้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตาม
ที่ เขาถูกกําหนดไว้เช่นนั ้นด้วย 9 แต่ ท่านทัง้ หลายเป็นชาติ ที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้แล้ว
เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ สําแดงพระบารมี ของพระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายให้ ออก
มาจากความมืด เข ้า ไปสู่ ความสว่างอัน มหัศจรรย์ ของพระองค์ 10 เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้
หลายหาเป็น ชนชาติ ไม่ แต่ บัดนี้ ท่านเป็น ชนชาติ ของพระเจ้า แล้ว เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้
หลายหาได้ รบ
ั พระกรุ ณาไม่ แต่ บัดนี้ ท่านได้ รบ
ั พระกรุ ณาแล้ว 11 พวกที่ รัก ข้าพเจ้า
วิงวอนท่านทัง้ หลายเหมือนท่านเป็น คนต่างด้าวและเป็น ผู้ สัญจร ให้ ท่านละเว้น จาก
ตัณหาของเนื้ อ หนั ง ซึ่ง ทําศึ กก ับ จิต วิญญาณ 12 จงให้การประพฤติ ของท่านทัง้ หลาย
เป็ นที ่ น่าน ับ ถือ ท่ามกลางคนต่างชาติ นั ้น เพื่อ ว่า ในข้อ ที่ เขาติ เตียนท่านว่า เป็น คนทํา
ชัวน
ั ้ เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะ
่ น
ทรงเยีย
่ มเยียนเขา
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
ท่านทัง้ หลายจงยอมฟัง การบังคับ บัญชาที่ มนุษย์ ตัง้ ไว้ ทุก อย่าง เพราะเห็น แก่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ว่า ผู้ นั้น เป็นกษั ตริย์ ผู้ มี อํานาจยิง่ 14 หรือ จะเป็น เจ้า เมืองผู้ ที่ ได้
รับคํา สัง่ จากกษั ตริย์ นั ้น ให้ ลงโทษผู้ กระทํา ชัว่ และยกย่องคนที่ ประพฤติ ดี 15 เพราะ
เป็น พระประสงค์ ของพระเจ้า ที่ จะให้ ท่านทัง้ หลายระงับ ความโง่ของคนโฉดเขลาให้
สงบด้วยการประพฤติ ดี 16 จงเป็น เหมือนคนที่ มี เสรีภาพ แต่ ท่านอย่า ใช้ เสรีภาพนั ้น
ให้ เป็ นที ่ ปกปิด ความชัว่ ไว้ แต่ จงใช้ เหมือนเป็น ทาสของพระเจ้า 17 จงให้ เกียรติ แก่
ทุก คน จงรัก บรรดาพี่ น้ อง จงยําเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติ แด่ กษั ตริย์ 18 ท่านทัง้
หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้ จงเชื่อ ฟัง นายของท่านด้วยความยําเกรงทุก อย่าง ไม่ใช่ เฉพาะ
นายที่ เป็น คนใจดี และสุภาพเท่านั ้น แต่ ทัง้ นายที่ รา้ ยด้วย 19 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใด เพราะ
เห็น แก่ ใจวินิจฉั ย ผิด ชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อ ความทุกข์ โศกเศร้า อย่า งอยุ
ติ ธรรม นี่ แหละเป็น ความชอบ 20 ด้วยว่า ถ้า ท่านทําการชัว่ แล ้ว ถูก เฆี่ยนเพราะการ
ชั ่วน น
ั ้ แม้ ท่านทนถูก เฆี่ยนด้วยอดกลัน
้ ใจ จะเป็ นที ่ สรรเสริญ อะไรแก่ ท่าน แต่ ว่า ถ้า
13
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ท่านทัง้ หลายกระทํา การดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลัน
้ ใจเพราะการดี นั ้น เช่น
นี้ แหละเป็นการชอบพระทัยพระเจ้า 21 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายถูกทรงเรียกไว้สําหรับเหตุ
การณ์ นั ้น เพราะว่า พระคริสต์ ได้ ทรงรับ ทนทุกข์ ทรมานเพื่อ เราทัง้ หลาย ให้ เป็น แบบ
อย่างแก่เรา เพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22 พระองค์ไม่ได้ทรงกระทํา
บาปเลย และไม่ ได้ พบอุบายในพระโอษฐ์ ของพระองค์ เลย 23 เมื่อ เขากล่าวคํา หยาบ
คายต่อ พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา หยาบคายเลย เมื่อ พระองค์
ทรงทนทุกข์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมาดร้าย แต่ ทรงมอบเรือ
่ งของพระองค์ ไว้แก่ พระเจ้า
24
ผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม พระองค์ เองได้ ทรงรับ แบกบาปของเราไว้ ในพระ
กายของพระองค์ที่ต้นไม้นั ้น เพื่อว่าเราทัง้ หลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ดําเนิ นชีวต
ิ
ตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจึง ได้ รบ
ั การรักษาให้
หาย 25 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นเหมือนแกะที่ พลัดฝูงไป แต่ บัดนี้ ได้ กลับมาหาพระ
ผู้เลี้ยง และศิษยาภิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายแล้ว

3

การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา
ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่ เป็น ภรรยาก็ เช่น กัน จงเชื่อ ฟัง สามี ของท่าน เพื่อ ว่า แม้ สามี
บางคนจะไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ แต่ ความประพฤติ ของภรรยาก็ อาจจะจูงใจเขาได้ ด้วย
โดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั ้น 2 คือเมื่อเขาเห็นการประพฤติอน
ั บริสุทธิ์ของท่านทัง้ หลาย
3
ผู้ เป็น ภรรยาประกอบกับ ความยําเกรง การประดับ กายของท่านนั ้น อย่า ให้เป็นการ
ประดับ ภายนอก คือ การถัก ผม ประดั บด ้วยเครือ
่ งทองคํา และนุ่ง ห่ม เสื้อผ้า สวยงาม
4 แต่ จงให้ เป็ น อย่างคนที่ ซ่อนไว้ ในจิตใจ ด้วยสิง
่ งประดับ
่ ที่ ไม่รู ้เสื่อมสลาย คือ เครือ
แห่งจิตใจที่ ออ
่ นสุภาพและสงบเสงียม
่
ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ มี ค่า มากในสายพระเนตรพระเจ้า
5 บรรดาสตรีบริสุทธิในครั
ง้ โบราณนั ้น เช่ นก ัน ผู้ ซึ่ง วางใจในพระเจ้า ก็ได้ ประดับ กาย
์
เช่นกันและเชื่อฟังสามีของตน 6 เช่นนางซาราห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านาย
ถ้าท่านทัง้ หลายประพฤติดี และไม่มีความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิง่ ใด ท่านก็เป็นลูก
หลานของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่ เป็น สามี ก็ เหมือนกัน จงอยู่ กิ นก ับ ภรรยาโดยใช้
ความรู ้ จงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่ งเป็นภาชนะที่ออ
่ นแอกว่า และเหมือนเป็นคู่
รับมรดกพระคุณแห่งชีวตด
ิ ้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขัดขวางคําอธิษฐานของ
ท่าน
1

จงใฝ่ใจประพฤติการดี
ในที่สุด นี้ ท่านทัง้ หลายจงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน เห ็ นอกเห็นใจกัน รักก ัน ฉั น พี่
น้ อง มี จิ ตใจอ่อนโยน มี ใจสุ ภาพ 9 อย่า ทําการร้ายตอบแทนการร้าย อย่า ด่า ตอบการ
ด่า แต่ ตรงกัน ข้ามจงอวยพรแก่ เขา โดยรู อยู
้ ่ ว่า พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านกระทํา เช่น
10
นั ้น เพื่อ ท่านจะได้ รบ
ั พระพรเป็น มรดก เพราะว่า ‘ผู้ ที่ จะรักชีวต
ิ และปรารถนาที่ จะ
เห็ นว ันดี ก็ ให้ ผู้ นั ้น บังคับ ลิน
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริม ฝีปากไม่ พู ดเป็ นอ ุ บาย
ล่อลวง 11 ให้เขาละความชัว่ และกระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ นตาม
นั ้น 12 เพราะว่า พระเนตรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเฝ้า ดู คนชอบธรรม และพระกร
รณของพระองค์ทรงสดับฟังคําอธิษฐานของเขา แต่พระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ � 13 ถ้า ท่านทัง้ หลายใฝ่ใจประพฤติ ความดี
ใครผู้ใดจะทําร้ายท่านได้ 14 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุการชอบธรรม
ท่านก็ เป็นสุข อย่า กลัว คํา ขู่ ของเขา และอย่า คิด วิตกไปเลย 15 แต่ ในใจของท่าน จง
8
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เคารพนั บถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อ
ท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ ด้วยเหตุผลประการ
ใด แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยําเกรง 16 มี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบอัน ดี
เพื่อในข้อความที่ เขาทัง้ หลายได้ พู ดใส่ รา้ ยท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติ ชัว่ เขาที่ ใส่ ร้าย
การประพฤติดี ของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอาย 17 เพราะว่า การได้ รบ
ั ความ
ทุกข์ เพราะทําความดี ถ้า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ดี กว่า จะต้องทนอยู่ เพราะการ
ประพฤติชัว่
พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วญ
ิ ญาณในที่คุมขัง
ด้วยว่า พระคริสต์ เช่ นก ั นก ็ ได้ ทนทุกข์ ครัง้ เดียวเท่านั ้น เพราะความผิด บาป คือ
พระองค์ ผู้ ชอบธรรมเพื่อ ผู้ ไม่ ชอบธรรม เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงนํา เราทัง้ หลายไปถึง
พระเจ้า ฝ่ายเนื้ อ หนั ง พระองค์ ก็ ทรงสิน
้ พระชนม์ แต่ ทรงมี ชี วิต ขึ้น โดยพระวิญญาณ
19 และโดยพระวิญญาณเช่ นก ัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไปประกาศแก่ วิญญาณที่ ติ ดคุก
อยู่ 20 ซึ่ง แต่ ก่อนไม่ ได้ เชื่อ ฟัง คราวเมื่อ พระเจ้า ทรงโปรดงดโทษไว้ นาน คือ ครัง้ โน
อาห์ เมื่อ กําลัง จัดแจงต่อ นาวา ในนาวานั ้น ได้ รอดจากนํ้า น้ อยคน คือ แปดคน 21 เช่น
เดียวกัน บัดนี้ พิธี บัพ ติศ มาก็ เป็น ภาพที่ รอดแก่ เราทัง้ หลาย (ไม่ใช่ ด้วยชําระราคี แห่
งเนื้ อ หนั ง แต่ โดยให้ มี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบอัน ดี จําเพาะพระเจ้า� โดยซึ่ง พระเยซู
คริสต์ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มาจากตาย 22 พระองค์ ได้ เสด็จ เข้า ในสวรรค์ แล้ว และสถิต อยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผูมี
้ อํานาจและผูมี
้ ฤทธิเดชทั
ง้ หลาย
์
ทรงมอบไว้ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว
18

4
หน้าที่ของคริสเตียน
โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานในเนื้ อหนั งเพื่อเราทัง้ หลายแล้ว
ท่านทัง้ หลายก็ จงมี ความคิ ดอย ่างเดียวกัน ไว้ เป็น เครือ
่ งอาวุธ ด้วย เพราะว่า ผู้ ที่ ได้
2
ทนทุกข์ ทรมานในเนื้ อ หนั งก ็ ไม่ สัมพันธ์ กับ บาปแล้ว เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ที่
ยัง เหลือ อยู่ ในเนื้ อ หนั ง ตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า
3 ด้วยว่าเวลาที่ผ่านไปในชีวต
ิ ของเราแล้วนน
ั ้ น่าจะเพียงพอสําหรับการกระทําสิง่ ที่คน
ต่างชาติ ชอบกระทํา คราวเมื่อ เราได้ ดําเนิ น ตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอัน ชัว่
เมาเหล้าองุน
่ เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกันอย่างหรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้รู ป
เคารพอัน เป็ นที ่ น่า เกลียด 4 เขาประหลาดใจที่ บัดนี้ ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ประพฤติ เหลว
ไหลมากเหมือนอย่างเขา เขาก็กล่าวร้ายท่าน 5 คนเหล่านั ้นจะต้องให้การแก่พระองค์
ผูพร
้ อ
้ มแล้วทจ
ี่ ะทรงพิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 6 ด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐจึง
ได้ ประกาศแม้ แก่ คนที ่ ตายไปแล้ว เพื่อ เขาจะได้ ถู กพิพากษาตามอย่างมนุษย์ ในเนื้ อ
หนั ง แต่ มี ชี วิตอยู่ ตามอย่างพระเจ้า ฝ่ายจิต วิญญาณ 7 แต่ สิ ่ง ทัง้ ปวงใกล้ จะถึง วาระ
ที่สุด แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงสําแดงกิรย
ิ าเสงีย
่ มเจียมตัว และจงเฝ้า ระวัง ใน
การอธิษฐาน 8 ยิง่ กว่า อะไรทัง้ หมดก็ จงรัก ซึ่ งก ัน และกัน ให้ มาก ด้วยว่า ความรั กก ็
ปกปิดความผิดไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันโดยไม่บ่น
10 ตามซึ่ง ทุก คนได้ รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ ให้ เจ ือ จานของประทานนั ้น แก่ กัน และกัน
เหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อน
ั ดีสําหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดจะกล่าว
สัง่ สอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรับการปรนนิ บัติ ก็ให้ปรนนิ บัติ
1 ฉะนั ้น
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ตามกําลัง ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดประทานนั ้น เพื่อ ว่า พระเจ้า จะทรงได้ รบ
ั เกียรติ ในการ
ทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ การสรรเสริญและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่ พระองค์ ตลอด
ไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ
ท่าน ที่ รัก อย่า ประหลาด ใจ ที่ ท่าน ต้อง ได้ รับ ความ ทุกข์ ยาก อย่าง แสน สาหัส
เป็นการ ลองใจ เหมือน หนึ่ ง ว่า เหตุ การณ์ อัน ประหลาด ได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน 13 แต่ ว่า
ท่านทัง้ หลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์
เพื่อ ว่า เมื่อ สง่า ราศี ของพระองค์ ปรากฏขึ้น ท่านทัง้ หลายก็ จะได้ ชื่นชมยินดี เป็ นอ ัน
มาก ด้วย 14 ถ้า ท่าน ถู กด ่า ว่า เพราะ พระนาม ของ พระ คริสต์ ท่าน ก็ เป็นสุข ด้วย ว่า
พระวิญญาณแห่ง สง่า ราศี และของพระเจ้า ทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน ฝ่ายเขาก็ กล ่าวร้าย
พระองค์ แต่ ฝ่ายท่านก็ ถวายเกียรติยศแด่ พระองค์ 15 แต่ ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่าน
ได้ รบ
ั โทษฐานเป็น ฆาตกร หรือ เป็น ขโมย หรือ เป็น คนทําร้าย หรือ เป็น คนที่ เท ี่ยวยุ่ งก
ับ ธุระของคนอื่น 16 แต่ ถ้า ผู้ ใดถูก การร้ายเพราะเป็ นคร ิส เตียน ก็ อย่า ให้ผู้ นั ้ นม ี ความ
ละอายเลย แต่ ให้เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า เพราะเหตุ นั ้น 17 ด้วยว่าถึง เวลาแล้
วท ี่ การพิพากษาจะต้องเริม
่ ตัง้ ต้ นที ่ ครอบครัว ของพระเจ้า และถ้า การพิพากษานั ้น
เริม
่ ต้นที่พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั ้ นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้า
จะเป็น อย่างไร 18 และถ้า คนชอบธรรมจะรอดพ้น ไปได้ อย่างยากเย็น แล้ว คนอธรรม
และคนบาปจะไปอยู่ ที่ไหน 19 เหตุ ฉะนั ้น ให้ คนทัง้ หลายที่ ทนความทุกข์ ยากตามพ
ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า ฝาก จิต วิญญาณ ของ ตน ไว้ กับ พระองค์ ด้วย การ ประพฤติ ดี
เหมือนหนึ่ งฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อ
12

5
จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ตัก เตือนบรรดาผู้ ปกครองในพวกท่านทัง้ หลาย ในฐานะที่ ข้าพเจ้า ก็
เป็นผูป
้ กครองคนหนึ่ งเช่นกัน และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และ
มี ส่วนที่ จะรับ สง่า ราศี อน
ั จะมาปรากฏภายหลั งด ้วย 2 จงเลี้ยงฝูง แกะของพระเจ้า ที่
อยู่กั บท ่าน จงเอาใจใส่ ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืน ใจ แต่ ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการ
เห็น แก่ ทรัพย์ สิ ่ง ของอัน เป็น มลทิน แต่ ด้วยใจพร้อม 3 และไม่ ใช่ เหมือนเป็น เจ้า นาย
ที่ ข่มขี่ ผู้ สืบทอดของพระเจ้า แต่ เป็น แบบอย่างแก่ ฝูง แกะนั ้น 4 และเมื่อ พระผู้ เลี้ยง
ใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้ หลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศี ที่ร่วงโรยไม่ได้เลย 5 ใน
ทํานองเดียวกัน ท่านที่ ออ
่ นอาวุโส ก็ จงยอมตามผู้อาวุโส อันที ่จริงให้ท่านทุกคนคาด
เอวไว้ ด้วยความถ่อมใจในการปฏิ บั ติ ต่ อก ัน และกัน ด้วยว่า พระเจ้า ทรงต่อสู้ คนเห
ล่านั ้ นที ่ ถือตัว จองหอง แต่ พระองค์ ทรงประทานพระคุณ แก่ คนทัง้ หลายที่ ถ่อมใจลง
6 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง
้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้ พระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระเจ้า เพื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงยกท่านขึ้น เมื่อ ถึง เวลาอัน ควร 7 จงละบรรดาความกระวนกระวาย
ของท่านไว้กับ พระองค์ เพราะว่า พระองค์ ทรงห่วงใยท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้ หลายจง
เป็น คนใจหนั ก แน่ น จงระวัง ระไวให้ ดี ด้วยว่า ศั ตรู ของท่าน คือ พญามาร วนเวียนอยู่
รอบๆดุจ สิงโตคําราม เท ี่ยวไปเสาะหาคนที่ มัน จะกั ดก ิน ได้ 9 จงต่อ สู้ กับ ศั ตรู นั ้น ด้วย
ตัง้ ใจมัน
่ คงในความเชื่อ โดยรู ้อยู่ ว่า ความยากลํา บากอย่างนั ้ นก ็ มี แก่ พวกพี่ น้องทัง้
หลายของท่านที่ อยู่ ในโลกเช่น เดียวกัน 10 และพระเจ้า แห่ง บรรดาพระคุณ ทัง้ ปวง ผู้
ได้ทรงเรียกให้เราทัง้ หลายเข้าในสง่าราศีนิ รน
ั ดร์ของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ ครัน
้
1
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ท่านทัง้ หลายทนทุกข์อยูหน
่ ่อยหนึ่ งแล้ว พระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายถึงที่
สําเร็จ ให้ตั ้งมน
ั ่ คง ให้ท่านมี กําลังมากขึ้น และทรงให้ท่านมี พ้น
ื ฐานมัน
่ คง 11 ขอสง่า
12
ราศี และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด่ พระองค์ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอเมน ข้าพเจ้า ได้ เข
ียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทัง้ หลายผ่านทางสิ ลวานั ส ซึ่ง ข้าพเจ้าถือว่าเป็น พี่น้องที่ สัตย์
ซื่อคนหนึ่ ง เมื่อเตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณนั ้นเป็นพระคุณที่
แท้ จร ิง ของพระเจ้า ซึ่ง ท่านทัง้ หลายก็ ยน
ื หยัดอย ู่ ในพระคุณ นั ้น 13 คริสตจักรที่ เมือง
บาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกับท่านทัง้ หลาย ฝากความคิดถึงมายังท่าน และ
มาระโกบุตรชายของข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย 14 จงทักทายกัน ด้วย
ธรรมเนี ยมจุบ อัน แสดงความรัก ต่ อก ัน ขอสันติสุข ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายที่ อยู่ ใน
พระเยซูคริสต์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซีโมนเปโตรได้ ลงนามว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ท่านพูดถึงจดหมายฉบับ
แรก ของ ท่าน และ ขอ ให้ ผู้ อ่าน ทัง้ หลาย ระ ลึก ว่า เป โตร ได้ อยู่ กับ พระ เยซู ใน ตอน ที่
พระองค์ ได้ ทรงจําแลงพระกาย (1:16-18) จดหมายฉบั บน ี้ เข ียนถึง พวกคริสเตียน
ที่ อยู่ ใน แคว้น เอเชีย น้ อย ใน ช่วง ที่ เป โตร คิด ว่า อีก ไม่ นาน ท่าน จะ ต้อง ตาย (1:14)
จดหมายฉบั บน ี้ เป็น ฉบับ สุด ท้ายของเปโตร และมี คํา แนะนํา และคํา สัง่ สอนสุดท้าย
สําหรับเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ของท่าน เปโตรขอให้เขามี ความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความ
หวังและขอให้เขาเจริญขึ้นในพระคุณ เราเชื่อว่าจดหมายทัง้ 2 ฉบับนี้ได้เขียนจากกรุ ง
บาบิโลน ที่ซึ่งเปโตรได้ประกาศพระคริสต์กับพวกยิวที่ยงั อยู่ที่นั ่นคือพวกที่ยงั ไม่ได้กล
ับมาจากการเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน หลังจากกิจการ 15:7 พระคัมภีรไม่
์ ได้บอกว่าเป
โตรได้กลับมากรุ งเยรู ซาเล็มอีกเลย ไม่มีบันทึกที่น่าเชื่อถือได้ว่า เปโตรตายที่ไหนหรือ
อย่างไร จดหมายฉบับนี้พูดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทําลายในยุคสุดท้าย
จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่
ผู้รบ
ั ใช้และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เรียน ท่านทัง้ หลายที่ ได้ รับ
ความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกั นกับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระ
เยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทัง้ หลาย 2 ขอพระคุณ และสันติสุข จงเพิม
่ พูน แก่
3
ท่านทัง้ หลาย โดยรู จ
้ ักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเห็นแล้วว
่าฤทธิเ์ ดชอันศักดิสิ
ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็น
์ ทธิของพระองค์
์
อย่างพระเจ้า โดยรู จ
้ ักพระองค์ผูได้
้ ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม 4 ด้วยเหตุ
เหล่า นี้ พระองค์ จึง ได้ ทรงประทานพระสัญญาอัน ประเสริฐ และใหญ่ ยงิ่ แก่ เรา เพื่อ ว่า
ด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทัง้ หลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยูในโลกนี
่
้ เพราะ
ตัณหา และจะได้ รบ
ั ส่วนในสภาพของพระองค์ 5 เพราะเหตุ นี้ เองท่านจงอุตส่าห์ จน
สุดกําลังที่ จะเอาคุณธรรมเพิม
่ ความเชื่อ เอาความรู เ้ พิม
่ คุณธรรม 6 เอาความเหนี่ ยว
รัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความเหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่ เป็นอย่างพระเจ้า
เพิม
่ ้ องเพิม
่ ความอดทน 7 เอาความรักฉั นพีน
่ การที่เป็นอย่างพระเจ้า และเอาความรัก
คนทัว่ ไปเพิม
่ ความรักฉั นพี่น้ อง 8 เพราะถ้ามีใจอย่างนั ้นอยูใ่ นท่านทัง้ หลายพร้อมบริบู
รณ ์ แล้ว ก็ จะกระทํา ให้ท่านไม่ เก ียจคร้านหรือ ไร้ผลในความรู แห่
้ งพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ขาดสิง่ เหล่า นี้ ก็ เป็น คนตาบอดตาสัน
้ และลืม
10
ไปว่าตนได้ รบ
ั การชําระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั ้นเสียแล้ว เพราะฉะนั ้น พี่น้ อง
ทัง้ หลาย จงยิงอ
่ ุตส่าห์กระทําตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียก และทรงเลือกท่าน
ไว้แล ้ วน น
ั ้ เพราะว่า ถ้า ท่านประพฤติ เช่น นั ้น ท่านจะไม่ สะดุ ดล ้ม เลย 11 ด้วยว่า อย่าง
นั ้นท่านทัง้ หลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ ที่จะเข้าในอาณาจักรนริ น
ั ดร์ของพระเยซูคริสต์องค์
12
พระผูเ้ ป็นเจ้า และพระผูช
้ ว
้ ละตังม
้ น
ั่
่ ยให้รอดของเรา เหตุฉะนั ้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู แ
คงอยู่ในความจริงที่ท่านรับแล้วนันก
้ ็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทัง้ หลาย
เสมอให้ระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ 13 ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยูใ่ นพลับพลานี้ ข้าพเจ้าเห็น
สมควรที่ จะเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้ 14 เพราะข้าพเจ้ารู ว่
้ า อี
1 ซี โมนเปโตร
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กไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิง้ พลับพลาของข้าพเจ้าไป ดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร

15 ยิง
่ กว่านั ้นข้าพเจ้าจะอุตส่าห์กระทําให้ท่านทัง้ หลายระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ เสมอเมื่อ

ข้าพเจ้า ตายแล้ว 16 เพราะว่า เมื่อ เราได้ สําแดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึง ฤทธิเ์ ดชของ
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และการที่ พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น เราไม่ ได้
คล้อยตามนิ ยายที่ เขาคิด แต่ง ไว้ ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่ เราได้ เห ็ นอานุ ภาพของ
พระองค์ ด้วยตาของเราเอง 17 เพราะว่า คราวเมื่อ พระองค์ ได้ ทรงรับ เกียรติ และสง่า
ราศี จากพระเจ้า พระบิดา เมื่อ พระสุรเสียงจากสง่า ราศี อน
ั ยิง่ ใหญ่ ได้ มาถึง พระองค์
ตรัสแก่พระองค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้ มาก� 18 และเรา
ก็ ได้ ยิน พระสุรเสียงนี้ มาจากสวรรค์ ในครัง้ ที่ เราได้ อยู่ กับ พระองค์ ที่ ภู เขาอัน บริสุทธิ
์ นั ้น 19 และเรามี คํา พยากรณ์ ที่ แน่ นอนยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก จะเป็นการดี ถ้า ท่านทัง้ หลาย
จะถือ ตามคํา นั ้น เสมือนแสงประทีป ที่ ส่องสว่างในที่ มืด จนกว่า แสงอรุ ณ จะขึ้น และ
ดาวประจํา รุ ง่ จะผุด ขึ้น ในใจของท่านทัง้ หลาย 20 จงรู ้ข้อน ี้ ก่อน คือ ว่า คํา พยากรณ์ ทุ
กคําที่ จารึกไว้ในพระคัมภีรแล้
์ ว ไม่มีใครตีความได้ ตามลําพังใจของตนเอง 21 ด้วยว่า
คํา พยากรณ์ ในอดี ตน น
ั ้ ไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของมนุษย์ แต่ พวกผู้ บริสุทธิ์ของ
พระเจ้าได้กล่าวคําตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา

2
ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง

แต่ ว่า ได้ มี ผู้ พยากรณ์ เท ็จ ท่ามกลางประชาชนทัง้ หลายด้วย เช่น เดีย วกั บท ี่ จะมี
อาจารย์เท ็จ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง จะแอบเอาลัทธิที่ ออกนอกลู่ นอกทางอัน จะ
นําไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วย และจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ และ
จะนํา ความพินาศอย่างฉั บ พลัน มาถึง ตนเอง 2 จะมี หลายคนประพฤติ ตามทางแห่ง
การสาปแช่ง ของเขา และเพราะคนเหล่า นั ้น เป็น เหตุ ทางแห่ง ความจริง จะถูก กล่าว
ร้าย 3 และด้วยความโลภเขาจะกล่าวคํา ตลบตะแลงเพื่อ ค้า กําไรจากท่านทัง้ หลาย
การลงโทษคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ถู กพิพากษานานมาแล้ว จะไม่ เนิ น ช้า และความหายนะ
ของเขาก็ จะไม่ หลับ ไหลไป 4 เพราะว่า ถ้า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงยกเว้น พวกทูต สวรรค์ ที่
ได้ ทําบาปนั ้น แต่ ได้ ทรงผลัก เขาลงไปสู่ นรก และได้ มัด เขาไว้ด้วยเครือ
่ งจองจํา แห่ง
ความมืด คุ มไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ได้ ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครัง้
โบราณ แต่ ได้ ทรงช่วยโนอาห์ ผู้ ประกาศความชอบธรรมกับ คนอื่ นอ ีก เจ็ด คนให้ รอด
เมื่อ คราวที่ พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้ น้ํา ท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้ ทรงลงโทษ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ คนต่อไป
ที่ จะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ ทรงช่วยโลทผู้ ชอบธรรมให้ รอด ผู้ มี ความทุกข์ ใหญ่ หลวง
เพราะการประพฤติ ลามกของคนชัว่ เหล่า นั ้น 8 (ด้วยว่า คนชอบธรรมนั ้น ซึ่ง ได้ อาศัย
อยู่ ในท่ามกลางเขาเหล่า นั ้น เมื่อ ท่านได้ เห ็น และได้ ยิน จิ ตใจที่ ชอบธรรมของท่านก็
เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันๆเพราะการประพฤติชว
ั ่ ของคนเหล่านั ้น� 9 องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบวิธีที่ จะช่วยคนที่ ตามทางของพระเจ้า ให้รอดพ้น จากการทดลองต่างๆ และ
ทรงทราบวิธที
ี ่จะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
1

สัญญลักษณ์ บางอย่างของผู้พยากรณ์ เท็จ

2 เปโตร 2:10

355

2 เปโตร 3:5

โดย เฉพาะ คน เห ล่านั ้ นที ่ ปล่อย ตัว ไป ตาม เนื้ อ หนั ง ใน ราคะ ตัณหา แห่ง ความ
โสโครก และหมิน
่ ประมาทผู้ ใหญ่ ที่ มี อํานาจ คนเหล่า นี้ ทะนงตนและประพฤติ ตาม
อําเภอ ใจ เขา ไม่ สะทก สะท้าน ที่ จะ กล่าว ประณาม ผู้ ที่ มี บรรดาศักดิ์ 11 แต่ ฝ่าย ทูต
สวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิ์ และ กําลัง มากกว่า ก็ หา ได้ กล ่าว ประณาม คน เหล่า นั ้น หน้า พระ
พักตร์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ 12 แต่ ว่า คนเหล่า นั ้น เป็น เหมือนสัตว์ เดียรัจฉานที่
ปราศจากความคิด เป็นสัตว์ที่ ทําตามสัญชาตญาณ เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า เขา
กล่าวประณามสิง่ ที่เขาไม่เข้าใจเลย เขาจะต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของตนเอง 13 และ
จะรับ บําเหน็ จ แห่ง การอธรรม เหมือนคนที่ ถือ การเสเพลเฮฮาในเวลากลางวัน เป็น
ความ เพลิดเพลิน เขา ด่าง พร้อย และ มลทิน และ ประพฤติ การ เสเพล เฮฮา ด้วย การ
หลอกลวงของตนเอง เมื่อ กําลั งก ิน เลี้ยงรวมกั บท ่า นทัง้ หลาย 14 ตาเขาเต็ม ไปด้วย
ความปรารถนาแห่ง การล่วงประเวณี และเขาหยุด กระทํา บาปไม่ ได้ เลย เขาวางกั บด
ัก คนที่ มี จิ ตใจไม่ มัน
่ คง เขามี ใจชิ นก ับ การโลภ เขาเป็น ลูก แห่ง ความสาปแช่ง 15 เขา
สละทิง้ ทางถูกต้อง หลงไปในทางผิด ดําเนิ นตามทางของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ ผู้ที่
ชอบบําเหน็ จ แห่งการอธรรม 16 แต่ บาลาอัมก็ ได้ ถู กติ เพราะการที่ เขาได้ กระทํา ความ
ชัว่ ช้า นั ้น ลาใบ้ ตั วน ั ้นพูด เป็น ภาษามนุษย์ และได้ ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่ ของศาสดา
17
พยากรณ์ คนนั ้น คนเหล่านี้ เป็นบ่อที่ไร้นํ้า เป็นเมฆที่ถูกพายุพัดไป ทรงเตรียมหมอก
แห่ง ความมืด ทึบ ไว้แล ้ว สําหรับ คนเหล่า นั ้น เป็น นิ ตย์ 18 เพราะว่า เขาพูด เย่อ หยิง่ อวด
ตัว และเขาใช้ความปรารถนาแห่งเนื้ อหนั งกับความกําหนั ด เพื่อจะล่อลวงคนทัง้ หลาย
ที่กําลังหนี ไปจากคนเหล่านั ้นที่หลงประพฤติผิด 19 เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั ้นพ้น
จากการเป็นทาส แต่ ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความหายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้
แก่สิง่ ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่ นั ้น
10

ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ
เพราะว่า ถ้า หลัง จากที่ เขาพ้น จากสรรพมลทิน ของโลกนี้ แล้ว ด้วยการที่ เขารู เก
้
ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้ รอด เขากลับ เกี่ยวข้องและ
พ่ายแพ้แก่การชัวน
้ ีก บัน
้ ปลายของเขาก็กลับชัว่ ร้ายยิง่ กว่าตอนต้น 21 เพราะว่าถ้า
่ ันอ
เขาไม่ ได้ รู จั
้ ก ทางชอบธรรมนั ้น เสีย เลยก็ ยงั จะดี กว่า ที่ เขาได้ รู แล้
้ ว แต่ กล ับ หัน หลัง ให้
พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขานั ้น 22 พฤติกรรมได้เกิดกับเขา
ตามสุภาษิ ตซึ่งเป็นความจริงว่า “สุนัขได้กลับกินสิง่ ที่มันสํารอกออกมาแล้ว และสุกร
ที่ได้ชําระล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก�
20

1 บัดนี้

3

พวกที่ รัก นี่ เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทัง้ หลาย และ
ในจดหมายทัง้ สองฉบับนน
ั ้ ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิ์ของท่านให้ระลึก 2 เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะได้ ใส่ ใจถ้อยคํา ทัง้ หลายที่ พวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ ได้ กล ่าวไว้เมื่อ
ก่อน และคํา บัญชาของเราทัง้ หลายพวกอัครสาวกขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้
ช่วยให้รอด
คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา
จงรู ้ ข้อน ี้ ก่อน คือ ในวัน สุดท้ายคนที่ ชอบเยาะเย้ย จะเกิด ขึ้น และดําเนิ น ตามใจ
ปรารถนาชัว่ ของตน 4 และจะถามว่า “คําที่ทรงสัญญาไว้วา่ พระองค์จะเสด็จมานั ้นอยู่
ที่ไหน เพราะว่าตัง้ แต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทัง้ ปวงก็เป็นอยูเหมื
่
อนที่ได้เป็นอยู่
5
ตัง้ แต่เดิมทรงสร้างโลก� เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้ เสีย คือโดยคําตรัสของพระเจ้า
3
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ฟ้า สวรรค์ ได้ อุบัติ ขึ้น ตัง้ แต่ โบราณ และแผ่น ดิน โลกจึง ได้ บังเกิด ขึ้น แยกออกจากนํ้า
และท่ามกลางนํ้า 6 โดยเหตุ เหล่า นั ้น พระองค์ จึง ได้ ทรงบันดาลให้ น้ํา มาท่วมทําลาย
โลกที่ มี อยู่ ในเวลานั ้น 7 แต่ ว่า ท้องฟ้า อากาศและแผ่น ดิน โลกที่ อยู่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์
ทรงเก็บงํา ไว้โดยคํา ตรัสน น
ั ้ สําหรับให้ไฟเผา คือ เก็บ ไว้จนถึง วัน ทรงพิพากษาและวัน
พินาศแห่งบรรดาคนอธรรม 8 แต่พวกที่ รัก อย่าลืมข้อนี้ เสีย คือวันเดียวขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็ เป็นเหมือนกับวันเดียว 9 องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ได้ทรงเฉื่ อยช้าในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั ้น แต่พระองค์ได้
ทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ เพราะเห็น แก่ เราทัง้ หลายมาช้า นาน ไม่ ทรงประสงค์ ที่ จะให้ ผู้
หน่งึ ผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่ ว่าว ัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า นั ้น จะมาถึง เหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาใน
เวลากลางคืน และในวัน นั ้น ท้องฟ้า จะล่วงเสีย ไปด้วยเสียงที่ ดั งก ึ กก ้อง และโลกธาตุ
จะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า และแผ่นดินโลกกับการงานทัง้ ปวงที่มีอยูในนั
่
้น
11
จะต้องไหม้เสียสิน
้ ด้วย เมื่อเห็นแล้วว่าสิง่ ทัง้ ปวงจะต้องสลายไปหมดสิน
้ เช่นนี้ ท่าน
ทัง้ หลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวต
ิ ที่บริสุทธิและที
่เป็นอย่างพระเจ้า 12 คอยท่าและ
์
เร่งที่ จะให้วน
ั ของพระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และโลกธาตุ
จะละลายไปด้วยไฟอั นร ้อนยิง่ 13 แต่ ว่า ตามพระสัญญาของพระองค์ นั ้น เราจึง คอย
ท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14 เหตุฉะนั ้น
พวกที่ รัก เมื่อ ท่านทัง้ หลายยัง คอยสิง่ เหล่า นี้ อยู่ ท่านก็ จงอุตส่าห์ ให้ พระองค์ ทรงพบ
ท่านทัง้ หลายอยูเป็
่ นสุข ปราศจากมลทินและข้อตําหนิ 15 และจงถือว่า การที่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของเราทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ นานนั ้น เป็นการช่วยให้ รอด ดัง ที่ เปาโลน้ อง
ที่รก
ั ของเราได้ เข ียนจดหมายถึง ท่านทัง้ หลายด้วย ตามสติ ปัญญาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง
โปรดประทานแก่ท่านนั ้น 16 เหมือนในจดหมายของท่านทุกฉบับ ท่านได้กล่าวถึงเหตุ
การณ์ เหล่า นั ้น และในจดหมายนั ้ นม ี บางข้อ ที่ เข้าใจยาก ซึ่ง คนทัง้ หลายที่ ไม่ ได้ เรียน
รู และไม่
้
แน่ นอนมัน
่ คงนั ้น ได้ เปล ี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปล ี่ยนแปลงข้ ออ่น
ื ๆใน
พระคัมภีร ์ จึงเป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาศ 17 เพราะเหตุนั ้น พวกที่รัก เมื่อท่านทัง้ หลาย
รู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็จงระวังให้ดี เกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการผิด
ของคนชัว่ และท่านทัง้ หลายจะสูญเสียความหนั กแน่ นมัน
่ คงของท่าน 18 แต่ ขอท่าน
ทัง้ หลายจงเจริญ ขึ้น ในพระคุ ณ และในความรู เก
้ ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา สง่า ราศี จงมี แด่ พระองค์ ทัง้ ในปัจจุบัน นี้ และตลอด
ไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
10
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อว่าอัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ รวมทัง้ พวกบรรพบุ
รุ ษ ของคริสตจักรก็ มี ความเห็น พ้อ งกั นว ่า ยอห์น เป็น ผู้ เขียน และการใช้ ภาษาของจด
หมายฉบับนี้ก็เหมือนกับการใช้ภาษาในหนั งสือยอห์น จดหมายฉบับนี้อาจจะเขียนขึ้น
ประมาณปี ค�ศ� 85 หรือ 90 จากเมืองเอเฟซัส ซึ่ง เป็ นที ่ อาศัย ของยอห์น จดหมาย
ฉบั บน ี้ เน้ น ถึง ความรัก ของคริสเตียน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ พระบิดา และการ
ดําเนิ น ในความสว่าง จดหมายฉบั บน ี้ เตือนให้ เราระวัง เกี่ยวกับ วิญญาณเท็จ และให้
เราแน่ ใจเกี่ยวกับความรอดของเรา จดหมายฉบับนี้ ขอให้เรานําวิญญาณของคนบาป
มาถึงพระเจ้า ผู้ทรงประทานชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ให้ (5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
ซึ่ง ได้ ทรงเป็น อยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ซึ่ง เราทัง้ หลายได้ ยิน ซึ่ง เราได้ เห ็ นก ับตา ซึ่ง เรา
ิ 2 (และชี วิตน ัน
ได้ พิ นิ จด ู และจับ ต้องด้วยมือ ของเรา เก ี่ย วกับ พระวาทะแห่ง ชีวต
้ ได้
ปรากฏ และเราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์นั้นแก่ท่านทัง้ หลาย ชี
วิตนน
ั ้ ได้ดํารงอยูกั
่ บพระบิดา และได้ปรากฏแก่เราทัง้ หลาย�
1

การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซึ่งความยินดีอน
ั เต็มเปี่ ยม
เพื่อท่านทัง้ หลายจะ
ได้รว่ มสามัคคธ
ี รรมกับเรา แท้จริงเราทัง้ หลายก็รว่ มสามัคคธ
ี รรมกับพระบิดา และกับ
พระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ 4 และเราเขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านทัง้ หลาย
เพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ ยม
3 ซึ่ง เราได้ เห ็น และได้ยน
ิ นั ้นเราก็ ได้ ประกาศแก่ ท่านทัง้ หลาย

บาปที่ไม่ได้สารภาพและชําระเสียก็ขัดขวางการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
แล ้ วน ี่ เป็น ข้อความที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์ และประกาศแก่ ท่านทัง้ หลาย คือ ว่า
พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลย 6 ถ้าเราจะว่าเราร่วม
สามัคคธ
ี รรมกับพระองค์ และยังดําเนิ นอยูใ่ นความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ได้ดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามความจริง 7 แต่ถ้าเราดําเนิ นอยูใ่ นความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิต
ในความสว่าง เราก็ รว่ มสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซู คริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ ชําระเราทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้าเราทัง้ หลายจะ
ว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยูในเราเลย
่
5

พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บาปของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้น จากการอธรรมทัง้ สิน
้ 10 ถ้า เรากล่าวว่าเราไม่
ได้ ทําบาป ก็ เท่ ากับ ว่า เราทําให้ พระองค์ เป็น ผู้ ตรัสม ุสา และพระดํารัส ของพระองค์ ก็
มิได้อยูในเราทั
่
ง้ หลายเลย
9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

2

พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา
1 ลูก เล็กๆของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านทัง
้ หลาย เพื่อ ท่าน
จะได้ ไม่ ทําบาป และถ้า ผู้ ใดทําบาป เราก็ มี พระองค์ ผู้ ช่วยเหลือ สถิต อยู่ กับ พระบิดา
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คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงชอบธรรมนั ้น 2 และพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่
ตกกับเราทัง้ หลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่บาปของ
มนุษย์ทัง้ ปวงในโลกด้วย 3 เราจะมัน
่ ใจได้วา่ เรารู จ
้ ักพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเรารักษา
4
พระบัญญัติของพระองค์ คนใดที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู จ
้ ักพระองค์� แต่มิได้รักษาพระ
บัญญัติของพระองค์ คนนั ้นกเ็ ป็นคนพูดมุสา และความจริงไม่ได้อยูในคนนั
่
้นเลย 5 แต่
ผู้ ใดที่ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ความรัก ของพระเจ้า ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในคนนั ้น อย่าง
แท้ จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู ว
้ า่ เราอยู่ ในพระองค์ 6 ผู้ ใดกล่าวว่า
ตนอยู่ ในพระองค์ ผู้ นั ้ นก ็ ควรดําเนิ น ตามทางที่ พระองค์ ทรงดําเนิ น นั ้น ด้วย 7 พี่ น้ 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
่ แรก พระบัญญั ติ เก ่า นั ้น คือ พระดํารัส ซึ่ง ท่านทัง้
8
หลายได้ยน
ิ ตัง้ แต่ เริม
่ แรกแล้ว อีกนั ยหนึ่ ง ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติ ใหม่ถึงท่านทัง้
หลาย และข้อ ความนั ้ นก ็ เป็น ความจริง ทัง้ ฝ่ายพระองค์ และฝ่ายท่านทัง้ หลาย เพราะ
ว่า ความมืด นั ้น ล่วงไปแล้ว และบัดนี้ ความสว่างแท้ ก็ ส่องอยู่ 9 ผู้ ใดที่ กล ่าวว่า ตนอยู่
ในความสว่าง และยัง เกลียดชัง พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ในความมืด จนถึ งบ ัด นี้
10 ผู้ ที่ รัก พี่ น้องของตนก็ อยู่ ในความสว่าง และไม่ มี โอกาสที่ จะสะดุด สําหรับ ผู้ นั้น เลย
11 แต่ผู้ที่ เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืด และเดินในความมืด และไม่รู ว่
้ าตน
12
กําลังไปทางไหน เพราะว่าความมืดนั ้นได้ ทําให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้ว ลูกเล็กๆ
ทัง้ หลายเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะว่าบาปของท่านได้รบ
ั การอภัยแล้ว
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 13 ท่านทัง้ หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู จั
้ กก ับ พระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ท่านทัง้
หลายที่ เป็น คนหนุ่มๆ ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ ชย
ั ชนะ
แก่มารร้าย ท่านทัง้ หลายผู้เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้
หลายได้ รู ้จั กก ับ พระบิดา 14 ท่านทัง้ หลายที่ เป็น บิดา ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน
เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู ้ จั กก ับ พระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลาย
ที่ เป็น คนหนุ่มๆ ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายมี กําลัง มาก และ
พระวจนะของพระเจ้าดํารงอยูใ่ นท่านทัง้ หลาย และท่านได้ชย
ั ชนะแก่มารร้ายแล้ว
อย่ารักโลก
อย่า รัก โลกหรือ สิง่ ของในโลก ถ้า ผู้ ใดรัก โลก ความรัก ต่อ พระบิดาไม่ ได้ อยู่ ในผู้
นั ้น 16 เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้ อหนั ง และตัณหาของตา และ
ความเย่อหยิง่ ในชีวต
ิ ไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก 17 และโลกกับสิง่ ยัว่ ยวน
ของโลกกําลังผ่านพ้นไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
15

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 ว้ า่ บัดนี้ เป็น วาระสุดท้ายแล้ว 19 เขาเหล่า นั ้น ได้ ออกไปจากพวกเรา แต่
เขาเหล่านั ้ นก ็ ไม่ใช่ พวกเรา เพราะว่า ถ้า เขาเป็น พวกของเรา เขาจะอยู่ กับ เราต่อ ไป
แต่ เขาได้ ออกไปแล้ว ซึ่ งก ็เป็ นที ่ ปรากฏชัด แล้ วว ่า เขาเหล่า นั ้น หาใช่ พวกของเราทุก
คนไม่ 20 ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั การทรงเจิม จากพระองค์ ผู้ บริสุทธิ์แล้ว และท่านก็ รู ้ทุก
21
สิง่
ข้าพเจ้า เขียนมายัง ท่านทัง้ หลายมิ ใช่ เพราะท่านไม่ รู ้ความจริง แต่ เพราะท่าน
18
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ทัง้ หลายรู แล้
้ ว และรู ว
้ า่ คํา มุสาไม่ ได้ มาจากความจริง เลย 22 ใครเล่า เป็น ผู้ ที่ พู ดม ุสา
ไม่ใช่ ใครอื่น แต่ เป็น ผู้ ที่ ปฏิเสธว่า พระเยซู มิใช่ พระคริสต์ ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระบิดาและ
พระบุตร ผู้ นั ้น แหละเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ 23 ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระบุตร ผู้ นั ้ นก ็ ไม่มี
พระบิดา แต่ ผู้ ใดที่ รบ
ั พระบุตร ผู้ นั ้ นก ็ มี พระบิ ดาด ้วย 24 เหตุ ฉะนั ้น จงให้ ข้อความที่
ท่านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ ต้น นั ้น ดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด ถ้า ข้อความที่ ท่านได้ยน
ิ ตัง้ แต่ ต้น นั ้น
ดํา รงอยู่ กั บท ่าน ท่านจะตั ้งม ัน
่ คงอยู่ ในพระบุตรและในพระบิ ดาด ้วย 25 นี่ แหละเป็น
พระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เรา คือชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์นั ่นเอง 26 ข้าพเจ้าเขียน
27
ข้อความนี้ ถึงท่าน เกี่ยวกับคนเหล่านั ้นทีล
่ ่อลวงท่าน แต่การเจิมซึ่งท่านทัง้ หลายได้
รับจากพระองค์นั้นดํารงอยูก
่ ับท่าน และท่านไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทัง้ หลาย
เพราะว่าการเจิมนัน
้ สอนท่านให้รูทุ
้ กสิง่ และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนน
ั้
28
ได้สอนท่านทัง้ หลายมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงตังม
้ ัน
่ คงอยู่ในพระองค์อย่างนั ้น และ
บัดนี้ ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงดํารงอยู่ ในพระองค์ เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์ ทรงมาปรากฏ
เราทัง้ หลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจําเพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา
29 ถ้า ท่านทัง
้ หลายรู ว้ า่ พระองค์ ทรงเป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็ รู ว่
้ าทุกคนที่ ประพฤติ ตาม
ความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย

3
ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า

จงดู เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรัก แก่ เราทัง้ หลายเพียงไร ที่ เราจะได้
ชื่อ ว่า เป็น บุตรของพระเจ้า เหตุ ที่ โลกไม่ รู จั
้ ก เราทัง้ หลาย ก็ เพราะเขาไม่ รู จั
้ ก พระองค์
2 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า และยัง ไม่ ปรากฏว่า ต่อ ไป
เบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารูว้ า่ เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั ้น เราทัง้ หลายจะ
เป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยูนั
่ ้น 3 และ
ทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ ในพระองค์ ก็ย่อมชําระตนให้บริสุทธิเหมื
อนอย่างที่พระองค์
์
4
ทรงบริสุทธิ์ ผู้ใดที่ กระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็นสิง่
ที่ ละเมิด พระราชบัญญั ติ 5 ท่านทัง้ หลายก็ รู อ
้ ยู่ แล ้ วว ่า พระองค์ ได้ ทรงปรากฏเพื่อ นํา
บาปทัง้ หลายของเราไปเสีย และบาปในพระองค์ไม่มีเลย
1

จงระวัง “มนุษย์เก่า� ที่ยังคงทําบาปอยู่

6 คนใดที่ อาศัยอยู่ในพระองค์

คนนั ้นไม่กระทําบาป ผู้ใดที่ กระทําบาป ผู้นั ้นยังไม่ได้
เห ็ นพระองค์ และยัง ไม่ ได้ รู จั
้ ก พระองค์ 7 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย อย่า ให้ใครชักจูง ท่าน
ให้หลง ผู้ ที่ ประพฤติ การชอบธรรมก็ เป็น ผู้ ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ ทรงเป็น ผู้
ชอบธรรม 8 ผู้ที่ กระทําบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่าพญามารได้กระทําบาปตัง้ แต่
เริม
่ แรก พระบุตรของพระเจ้า ได้ เสด็จ มาปรากฏก็ เพราะเหตุ นี้ คือ เพื่อ ทรงทําลาย
กิจการของพญามารเสีย 9 ผู้ ใดบังเกิด จากพระเจ้า ผู้ นั ้น ไม่ กระทํา บาป เพราะเมล็ด
ของพระองค์ ดํารงอยู่ ในผู้ นั ้น และเขากระทํา บาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิด จากพระเจ้า
10 ดังนี้ แหละจึง เห็น ได้ วา
่ ผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้า และผู้ใดเป็นลูกของพญามาร คือ
ว่าผู้ใดที่มิได้ประพฤติตามความชอบธรรม และไม่รก
ั พี่น้องของตน ผู้นั ้นก็มิได้มาจาก
พระเจ้า
คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน

1 ยอห์น 3:11
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11 นี่ เป็ นคําสัง
่ สอนที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ มาตัง้ แต่เริม
่ แรก

คือให้เราทัง้ หลายรักซึ่งก
ันและกัน 12 อย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั ้น และได้ฆ่าน้ องชายของตนเอง
และเหตุ ใดเขาจึง ฆ่า น้ องชาย ก็ เพราะการกระทํา ของเขาชัว่ และการกระทํา ของน้ อง
ชายนั ้นชอบธรรม 13 พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้ เกลียด
ชังท่าน 14 เราทัง้ หลายรู ว่้ า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้ อง
ผูใดที
้
่ไม่รักพีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้นกย
็ งั อยูใ่ นความตาย 15 ผูใดเกลี
้
ยดชังพีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้
นก็เป็นฆาตกร และท่านทัง้ หลายก็รู แล
้ ้วว่า ไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรน
ั ดร์ดํารงอยู่
ในเขาเลย 16 ดังนี้ แหละเราจึงรู จ
้ ักความรักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอม
ปล่อยวางชีวต
ิ ของพระองค์ เพื่อ เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายก็ ควรจะปล่อยวางชีวต
ิ
ของเราเพื่อ พี่ น้ อง 17 แต่ ถ้า ผู้ ใดมี ทรัพย์สมบัติ ในโลกนี้ และเห็น พี่ น้องของตนขัดสน
และยังใจจืดใจดําไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้
18 ลูก เล็กๆทัง
้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า ให้ เรารักก ัน ด้วยคํา พูด และด้วยลิน
้ เท่านั ้น
แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริง
จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
และโดยเหตุ นี้ เราจึง รู ว้ า่ เราอยู่ฝ่ายความจริง และจะได้ ตัง้ ใจของเราให้แน่ว แน่
จําเพาะพระองค์ 20 เพราะถ้า ใจของเรากล่าวโทษตัว เรา พระเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ใจ
ของเรา และพระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ 21 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า ใจของเราไม่ ได้ กล ่าว
โทษเรา เราก็ มีความมัน
่ ใจจําเพาะพระเจ้า 22 และเราขอสิง่ ใดก็ตามเราก็ จะได้ สิ ่งนั ้น
จากพระองค์ เพราะเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบติ
ั สิ่งเหล่านั ้นซึ่งเป็นที่
23
พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ และนี่ เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือให้
เราทัง้ หลายเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักซึ่งก
ันและกัน ตามที่ พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราแล้ว 24 และทุกคนที่ รก
ั ษาพระบัญญั
ติ ของพระองค์ ก็ อยู่ ในพระองค์ และพระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น ด้วยเหตุ นี้ เราจึง
รู ว
้ า่ พระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในเราโดยพระวิญญาณซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่
เราแล้ว
19

4

จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย
ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย อย่า เชื่อ วิญญาณเสีย ทุกๆวิญญาณ แต่ จงพิ สู จน ์ วญ
ิ ญาณเห
ล่านั ้ นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามี ผู้พยากรณ์ เท็จเป็ นอันมากออกเที่ยวไปใน
โลก 2 โดยข้อ นี้ ท่านทัง้ หลายก็ จะรู จ
้ ัก พระวิญญาณของพระเจ้า คือ วิญญาณทัง้ ปวง
ที่ ยอมรับว่าพระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั ้ นก็มาจากพระเจ้า 3 และ
วิญญาณทัง้ ปวงที่ ไม่ยอมรับว่าพระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั ้ นก็ไม่
ได้ มาจากพระเจ้า วิญญาณนั ้น แหละเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ยิ
นว่าจะมา และบัดนี้ ก็อยูในโลกแล้
่
ว 4 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และ
ได้ชนะเขาเหล่านั ้น เพราะว่าพระองค์ผู้สถิตอยูใ่ นท่านทัง้ หลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่
ในโลก 5 เขาเหล่านั ้นเป็นฝ่ายโลก เหตุฉะนั ้นเขาจึงพูดตามโลก และโลกก็ฟังเขา 6 เรา
ทัง้ หลายเป็นฝ่ายพระเจ้า ผู้ที่รู จั
้ กพระเจ้าก็ฟังเรา และผู้ที่ไม่ได้อยูฝ่
่ ายพระเจ้าก็ไม่ฟัง
เรา ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึงรู จ
้ ักวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จ
1

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

1 ยอห์น 4:7
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7 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และ

ทุก คนที่ ร กก
ั ็ บังเกิด จากพระเจ้า และรู จ
้ ัก พระเจ้า 8 ผู้ ที่ ไม่ รักก ็ ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า เพราะ
ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 9 โดยข้อนี้ ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทัง้ หลายก็เป็ นที
่ ประจักษ์ แล้ว เพราะว่า พระเจ้า ทรงใช้ พระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่ บังเกิด มาให้
เสด็จ เข้า มาในโลก เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ดํารงชีวต
ิ โดยพระบุตรนั ้น 10 ในข้อ นี้ แหละ
เป็น ความรัก มิใช่ ที่ เรารัก พระเจ้า แต่ ที่ พระองค์ ทรงรัก เรา และทรงใช้ พระบุตรของ
พระองค์ ให้ เป็น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง้ หลาย เพราะบาปของเรา 11 ท่าน
ที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า พระเจ้า ทรงรัก เราทัง้ หลายเช่น นี้ เราก็ ควรจะรัก ซึ่ งก ัน และกัน ด้วย
12 ไม่มผู
ี ใดเคยเห็
้
นพระเจ้าไม่วา่ เวลาใด ถ้าเราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรง
13 ดังนี้ แหละเรา
สถิตอยูใ่ นเราทัง้ หลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์ อยูในเรา
่
ทัง้ หลายจึง รู ้ว่า เราอยู่ ในพระองค์ และพระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในเรา เพราะพระองค์ ได้
ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์ แก่ เรา 14 และเราทัง้ หลายได้ เห ็น และ
เป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรให้เสด็จมาเป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของโลก 15 ผู้
ใดยอมรับ ว่า พระเยซู ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้า 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 ในข้อ นี้ แหละความรัก ของเราจึง สมบู รณ ์ เพื่อ เราทัง้ หลาย
จะได้มีความกล้าในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทัง้ หลายก็เป็น
อย่างนั ้นในโลกนี้ 18 ในความรักนั ้นไม่มีความกลัว แต่ ความรักที่ สมบูรณ์ นั ้ นก็ได้ ขจัด
ความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทําให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่ มีความกลั วก็ยงั ไม่มีความ
รักที่สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลายรักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 20 ถ้าผู้ใดว่า
“ข้าพเจ้ารักพระเจ้า� และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่า
ผู้ ที่ ไม่ รัก พี่ น้องของตนที่ แลเห็น แล้ว เขาจะรัก พระเจ้า ที่ ไม่ เคยเห็น อย่างไรได้ 21 พระ
บัญญัตินี้ เราทัง้ หลายก็ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คนทีร่ ก
ั พระเจ้านั ้นรักพีน
่ ้ องของตน
ด้วย

5
ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก

1 ผู้ ใดเชื่อ ว่า พระเยซู ทรงเป็ น พระคริสต์

ผู้นั ้ นก็บังเกิดจากพระเจ้า และทุกคนที่รก
ั
พระองค์ ผู้ ทรงให้ กําเนิ ด นั ้ นก ็ รก
ั คนที่ บังเกิด จากพระองค์ ด้วย 2 เมื่อ เราทัง้ หลายรัก
พระเจ้าและได้รก
ั ษาพระบัญญัติของพระองค์ เราจึงรู ว้ า่ เรารักคนทัง้ หลายที่เป็นบุตร
3
ของพระเจ้า เพราะนี่ แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทัง้ หลายรักษาพระบัญญั
ติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นที่หนั กใจ 4 ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิด
จากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่ แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อ
ของเราทัง้ หลายนี่ เอง 5 ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า 6 นี่ แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยนํ้าและพระโลหิต คือพระเยซู คริสต์ ไม่ใช่
ด้วยนํ้า อย่างเดียว แต่ ด้วยนํ้า และพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็น พยานเพราะ
พระวิญญาณทรงเป็นความจริง 7 เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา
พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทัง้ สามนี้ เป็น องค์ เดียวกัน 8 มี พยาน
อยู่ สามพยานในแผ่น ดิน โลก คือ พระวิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สาม
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นี้ สอดคล้องกัน 9 ถ้า เรายัง รับ พยานหลัก ฐานของมนุษย์ พยานหลัก ฐานของพระเจ้า
ก็ ยิง่ ใหญ่ กว่า เพราะนี่ คือ พยานหลัก ฐานของพระเจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเป็น พยานถึง
พระบุตรของพระองค์ 10 ผู้ ที่ เชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า ก็ มี พยานอยู่ในตัว เอง ผู้ ที่ ไม่
เชื่อพระเจ้าก็ ได้ กระทําให้พระองค์ เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิได้ เชื่อพยานหลักฐานที่
พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
และพยานหลัก ฐานนั ้ นก ็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานชี วิตน ิ รน
ั ดร์แก่ เรา
12
ทัง้ หลาย และชีวตน
ิ มี
ี้ อยูในพระบุ
่
ตรของพระองค์ ผูที
้ ่มีพระบุตรก็มีชว
ิ ผูที
้ ่ไม่มพระ
ี
ี ต
13
บุตรของพระเจ้า ก็ ไม่มี ชีวต
ิ
ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นมาถึง ท่านทัง้ หลายที่
เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รูว่้ าท่านมีชีวิตนริ น
ั ดร์
14
และเพื่อท่านจะได้ เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า และนี่ คือความมัน
่ ใจที่
เรามี ต่อ พระองค์ คือ ถ้า เราทูล ขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ ของพระองค์ พระองค์ ก็ ทรง
โปรดฟังเรา 15 และถ้าเรารู ว่้ า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิง่ ใดๆ เราก็รู ว่้ า
เราได้รบ
ั ตามที่เราทูลขอจากพระองค์นั ้น 16 ถ้าผูใ้ ดเห็นพีน
่ ้ องของตนกระทําบาปอย่าง
หนึ่ ง อย่างใดที่ ไม่ นํา ไปสู่ ความตาย ผู้ นั ้น จงทูล ขอ และพระองค์ ก็ จะทรงประทานชีวต
ิ
แก่ผู้นั ้ นที่ได้กระทําบาปซึ่งไม่ได้นําไปสู่ความตาย บาปที่นําไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้า
มิได้ ว่าให้เขาอธิษฐานสําหรับบาปอย่างนั ้น 17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่ บาปที่
ไม่ ได้ นํา ไปสู่ ความตายก็ มี 18 เราทัง้ หลายรู ว่
้ า คนใดที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็ ไม่ กระทํา
บาป แต่ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ระวังรักษาตัว และมารร้ายนั ้นไม่แตะต้องเขาเลย
19 เราทัง
้ หลายรูว้ า่ เราเป็นของพระเจ้า และชาวโลกทัง้ สิน
่ อํานาจของความชัว่
้ ตกอยูใต้
20 และเราทัง
้ หลายรู ว
้ า่ พระบุตรของพระเจ้า เสด็จ มาแล้ว และได้ ทรงประทานความ
เข้าใจแก่เรา เพื่อให้เรารู จ
้ ักพระองค์ผู้เที่ยงแท้ และเราทัง้ หลายอยู่ในพระองค์ผู้เที่ยง
แท้นั ้น คืออยูใ่ นพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่ แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และ
เป็น ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 21 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงระวัง รักษาตัว ไว้ให้ พ้น จากรู ป เคารพ เอ
เมน
11
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จดหมายฉบั บน ี้ เป็น จดหมายส่วนตัว สัน
้ ๆจากอัครสาวกยอห์น ไปถึง “ท่านสุภาพ
สตรีที่ทรงเลือกสรรไว้� ฉบับทส
ี่ องนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้เรารูว้ า่ เราควรจะประพฤติอย่างไร
ต่อ ผู้ ที่ สอนเทียมเท็จ และมี คํา เตือนพิเศษว่า ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ คํา สอนในพระคัมภีร เก
์ ี่ย วกับ
พระเยซู คริสต์ ก็ ยัง ไม่ ได้ ความรอด และคนเหล่า นั ้น ไม่ ควรได้ รับ การต้อ นรั บอย ่าง
คริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก
เรียน มายังท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตร
ของเธอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่ องด้วยความจริงนั ้น และมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั ้น แต่คนทัง้
ปวงที่ ได้ รู ้จัก ความจริงก ็ร ักด ้วย 2 เพราะเห็น แก่ ความจริง ที่ อยู่ ในเราทัง้ หลาย และ
ซึ่ง จะดํารงอยู่กับ เราเป็น นิ ตย์ 3 ขอพระกรุ ณาธิคุณ พระเมตตาคุ ณ และสันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดา สถิตอยู่กับท่านทัง้
หลายในความจริงและในความรัก 4 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่ได้เห็นบุตรของ
ท่านดําเนิ นตามความจริง ตามที่ เราได้ รบ
ั พระบัญญัติ จากพระบิดา 5 และท่านสุภาพ
สตรี บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่าน มิใช่ เสมือนหนึ่ ง ว่า ข้าพเจ้า เขียนพระบัญญั ติ ใหม่ ให้
แก่ท่าน แต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มีมาแล้วตัง้ แต่เริม
่ แรก นั ่นก็คือให้เราทัง้ หลายรัก
6
ซึ่ งก ัน และกัน และความรัก นั ้ นก ็ คือ การที่ เราทัง้ หลายดําเนิ น ตามพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ นี่ เป็นพระบัญญัตินั ้นซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ฟังมาตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
1 ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง

อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่

7 เพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็ นอันมากออกเที่ยวไปในโลก

คือคนที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์
ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนนั ้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ 8 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อเราจะได้ ไม่สูญเสียสิง่ ที่ เราได้ กระทํามาแล้ว แต่ จะได้ รบ
ั
บําเหน็ จเต็มที่ 9 ผู้ใดละเมิดและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั ้นก็ไม่มีพระเจ้า
ผู้ ใดอยู่ ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ มี ทัง้ พระบิดาและพระบุตร 10 ถ้า ผู้ ใดมา
หาท่านและไม่ นําพระโอวาทนี้ มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่าขอพรให้เขาเลย
11 เพราะว่า ผู้ ที่ ขอพรให้ เขา ก็ เข ้า ส่วนในการกระทํา ชัว
่ ของเขานั ้น 12 ข้าพเจ้า ยั งม ี
ข้อความอีก หลายข้อ ที่ จะเขียนมาถึง ท่าน แต่ ก็ ไม่ อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ้า
หมึก ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า จะมาหาท่าน และสนทนากัน ต่อ หน้า เพื่อ ความปี ติ ยินดี ของ
เราจะได้เต็มเปี่ ยม 13 บรรดาบุตรของน้ องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความ
ระลึกถึงมายังท่าน เอเมน
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ฉบั บท ี่ สามนี้ เข ียนโดยอัครสาวกยอห์น ไปถึง กายอัส ซึ่ งม ี ช่อ
ื เสียงดี ในการต้อนรับ
แขก พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักรได้ เป็น พยานว่า ผู้ ที่ เข ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 นี้ เป็ นอ
ัค รสาวกยอห์น อาจารย์ เอซู เบียสเข้าใจว่า ยอห์น ได้ เข ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 หลัง จากที่
ท่านได้รบ
ั การปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ่งหลังจากที่ท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบั บน ี้ ได้ ยกย่องกายอัส สําหรับ การประพฤติ แบบคริสเตียนของเขาได้ เตือนเขาถึง
เรือ
่ งดิโอเตรเฟส (ซึ่งเป็นผู้สอนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น� และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ่ ง
ชื่อเดเมตริอส
ั
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก

1 ข้าพเจ้าผูปกครอง
้
เรียน กายอัสที่รัก ผูซึ
้ ่งข้าพเจ้ารักเนื่ องด้วยความจริงนั ้น 2 ท่าน

ที่ รัก ข้าพเจ้า ปรารถนามากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะให้ ท่านจําเริญ ขึ้น และมี สุขภาพดี เหมือน
อย่างที่จิตวิญญาณของท่านจําเริญอยู่นั ้น 3 เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่
เมื่อพวกพี่น้องได้มา และเป็นพยานถึงความจริงที่ อยู่ในตั วท่าน ตามที่ ท่านได้ดําเนิ น
ตามความจริง นั ้น 4 ไม่มี สิ ่ง ใดที่ จะทําให้ ข้าพเจ้า ยินดี ยงิ่ กว่า นี้ คือ ที่ ได้ ยิ นว ่า บุ ตรทัง้
หลายของข้าพเจ้าดําเนิ นตามความจริง
การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ใดแก่ พี่น้ องและแก่ คนแปลกถิน
่ ท่านก็ กระทํา อย่าง
สัตย์ ซื่อ 6 เขาเหล่า นั ้น ได้ เป็น พยานต่อ หน้า คริสตจักรถึง ความรัก ของท่าน ถ้า ท่าน
จะช่วยจัด ส่ง เขาเหล่า นั ้น ในการเดิน ทางของเขา ตามที่ สมควรตามแบบอย่างของ
พระเจ้า ท่านก็จะกระทําดี 7 เขาเหล่านั ้นได้ออกไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
และไม่ได้รับสิง่ ใดจากพวกต่างชาติเลย 8 ฉะนั ้นเราควรต้อนรับคนอย่างนั ้น เพื่อเราจะ
ได้เป็นผู้รว่ มงานกับความจริง
5 ท่านที่ รัก

คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส

9 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส ผูอยากจะเป็
้
นใหญ่เป็นโตท่ามกลาง

พวกเขาหาได้ รบ
ั รองเราไว้ไม่ 10 เหตุ ฉะนั ้นถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจําการกระทํา
ทัง้ หลายของเขา คือที่เขาพรํา่ กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคําประสงค์ร้าย และเท่านั ้นก็
ยัง ไม่ สาแก่ ใจ เขาเองไม่ ยอมรับ รองพี่ น้องเหล่า นั ้น และหนํา ซํ้า ยังก ี ดก ัน คนที่ ใคร่จะ
รับรองเขา และไล่ เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่ รัก อย่าเอาเยีย
่ งสิง่ ที่ ชัว่ แต่
จงเอาอย่างสิง่ ที่ดี ผู้ที่ทําดีก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
คําสรรเสริญสําหรับเดเมตริอส
ั

12 เดเมตริอส
ั ได้รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง

และความจริงเองก็เป็นพยานอยูใ่ นตัว
ของมันเองอยูแล้
่ ว ใช่แล้ว เราเองก็เป็นพยานด้วย และท่านก็รูว่้ าคําพยานของเราเป็น
ความจริง 13 ข้าพเจ้า มี หลายเรือ
่ งที่ จะเขียน แต่ ไม่ อยากจะเขียนถึง ท่านด้วยนํ้า หมึก
และปากกา 14 แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้ และจะได้พูดกันต่อหน้า ขอ
สันติสุขจงมีแก่ ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานั บมายังท่าน ขอฝากความระลึก
ถึงมายังบรรดาสหายแต่ละคนตามชื่อของเขานั ้น
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยูดาส

ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ ยู ดาสซึ่ง เป็น น้ องชายของยากอบ ท่านทัง้ สองเป็น น้ อง
ชายของพระเยซู เจ้า คือ เป็น บุตรชายของโยเซฟและมารีย์ แต่ ท่านทัง้ สองได้ ถ่อมใจ
ลงและเรียกตัวเองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของพระเยซูคริสต์�
ยู ดาสได้ เตือนพวกคริสเตียนเกี่ยวกับ ผู้ สอนเทียมเท็จ เหมือนกับ จดหมายฉบั บท ี่
2 ของเปโตรและขอให้ผู้อา่ น “ต่อสู้ อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ� โดยเตือนเขาว่า หลัง
จากที่พระเจ้าทรงช่วยพวกอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียป
ิ ต์ พระองค์
ได้ ทรงทําลายทุก คนในพวกเขาที่ ไม่ เชื่อ พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนบาปไว้จนกว่า จะถึง
เวลาพิพากษา พระองค์ได้ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์จะ
ทรงพิพากษาคนที่ กล ่า วก้าวร้าวและ “คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้
กระทํา ให้เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน� ยู ดาสได้ ใช้ คํา พยากรณ์ ของเอโนคเกี่ยวกับ การครอบ
ครองของพระคริสต์ (ในยุค 1000 ปี) และการพิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา

1 ยู ดาส

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซู คริสต์ และเป็นน้ องชายของยากอบ เรียน คนทัง้ หลาย
ที่ทรงชําระตัง้ ไว้ให้บริสุทธิโดยพระเจ้
าพระบิดา และที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซู
์
คริสต์ และที่ ทรงเรียกไว้แล้ว 2 ขอพระเมตตาคุณ สันติสุข และความรักจงเพิม
่ ทวียงิ่
ขึ้นแก่ท่านทัง้ หลายเถิด
คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ

ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า พากเพียรเขียนถึง ท่านทัง้ หลายในเรือ
่ งเกี่ยวกับ
ความรอดสําหรับคนทัว่ ไปนั ้น ข้าพเจ้าก็เห็นว่า ข้าพเจ้าจําเป็นต้องเขียนเตือนสติท่าน
ให้ ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง ได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่ว ิ สุทธิ ชนแล้ว
4 เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู ต
้ ัว ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานาน
แล้ วว่าจะได้ รบ
ั การพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็นคนอธรรม ที่ ได้ บิดเบือนพระคุณของ
พระเจ้าของเราไปเป็นการกระทําความชัว่ ช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
3

ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ถึง แม้ ว่า ท่านเคยรู ้ เรือ
่ งเหล่า นี้ มาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ ยงั ปรารถนาให้ ท่านทัง้
หลายระลึกว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้พลไพร่นั้นรอดจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
6
แล้ว ภายหลังพระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเหล่านั ้ นที ่ไม่เชื่อพระองค์ เสีย และเหล่าทูต
สวรรค์ที่ไม่ได้รักษาเทวสภาพของตน แต่ได้ละทิง้ ถิน
่ ฐานของตนนั ้น พระองค์ก็ได้ทรง
จองจํา ไว้ ด้วยโซ่ ตรวนอัน เป็น นิ รัน ดร์ ขัง ไว้ ในที่ มืด จนกว่า จะถึง การพิพากษาในวัน
สําคัญ ยิง่ นั ้น 7 เช่น เดียวกับ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และเมืองที่ อยู่ รอบๆนั ้น
ที่ ได้ หลงตัว ไปกับ การผิด ประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ เป็น
ตัวอย่างของการที่จะต้องได้รบ
ั พระอาชญาในไฟนิ รน
ั ดร์
5

ผู้สอนเทียมเท็จ
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8 เช่น เดียวกัน คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้ กระทํา ให้ เนื้ อ หนั ง เป็น
มลทิน ดู หมิน
่ ผู้มีอาํ นาจ และพูดจาให้รา้ ยต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ 9 ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดี
มีคาเอล ครัน
้ เมื่อท่านโต้เถียงกับพญามารเรือ
่ งศพของโมเสส ท่านเองก็ยงั ไม่บังอาจ
ตัง้ ข้อกล่าวหาอย่างเย้ยหยันต่อมารเลย ได้แต่เพียงกล่าวว่า “ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงห้ามเจ้า เถิด� 10 แต่ ว่า คนเหล่า นี้ พู ดให้ รา้ ยถึง สิง่ ที่ เขาเองไม่ รู จ
้ ัก แต่ ได้ กระทํา
ตามสิง่ ที่ ตนเองรู จ
้ ัก ตามสัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ ไม่มี ความคิด เขาได้
กระทํา ให้ตนเองเสื่อมทรามไปด้วยการนั ้น 11 วิบัติ จงมี แก่ เขา เพราะเขาได้ ดําเนิ น ใน
ทางของคาอิน และได้ วงิ่ พล่านไปตามความผิด พลาดของบาลาอัม เพราะเห็น แก่ สิน
จ้าง และได้ พินาศไปในการกบฏอย่างโคราห์ 12 คนเหล่านี้ เป็นรอยด่างในการประชุม
เลี้ยงผูกรักของท่านทัง้ หลาย ขณะเขาร่วมการเลี้ยงกับท่าน เขาเลี้ยงแต่ตนเองโดยไม่
เกรงกลัว เลย เขาเป็น เมฆที่ ปราศจากนํ้า ที่ ถู กพัด ลอยไปตามลม เป็นต้น ไม้ ที่ ผลของ
มัน เหีย
่ วแห้ง ไปจึง ไม่ มี ผลอยู่ เลย และตายมาสองหนแล้ว เพราะถูก ถอนออกทัง้ ราก
13 เป็ น คลื่ นที ่ บ้า คลัง
่ ในมหาสมุทร ที่ ซัดฟองของความบัดสี ของตนเองขึ้นมา เขาเป็น
ดาวที่ ลอยลับ ไป เป็น ผู้ ที่ ตกอยู่ ในความมืด ทึบ ตลอดกาล 14 เอโนคคนที่ เจ ็ด นั บ แต่
อาดัมได้พยากรณ์ ถึงคนเหล่านี้ ด้วยว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับ
พวกวิสุทธิ ชนของพระองค์ หลายหมื่น 15 เพื่อ ทรงพิพากษาปรับ โทษคนทัง้ ปวง และ
ทรงกระทํา ให้ ทุ รชนทัง้ ปวงรู ส
้ ึก ตัว ถึง การอธรรมที่ เขาได้ กระทํา ด้วยใจชัว่ และรู ส
้ ึก
16
ตัว ถึง การหยาบช้า ทัง้ หมดที่ ทุ รชนคนบาปเหล่า นั ้น ได้ กล ่าวร้ายต่อ พระองค์� คน
เหล่า นี้ มัก เป็น คนบ่น เป็น คนโพนทะนา เป็น คนดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว และ
ปากเขากล่าวคํา โอ้อวดต่างๆ เป็น คนยกยอผู้ อ่น
ื เพื่อ หวัง ประโยชน์ ของตน 17 แต่ ว่า
ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ท่านจงระลึก ถึง คํา พยากรณ์ เมื่ อก ่อ นของเหล่า อัครสาวกของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราที่ ได้ กล ่าวไว้ 18 คือ ว่า พวกอัครสาวกนั ้น ได้ บอก
ท่านทัง้ หลายว่า “ในสมัยสุดท้ายจะมี คนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้น เขาเป็นคนที่ ดําเนิ นตาม
ตัณหาอันชัว่ ของตัว� 19 คนเหล่านี้ คือคนที่ แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกีย
วิสัย และปราศจากพระวิญญาณ

ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน
แต่ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็ นที ่ รัก จงก่อสร้างตัว ของท่านขึ้น บนความเชื่ ออ ัน บริสุทธิ์
ยิง่ ของท่าน โดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 จงรักษาตัว ไว้ในความรัก
ของพระเจ้า คอยพระกรุ ณาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจนถึงชีวตน
ิ
ิ รน
ั ดร์ 22 และจงแสดงความเมตตาต่อ บางคน โดยรู ความต่
้
างกัน 23 และจงช่วยคน
อื่นๆให้รอดโดยความกลัว ด้วยการฉุ ด เขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง แม้ แต่ เสื้อผ้า ที่
เปรอะเปื้ อนด้วยเนื้ อหนั งเถิด 24 บัดนี้ แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิ
ให้ ล้ม ลง และทรงนํา ท่านให้ ตัง้ อยู่ จําเพาะสง่า ราศี ของพระองค์ โดยปราศจากตําหนิ
และมี ความร่าเริง ยินดี อย่างเหลือ ล้น 25 สง่า ราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และ
ศักดานุภาพจงมี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาแต่ เพียงพระองค์ เดียว พระผู้ ชว
่ ยให้
รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
20

หนั งสือวิวรณ์ 1:1
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หนังสือวิวรณ์

หน ังสือเล่ มน ี้ เป็น เล่ม เดียว ใน พระ คัมภีร ์ ซ่ึง เริม
่ ต้น และ ลงท้าย ว่า ผู้ ที่ อ่าน และ
ประพฤติ ตามคําสัง่ สอนที่เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้จะได้รบ
ั พระพร
อัคร สา วก ยอห์น เป็น ผู้ เข ียน หนั งสือ เล่ มน ี้ (1:4) ในปี ค�ศ� 95 ขณะ ที่ ท่าน ถูก
เนรเทศไปอยู่ ที่ เกาะปัทมอส (1:9) “วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ � นี้ ได้ เข ียนไปถึง คริ
สตจักรทัง้ 7 แห่ งโดยผู้นํา ของแต่ละแห่ง (ทูต) เพื่อ จะเข้าใจหนั งสือ วิวรณ์ ได้ อย่าง
ละเอียด เรา ควร อ่าน หนั งสือ ดา เนี ย ล ก่อน เพราะ ว่า คํา พยากรณ์ ใน หนั งสือ ดา เนี ย
ลเป็น พื้น ฐานสําหรับ คํา พยากรณ์ ในหนั งสือ วิวรณ์ คํา สัง่ สอนสําหรับ คริ สตจักรทัง้
7 นั ้ นก ็ เป็น สําหรับ สมัย นั ้น (1:11) แต่ คํา พยากรณ์ ส่วน มาก ก็ เป็น สําหรับ อนาคต
“เหตุการณ์ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในภายหน้า� (1:19) คํา สัง่ สอนสําหรับ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้น
ซึ่งอยู่ในบทที่ 2 และ 3 ก็เป็นสําหรับคริสตจักรในเวลานั ้นเอง คือคริสตจักรทัง้ 7 นั ้น
ไม่ ได้ เปรียบเทียบกับ เวลา 7 สม ัย ของคริสตจักรซึ่ง จะต้องสําเร็จ ก่อนการเสด็จ กลับ
มาของพระคริสต์ (ซึ่งเป็นคําสอนเท็จ� เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั ้น คําสอนของพระเยซู
ว่าพระองค์จะกลับมาอย่างขโมย และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูตล
อดนั ้นกจ
็ ะผิดไป (มธ 24:36; มก 13:32-37) และคําตรัสที่ว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู ้
เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์� (กจ 1:7) ก็
จะผิดไปเช่นกัน แต่ละคนที่ตัง้ วันและเวลาสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ทําผิ
ดอย่างมากมาย
เราควรจะพยายามตีความหมายของหนั งสือวิวรณ์ นี้ อย่างตรงไปตรงมา หนังสือ นี้
พูดถึงการปรากฏของผูต
้ ่อต้านพระคริสต์และผูพยากรณ์
้
เท็จ การทุกข์ทรมานยิง่ ใหญ่
ซึ่งเป็นเวลา 3 ปีครึง่ หรือ 42 เดือน และการที่ผู้ต่อต้านพระคริสต์จะเป็นผู้นําของโลก
และต้องการให้ทุ กคนนมัสการเขาด้วย หนังสือนี้ กล่าวถึง การปกป้องของพระเจ้าต่อ
ประเทศอิสราเอล การเสด็จกลับมาของพระเยซู พร้อมด้วยสง่าราศี การสงครามที่ อา
รมาเกดโดน การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็น เวลา 1000 ปี บนบัล ลั งก ์ ขอ
งกษั ตริย์ดาวิด และการพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อพวกคนที่ไม่เชื่อที่ตายไปแล้ว ในที่สุด
พระเจ้าจะประทานกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ให้มาอยูบ
่ นโลกนี้ และพวกที่รอดแล้วจะประสบ
ความสุ ขน ิ รน
ั ดร์กับ พระเจ้า และพระคริสต์ (22:18-19) หน ังสือ นี้ เป็น หนั งสือ ปิด ท้าย
พระคัมภีรทํ
์ าให้พระคัมภีรเ์ สร็จบริบูรณ์
วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น

1 วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ พระองค์

เพื่อชีแ
ั
้ จงให้ผู้รบ
ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ รู ้ถึง สิง่ ที่ จะต้อ งอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า และพระองค์ ได้ ทรงใช้ ทูต
สวรรค์ ของพระองค์ ไปสําแดงแก่ ยอห์น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 2 ยอห์น เป็น พยานฝ่าย
พระวจนะของพระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคําพยานของพระเยซูคริสต์ และเป็นพยาน
ในเหตุ การณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ท่านได้ เห ็น นั ้น 3 ขอความสุข จงมี แก่ บรรดาผู้ อา่ นและผู้ ฟัง คํา
พยากรณ์ เหล่า นี้ และถือ รักษาข้อความที่ เข ียนไว้ในคํา พยากรณ์ นี้ เพราะว่า เวลานั ้น
ใกล้เข้ามาแล้ว
เขียนถึงคริสตจักรทัง้ เจ็ดในแคว้นเอเชีย
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ยอห์น เรียนมายัง คริ สตจักรทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย ขอให้ ท่านทัง้ หลายจง
ได้ รับ พระคุณ และ สันติสุข จาก พระองค์ ผู้ ทรง เป็น อยู่ เดีย
๋ ว นี้ และ ผู้ทรง เป็น อยู่ ใน
กาลก่อน และผู้ จะเสด็จ มานั ้น และจากพระวิญญาณทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง ของ
พระองค์ 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 ทรงชําระบาปของเราด้วยพระโลหิต ของพระองค์ 6 และทรงตัง้
เราไว้ให้เป็นกษั ตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและ
ไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
4

คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
‘ดู เถิด พระองค์ จะเสด็จ มาในเมฆ และนั ยน์ ตาทุก ดวงและคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ แทง
พระองค์จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทัว่ โลกจะรํา่ ไห้เพราะพระองค์� จงเป็นไป
อย่างนั ้น เอเมน 8 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐม
และเป็นอวสาน ผูทรงเป็
้
นอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยูใ่ นกาลก่อน ผูจะเสด็
้
จมานั้ น
และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด� 9 ข้าพเจ้า ยอห์น พีน้
่ องของท่านทัง้ หลาย ผูเป็
้ นเพื่อน
ร่วมการยากลําบาก และร่วมราชอาณาจั กร และร่วมความอดทนของพระเยซู คริสต์
ข้าพเจ้า จึง ได้ มาอยู่ที่ เกาะปัทมอส เนื่ องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่ องด้วยคํา
พยานของพระเยซู คริสต์ 10 พระวิญญาณได้ ทรงดลใจข้าพเจ้า ในวัน ขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตร 11 ตรั
สว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย และสิ่งซึ่งท่าน
ได้ เห ็น จงเขียนไว้ในหนั งสือ และฝากไปให้ ค ริสตจักรทั้ง เจ็ด ที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย
คือคริสตจักรทีเ่ มืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา เมือง
ซาร์ดิส เมืองฟี ลาเดลเฟีย และเมืองเลาดี เซ ีย� 12 ข้าพเจ้า จึง เหลียวมาทางพระ
สุรเสียงที่ ตรัสแก่ ข้าพเจ้านั ้น ครัน
้ เหลียวแล้วข้าพเจ้าก็ เห็นคันประทีปทองคําเจ็ดคัน
13 และในท่ามกลางคันประทีปทัง
้ เจ็ดคันนั ้น มีผู้หน่งึ เหมือนกับบุตรมนุษย์ ทรงฉลอง
พระองค์ กรอม พระบาท และ ทรง คาด ผ้า รัด ประคด ทองคํา ที่ พระ อุระ 14 พระ เศียร
และพระเกศาของพระองค์ ขาวดุจ ขนแกะสี ขาว และขาวดุจ หิ มะ และพระเนตรของ
พระองค์ดุจเปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ราวกับว่าได้ถู
กหลอมในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย 16 พระองค์ ทรงถือ
ดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และมีพระแสงสองคมที่คมกริบ
ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และสี พระพักตร์ของพระองค์ ดุ จด ัง ดวงอาทิตย์ที่
ฉายแสงด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ 17 เมื่อข้าพเจ้าได้เหน
็ พระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลง
แทบพระบาทของพระองค์ เหมือนกับ คนที่ ตายแล้ว แต่ พระองค์ ทรงแตะตัว ข้าพเจ้า
ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวา แล ้ว ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า กลัว เลย เราเป็น เบื้องต้น และ
เป็น เบื้องปลาย 18 และเป็น ผู้ ที่ ดํารงชีวต
ิ อยู่ เราได้ ตายแล้ว แต่ ดู เถิด เราก็ ยง
ั
ดํารงชีวต
ิ อยู่ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอเมน และเราถือ ลู กก ุญ แจแห่ง นรกและแห่ง
ความตาย
7

ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุ การณ์ ซึ่งเจ้าได้ เห็น

และเหตุการณ์ ที่กําลังเป็นอยู่ขณะนี้ กับท้ง
ั
20
เหตุ การณ์ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในภายหน้า ด้วย
ส่วนความลึ กล ับ ของดาวทั้ง เจ็ด ดวง
ซึ่ง เจ้า ได้ เห ็น ในมือ ข้างขวาของเรา และแห่ง คัน ประทีป ทองคํา ทั้ง เจ็ด นั้ น ก็ คือ
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ดาวทั้ง เจ็ด ดวงได้ แก่ ทูต สวรรค์ ของคริสตจักรทั้ง เจ็ด และคัน ประทีป เจ็ด คัน ซึ่ง
เจ้าได้เห็นแล้วน้น
ั ได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด�

2

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
“จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองเอเฟซั สว ่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงถือ
ดาว ทั้ง เจ็ด ไว้ ใน พระหัตถ์ เบื้อง ขวา ของ พระองค์ และ ดําเนิ น อยู่ ท่ามกลาง คัน
ประทีป ทองคํา ทั้ง เจ็ด นั้ น ตรัสด ัง นี้ ว่า 2 เรารูจ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า รู ้ความ
เหนื่ อยยากและความอดทนของเจ้า และรู ้วา
่ เจ้า ไม่ สามารถทนต่อ ทุรชนได้ เจ้ า
ได้ ลองใจคนเหล่านั้ นที ่ กล ่าวว่า เขาเป็ นอ ัค รสาวก และหาได้ เป็น ไม่ และเจ้า ก็เห
็ นว ่า เขาเป็น คนมุสา 3 เรารู ้วา
่ พวกเจ้า ได้ ทนและมี ความเพียร และเหนื่ อยยาก
เพราะเห็นแก่นามของเรา และมิได้อ่อนระอาไป 4 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง
คือว่าเจ้าละทิ้งความรักด้ง
ั เดิมของเจ้า 5 เหตุ ฉะนั้ น จงระลึกถึงสภาพเดิ มที่เจ้ า
ได้หล่นจากมาแล้วน้น
ั จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตามอย่างเดิม มิฉะนั้ นเรา
จะรีบ มาหาเจ้า และจะยกคัน ประทีป ของเจ้า ออกจากที่ เว้น ไว้แต่ เจ้ าจะกลับ ใจ
ใหม่ 6 แต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้าง คือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิ โค
เลาส์นิยมที่เราเองก็เกลียดชังเช่นกัน 7 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณ
ตรัส ไว้ แก่ คริสตจักรทั้ง หลาย ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะให้ ผู้ นั้ นก ิน ผลจากต้นไม้ แห่ ง
ชีวต
ิ ทีอ
่ ยูในท่
่
ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า�
1

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา
จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงเป็น
เบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย ผูซึ
้ ่งสิ้นพระชนม์แล้ว และกลับฟื้นขึ้นอีก ได้ตรัสดังนี้
ว่า 9 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า และเรารูว
้ า
่ พวกเจ้ามีความทุกข์ลําบากและ
ยากจน (แต่ว่าเจ้าก็มั่งมี) และรูเ้ รื่องการหมิ่นประมาทของคนเหล่านั้ นที่กล่าวว่า
เขาเป็น พวกยิว และหาได้ เป็น ไม่ แต่ พวกเขาเป็น ธรรมศาลาของซาตาน 10 อย่า
กลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รบน
ั ้น
ั ดูเถิด พญามารจะขังพวกเจ้าบาง
คนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้รบ
ั ความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน
แต่เจ้าจงสัตย์ซ่ อ
ื จนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวต
ิ ให้แก่เจ้า 11 ใคร
มีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ที่มีชัยชนะจะ
ไม่ได้รับอันตรายจากความตายครัง
้ ทีส
่ องเลย�
8

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม
จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริ สตจักรที่ เมืองเปอร์ กาม ัม ว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรง
ถือ ดาบสองคมที่ คมกริบ ตรัสด ัง นี้ ว่า 13 เรารูจ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า เรารูจ
้ ัก
ที่ อยู่ ของเจ้า คือ เป็ นที ่ น่ั ง ของซาตาน เจ้ ายึด นามของเราไว้ มั่น และไม่ ปฏิเสธ
ความเชื่อในเรา แม้ในเวลาที่อันที พาผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อของเรา ต้องถูกฆ่าใน
ท่ามกลางพวกเจ้า ในที่ ซ่ง
ึ ซาตานอยู่ 14 แต่ เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า เจ้า บ้างเล็ก น้ อย
คือ พวกเจ้า บางคนถือ ตามคํา สอนของบาลาอัม ซึ่ง สอนบาลาคให้ ก่อ เหตุ เพื่อ ให้
ชนชาติ อิสราเอลสะดุด คือ ให้ เขากิน ของที่ ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว และให้ เขา
ล่วงประเวณี 15 และมี พวกเจ้า บางคนที่ ถือ คํา สอนของพวกนิ โคเลาส์ นิยมด้วย
เหมือนกัน ที่เราเองก็เกลียดชัง 16 จงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั้ นเราจะรีบมาหาเจ้า
12
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และจะสู้กับเขาเหล่านั้ นด้วยดาบแห่งปากของเรา 17 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้ นกินมานาที่
ซ่อนอยู่ และจะให้หินขาวแก่ผู้นั้ นด้วย ที่หินนั้ นมีช่ อ
ึ ไม่มีผู้ใดรูเ้ ลย
ื ใหม่จารึกไว้ซ่ง
นอกจากผูที
้ รั
่ บเท่านั้ น�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองธิ ยาทิ รา ว่า ‘พระองค์ ผู้ ซึ่ง เป็น
พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิ์
เงางาม ได้ตรัสดังนี้ ว่า 19 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ความรัก การปรนนิ บัติ
ความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และแนวการกระทําของเจ้า และรูว
้ า
่ การเบื้อง
20
ปลายของเจ้า มี มากกว่า การเบื้องต้น
แต่ เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า เจ้า บ้างเล็ก น้ อย
คือ พวกเจ้า ยอมให้ ผู้ หญิง ชื่อ เยเซเบล ที่ ยกตัว ขึ้น เป็น ผู้ พยากรณ์ หญิง หญิง นั้ น
สอนและล่อลวงพวกผู้ รับ ใช้ ของเรา ให้ ล่วงประเวณี และให้ กิน ของที่ บูชาแก่ รู ป
เคารพแล้ว 21 เราได้ ให้ โอกาสหญิง นั้ น กลับ ใจจากการล่วงประเวณี ของนาง แต่
นางก็ ไม่ ได้ กล ับ ใจเลย 22 ดู เถิด เราจะทิ้ง หญิง นั้ น ไว้ บนเตียง และคนทั้ง หลาย
ที่ ล่วงประเวณี กับ นาง เราก็ จะทิ้ง ไว้ ให้ ผจญกับ ความระทมทุกข์ เว้น ไว้ แต่ ว่า คน
เหล่านั้ นจะกลับใจจากการกระทําของตน 23 เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิง
นั้ น เสีย ให้ ตาย และคริ สตจักรทั้ง หลายจะได้ รู ้ ว่า เราเป็น ผู้ พินิจ พิจารณาจิตใจ
และเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่ เจ้ าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้า
24 สําหรับพวกเจ้า และคนอื่นทีเหลื
่
ออยูที
่ เมื
่ องธิยาทิรา ผูไม่
้ ถือคําสอนนี้ และไม่รู ้
จักสิ่งที่เขาเรียกว่า ความลํ้าลึกของซาตานนั้ น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระ
อื่น ให้ เจ้า 25 แต่ สิ ่ง ที่ เจ้ ามี อยู่ แล ้ วน ้น
ั จงยึด ไว้ ให้ มั่น จนกว่า เราจะมา 26 ผู้ ใดมี
ชัยชนะและถือ รักษากิจการของเราไว้ จนถึง ทีส
่ ุด ‘เราจะให้ ผู้ นั้ นม ี อา
ํ นาจครอบ
27
ครองบรรดาประชาชาติ
และผู้ น้ั น จะบังคับ บัญชาคนทั้ง หลายด้วยคทาเหล็ก
เหมือนกับ เมื่อ หม้ อด ิ นของช่างหม้อ ที่ แตกออกเป็น เสีย
่ งๆ� ตามที่ เราได้ รบ
ั จาก
พระบิดาของเรา 28 และเราจะมอบดาวประจํา รุง
่ ให้ แก่ ผู้ นั้ น 29 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง
ข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด� ”
18

3
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส

1 “จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิ สว ่า

‘พระองค์ ผู้ทรงมีพระ
วิญญาณทั้ง เจ็ด ของพระเจ้า และทรงมี ดาราเจ็ด ดวงนั้ น ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า เรารูจ
้ ัก
แนวการกระทําของเจ้า เจ้าได้ช่ อ
ื ว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว 2 เจ้าจง
ระแวดระวังให้ดี และกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วน้น
ั ให้แข็งแรง
ขึ้น เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติ ของเจ้าดี พร้อมต่อพระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุ
ฉะนั้ น เจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้ รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จงยึดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่
ฉะนั้ นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รูว่
้ าเรา
4
จะมาหาเจ้า เมื่อไร แต่ ก็ มี พวกเจ้า สองสามชื่อ ที่ เมืองซาร์ดิ สที่ ไม่ ได้ กระทํา ให้
เสื้อผ้า ของตนมี มลทิน และเขาเหล่า นั้ น จะแต่ง ตัว สี ขาวเดิน ไปกับ เรา เพราะว่า
เขาเป็นคนที่สมควรแล้ว 5 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้ นจะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบ
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ชื่อผู้น้ั นออกจากหนั งสือแห่งชีวต
ิ แต่เราจะรับรองชื่อผู้น้ั นต่อพระพักตร์พระบิดา
ของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ 6 ใครมีหูกให้
็ ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย
จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห่ งค ริ สต จักร ที่ เมือง ฟี ลา เดลเฟีย ว่า ‘พระองค์ ผู้
บริสุทธิ์ ผู้ สัตย์ จริง ผู้ ทรงถือ ลู กก ุญ แจของดาวิด ผู้ ทรงเปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้ ใดปิด
ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิด ได้ตรัสดังนี้ ว่า 8 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ดู
เถิด เราได้ต้ังประตูซ่ง
ึ เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่าเจ้า
มี กําลัง เพียงเล็ก น้ อย แต่ กระนั้ น เจ้า ก็ ได้ รักษาคํา ของเราและไม่ ได้ ปฏิเสธนาม
ของเรา 9 ดูเถิด เราจะทําให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวก
ยิวและไม่ได้เป็นนั้ น ดูเถิด เราจะทําให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขา
รู ้ว่า เราได้ รก
ั พวกเจ้า 10 เพราะเหตุ เจ้ าได้ รก
ั ษาคํา ของเราด้วยความเพียร เรา
จะรักษาเจ้า จากเวลาแห่ง การทดลองนั้ น ด้วย ซึ่ง จะบัง เกิด ขึ้น ทั่ วท้ง
ั โลก เพื่อ จะ
ลองดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลก 11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดม่น
ั ในสิ่ง
ที่เจ้ามี เพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ 12 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทําให้
ผู้นั้ นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้น้ั นจะไม่ออกไปภายนอกอีก
เลย และเราจะจารึก พระนามพระเจ้า ของเราไว้ที่ ผู้ นั้ น และชื่อ เมืองของพระเจ้า
ของเรา คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะ
จารึก นามใหม่ ของเราไว้ ที่ ผู้ นั้ น ด้วย 13 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณ
ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด�
7

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

ว่า ‘พระองค์ผู้ทรงเป็น
พระเอเมน ทรงเป็น พยานที่ สัตย์ ซื่อ และสัตย์ จริง และทรงเป็น ปฐมเหตุ แห่ งสิ่ง
สารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้าง ได้ตรัสดังนี้ ว่า 15 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้าว่า
เจ้ าไม่ เย็น ไม่ ร้อน เราใคร่ให้ เจ้ าเย็น หรือ ร้อน 16 ดัง นั้ น เพราะเหตุ ที่ เจ้ าเป็น แต่
อุ ่นๆไม่ เย็น และไม่ ร้อน เราจะคายเจ้า ออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้า พูด ว่า
“เราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย� เจ้าไม่
รู ้ว่า เจ้า เป็น คนแร้นแค้น เข็ญใจ เป็น คนน่า สังเวช เป็น คนขัดสน เป็น คนตาบอด
และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติ เจ้ าให้ ซ้ อ
ื ทองคํา ที่ หลอมให้ บริสุทธิ์ ในไฟแล้ว
จากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้ และเพื่อความ
ละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อ
เจ้าจะแลเห็นได้ 19 เรารักผูใด
้ เราก็ตักเตือนและตีสอนผูนั
้ ้ น เหตุฉะนั้ นจงมีความ
กระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่
14 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
เรายืนเคาะอยูที
่ ประตู
่
ถ้าผูใ้ ดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะ
เข้าไปหาผูนั
้ ้ น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหาร
ร่วมกับ เรา 21 ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะให้ ผู้ นั้ น นั่ งก ับ เราบนพระทีน
่ ่ั ง ของเรา เหมือ
นกั บท ี่ เรามี ชย
่ ่ั ง ของพระองค์
ั ชนะแล้ว และได้ น่ั งก ับ พระบิดาของเราบนพระทีน
22 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด� ”
20 ดูเถิด
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ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ต่อ จากนั ้น ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ประตู สวรรค์ เปิด อ้า อยู่ และพระสุรเสียงแรกซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ นั ้น ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตรว่า “จงขึ้น มาบนนี้ เถิด และเราจะ
สําแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้า� 2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณ
ก็ ทรงดลใจข้าพเจ้า และดู เถิด มีพระที่นั่งตัง้ อยู่ในสวรรค์ และมีท่านองค์ หน่งึ ประทับ
บนพระที่นั่งนั ้น 3 และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นปรากฏประดุจพลอยหยกและ
พลอยทับทิม และมีรุง้ ล้อมรอบพระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1

คําสรรเสริญของผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่และสิงม
่
่ ีชีวิตที่อยูบนสวรรค์

และล้อมรอบพระที่ นั่ง นั ้ นม ี ที่ นั ่ งอ ีก ยี่ สิ บสี่ ที่ นั่ง และข้าพเจ้า ได้ เห ็น ผู้ อาว ุโสยี่ สิ บ
สี่ คนนั ่ง อยู่ บนที่ นั่ง เหล่า นั ้น ทุ กคนนุ่ง ห่ม เสื้อ สี ขาว และสวมมงกุฎ ทองคํา บนศีรษะ
5 มี ฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดัง ออกมาจากพระที่นั่ง นั ้น และมี ประทีป เจ็ด ดวง
จุด ไว้ตรงหน้า พระที่ นั ่ง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า 6 และตรงหน้า พระ
ที่ นั ่ง นั ้ นม ี ทะเลแก้ว ดู เหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่ง และล้อมรอบพระที่
นั ่ง นั ้ นม ี สัตว์ สี ่ ตัว ซึ่ งม ี ตาเต็ มท ัง้ ข้างหน้า และข้างหลัง 7 สัตว์ ตั วท ี่ หน ่งึ นั ้น เหมือน
สิงโต สัตว์ตั วท ี่ สองนั ้น เหมือนลูก โค สัตว์ตั วท ี่ สามนั ้ นม ี หน ้า เหมือนมนุษย์ และสัตว์
ตั วท ี่ สี ่ เหมือนนกอิน ทรีกําลั งบ ิน 8 สัตว์ทัง้ สี่ นั้น แต่ละตัว มี ปี กหกปีก อยู่ รอบตัว และ
มี ตาเต็ม ข้างใน และสัตว์ เหล่ านั ้ นร ้ องตลอดวัน ตลอดคืน ไม่ ได้ หยุด เลยว่า “บริสุทธิ์
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ได้ ทรงสภาพ
อยู่ ในกาลก่อน ผู้ ทรงสภาพอยู่ ในปัจ จุ บัน และผู้ ซ่ึง จะเสด็จ มา� 9 เมื่อ สัตว์เหล่ านั ้น
ถวายคําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคําขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระ
ที่นั ่ง ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิ ตย์ 10 ผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิบสี่นั้นก็ทรุ ดตัวลงจําเพาะ
พระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้น และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่
ตลอดไปเป็น นิ ตย์ และถอดมงกุฎ ออกวางตรงหน้า พระที่นั่ง ร้องว่า 11 “โอ ข้า แต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ ทรงสมควรที่ จะได้ รบ
ั คํา สรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิ์เดช
เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงนั ้ นก็ทรงสร้างขึ้น
แล้วและดํารงอยูต
่ ามชอบพระทัยของพระองค์�
4

5
หนังสือแห่งภัยพิบติ
ั ทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้

1 และในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั ้น

ข้าพเจ้าได้เห
็น หนั ง สื อม ้ วนหนึ่ ง เขียนไว้ ทัง้ ข้างในและข้างนอก มี ตราประทั บอย ู่ เจ ็ด ดวง 2 และ
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิ์องค์ หนึ่ ง ประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ใครเป็น ผู้ ที่
สมควรจะแกะตราและคลี่ หน ังสื อม ้ วนนั ้น ออก� 3 และไม่ มี ผู้ ใดในสวรรค์ บนแผ่น
ดิน โลก หรือ ใต้ แผ่ นดิ นที ่ สามารถคลี่ หน ังสื อม ้ วนนั ้น ออก หรือด ู หน ังสือ นั ้น ได้ 4 และ
ข้าพเจ้า ก็ รํา่ ไห้ มากมาย เพราะไม่ มี ผู้ ใดสมควรจะคลี่ หน ังสื อม ้ วนนั ้น ออกและอ่าน
หนั งสือนั ้น หรือดูหนังสือนั ้นได้
พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
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และมี ผู้ หน ่งึ ในพวกผู้ อาว ุ โสนั ้ น บอกแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า ร้องไห้ เลย ดู เถิด สิ ง
โตแห่ง ตระกูล ยู ดาห์ เป็ นม ูล รากของดาวิด พระองค์ ทรงมี ชย
ั แล้ว พระองค์ จึง ทรง
สามารถแกะตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกได้�
5

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)

และ ใน ท่ามกลาง พระ ที่ นั ่ งก ับ สัตว์ ทัง้ สี่ นั ้น และ ท่ามกลาง พวก ผู้ อาวุโส ดู เถิด
ข้าพเจ้า แลเห็น พระเมษโปดกประทับ ยืน อยู่ ประหนึ่ ง ทรงถูก ปลงพระชนม์ ทรงมี เขา
เจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซึ่งเป็นพระวิญญาณทัง้ เจ็ดของพระเจ้า ที่ ทรงส่งออกไปทัว่
แผ่น ดิน โลก 7 และพระเมษโปดกนั ้น ได้ เข ้า มารับ ม้วนหนั งสือ จากพระหัตถ์ เบื้องขวา
ของพระองค์ ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั ้น 8 เมื่อพระองค์ ทรงรับหนั งสื อม้วนนั ้นแล้ว
สัตว์ทัง้ สี่ กับ ผู้ อาว ุโสยี่ สิ บสี่ คนนั ้ นก ็ ทรุ ด ตัว ลงจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก ทุ ก
คนถือพิณเขาคู่และถือขันทองคําบรรจุเครือ
่ งหอม ซึ่งเป็นคําอธิษฐานของพวกวิสุทธิ
9
ชนทัง้ ปวง และเขาทัง้ หลายก็รอ
้ งเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะ
ทรงรับ ม้วนหนั งสือ และแกะตราม้วนหนั งสือ นั ้น ออก เพราะว่า พระองค์ ทรงถูก ปลง
พระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั ้น พระองค์ได้ทรงไถ่เราทัง้ หลายซึ่งมา
จากทุก ตระกูล ทุ กภาษาทุก ชาติ และทุก ประเทศ ให้ ไปถึง พระเจ้า 10 พระองค์ ได้ ทรง
โปรดให้เราทัง้ หลายเป็นกษั ตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และเราทัง้ หลาย
จะได้ครอบครองแผ่นดินโลก�
6

ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงทูตสวรรค์ เป็ นอันมากนั บเป็นโกฏิๆ
เป็น แสนๆ ซึ่ง อยู่ล้อมรอบพระที่นั่ง รอบสัตว์และผู้ อาว ุโสทัง้ หลายนั ้น 12 ร้องเสียงดัง
ว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แลวน
้ ัน
้ เป็นผูที
้ ่สมควรได้รบ
ั ฤทธิเดช
ทรัพย์
์
13
สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และคําสดุดี� และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงสิงม
่ ี
ชีวิตทัง้ หมด ทัง้ ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้ แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่
อยู่ในที่ เหล่านั ้น ร้องว่า “ขอให้คําสดุดีและเกียรติ และสง่าราศี และฤทธิเดช
จงมี แด่
์
14
พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง และแด่ พระเมษโปดกตลอดไปเป็น นิ ตย์� และสัตว์
ทัง้ สี่ นั้นก็รอ
้ งว่า “เอเมน� และผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ ก็ทรุ ดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรง
พระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์
11 แล้วข้าพเจ้าก็ มองดู

6
ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)

1 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ งนั ้นออกแล้ว

ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยน
ิ
สัตว์ตัวหนึ่ งในสัตว์สี่ตัวนันร
้ ้องดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาดูเถิด� 2 ข้าพเจ้าก็แลเห็น และ
ดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ ง และผู้ที่ขี่ม้านัน
้ ถือธนู และได้รบ
ั มงกุฎ และผู้นั้นก็ออกไปอย่าง
มีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สองนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน สัตว์ตั วท ี่ สองร้องว่า
“มาดูเถิด� 4 และมีม้าอีกตัวหนึ่ งออกไปเป็นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้
นําสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทัง้ ปวงรบราฆ่าฟันกัน และผูนี
้ ้ ได้รับดาบใหญ่
เล่มหนึ่ ง
3
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ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)

5 เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สามนั ้น แล้ว

ข้าพเจ้าก็ ได้ ยินสัตว์ตัวที่สามร้องว่า
“มาดูเถิด� แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าดําตัวหนึ่ ง และผู้ที่ขี่ม้านัน
้ ถือตราชู
6 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทัง
้ สี่นั้นว่า “ข้าวสาลีราคาทะนาน
ละหนึ่ งเดนาริอัน ข้าวบาร์เลย์สามทะนานต่อหนึ่ งเดนาริอัน และเจ้า อย่าทําอันตราย
แก่น้ํามันและนํ้าองุน
่ �
ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่ งในสี่�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สี ่ นั้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงสัตว์ตั วท ี่ สี ่ รอ
้ งว่า
“มาดูเถิด� 8 แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสี กะเลียวตัวหนึ่ ง ผู้ที่ นั ่งบนหลั งม
้านั ้ นม ี ช่อ
ื ว่า ความตาย และนรกก็ ติ ดตามเขามาด้วย และได้ ให้ทัง้ สองนี้ มี อํานาจล้าง
ผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่ งในสี่ ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และ
ด้วยสัตว์รา้ ยแห่งแผ่นดิน
7

ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)
ข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใต้แท่น
บูชา เป็ นว ิญ ญาณของคนทัง้ หลายที่ ถู กฆ่า เพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะ
คํา พยานที่ เขายึดถือ นั ้น 10 เขาเหล่านั ้ นร ้ องเสียงดัง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ผู้ บริสุทธิ์และสัตย์ จริง อี กนานเท่าใดพระองค์ จึง จะทรงพิพากษา และตอบสนองให้
เลือดของเราต่อ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก� 11 แล ้ว พระองค์ ทรงประทานเสื้อ สี ขาวแก่
คนเหล่า นั ้น ทุก คน และทรงกําชับ เขาให้ หยุด พัก ต่อ ไปอีก หน่ อย จนกว่า เพื่อนผู้ รับ ใช้
ของเขา และพวกพีน
่ ้ องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั ้นจะครบจํานวน
9 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ หา
้ นั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ�
12 เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หกนั ้น แล้ว ดู เถิด ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็น แผ่น ดิน ไหว
ใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ ก็ กลายเป็ นม ืด ดํา ดุจ ผ้า กระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็ กลาย
เป็น สี เลือด 13 และดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า ก็ ตกลงบนแผ่น ดิน เหมือนต้น มะเดื่
ออ ัน หวัน
่ ไหวด้วยลมกล้า จนทําให้ ผลหล่น ลงไม่ทัน สุก 14 ท้องฟ้า ก็ หายไปเหมือนกับ
หนั งสือ ที่ เขาม้วนขึ้น ไปหมด และภูเขาทุ กล ูก และเกาะทุก เกาะก็ เลื่อนไปจากที่ เดิม
15 แล ้ วกษั ตริย์ ทัง
้ หลายในโลก พวกคนใหญ่ คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้ มี อาํ นาจ
และทุกคนทัง้ ที่เป็นทาสและเป็นอสระ
ิ
ก็ซ่อนตัวอยูใ่ นถํ้าและโขดหินตามภูเขา 16 พวก
เขาร้องบอกกับ ภูเขาและโขดหิ นว ่า “จงล้ มท ับ เราเถิด จงซ่อนเราไว้ ให้ พ้น จากพระ
พักตร์ของพระองค์ ผู้ ประทั บอย ู่ บนพระที่ นั ่ง และให้ พ้น จากพระพิโรธของพระเมษ
โปดกนั ้น 17 เพราะว่า วัน สําคัญ แห่ง พระพิโรธของพระองค์ มาถึง แล้ว และผู้ ใดจะทน
อยูได้
่ เล่า�

7
อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบ
ั การประทับตรา
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สี ่ องค์ ยืน อยู่ ที่ มุ มท งั ้ สี่ ของ
แผ่นดินโลก ห้ามลมในแผ่นดินโลกทัง้ สี่ ทิศไว้ เพื่อไม่ ให้ลมพัดบนบก ในทะเล หรือที่
ต้นไม้ ใดๆ 2 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นทูต สวรรค์ อีกองค์ หน่ง
ึ ปรากฏขึ้น มาจากทิศ ตะวัน ออก
ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และท่านได้รอ
้ งประกาศด้วยเสียงอันดังแก่
ทูต สวรรค์ ทัง้ สี่ ผู้ ได้ รับ มอบอํานาจให้ ทํา อันตรายแก่ แผ่ นดิน และทะเลนั ้น 3 ว่า “จง
1
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อย่า 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 มาจากทุก ตระกูล ในชนชาติ อส
ิ ราเอล
ได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน 5 ผู้ที่มาจากตระกูลยูดาห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้
ที่มาจากตระกูลรู เบนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลกาดได้การ
ประทับ ตราหมื่น สองพัน คน 6 ผู้ ที่ มาจากตระกูล อาเชอร์ได้ การประทับ ตราหมื่น สอง
พันคน ผูที
้ ่มาจากตระกูลนัฟทาลีได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูล
มนั สเสห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 7 ผู้ที่มาจากตระกูลสิเมโอนได้การประทับ
ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล เลวีได้ การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มา
จากตระกูล อิส สาคาร์ได้ การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน 8 ผู้ ที่ มาจากตระกูล เศบู ลุ น
ได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล โยเซฟได้การประทับ ตราหมื่น
สองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั ่ง

ต่อ จากนั ้น มา ข้าพเจ้า ก็ มองดู และดู เถิด คนมากมาย ถ้า มี ผู้ ใดจะนั บ ประมาณ
มิ ได้ เลย มาจากทุก ชาติ ทุ กตระกูล ประชากร และทุก ภาษา คนเหล่า นั ้น สวมเสื้อ สี
ขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่ นั ่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก 10 คนเหล่านั ้ นร้
องเสียงดังว่า “ความรอดมีอยู่ที่ พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่ นั ่ง และมีอยู่ที่ พระ
เมษโปดก� 11 และทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงที่ ยน
ื รอบพระที่ นั ่ง รอบผู้ อาวุโส และรอบสัตว์
ทัง้ สี่ นั ้น ก้ม ลงกราบหน้า พระที่ นั ่ง และนมัสการพระเจ้า 12 กล่าวว่า “เอเมน ความ
สรรเสริญ สง่า ราศี ปัญญา การขอบพระคุ ณ พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิ์เดช จงมี
แด่ พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน� 13 และคนหนึ่ งในพวกผู้อาวุโสนั ้ นถาม
ข้าพเจ้าว่า “คนทีส
่ วมเสื้อสีขาวเหล่านี้ คือใคร และมาจากไหน� 14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า
“ท่านเจ้าข้า ท่านก็ ทราบอยู่แล้ว� ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้ คือคนที่มาจาก
ความทุกข์ เวทนาครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ ชาํ ระล้างเสื้อผ้า ของเขาในพระโลหิต ของพระ
เมษโปดกจนเสื้อผ้านั ้นขาวสะอาด 15 เพราะเหตุนั้นเขาทัง้ หลายจึงได้อยูหน
่ ้าพระที่นั่ง
ของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทัง้ กลางวันและกลางคืน
และพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง จะสถิต อยู่ ท่ามกลางเขาเหล่า นั ้น 16 พวกเขาจะไม่
หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป 17 เพราะว่าพระ
เมษโปดกผู้ทรงอยู่ กลางพระที่นั่ง นั ้น จะทรงเลี้ยงดู เขาไว้ และจะทรงนํา เขาไปให้ ถึง
นํ้าพุแห่งชีวต
ิ และพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั ้น�
9

8
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ เจ็ด ความเงียบก็ ครอบคลุม สวรรค์ อยู่ ประมาณ
ครึง่ ชัว่ โมง 2 แล้วข้าพเจ้าก็เหน
็ ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์ที่ยืนอยูเฉพาะพระพั
่
กตร์พระเจ้า
3
นั ้น ได้ รับพระราชทานแตรเจ็ดคัน และทูตสวรรค์ อีกองค์ หน่งึ ถือกระถางไฟทองคํา
ออกมายืน อยู่ ที่ แท่น และทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็ นอ ัน มากแก่ ทูต องค์ นั ้น เพื่อ ให้
ถวายร่วมกับ คํา อธิษฐานของวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวงบนแท่น ทองคํา ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง นั ้น
4 และควันเครือ
่ งหอมนั ้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคําอธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ หลาย จาก
1
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มือ ทูต สวรรค์ สู่ เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า 5 แล ้ วท ูต สวรรค์ องค์ นั ้ นก ็ นํา กระถางไป
บรรจุ ไฟจากแท่น จนเต็ม และโยนกระถางนั ้น ลงบนแผ่น ดิน โลก และมี เสียงต่างๆ
ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่น ดิน ไหว 6 และทูต สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ที่ ถือ แตรทัง้ เจ็ด นั ้น ต่างก็
เตรียมพร้อมที่จะเป่า
แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถูกทิง้ ลงบนแผ่น
ดิน ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่ งในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน
้
7 เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่ าแตรขึ้น

แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
ก็มีสิ่งหนึ่ งเหมือนภูเขาใหญ่กําลังลุกไหม้ถูก
ทิง้ ลงไปในทะเล และทะเลนั ้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ งในสามส่วน 9 สัตว์ทัง้ ปวงที่มี
ชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งในสามส่วน และบรรดาเรือกําปั่ นแตกเสียหนึ่ งในสาม
ส่วน
8 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ที่ สองเป่ าแตรขึ้น

แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเป่า แตรขึ้น ก็ มี ดาวใหญ่ ดวงหนึ่ ง เป็น เปลวไฟลุก โพลง
ดุจโคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั ้นตกลงบนแม่น้ําหนึ่ งในสามส่วน และตกที่บ่อนํ้าพุทัง้
หลาย 11 ดาวดวงนี้ มี ชื่อ ว่า บอระเพ็ด รสของนํ้า กลายเป็น รสขมเสีย หนึ่ ง ในสามส่ วน
และคนเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะนํ้านั ้นกลายเป็นนํ้ารสขมไป
10

แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม�

12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่ าแตรขึ้น ดวงอาทิตย์ก็ถูกทําลายไปหนึ่ งในสามส่วน ดวง

จันทร์และดวงดาวทัง้ หลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่ งในสามส่วน กลางวันก็ไม่สว่าง
เสียหนึ่ งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน 13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและ
ได้ยน
ิ ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ที่ บิ นอยู่ ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดัง ว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ
จะมี แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ บนแผ่น ดิน โลก เพราะเสียงแตรของทูต สวรรค์ ทัง้ สามองค์
กําลังจะเป่าอยูแล้
่ ว�

9
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว�
ข้าพเจ้าก็ เห็นดาวดวงหนึ่ งตกจากฟ้าลงมาที่
แผ่นดิน โลก และประทานลู กกุญแจสําหรับเหวที่ ไม่มี ก้นเหวให้แก่ ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อ
เขาเปิด เหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น ก็ มี ควัน พลุ่ง ขึ้น มาจากเหวนั ้น ดุจ ควั นที ่ เตาใหญ่ และ
ดวงอาทิตย์ และอากาศก็ มืด ไป เพราะเหตุ ควั นที ่ ข้น
ึ มาจากเหวนั ้น 3 มี ฝูง ตัก
๊ แตน
บิน ออกจากควัน นั ้น มายัง แผ่น ดิน โลก ได้ ประทานอํานาจแก่ ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือนกับ
อํานาจของแมลงป่องแห่งแผ่นดินโลก 4 และมีคําสัง่ แก่ มันไม่ให้ทําร้ายหญ้าบนแผ่น
ดิน โลก หรือ พืช เขียว หรือ ต้นไม้ แต่ ให้ ทําร้ายคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่มี ตราของพระเจ้า บน
หน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และไม่ ให้ ฆ่า คนเหล่า นั ้น แต่ ให้ ทรมานเขาห้า เดือน การ
ทรมานนั ้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกแมลงป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่านั ้น คนทัง้
หลายจะแสวงหาความตายแต่ จะไม่ พบ เขาอยากจะตาย แต่ ความตายจะหนี ไปจาก
เขา 7 ตัก
๊ แตนนั ้ นมีรู ปร่างเหมือนม้าที่ ผูกเครือ
่ งพร้อมสําหรับออกศึก บนหัวมีสิ ่งหนึ่ 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 ทรวงเหล็ก เสียงปีก มัน เหมือนเสียง
1 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เป่ า แตรขึ้น
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รถม้าเป็ นอันมากกรู เข้ารบข้าศึก 10 มันมีหางเหมือนหางแมลงป่อง และหางมันนั ้ นม
ี เหล็ก ไน มั นม ี อาํ นาจที่ จะทําร้ายมนุษย์ ตลอดห้า เดือน 11 มั นม ี ทูต แห่ง เหวที่ ไม่มี ก้น
เหวนั ้น เป็นกษั ตริย์ ปกครองมัน ที่ มี ชื่อ เรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบ ัด โดน แต่ ในภาษา
กรีกเรียกว่า อปอลลิโยน 12 วิบัติอย่างที่หน่งึ ผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่าง
ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
แตรที่หก (มนุษย์หน่ง
ึ ในสามถูกฆ่าตาย�

13 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ที่ หกเป่ าแตรขึ้น

ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงออกมาจากเชิงงอนมุ มท
ัง้ สี่ ของแท่น ทองคํา ที่ 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 แม่น้าํ ใหญ่ นั ้น คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ
ส� 15 ทูต สวรรค์ ทัง้ สี่ ก็ ถู กแก้ ปล่อยไป ซึ่ง ทรงเตรียมไว้สําหรับ ชัว่ โมง วัน เดือน และ
ปี ที่ จะให้ ฆ่า มนุษย์ เสีย หนึ่ ง ในสามส่ วน 16 และจํานวนพลทหารม้า มี สองร้อยล้าน นี่
คือจํานวนที่ ข้าพเจ้าได้ ยิน 17 ในนิ มิตนัน
้ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้ คือ ผู้ที่ นั ่งบน
หลั งม ้า นั ้น ก็ มี ทับทรวงสี ไฟ สี พลอยสี แดง และสี กํามะถัน หัวม้า ทัง้ หลายนั ้น เหมือน
หัว สิงโต มี ไฟและควัน และกํามะถัน พลุ่ง ออกมาจากปากของมัน 18 มนุษย์ถู กฆ่า เสีย
หนึ่ งในสามส่วนด้วยภัยพิบัติ สามอย่างนี้ คือ ไฟและควันและกํา มะถั นที ่พลุ ่งออกมา
จากปากมันนั ้น 19 เพราะว่าฤทธิข
่ ่ปากและหาง หางของมันเหมือนงูและ
์ องม้านั ้นอยูที
20
มี หัว สิ ่ง เหล่า นี้ ทําให้ มัน ทําร้ายคนได้ มนุษย์ ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ ที่ มิได้ ถู กฆ่า ด้วย
ภัย พิบั ติ เหล่า นี้ ยัง ไม่ ได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ จากงานที่ มือ เขาได้ กระทํา ไม่ ได้ เลิ กบ ู ชาผี
บูชา ‘รู ปเคารพที่ ทํา ด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หิน และไม้ รู ปเคารพเหล่า นั ้น จะดู
หรือฟังหรือเดิ นก็ไม่ ได้ � 21 และเขาก็ มิได้ กลับใจเสียใหม่ จากการฆาตกรรม และการ
เวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

10
ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง
และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิ์ มากอีก องค์ หน ่งึ ลงมาจากสวรรค์ มี เมฆ
คลุม ตั วท ่าน และมี รุง้ บนศีรษะท่าน และหน้า ท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้า ท่าน
เหมือนเสาไฟ 2 ท่านถือหนั งสือเล็กๆม้วนหนึ่ งซึ่งคลี่อยูในมื
่
อของท่าน ท่านวางเท้าขวา
3
ของท่านบนทะเล และเท้าซ้ายของท่านบนบก ท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงโตคําราม
เมื่อท่านร้องแล้ว เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ดเสียงก็ดังขึ้น 4 เมื่อเสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ดดังขึ้นแล้ว
ข้าพเจ้า จึง ลงมือ จะเขียน แต่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า
ว่า “จงประทับตราปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทัง้ เจ็ดได้ รอ
้ งนั ้น จงอย่าเขียนข้อความเหล่า
นั ้น� 5 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ ที่ ข้าพเจ้า เห็น ยืน อยู่ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น ได้ ชู มือ ขึ้น สู่
ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ ผู้ได้
‘ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์นั ้น ทรงสร้างแผ่นดินโลก และ
สรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในแผ่น ดิน โลกนั ้น และทรงสร้างทะเล กับ สรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในทะเล
นั ้น� ว่า จะไม่ มี การเนิ่ น ช้า อีก ต่อ ไปแล้ว 7 แต่ ว่า ในวัน แห่ง เสียงของทูต สวรรค์ องค์
ที่ เจ ็ด นั ้น คือ เมื่อ ท่านจะเป่า แตรขึ้น ความลึ กล ับ ของพระเจ้า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่
พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ของพระองค์ นั้ นก ็ จะสําเร็จ 8 และพระสุรเสียงที่
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ จากสวรรค์นั้นตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงไปรับหนั งสือเล็กๆม้วนนั ้นที่คลี่
อยู่ในมือของทูตสวรรค์ องค์ ที่ ยืนอยู่ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น� 9 ข้าพเจ้าจึงไปหาทูต
1
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สวรรค์องค์นั ้นและกล่าวแก่ท่านว่า “ขอหนั งสือมว
้ นเล็กนั ้นเถิด� ท่านจึงตอบข้าพเจ้า
ว่า “เอาไปเถิด และกิ นม ัน เสีย มัน จะทําให้ ท้องเจ้า ขม แต่ เมื่อ อยู่ ในปากของเจ้า มัน
จะหวานเหมือนนํ้าผึ้ง� 10 ข้าพเจ้ารับหนั งสื อม้วนเล็กนั ้นจากมือทูต สวรรค์ แล้วก็ กิน
เข้าไป ขณะที่ มัน อยู่ในปากของข้าพเจ้า นั ้ นม ั นก ็ หวานเหมือนนํ้า ผึ้ง แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า กิ
นม ัน เข้าไปแล้ วท ้ องข้าพเจ้า ก็ ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าต้องพยากรณ์ อีก
ต่อชนชาติทัง้ หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์�

11

การวัดพระวิหารชัน
้ ใน
ท่านผู้ หน่ง
ึ จึง เอาไม้ ออ
้ ท่อนหนึ่ ง ให้ข้าพเจ้า รู ป ร่างเหมือนไม้ เรียว และทูต สวรรค์
องค์ นั ้น ยืน อยู่ กล่าว ว่า “จง ลุก ขึ้น ไป วัด พระ วิหาร ของ พระเจ้า และ แท่ นบู ชา และ
คํานวณคนทัง้ หลายซึ่งนมัสการในนั ้น 2 แต่ไม่ต้องวัดลานชัน
้ นอกพระวิหารนั ้น เพราะ
ว่าที่นั่นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบยํ่าเมืองบริสุทธิล
์ งใต้เท้าตลอด
สี่สิบสองเดือน
1

คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง
และเราจะให้ฤทธิอํ
์ านาจแก่ พยานทัง้ สองของเรา และเขาจะพยากรณ์ ตลอดพัน
สองร้อยหกสิบวัน นุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบ 4 พยานทัง้ สองนั ้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น
และคันประทีปสองคันที่ตัง้ อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก
5 ถ้า ผู้ ใดประสงค์ จะทําร้ายพยานทัง
้ สองนั ้น ไฟก็ จะพลุ่ง ออกจากปากเขาเผาผลาญ
ศั ตรู ผู้ นั ้น ถ้า ผู้ ใดจะทําร้ายพยานทัง้ สอง ผู้ นั ้ นก ็ จะต้องตายในลักษณะนี้ 6 พยานทัง้
สองมี ฤทธิ์ปิด ท้องฟ้า ได้ เพื่อ ไม่ ให้ ฝนตกในระหว่างวัน เหล่านั ้ นที ่ เขากําลัง พยากรณ์
และมีฤทธิอํ
์ านาจเหนื อนํ้าทําให้กลายเป็นเลือดได้ และมีฤทธิบั
์ นดาลให้ภัยพิบัติต่างๆ
กระหนํ่าโลก กี่ ครังก
้ ็ได้ ตามความปรารถนาของเขา 7 และเมื่อเสร็จสิน
้ การเป็นพยาน
แล้ว สัตว์ร้ายที่ ข้น
ึ มาจากเหวที่ ไม่มี ก้น เหวก็ จะสู้ รบกับ เขา จะชนะเขาและจะฆ่า เขา
เสีย 8 และศพของเขาจะอยู่ ที่ ถนนในเมืองใหญ่ นั ้น ซึ่ง ตามฝ่ายจิต วิญญาณเรียกว่า
เมืองโสโดมและอียป
ิ ต์ อัน เป็น เมืองซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราถูก ตรึงด ้วย 9 คน
หลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่ งด ู ศพเขาตลอดสามวั
นคร่งึ และจะไม่ ยอมให้ เอาศพนั ้น ใส่ อุโมงค์ เลย 10 คนทัง้ หลายซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน โลก
จะยินดีเพราะเขา และจะสนุกสนานรืน
่ เริง จะให้ของขวัญแก่กัน เพราะว่าผู้พยากรณ์
ทัง้ สองนี้ ได้ทรมานคนเหล่านั ้นที่อาศัยอยู่ในโลก� 11 เมื่อเวลาผ่านไปสามวันคร่งึ แล้ว
ลมปราณแห่งชีวต
ิ จากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีก และเขาก็ลุกขึ้นยืน คนทัง้ หลายที่
ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็ นอันมาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงดังมาจาก
สวรรค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงขึ้น มาที่ นี่ เถิด � และพวกศั ตรู ก็ เห ็น เขาขึ้น ไปในหมู่ เมฆสู่
สวรรค์
3

แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่

13 และในเวลานั ้ นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่

และเมืองนั ้ นก็ถล่มลงเสียหนึ่ งในสิบส่วน
มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคน และคนที่เหลืออยูนั
่ ้นมค
ี วามหวาดกลัวยิง่ และ
ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ 14 วิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติ
อย่างที่สามก็จะมาถึงในไม่ชา้ นี้ แหละ
แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์�
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และทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ ดก ็ เป่า แตรขึ้น และมี เสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้น ดังๆใน
สวรรค์ ว่า “ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย แห่ง พิภพ นี้ ได้ กล ับ เป็น ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และเป็น ของพระคริสต์ ของพระองค์ และพระองค์ จะ
ทรงครอบครองตลอดไปเป็น นิ ตย์� 16 และผู้ อาว ุโสยี่ สิ บสี่ คนซึ่ง นั ่ง ในที่ นั่ง ของตน
เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลงกราบนมัสการพระเจ้า 17 และทูล ว่า “โอ ข้า แต่
พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงดํารงอยู่บัดนี้ และผู้ได้ทรง
ดํารงอยู่ ในกาลก่อน และผู้ จะเสด็จ มาในอนาคต ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขอบพระคุณ
พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงใช้ ฤทธานุ ภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และได้ ทรงครอบ
ครอง 18 เหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น แต่พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึง
เวลาที่ พระองค์ จะทรงพิพากษาคนทัง้ หลายที่ ตายไปแล้ว และถึง เวลาที่ พระองค์ จะ
ทรงประทานบําเหน็ จ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ คือ พวกศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชน
ทัง้ ปวง และแก่ คนทัง้ หลายที่ ยาํ เกรงพระนามของพระองค์ ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย และถึง
เวลาแล้ วท ี่ พระองค์ จะทรงทําลายคนที่ ทําลายแผ่น ดิน โลก� 19 แล ้ว พระวิหารของ
พระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหารนั ้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์ แล้วก็
มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนั ก
15

12

ผู้หญิงและพญานาค
มี การ มหัศจรรย์ ใหญ่ ยิง่ ปรากฏ ใน สวรรค์ คือ ผู้ หญิง คน หนึ่ งม ี ดวง อาทิตย์ เป็น
อาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ 2 ผู้หญิง
นั ้ นม ี ครรภ์ และร้องครวญด้วยความเจ็บ ครรภ์ ที่ ใกล้ จะคลอด 3 และมี การมหัศจรรย์
อีกอย่างหนึ่ ง ปรากฏในสวรรค์ ดู เถิด มี พญานาคใหญ่ สี แดงตัว หนึ่ ง มี เจ ็ด หัว และมี สิ
บเขา และที่ หว
ั เหล่านั ้ นม ี มงกุฎ เจ็ด อัน 4 หางพญานาคตวัด ดวงดาวในท้องฟ้า ทิง้ ลง
มาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่ งในสามส่วน และพญานาคนั ้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กําลัง
จะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว
1

บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง

5 หญิงนั ้นคลอดบุตรชาย

ผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทัง้ ปวงด้วยคทาเหล็ก และ
บุตรนั ้นได้ข้น
ึ ไปถึงพระเจ้า ถึงพระที่นั่งของพระองค์ 6 และหญิงนั ้นก็หนี เข้าไปในถิน
่ ทุ
รกันดาร ที่ นางมีสถานที่ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดู
อยูที
่ ่นั ่นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน
มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
และมี สงครามเกิด ขึ้น ในสวรรค์ มี คาเอลและพวกทูต สวรรค์ ของท่านได้ ต่อสู้ กับ
พญานาค และพญานาคกับ พวกทูต ของมั นก ็ ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวก
พญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลย 9 พญานาคใหญ่ซ่ึงเป็นงูดึกดําบรรพ์ ที่เขาเรียกกั
นว่า พญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทัง้ โลก พญานาคและพวกทูตของมั นก็ถู ก
ผลักทิง้ ลงมาในแผ่นดินโลก 10 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า “บัดนี้ ความ
รอด และฤทธิเดช
และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอํานาจพระคริสต์ ของ
์
พระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่ กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้า
ของเรา ทัง้ กลางวัน และกลางคืน นั ้น ก็ได้ ถู กผลัก ทิง้ ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่า นั ้น ชนะ
พญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคําพยานของพวกเขาเอง และเขา
7
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ไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน 12 ฉะนั ้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรืน
่ เริง
ยินดี เถิด แต่ วิบัติ จะมี แก่ ผู้ ที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกและทะเล เพราะว่า พญามารได้ ลงมา
หาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นั ก เพราะมันรู้วา่ เวลาของมันมีน้ อย�
ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น
เมื่อ พญานาคนั ้น เห็ นว ่า มัน ถูก ผลัก ทิง้ ลงมาในแผ่น ดิน โลกแล้ว มั นก ็ ข่มเหง
หญิงที่คลอดบุตรชายนั ้น 14 แต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั ้น เพื่อ
ให้ นางบิน หนี หน ้างู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารในสถานที่ ของนาง จนถึง ที่ ซ่ึง นางจะได้
รับ การเลี้ยงดู ตลอดวาระหนึ่ ง และสองวาระและครึง่ วาระ 15 งู นั ้ นก ็ พ่น นํ้า ออกจาก
ปากเหมือนนํ้าท่วมไหลตามหญิงนั ้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั ้นไปกับน้าํ ท่วม 16 แต่แผ่นดิ
นก ็ ได้ ช่วยหญิง นั ้น ไว้ได้ โดยแยกออกเป็น ช่องแล้ว สู บน ้าํ ท่วมนั ้ นที ่ พ่น ออกจากปาก
พญานาคนั ้น ลงไป 17 พญานาคโกรธแค้น หญิง นั ้น มัน จึง ออกไปทํา สงครามกับ เชื้อ
สายของนางที่ เหลือ อยู่ นั ้น คือ ผู้ ที่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และยึดถือ คํา พยาน
ของพระเยซูคริสต์
13

13
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากทะเล
และข้าพเจ้า ได้ ยน
ื อยู่ ที่ หาดทรายชายทะเล และเห็น สัตว์ รา้ ยตัว หนึ่ ง ขึ้น มาจาก
ทะเล มั นม ี เจ ็ด หัว และสิบ เขา ที่ เขาทัง้ สิ บน ั ้นม ี มงกุฎ สิบ อัน และมีช่อ
ื ที่ เป็น คํา หมิน
่
ประมาทจารึกไว้ที่ หัวทง
ั ้ หลายของมัน 2 สัตว์ร้ายที่ ข้าพเจ้าได้ เห็นนั ้น เหมือนเสือดาว
และเท้าเหมือนเท้าหมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ให้ฤทธิของมั
น และ
์
3
ที่ นั่ง ของมัน และสิทธิอาํ นาจอัน ใหญ่ ยงิ่ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นว ่า หัวๆหนึ่ ง
ของสัตว์รา้ ยดู เหมือนถูก ฟัน ปางตาย แต่ แผลที่ ถู กฟัน นั ้ นร ักษาหายแล้ว คนทัง้ โลก
ติดตามสัตว์ รา้ ยนั ้น ไปด้วยความอัศจรรย์ ใจ 4 เขาทัง้ หลายได้ บูชาพญานาคที่ ได้ ให้
อํานาจแก่ สัตว์ ร้ายนั ้น เขาได้ บูชาสัตว์ รา้ ยนั ้น กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์ นี้ ได้
และใครสามารถจะทํา สงครามกับ สัตว์ นี้ ได้ � 5 และยอมให้ สัตว์ ร้ายนั ้ นม ี ปากที่ พู ด
คํา กล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และยอมให้ มัน ใช้ อาํ นาจกระทํา อย่างนั ้น ตลอดสี่ สิ บ
สองเดือน 6 มัน กล่าวคํา หมิน
่ ประมาทต่อ พระเจ้า เพื่อ หมิน
่ ประมาทต่อ พระนามของ
พระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยูในสวรรค์
่
1

สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน

7 และยอมให้มันทําสงครามกับพวกวิสุ ทธิชน

และชนะเขา และให้มันมอ
ี าํ นาจเหนื อ

ชนทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกประชาชาติ 8 และบรรดาคนที่อยูในแผ่
่
นดินโลกจะบูชา

สัตว์รา้ ยนั ้น คือคนทัง้ ปวงที่ ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดก ผู้ทรง
9
ถูกปลงพระชนม์ตัง้ แต่ แรกทรงสร้างโลก ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิด 10 ผู้ใดที่ กําหนดไว้
ให้ ไปเป็น เชลยผู้ นั้ นก ็ จะต้องไปเป็น เชลย ผู้ ใดฆ่า เขาด้วยดาบผู้ นั้ นก ็ ต้องถูก ฆ่า ด้วย
ดาบ นี่ แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน

11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา
้ ยอีกตัวหนึ่ งขึ้นมาจากแผ่นดิน

มีสองเขาเหมือนลูกแกะ
และพูด เหมือนพญานาค มัน ใช้ อาํ นาจของสัตว์ รา้ ยตัว เดิ มน ั ้ นอย่างครบถ้วนต่อ
หน้า สัตว์ รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ มัน ทําให้ โลกและคนที่ อยู่ ในโลกบูชาสัตว์ รา้ ยตัว เดิ มน น
ั ้ ที่
12
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มี แผลปางตายแต่ รก
ั ษาหายแล้ว 13 สัตว์ ร้ายนี้ แสดงการมหัศจรรย์ ใหญ่ จนกระทํา
ให้ ไฟตกลงมาจากฟ้า สู่ แผ่ นดิน โลกประจั กษ ์ แก่ ตามนุษย์ ทัง้ หลาย 14 มัน ล่อลวงคน
ทัง้ หลายที่ อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั ้น ซึ่งมันมีอาํ นาจกระทําท่ามกลางสายตาของ
สัตว์รา้ ยตัวเดิมนัน
้ และมันสัง่ ให้คนทัง้ หลายที่อยูในโลกสร้
่
างรู ปจําลองให้แก่สัตว์รา้ ย
15
ที่ ถู กฟัน ด้วยดาบแต่ ยั งม ี ชี วิตอยู่ นั ้น และมั นม ี อาํ นาจที่ จะให้ลมหายใจแก่ รู ปสัตว์
นั ้น เพื่อ ให้รู ปสัตว์รา้ ยนั ้น ทัง้ พูด ได้ และกระทํา ให้บรรดาคนที่ ไม่ ยอมบูชารู ป สัตว์รา้ ย
นั ้นถึงแก่ ความตายได้ 16 และมันยังได้ บังคับคนทัง้ ปวง ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมัง่ มีและ
คนจน ไทยและทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา 17 เพื่อไม่ให้
ผู้ใดทําการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่ มีเครือ
่ งหมายนั ้น หรือชื่อของสัตว์รา้ ยนั ้น หรือเลข
ชื่อของมัน 18 ในเรือ
่ งนี้ จงใช้สติปัญญา ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของ
สัตว์รา้ ยนั ้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก

14
ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
และดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยูที
่ ่ภูเขาศิโยน และผู้ที่อยูกั
่ บ
พระองค์มีจํานวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่ มีพระนามของพระบิดาของพระองค์
เขียนไว้ที่ หน้าผากของเขา 2 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์ดุจเสียงนํ้ามากหลาย
และดุจ เสียงฟ้าร้องสนั ่น และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงพวกดีด พิณ เขาคู่ กําลัง บรรเลงอยู่
3 คนเหล่านั ้ นร ้ องเพลงราวกับ ว่า เป็ น เพลงบทใหม่ ต่อ หน้า พระที่ นั ่ง หน ้า สัตว์ ทัง
้ สี่
นั ้น และหน้า พวกผู้ อาวุโส ไม่มี ใครสามารถเรียนรู เ้ พลงบทนั ้น ได้ นอกจากคนแสนสี่
หมื่นสี่ พันคนนั ้น ที่ ได้ ทรงไถ่ ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก 4 คนเหล่านี้ เป็นคนที่ มิได้ มี มลทิ
นก ับ ผู้ หญิง เพราะว่า เขาเป็น พวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จ ไปที่ ใด คนเหล่า นี้ ก็
ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์ เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้า
และแด่พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่กล่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้า
พระที่นั่งของพระเจ้า
1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น

ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่งึ ที่ บิ นอยู่ ในท้องฟ้า เพื่อ ประกาศข่าว
ประเสริฐอันเป็นอมตะแก่คนทัง้ หลายที่อยูในโลก
่
แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และ
ประชากร 7 ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่
พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ‘ผูได้
้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล� และบ่อนํ้าพุทัง้ หลาย�
6

ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน
“บาบิโลนมหานครนั ้นล่มจมแล้ว ล่มจม
แล้ว เพราะว่า นครนั ้น ทําให้ ประชาชาติ ทัง้ ปวงดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง ความเดือดดาลของ
เธอในการล่วงประเวณี �
8 ทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ตามไปประกาศว่า

ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สาม ประกาศ การ ทุกข์ ทรมาน เป็น นิ ตย์ ของ ทุก คน ที่ รับ
เครือ
่ งหมายและบูชาสัตว์ร้าย
9 และทูต สวรรค์ ซ่ึง เป็ น องค์ ที่ สามตามไปประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ถ้า ผู้ ใดบูชา
สัตว์รา้ ยและรู ปของมัน และรับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของตน 10 ผู้
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นั ้น จะต้องดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธของพระเจ้า ซึ่ง ไม่ ได้ ระคนกับ สิง่ ใด ที่ ได้ เทลง
ในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูก ทรมานด้วยไฟและกํามะถัน ต่อ หน้า
ทูต สวรรค์ ผู้ บริสุทธิ์ทัง้ หลาย และต่อ พระพักตร์พระเมษโปดก 11 และควัน แห่ง การ
ทรมานของเขาพลุ่ง ขึ้น ตลอดไปเป็น นิ ตย์ และผู้ ที่ บูชาสัตว์รา้ ยและรู ป ของมัน และผู้
ใดก็ตามที่รับเครือ
่ งหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและกลางคืน�
พระสัญญาอันมัน
่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน
นี่ แหละคือ ความอดทนของพวกวิสุทธิชน คือ ผู้ ที่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า
และความเชื่อของพระเยซู ไว้ 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์สัง่ ข้าพเจ้า
ว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ตัง้ แต่นี้ สืบไปคนทัง้ หลายที่ตายในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเป็นสุข�
และพระวิญญาณตรัสว ่า “จร ิ งอย่างนั ้น เพื่อ เขาจะได้ หยุด พัก จากความเหนื่ อยยาก
ของเขา และการงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป�
12

การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด มี เมฆขาว และมี ผู้ หน ่งึ ประทับ บนเมฆนั ้น เหมือน
กับ บุตรมนุษย์ สวมมงกุฎ ทองคํา บนพระเศียร และพระหัตถ์ ถือ เคียวอัน คม 15 และ
มี ทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ึ งออกมาจากพระวิหารร้องทูล พระองค์ ผู้ ประทับ บนเมฆนั ้น
ด้วยเสียงอันดังว่า “จงใช้เคียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิด เพราะว่าถึงเวลาที่พระองค์จะ
เกี่ยวแล้ว เพราะว่าผลที่ จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั ้นสุกแล้ว� 16 และพระองค์
ผูประทั
้
บบนเมฆนั ้น ได้ทรงตวัดเคียวนั ้นบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยว
แล้ว 17 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน่ึ งก ็ ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือ เคียวอัน คม
เช่น เดียวกัน 18 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ง
ึ ผู้ มี ฤทธิเหนื
อ ไฟ ได้ ออกมาจากแท่ นบู ชา
์
และร้องบอกทู ตองค์นั้ นที ่ ถือ เคียวคมนั ้น ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ท่านจงใช้ เคียวคมของ
ท่านเกี่ยวเก็บ พวงองุน
่ แห่ง แผ่น ดิน โลก เพราะลู กอง ุ่น นั ้น สุ กด ี แล้ว � 19 ทูต สวรรค์
นั ้ นก ็ ตวัด เคียวบนแผ่น ดิน โลก และเก็บ เกี่ยวผลองุน
่ แห่ง แผ่น ดิน โลก และขว้างลง
ไปในบ่อ ยํ่า องุ ่นอ ัน ใหญ่ แห่งพระพิโรธของพระเจ้า 20 บ่อย่าํ องุน
่ ถูก ยํ่า ภายนอกเมือง
และโลหิต ไหลออกจากบ่อ ยํ่า องุน
่ นั ้น สูง ถึ งบ ัง เหียนม้า ไหลนองไปประมาณสามร้อย
กิโลเมตร
14

15

ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ข้าพเจ้า เห็น หมายสําคัญ ในสวรรค์ อี กประการหนึ่ ง ใหญ่ ยิง่ และน่า ประหลาด คื
อม ี ทูต สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ถือ ภัย พิบั ติ เจ ็ ดอย ่าง อัน เป็น ภัย พิบั ติ ครัง้ สุดท้าย เพราะว่า
พระพิโรธของพระเจ้า สิน
้ สุด ลงด้วยภัย พิบั ติ เหล่า นั ้น 2 ข้าพเจ้า เห็น เป็น เหมือนทะเล
แก้วปนไฟ และบรรดาคนที่ มีชัยต่อสัตว์ร้าย และรู ปของมัน และเครือ
่ งหมายของมัน
และเลขประจํา ชื่อ ของมัน ยืน อยู่ บนทะเลแก้ วน ัน
้ พวกเขาถือ พิณ เขาคู่ ของพระเจ้า
3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง เป็ น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า
“ข้า แต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด พระราชกิจ ของพระองค์
ใหญ่ยิง่ และมหัศจรรย์นั ก ข้าแต่องค์พระมหากษั ตริย์แห่งวิสุทธิชนทัง้ ปวง วิถีทางทัง้
หลายของพระองค์ ยุติ ธรรมและเที่ยงตรง 4 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มี ผู้ ใดบ้าง
ที่ จะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ และไม่ ถวายพระเกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า
พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทัง้ ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร์
1
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พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ ปรากฏแจ้ง แล้ว� 5 ต่อ จากนี้ ข้าพเจ้า ได้
แลเห็น และดูเถิด พระวิหารของพลับพลาแห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก 6 และทูต
สวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์ที่ถือภัยพิบติ
ั ทัง้ เจ็ด ได้ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่งห่มผ้าป่านสีขาว
และบริสุทธิ์ และคาดรัดประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัวหนึ่ งในสี่ตัวนน
ั ้ ได้เอาขันทองคํา
เจ็ดใบเต็ มด้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่เป็นนิ ตย์ ส่งให้แก่ ทูตสวรรค์
ทัง้ เจ็ด องค์ นั ้น 8 และพระวิหารก็ เต็ม ไปด้วยควัน ซึ่ง มาจากสง่า ราศี ของพระเจ้า และ
จากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่ มี ผู้ ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้น ได้ จนกว่า
ภัยพิบัติทัง้ เจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิน
้ สุดลง

16

1 แล้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร

สัง่ ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั้นว่า
“จงไปเถิด เอาขันทัง้ เจ็ดใบ ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)

2 ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก และคนทัง
้ หลาย

ที่มีเครือ
่ งหมายของสัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองมีทุกข์
เวทนาแสนสาหัส
ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)

3 ทูตสวรรค์ องค์ ที่ สองก็ เทขันของตนลงในทะเล

และทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือด
ของคนตาย และบรรดาสิง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมดสิน
้
ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)

4 ทูตสวรรค์องค์ที่สามเทขันของตนลงที่แม่น้า
ํ และบ่อนํ้าพุทัง้ ปวง และนํ้าเหล่านั ้นก็

กลายเป็นเลือด 5 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์แห่งนํ้าร้องว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า ผู้ดํารงอยู่บัดนี้ และผู้ได้ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยู่ในอนาคต
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาอย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้
หลายได้กระทําให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหลออก และ
พระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่ม ด้วยเขาทัง้ หลายก็สมควรอยู่แล้ว� 7 และข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ อีกองค์ หน่ง
ึ ซึ่งอยู่ที่ แท่นบูชาร้องว่า “จริงอย่างนั ้น พระเจ้า องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรม
แล้ว�

ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์�
และทรงให้อาํ นาจแก่ดวงอาทิตย์
นั ้ นที ่ จะคลอกมนุษย์ ด้วยไฟ 9 ความร้อนแรงกล้า ได้ คลอกคนทัง้ หลาย และพวกเขา
พูดหมิน
อภัยพิบัติเหล่านั ้น และพวกเขา
่ ประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ่งมีฤทธิเหนื
์
ไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
8 ทูตสวรรค์องค์ที่ สี่เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์

ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เทขัน ของตนลงบนที่ นั่ง ของสัตว์รา้ ยนั ้น และอาณาจักรขอ
งมันก็มืดไป คนเหล่านั ้นได้กัดลิน
้ ของตนด้วยความเจ็บปวด 11 และพูดหมิน
่ ประมาท
พระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลที่มีหนองตามตัวของเขา แต่
เขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตน
10
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ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สําหรับพวกกษั ตริย์แห่งทิศตะวันออก�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกเทขัน ของตนลงที่ แม่น้าํ ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส ทําให้นํ้า ใน
แม่น้ํา นั ้น แห้ง ไป เพื่อ เตรียมมรรคาไว้ สําหรับ บรรดากษั ตริย์ ที่ มาจากทิศ ตะวัน ออก
13 และข้าพเจ้า เห็น ผี โสโครกสามตนรู ป ร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และ
ออกจากปากสัตว์รา้ ยนั ้น และออกจากปากของผู้ พยากรณ์ เท็จ 14 ด้วยว่า ผี เหล่ านั ้น
เป็น ผี รา้ ยกระทําการอัศจรรย์ มัน ออกไปหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงแห่ง แผ่น ดิน โลกคือ ทัว่ พิ
ภพ เพื่อให้บรรดากษั ตริย์เหล่านั ้ นร่วมกันทําสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด 15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษา
เสื้อผ้าของตนจะเป็นสุข เกลือกว่าผู้น้ั นจะเดินเปลือยกาย และคนทั้งหลายจะได้
เห็นความน่าละอายของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้ หลายชุมนุมทต
ี่ ําบลหนึ่ ง ซึ่งภาษา
ฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
12

ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด ได้ เท ขัน ของ ตน ลง ใน อากาศ และ มี พระ สุรเสียง ดัง ออก
มาจากพระที่นั่ง ในพระวิหารแห่ง สวรรค์ ว่า “สําเร็จ แล้ว� 18 และเกิ ดม ี เสียงต่างๆ มี
ฟ้าร้อง มี ฟ้าแลบ และเกิด แผ่น ดิน ไหวครัง้ ใหญ่ ซึ่ง ตัง้ แต่ มี มนุษย์เก ิ ดมาบนแผ่น ดิน
โลก ไม่ เคยมี แผ่ นดิน ไหวร้ายแรงและยิง่ ใหญ่ เช่น นี้ เลย 19 มหานครนั ้ นก ็ แยกออก
เป็น สามส่ วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติ ก็ ล่มจม มหานครบาบิ โลนนั ้ นก ็ อยู่
ในความทรงจํา ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อ จะให้ นครนั ้น ดื่ม ถ้วยเหล้า องุน
่ แห่ง
20
พระพิโรธอัน ใหญ่ หลวงของพระองค์ และบรรดาเกาะต่างๆก็ หนี หายไป และภูเขา
ทัง้ หลายก็ไม่มีผู้ใดพบ 21 และมีลูบเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าถูกคนทัง้ ปวง แต่ละก้อน
หนั กประมาณห้าสิ บกิโลกรัม คนทัง้ หลายจึงพูดหมิน
่ ประมาทพระเจ้า เพราะภัยพิบัติ
ที่เกิดจากลูกเห็บนัน
้ เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนนร
ั ้ ้ายแรงยิง่ นั ก
17

17
การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย

ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ในเจ็ด องค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบนั ้น มาหาข้าพเจ้า และพูด ว่า “เชิญ
มาที่ นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ ท่านดู การพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ ที่ นั่ง อยู่
บนนํ้า มากหลาย 2 คือ หญิง ที่ บรรดากษั ตริย์ ทัว่ แผ่น ดิน โลกได้ ล่วงประเวณี ด้วย และ
คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกก็ ได้ มัวเมาด้วยเหล้า องุน
่ แห่ง การล่วงประเวณี ของ
3
เธอ� ทูต สวรรค์ องค์ นั ้นได้ นํา ข้าพเจ้าเข้าไปในถิน
่ ทุ รกันดารโดยพระวิญญาณ และ
ข้าพเจ้าได้เห็นผูห
้ ญิงคนหนึ่ งนั ่งอยูบ
่ นสัตว์รา้ ยสีแดงเข้มตัวหนึ่ ง ซึ่งมช
ี ่อ
ื หลายชื่อเป็น
คํา หมิน
่ ประมาทเต็ม ไปทัง้ ตัว มั นม ี เจ ็ด หัว และสิบ เขา 4 หญิง นั ้น นุ่ง ห่ มด ้วยผ้า สี ม่วง
และสี แดงเข้ม และประดั บด ้วยเครือ
่ งทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่ มุก หญิง นั ้น
ถือ ถ้วยทองคํา ที่ เต็ มด ้วยสิง่ น่า สะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่ง การล่วงประเวณี
ของตน 5 และที่ หน ้า ผากของหญิง นั ้น เขียนชื่อ ไว้ว่า “ความลึกลับ บาบิ โลนมหานคร
แม่ ของหญิง แพศยาทัง้ หลาย และแม่ แห่งสิง่ ทัง้ ปวงที่ น่า สะอิดสะเอียนแห่ง แผ่น ดิน
โลก� 6 และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั ้นเมามายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน และโลหิตของ
คนทัง้ หลายที่พลีชีพเพื่อเป็นพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั ้นแล้ว ข้าพเจ้า
ก็อัศจรรย์ใจยิง่ นั ก 7 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึงถามข้าพเจ้าว่า “เหตุไฉนท่านจึงอัศจรรย์ใจ
1

หนั งสือวิวรณ์ 17:8

385

หนั งสือวิวรณ์ 18:7

ข้าพเจ้า จะบอกให้ท่านรู ถ
้ ึง ความลึ กล ับ ของหญิง นั ้น และของสัตว์รา้ ยที่ มี เจ ็ด หัว และ
สิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั ้น
กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์

8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั ้นเป็ นอยูใ่ นกาลก่อน แต่บัดนี้ มิได้เป็ น และมันจะขึ้นมาจาก

เหวที่ ไม่มีก้น เหวเพื่อไปสู่ ความพินาศแล้ว และคนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลก ซึ่ง ไม่ มี ชื่อจด
ไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ตัง้ แต่แรกทรงสร้างโลกนั ้น ก็จะอัศจรรย์ใจ เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้าย
ซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้ มิได้เป็น และกําลังจะเป็น 9 นี่ ต้องใช้สติปัญญา หัวท
ัง้ เจ็ดนั ้นคือภูเขาเจ็ดยอดที่ หญิงนั ้นนั ่งอยู่ 10 และมีกษั ตริย์เจ็ดองค์ ซึ่งห้าองค์ ได้ ล่วง
ไปแล้ว องค์ หน่ึงกําลังเป็นอยู่ และอีกองค์ หน่ง
ึ นั ้นยังไม่ได้ เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมา
11
แล้ว จะต้องดํารงอยู่ชัว่ ขณะหนึ่ ง สัตว์ร้ายที่ เป็นแล้วเมื่อก่อน แต่ เดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ เป็น
นั ้นก็เป็ นที่แปด แต่ก็ยังเป็นองค์หน่งึ ในเจ็ดองค์นั ้น และจะไปสู่ความพินาศ 12 เขาทัง้
สิบ เขาที่ ท่านได้ เห ็น นั ้น คือ กษั ตริย์ สิ บองค์ ที่ ยัง ไม่ ได้ เสวยราชสมบัติ แต่ จะรับ อํานาจ
อย่า งกษั ตริย์ ด้วยกั นก ับ สัตว์รา้ ยนั ้น หนึ่ ง ชัว่ โมง 13 กษั ตริย์ ทัง้ หลายนั ้ นม ี น้ํา พระทัย
อย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิแ
์ ละอํานาจของตนไว้แก่สัตว์ร้ายนั ้น 14 กษั ตริย์เหล่า
นี้ จะกระทํา สงครามกับ พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะ
ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนื อเจ้านายทัง้ หลาย และทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อ
กษั ตริย์ทัง้ หลาย และผูที
้ ่อยูกั
่ บพระองค์นั้นเป็นผูที
้ ่พระองค์ได้ทรงเรียก และทรงเลือก
15
ไว้ และเป็นผู้ที่ สัตย์ซ่ ือ� และทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “นํ้ามากหลายที่ ท่านได้
เห็นหญิงแพศยานั ่งอยูนั
่ ้น ก็คือชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และภาษาต่างๆ 16 เขาสิบ
เขาที่ ท่านได้ เห็นอยู่บนสัตว์ร้าย จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั ้น จะกระทําให้นาง
โดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และจะกินเนื้ อของหญิงนั ้น และเผานางเสียด้วยไฟ
17 เพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทําตามพระทัยของพระองค์ โดยการทรงทําให้
พวกเขามีความคิดอย่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั ้น จนถึง
จะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้หญิงที่ ท่านเห็นนั ้ นก็คือนครใหญ่ ที่มีอํา
นาจเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก�

18

นครบาบิโลนล่มจม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็ได้เหน
็ ทูตสวรรค์อีกองค์หน่งึ ลงมาจากสวรรค์

ท่านมี อาํ นาจใหญ่ ยิง่ และรัศมี ของท่านได้ ทําให้ แผ่ นดิน โลกสว่างไป 2 ท่านได้ ร้อง
ประกาศด้วยเสีย งกึ กก ้ องว่า “บาบิ โลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็ นที ่
อาศัย ของผี ปิศาจ เป็ นที ่ คุ มขัง ของผี โสโครกทุก อย่าง และเป็นกรงของนกทุก อย่าง
ที่ ไม่ สะอาด และ น่า เกลียด 3 เพราะ ว่า ประชาชาติ ทัง้ ปวง ได้ ดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง ความ
เดือดดาลในการล่วงประเวณี ของนครนั ้น และบรรดากษั ตริย์ บนแผ่น ดิน โลกได้ ล่วง
ประเวณี กับ นครนั ้น และพ่อค้า ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกก็ ได้ มัง่ มี ขึ้น ด้วยทรัพย์ ฟุ ่ม
เฟือยของนครนั ้น� 4 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงอีก เสียงหนึ่ ง ประกาศมาจากสวรรค์ ว่า
“ชนชาติ ของเรา จงออกมาจากนครนั ้นเถิด เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่ มี ส่วนในการบาป
ของนครนั ้น และเพื่อ ท่านจะไม่ ต้องรับ ภัย พิบั ติ ที่ จะเกิด แก่ นครนั ้น 5 เพราะว่า บาป
ของนครนั ้น กองสูง ขึ้น ถึง สวรรค์ แล้ว และพระเจ้า ได้ ทรงจํา ความชัว่ ช้า แห่ง นครนั ้น
ได้ 6 นครนั ้น ได้ ให้ ผลอย่างไร ก็ จงให้ ผลแก่ นครนั ้น อย่างนั ้น และจงตอบแทนการก
ระทํา ของนครนั ้น เป็น สองเท่า ในถ้วยที่ นครนั ้น ได้ ผสมไว้ก็ จงผสมลงเป็น สองเท่า ให้
นครนั ้น 7 นครนั ้น ได้ เย่อ หยิง่ จองหองและมี ชี วิตอย่างหรู หรามากเท่าใด ก็ จงให้ นคร
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นั ้นได้รบ
ั การทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั ้น เพราะว่านครนั ้นทะนงใจว่า ‘เรา
ดํารงอยูใ่ นตําแหน่ งราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย� 8 เหตุ
ฉะนั ้น ภัยพิบัติต่างๆของนครนั ้นจะเกิดขึ้นในวันเดียว ความตาย และความระทมทุกข์
การกันดารอาหาร และไฟจะเผานครนั ้นให้พินาศหมดสิน
้ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานครนั ้น ทรงอานุภาพยิง่ ใหญ่�
กษั ตริยและพ่
์
อค้าแห่งแผ่นดินโลกครํา่ ครวญต่อบาบิโลน
บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกที่ ได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น และได้ มี ชี วิตอย่าง
หรู หราร่วมกัน นั ้น เมื่อ ได้ เห ็น ควัน ไฟที่ ไหม้ นครนั ้น ก็ จะพิลาปรํา่ ไห้ ครํา่ ครวญเพราะ
นครนั ้น 10 พวกกษั ตริย์ จะยืน อยู่ แต่ ห่างๆเพราะกลัว ภัย แห่ง การทรมานของนครนั ้น
และจะกล่าวว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย บาบิ โลนมหานครที่ ยิง่ ใหญ่ นครที่ แข็ง แรง
เพราะเจ้า ได้ รบ
ั การพิพากษาโทษให้ พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียวเท่านั ้น� 11 บรรดา
พ่อค้าในแผ่นดินโลกจะรํา่ ไห้ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของ
เขาอีก ต่อ ไปแล้ว 12 สิ นค้า เหล่า นั ้น คือ ทองคํา เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียด ผ้า สี ม่วง ผ้า ไหม ผ้า สี แดงเข้ม ไม้ หอมทุก ชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทํา ด้วย
งา บรรดาภาชนะไม้ ที่ มี ราคามาก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะหิ นอ ่อน
13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม กํายาน เหล้า องุน
่ นํ้ามัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์
14
ต่างๆ แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวต
ิ มนุษย์ และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่ได้
นั ้ นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว สิ ่งสารพัดอันวิเศษยิง่ และหรู หราก็ พินาศไปจากเจ้าแล้ว
และเจ้าจะไม่ได้พบมันอีกเลย 15 บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิง่ ของเหล่านั ้น จนเป็นคนมังม
่ ี
เพราะนครนั ้น จะยืนอยู่แต่ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั ้น พวกเขาจะ
ร้องไห้ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง 16 ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น ที่ ได้ นุ่งห่ม
ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ผ้า สี ม่วง และผ้า สี แดงเข้ม ที่ ได้ ประดั บด ้วยทองคํา เพชรพลอย
ต่างๆและไข่ มุ กนั ้น 17 เพียงในชัว่ โมงเดียว ทรัพย์สมบัติ อัน ยิง่ ใหญ่ นั้ นก ็ พินาศสูญ ไป
สิน
้ � และนายเรือทุกคน คนที ่โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทัง้ หลายที่ มีอาชีพทาง
ทะเล ก็ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆ 18 และเมื่อคนเหล่านั ้นได้เห็นควันไฟที่ ไหม้นครนั ้ นก็รอ
้ งว่า
19
“นครใดเล่า จะเป็น เหมือนมหานครนี้ � และเขาทัง้ หลายก็ โปรยผงคลี ลงบนศีรษะ
ของตน พลางร้องไห้ครํา่ ครวญว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น อัน เป็ นที ่ ซ่ึง
คนทัง้ ปวงที่ มี เรือ กําปั่ นเดิน ทะเลได้ กลายเป็น คนมั ่งม ี ด้วยเหตุ จากสิง่ ของมี ค่า ของ
นครนั ้น เพราะภายในชัว่ โมงเดียวนครนั ้นก็เป็นที่รกร้างไป�
9

การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอัน บริสุทธิ ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย จง
ร่าเริง ยินดี เพราะนครนั ้น เถิด เพราะพระเจ้า ทรงแก้ แค้น ต่อ นครนั ้น ให้ ท่านทัง้ หลาย
แล้ว 21 แล้วทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ที่ มี ฤทธิมาก
ก็ได้ ยกหินก้อนหนึ่ งเหมือนหินโม่ ใหญ่ทุ
์
่ มลงไปในทะเลแล้ วว ่า “บาบิ โลนมหานครนั ้น จะถูก ทุ่ม ลงโดยแรงอย่างนี้ แหละ และ
จะไม่มีใครเห็นนครนั ้ นอีกต่อไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงนั กดีดพิณเขาคู่ นั ก
เล่น มโหรี นั ก เป่า ปี่ และนั ก เป่า แตร ในเจ้า อีก ต่อ ไป และในเจ้า จะไม่ มี ช่างในวิชาช่าง
ต่างๆอีก ต่อ ไป และจะไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงโม่ แป ้ง ในเจ้า อีก ต่อ ไป 23 และในเจ้า จะไม่
มี แสงประทีป ส่องสว่างอีก ต่อ ไป และจะไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงเจ้า บ่าวเจ้า สาวในเจ้า อีก
ต่อ ไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้า ของเจ้าได้ เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดิน โลกแล้ว และโดย
วิทยาคมของเจ้า ได้ ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ให้ ลุ่ม หลง 24 และในนครนั ้น เขาได้ พบ
20
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โลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และบรรดาคนที่ ถู กฆ่าบนแผ่นดิน
โลก�

19

อาเลลูยาบนสวรรค์

1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดั งกึกก้องของฝูงชนจํานวนมากใน

สวรรค์ รอ
้ งว่า “อาเลลู ยา ความรอด สง่า ราศี พระเกียรติ และฤทธิ์เดชจงมี แด่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเรา 2 ‘เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ เท ี่ ยงตรงและ
ชอบธรรม� พระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญนั ้น ที่ได้กระทําให้
แผ่ 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
“อาเลลูยา ‘ควันไฟที่เกิดจากนครนั ้นพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์� ” 4 และพวกผู้อาวุโส
ทัง้ ยี่สิบสี่คนกับสัตว์ทัง้ สี่นั ้น ก็ได้ทรุ ดตัวลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้น
และร้องว่า “เอเมน อาเลลู ยา� 5 และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่า “ ‘ท่านทัง้ หลาย
ที่ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และผู้ที่ ยําเกรงพระองค์ ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่ จงสรรเสริญ
พระเจ้า ของเรา� ” 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดุจ เสียงฝูง ชนเป็ นอ ัน มาก ดุ จเสียงนํ้า
มากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้องสนั ่นว่า “อาเลลูยา เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
ขอให้ เราทัง้ หลายร่าเริง ยินดี และถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ เพราะว่า ถึง เวลา
มงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสี ของพระองค์ ได้ เตรียมตัว พร้อมแล้ว
8 และ ทรง โปรด ให้ เธอ สวม ผ้า ป่ าน เนื้ อ ละเอียด สะอาด และ ขาว เพราะ ผ้า ป่ าน เนื้ อ
ละเอียด นั ้น เป็น ความ ชอบ ธรรม ของ พวก วิ สุทธิ ชน � 9 และ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น สัง่
ข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนไว้เถิด ว่า ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ มาในการมงคล
สมรสของพระเมษโปดก� และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคําเหล่านี้ เป็นพระดํารัสแท้
ของพระเจ้า� 10 แล้วข้าพเจ้า ได้ ทรุ ด ตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อ จะนมัสการท่าน แต่
ท่านได้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ เหมือ นกั บท ่าน และ
พวกพี่ น้องของท่านที่ ยด
ึ ถือ คํา พยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้า เถิด เพราะว่า
คําพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์ �
7

การ เสด็จ กลับ มา สู่ แผ่ น ดิน โลก ของ พระ คริสต์ พร ้ อม ด้วย เหล่า พล โยธา ของ
พระองค์
11 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็น สวรรค์ เปิ ด ออก และ ดู เถิด มี ม้า ขาว ตัว หนึ่ ง พระองค์ ผู้
ทรงม้านั ้ นม ี พระนามว่า “สัตย์ ซื่อ และสัตย์ จริง � พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทํา
สงครามด้วยความชอบธรรม 12 พระเนตรของพระองค์ ดุ จเปลวไฟ และบนพระเศียร
ของพระองค์ มี มงกุฎ หลายอัน และพระองค์ ทรงมี พระนามจารึก ไว้ ซ่ึง ไม่ มี ผู้ ใดรู จ
้ ัก
13
เลย นอกจากพระองค์ เอง พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ที่ จุ ่มเลื อด และพระนามที่
เรียกพระองค์นั้นคือ “พระวาทะของพระเจ้า� 14 เหล่ าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์
ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ขาวและสะอาด ได้ นั ่ง บนหลั งม ้า ขาวตามเสด็จ พระองค์ ไป 15 มี
พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดา
นานาประชาชาติ ด้วยพระแสงนั ้น และพระองค์ จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก
พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํ่าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันเฉี ยบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธา
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นุ ภาพสูงสุด 16 พระองค์ ทรงมี พระนามจารึก ที่ ฉลองพระองค์ และที่ ต้น พระอูรุ ของ
พระองค์ ว่า “พระมหากษั ตริย์ แห่ งมหากษั ตริ ย์ ทัง้ ปวงและเจ้า นายแห่ง เจ้า นายทัง้
ปวง�
การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า
แล ้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ยืน อยู่ บนดวงอาทิตย์ ท่านร้องประกาศแก่
นกทัง้ ปวงที่ บิ นอยู่ ในท้องฟ้า ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “จงมาประชุม กัน ในการเลี้ยงของ
พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ 18 เพื่อ จะได้ กิน เนื้ อ กษั ตริย์ เนื้ อ นายทหาร เนื้ อ คนมี บรรดาศักดิ์ เนื้
อม้า และเนื้ อคนที่นั่งบนม้า และเนื้ อประชาชนทัง้ ไทยและทาส ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่�
19 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา
้ ยนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลก พรอ
้ มทัง้ พลรบขอ
งกษั ตริย์ เหล่า นั ้น มาประชุม กัน จะทํา สงครามกับ พระองค์ ผู้ ทรงม้า และกับ พลโยธา
ของพระองค์
17

ปลายทางปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และกองทัพของเขา

20 สัตว์ร้ายนั ้นถูกจับพร้อมด้วยผูพยากรณ์
้
เท็จ ที่ได้กระทําการอัศจรรย์ต่อหน้าสัตว์

ร้ายนั ้น และใช้การอัศจรรย์นั้นล่อลวงคนทัง้ หลายที่ได้รับเครือ
่ งหมายของสัตว์รา้ ยนั ้น
และบูชารู ป ของมัน สัตว์ร้ายและผู้ พยากรณ์ เท ็จ ถูก ทิง้ ทัง้ เป็น ลงในบึง ไฟที่ ไหม้ ด้วย
กํามะถัน 21 และคนที่ เหลือ อยู่ นั ้น ก็ ถู กฆ่า ด้วยพระแสงที่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ผู้ทรงม้านั ้นเสีย และนกทัง้ ปวงก็กินเนื้ อของคนเหล่านั ้นจนอิม
่

20
ซาตานถูกขังไว้พันปี

1 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์

ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่
ไม่มก้
ี นเหวนั ้นและถือโซ่ใหญ่ 2 และท่านได้จับพญานาค ซึ่งเป็นงูดึกดําบรรพ์ ผูซึ
้ ่งเป็น
3
พญามารและซาตาน และล่ามมันไว้พันปี แลวท
้ งม
ิ้ ันลงไปในเหวที่ไม่มก้
ี นเหวนั ้น แล
้ว ได้ ลั่นก ุญ แจประทับ ตรา เพื่อ ไม่ ให้ มัน ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ได้ อีก ต่อ ไป จนครบ
กําหนดพันปีแล้วหลังจากนั ้นจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ ง
การฟื้ นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
และผู้ที่นั ่งบนบัลลังก์นั ้น ทรงมอบให้เป็นผู้ที่
จะพิพากษา และข้าพเจ้า ยัง ได้ เห ็น ดวงวิญญาณของคนทัง้ ปวงที่ ถู กตัด ศีรษะ เพราะ
เป็น พยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ บูชาสัตว์
ร้ายนั ้นหรือรู ปของมัน และไม่ได้รับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา
คนเหล่านั ้นกลับมี ชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ ครอบครองร่วมกับ พระคริสต์ เป็นเวลาพันปี
5 แต่ คนอื่นๆที่ ตายแล้วไม่ได้ กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกําหนดพันปี นี่ แหละคือการ
ฟื้ นจากความตายครัง้ แรก 6 ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้ นจากความตายครัง้ แรกก็เป็นสุข
และบริสุทธิ์ ความตายครัง้ ที่สองจะไม่มีอํานาจเหนื อคนเหล่านั ้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิต
ของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี
4 ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลั งก์หลายบัลลั งก์

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก
ครัน
้ พันปี ล่วงไปแล้ว ก็ จะปล่อยซาตานออกจากคุก ที่ ขั งม ัน ไว้ 8 และมัน จะออก
ไปล่อลวงบรรดาประชาชาติ ทัง้ สี่ ทิศ ของแผ่น ดิน โลก คือ โกกและมาโกก ให้ คนมาชุ
มนุ มกัน ทํา ศึก สงคราม จํานวนคนเหล่า นั ้น มากมายดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเล 9 และคน
เหล่านั ้นยกขบวนออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกวิสุทธิชน และเมือ
7
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งอันเป็ นที ่รก
ั นั ้นไว้ แต่ ไฟได้ ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ เผาผลาญคนเหล่า
นั ้น 10 ส่วนพญามารที่ ล่อลวงเขาเหล่านั ้ นก็ถู กโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่ สัตว์
ร้ายและผู้ พยากรณ์ เท ็ จอยู่ นั ้น และมัน ต้องทนทุกข์ ทรมานทัง้ กลางวัน และกลางคืน
ตลอดไปเป็นนิ ตย์
การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพระที่ นั่ง ใหญ่ สี ขาว และเห็น พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น
และแผ่น ดิน โลกและฟ้า อากาศก็ อน
ั ตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์ และไม่ มี ที่ อยู่
สําหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั ้นต่อไปเลย 12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ ตายแล้ว
ทัง้ ผูน
้ ้ อยและผู้ใหญ่ ยืนอยูจ
่ ําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนั งสือต่างๆก็เปิดออก หน
ังสืออีกม้วนหนึ่ งก็เปิดออกด้วย คือหนั งสือแห่งชีวต
ิ และผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษา
ตามข้อความที่ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ เหล่า นั ้น ตามที่ เขาได้ กระทํา 13 ทะเลก็ ส่ง คืน คนทัง้
หลายที่ตายในทะเล ความตายและนรกก็ส่งคืนคนทัง้ หลายที่อยูในที
่
่เหล่านั ้น และคน
14
ทัง้ หลายก็ ถู กพิพากษาตามการกระทําของตนหมดทุกคน แล้วความตายและนรก
ก็ถูกผลักทิง้ ลงไปในบึงไฟ นี่ แหละเป็นความตายครัง้ ที่สอง 15 และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้
ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ผูนั
้ ้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ
11

21
เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นท้ องฟ้า ใหม่ และแผ่น ดิน โลกใหม่ เพราะท้องฟ้า เดิม และแผ่น ดิน
โลกเดิ มน ัน
้ หายไปหมดสิน
้ แล้ว และทะเลก็ ไม่มี อีก แล้ว 2 ข้าพเจ้า คือ ยอห์น ได้ เห ็น
เมือ งบริสุทธิ์ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้า และจากสวรรค์ กรุ
งนี้ ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี
1

พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์และสิง่ สารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
“ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์
แล้ว พระองค์ จะทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะเป็น ชนชาติ ของพระองค์ และพระเจ้า เองจะ
ประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา 4 พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกๆหยด
จากตาของเขา ความตายจะไม่ มี อีก ต่อ ไป ความครํา่ ครวญ การร้องไห้ และการเจ็บ
ปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนน
ั ้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว� 5 พระองค์ผู้ประทับบนพระ
ที่ นั่งตรัสว่า “ดู เถิด เราสร้างสิง่ สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จง
เขียนไว้เถิด เพราะว่า ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ จร ิง และสัตย์ ซื่อ � 6 พระองค์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้าว่า “สําเร็จแล้ว เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย
เราจะให้ ผู้ นั ้น ดื่ม จากบ่อนํ้า พุ แห่ งชีวต
ิ โดยไม่ ต้องเสีย อะไรเลย 7 ผู้ ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั ้น
จะได้ รบ
ั สิง่ สารพัด เป็น มรดก และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา และเขาจะเป็น บุตรของ
8
เรา แต่ คนขลาด คนไม่ เชื่อ คนที ่ น่า สะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้
เวทมนตร์ คนไหว้รู ปเคารพ และคนทัง้ ปวงที่ พู ดมุสานัน
้ จะได้ รบ
ั ส่วนของตนในบึงที่
เผาไหม้ด้วยไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้ ที่สอง�
3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากสวรรค์ว่า

แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์

9 ทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบ

อันเต็มด้วยภัยพิบั
ติสุดท้ายทัง้ เจ็ดประการนั ้น ได้มาพู ดกับข้าพเจ้าว่า “เชิญมานี่ เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่าน
ดู เจ้ าสาวที่ เป็น มเหสี ของพระเมษโปดก� 10 ท่านได้ นํา ข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณขึ้น
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ไปบนภูเขาสูง ใหญ่ และได้ สําแดงให้ ข้าพเจ้า เห็น เมืองใหญ่ นั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ัน
บริสุทธิ์ ซึ่ง กําลัง ลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า 11 เมืองนั ้น ประกอบด้วยสง่า
ราศี ของพระเจ้า ใสสว่างดุจพลอยมณี อน
ั หาค่ามิได้ เช่นเดียวกับพลอยหยกอันสุกใส
เหมือนแก้วผลึก 12 เมืองนั ้ นมีกําแพงสูง ใหญ่ มี ประตู สิ บสองประตู และที่ ประตู มี ทูต
สวรรค์ สิ บสององค์ และที่ ประตู นั ้น จารึก เป็น ชื่อ ตระกูล ของชนชาติ อส
ิ ราเอลสิบ สอง
ตระกูล 13 ทางด้านตะวัน ออกมี สามประตู ทางด้านเหนื อม ี สามประตู ทางด้านใต้ มี
สามประตู ทางด้านตะวัน ตกมี สามประตู 14 และกํา แพงเมืองนั ้ นม ี ฐานสิบ สองฐาน
และที่ ฐานนั ้น จารึก ชื่ ออ ัค รสาวกสิบ สองคนของพระเมษโปดก 15 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ พู
ดก ับ ข้าพเจ้า นั ้น ถือ ไม้ วด
ั ทองคํา เพื่อ จะวัด เมือง และวัด ประตู และกําแพงของเมือง
16
นั ้น เมืองนั ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วด
ั เมืองนั ้น ได้สอง
17
พันสี่รอ
้ ยกิโลเมตร กว้างยาวและสูงเท่ากัน ท่านวัดกําแพงเมืองนั ้น ได้เจ็ดสิบสอง
เมตร ตามมาตรวัดของมนุษย์ ซึ่งคือมาตรวัดของทูตสวรรค์องค์นั ้น 18 กําแพงเมืองนั ้
นกอด
่ ้วยพลอยหยก และเมืองนั ้นเป็นทองคําบริสุทธิ์ สุกใสดุจแก้ว 19 ฐานของกําแพง
เมืองนั ้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิ ด ฐานที่หน่ง
ึ เป็นพลอยหยก ที่สองไพทูรย์ ที่สา
20
มหินคว๊อตซ์โปร่งแสง ที่ สี่มรกต ที่ ห้าโกเมน ที่ หกทั บทิม ที่ เจ็ดเพชรสี เขียว ที่ แปด
พลอยเขียว ที่เก้าบุษราคัม ที่สิบหยก ที่สิบเอ็ดพลอยสีแดง ที่สิบสองเป็นพลอยสีม่วง
21 ประตู ทัง
้ สิบ สองประตู นั้น เป็น ไข่ มุ กสิ บ สองเม็ด ประตู ละเม็ด และถนนในเมืองนั ้น
เป็นทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว
พระเจ้าสถิตอยูก
่ ับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย

ข้าพเจ้า ไม่ เห ็ นม ี พระ วิหาร ใน เมือง นั ้น เลย เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด และพระเมษโปดกทรงเป็น พระวิหารในเมืองนั ้น 23 เมือง
นั ้น ไม่ ต้องการแสงของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเจ้า เป็น
แสงสว่างของเมืองนั ้น และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั ้น 24 บรรดา
ประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั ้น และบรรดากษั ตริ
ย์ในแผ่นดินโลกจะนําสง่าราศี และเกียรติ ของตนเข้ามาในเมืองนั ้น 25 ประตู เมืองทุก
ประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมืองนั ้นเลย 26 และ
คนทัง้ หลายจะนํา สง่า ราศี และเกียรติ ของบรรดาประชาชาติ เข ้า มาในเมืองนั ้น 27 สิ ่ง
ใดที่ เป็น มลทิน หรือ ผู้ ใดก็ ตามที่ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน หรือ พู ดม ุ สาจะเข้าไป
ในเมืองไม่ ได้ เลย เว้นแต่ เฉพาะคนที่ มี ชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดก
เท่านั ้นจึงจะเข้าไปได้
22

22
แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ท่านได้ ชี้ ให้ ข้าพเจ้า ดู แม่น ้าํ บริสุทธิ์ ที่ มีน ้าํ แห่ง ชีวต
ิ ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออก
มาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั ้นและ
ริมแม่น้ําทัง้ สองฟากมีต้นไม้แห่งชีวต
ิ ซึ่งออกผลสิบสองชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และ
ใบของต้นไม้ นั้น สําหรับ รักษาบรรดาประชาชาติ ให้ หาย 3 จะไม่ มี การสาปแช่ง ใดๆอีก
ต่อ ไป พระที่นั่ง ของพระเจ้า และของพระเมษโปดกจะตัง้ อยู่ ในเมืองนั ้น และบรรดา
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะปรนนิ บั ติ พระองค์ 4 เขาเหล่า นั ้น จะเห็น พระพักตร์ พระองค์
และพระนามของพระองค์ จะประทั บอย ู่ ที่ หน ้า ผากเขา 5 กลางคืน จะไม่ มี ที่ นั ่น เขา
1
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ไม่ ต้องการ แสง เทียน หรือ แสง อาทิตย์ เพราะ ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรง
ประทานแสงสว่างแก่เขา และเขาจะครอบครองอยูต
่ ลอดไปเป็นนิ ตย์ 6 และทูตสวรรค์
องค์ นั ้น บอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ ซ่ ือ และสัตย์ จริง และองค์ พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งพวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์
สําแดงแก่บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งจะอุบติ
ั ขึ้นในไม่ช้า� 7 “ดู
เถิด เราจะมาโดยเร็ว ผูใดที
้
ถ
่ ือรักษาคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ก็เป็นสุข�
คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้

8 ข้าพเจ้า คือยอห์น เป็ นผูได้
้ เห็นและได้ยน
ิ เหตุการณ์ เหล่านี้

และครัน
้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
และได้ เห ็น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลงจะนมัสการแทบเท้า ทูต สวรรค์ ที่ ได้ สําแดงเหตุ
การณ์ เหล่านี้ แก่ข้าพเจ้า 9 แต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อน
ผู้ รับ ใช้ เช่น เดีย วกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านคือ พวกศาสดาพยากรณ์ และพวก
ที่ ถือ รักษาถ้อยคํา ในหนั งสือ นี้ จงนมัสการพระเจ้า เถิด� 10 และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า
“อย่า ประทับ ตราปิด คํา พยากรณ์ ในหนั งสือ นี้ เพราะว่า ใกล้ จะถึง เวลานั ้น แล้ว 11 ผู้ ที่
เป็น คนอธรรมก็ ให้ เขาอธรรมต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนลามกก็ ให้ เขาลามกต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คน
ชอบธรรมก็ ให้ เขาชอบธรรมต่อ ไป และผู้ ที่ เป็น คนบริสุทธิ์ ก็ ให้ เขาเป็น คนบริสุทธิ์ ต่อ
ไป� 12 “ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนําบําเหน็ จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทน
การกระทําของทุกคน 13 เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็น
เบื้องต้น และเบื้องปลาย� 14 คนทัง้ หลายที่ ประพฤติ ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์
ก็ เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้ มีสิทธิในต้
นไม้ แห่งชีวต
ิ และเพื่อเขาจะได้ เข้าไปในเมืองนั ้น
์
15
โดยทางประตู ด้วยว่าภายนอกนั ้ นมีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร
คนไหว้รู ปเคารพ คนใดที่รก
ั และกระทําการมุสา 16 “เราคือเยซูผูใ้ ช้ให้ทูตสวรรค์ของ
เราไปเป็นพยานสําแดงเหตุการณ์ เหล่านี้ แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุงอ
่ ันสุกใส�
การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
“เชิญมาเถิด� และให้ผู้ที่ ได้ ยินกล่าวว่า “เชิญ
มาเถิด� และให้ผู้ที่ กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั ้นมารับน้าํ แห่งชีวต
ิ โดย
18
ไม่ ต้องเสีย อะไรเลย ข้าพเจ้า เป็น พยานแก่ ทุ กคนที่ ได้ ยิน คํา พยากรณ์ ในหนั งสือ นี้
ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิม
่ เติมคําเข้าไปในหนั งสือนี้ พระเจ้าก็ จะทรงเพิม
่ ภัยพิบัติ ที่ เขียนไว้ใน
19
หนั งสือม้วนนี้ แก่ผู้นั ้น และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนั งสือพยากรณ์ นี้ พระเจ้า
ก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผูน
้ ั ้นทีมี
่ อยูในหนั
่
งสือแห่งชีวต
ิ และที่มีอยูในเมื
่
องบริสุทธินั
์ ้น
และจากสิง่ ที่มีเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
17 พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว ่า

คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
ตรัสว่า “แน่ นอน เราจะมาโดย
เร็ว� เอเมน พระเยซู เจ้า ขอให้ เป็น เช่น นั ้น เชิญ เสด็จ มาเถิด 21 ขอให้ พระคุณ แห่ง
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
20 พระองค์ ผู้ทรงเป็ นพยานในเหตุการณ์ ทัง
้ ปวงนี้
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ประวัติความเป็นมาของ

เพลงสดุดี

หนังสือสดุ ดี ประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150 บท เล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรได้
์ ถู ก
เขียนขึ้นในลักษณะเป็นเล่มเดียว แล้วหลังจากนั ้นคนที่มีความปรารถนาดีได้แบ่งเล่ม
เหล่านั ้นเป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะช่วยให้ใช้เล่มเหล่านั ้นอย่างสะดวกขึ้น
ถึงแม้ว่าเราเรียกเล่ มนี้ว่า “เพลงสดุดีของดาวิด� กษั ตริย์ดาวิดไม่ได้เขียนทุกๆบท
ในหนั งสือสดุดีนี้ อาสาฟได้เขียนบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานได้เขียนบทเพลง
หนึ่ งบท (89) โมเสสได้เขียนบทเพลงบทเดียว (90) และบทเพลงบางบทเราไม่รู ว่้ าใคร
เป็นผู้เขียน แต่กษั ตริยดาว
์
ิดได้เขียนบทเพลงส่วนมาก
วิธี แต่ งบ ทก วี ของ พวก ฮีบรู เป็น ดังนี้ เขา ใช้ คํา สัมผัส ประโยค คู่ ประโยค ซํ้า
และประโยคที่ มี ความหมายตรงกัน ข้าม บทเพลงส่วนใหญ่ เป็น คํา อธิษฐานและคํา
สรรเสริญ แต่ บางบทเป็นคําพยากรณ์ มีคําพยากรณ์ หลายข้อเกี่ยวกับพระเยซู คริสต์
(สดด 2; 22; 69:8-9 ให้เปรียบกับ ลก 24:25-26)
บทเพลงทุก บทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่ มาจากมนุษย์ ที่ เข ีย นขึ้น พระเจ้า ทรงดลใจผู้
เข ียนและเขาเขียนตามการดลใจนั ้น หน ังสือ สดุ ดีน ี้ มัง่ คั ่ งด ้วยเรือ
่ งการถวายตัว ต่อ
พระเจ้า การอธิษฐาน การสรรเสริญพระเจ้า การแนะนํา และการช่วยเหลือ คริสเตียน
ควรท่องจําบทเพลงบางบททัง้ หมด และบางข้อจากบทเพลงอื่น ๆ

1
เล่ มท ี่ หน ่งึ ซึ่ง เปรียบกับ หนั งสือ ปฐมกาล เก ี่ย วกับ มนุษย์ ความสุข ของคนที่รก
ั
พระเจ้า
1 บุคคลผูไม่
้ ดําเนิ นตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูใ่ นทางของคนบาป หรือ
นั ่งอยู่ในที่ นั่งของคนที่ ชอบเยาะเย้ย ผู้นั ้ นก็เป็นสุข 2 แต่ความปี ติยินดีของผู้นั้นอยู่ใน
พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึง พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ทัง้
กลางวันและกลางคืน 3 เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้รม
ิ ธารนํ้า ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล
และใบก็จะไม่เหีย
่ วแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จะจําเริญขึ้น
คนอธรรมขาดความสุข
4 คนอธรรมไม่ เป็ น เช่น นั ้น แต่ เป็ น เหมือนแกลบซึ่ง ลมพัด กระจายไป 5 เหตุ ฉะนั ้น
คนอธรรมจะไม่ ยงั ่ ยืน อยู่ได้ เมื่อ ถึง การพิพากษา หรือ คนบาปไม่ ยน
ื ยงในที่ ชุ มนุมของ
คนชอบธรรม 6 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แต่ ทางของคน
อธรรมจะพินาศไป

2

ราชอาณาจักรของพระบุตร
เหตุ ใดชนต่างชาติ จึง กระทํา โกลาหลขึ้น และชนชาติ ทัง้ หลายคิด อ่านในการที่ ไร้
ประโยชน์ 2 บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั กปกครองปรึกษากัน
ต่อ สู้ พระเยโฮวาห์ และผู้รบ
ั การเจิม ของพระองค์ กล่าวว่า 3 “ให้ เราระเบิด สายแอก
ของเขาให้ขาดสะบัน
้ และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา� 4 พระองค์ ผู้ประทับใน
สวรรค์จะทรงพระสรวล องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั ้น 5 แล้วพระองค์
1
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จะตรัส กับ เขาทัง้ หลายด้วยพระพิโรธ และกระทํา ให้เขาสยดสยองด้วยความกริว้ ของ
พระองค์ ตรัสว่า 6 “เราได้ตัง้ กษั ตริย์ของเราไว้แล้วบนศิโยน ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา�
7 ข้าพเจ้า จะประกาศพระดํารัส ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ รบ
ั สั ่ งก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ า
เป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้กําเนิ ด แก่ เจ้ าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบ
บรรดาประชาชาติ ให้ เป็น มรดกของเจ้า ตลอดทัง้ แผ่น ดิน โลกให้ เป็น กรรมสิทธิ์ ของ
เจ้า 9 เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิน
้ ๆดุจภาชนะของช่าง
หม้อ�
ทรงชักชวนกษั ตริย์ทัง้ หลายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
โอ ข้าแต่กษั ตริยทั
์ ง้ หลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแห่ง
แผ่นดินโลก จงรับคําเตือนเถิด 11 จงปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ด้วยความยําเกรง และจง
เกษมเปรมปรีดิ ์ ด้วยตัว สัน
่ 12 จงจุบ พระบุตรเถิด เกลือกว่า พระองค์ จะทรงพระพิโรธ
และเจ้าต้องพินาศจากทางนั ้น เมื่อพระพิโรธของพระองค์ นั้นจุดให้ลุ กแต่ น้ อย ความ
สุขเป็นของคนทัง้ หลายผู้วางใจในพระองค์
10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้

3
เราปลอดภัยเพราะพระเจ้าทรงป้องกัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อเสด็จหนี จากอับ
ซาโลมโอรสของพระองค์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ศัตรู ของข้าพระองค์ทวีมากขึ้นเหลือเกิน คู่อริมากมายเหล่านี้
กําลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 2 มีคนเป็ นอันมากกําลังกล่าวถึงจิตวิญญาณข้าพระองค์
ว่า “ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสําหรับเขา� เซลาห์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
เป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นสง่าราศี ของข้าพระองค์ และทรงเป็น
ผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้ 4 ข้าพเจ้าร้องทูลพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และ
พระองค์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า จากภูเขาอัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ เซลาห์ 5 ข้าพเจ้า นอนลง
และหลับไป ข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่
กล ัว คนเป็น หมื่นๆ ซึ่ง ตัง้ ตนต่อสู้ ข้าพเจ้า อยู่ รอบด้าน 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โปรด
ทรงลุก ขึ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ โปรดทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น เพราะ
พระองค์ ทรง ตบ แก้ม ศั ตรู ทัง้ หลาย ของ ข้า พระองค์ และ ทรง ทุบ ฟัน ของ คน อธรรม
ทัง้ ปวง 8 การช่วยให้ รอดเป็น ของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์ หลัง่ ลงเหนื อ
ประชาชนของพระองค์เทอญ เซลาห์

4
วิด

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดา

1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความชอบธรรมของข้า พระองค์ ขอทรงโปรดสดับ เมื่อ ข้า
พระองค์ รอ
้ งทูล เมื่อ ข้า พระองค์ จนตรอก พระองค์ ทรงประทานช่องทางให้ ขอทรง
เมตตาแก่ ข้า พระองค์ และทรงฟัง คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ 2 โอ บุ ตรทัง้ หลายของ
มนุษย์เอ๋ย ท่านจะทําให้เกียรติของข้าพเจ้ากลายเป็นความอับอายอีกนานเท่าใด ท่าน
จะรักสิง่ ไร้สาระ และแสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์

จงวางใจในพระเยโฮวาห์

3 จงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนที่ตามทางของพระเจ้าไว้สําหรับพระองค์

พระเยโฮวาห์จะทรงสดับเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4 โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทําบาป จง
คํานึ งในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่ เซลาห์ 5 จงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความ
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ชอบธรรมและวางใจในพระเยโฮวาห์ 6 มี คนเป็ นอ ัน มากกล่าวว่า “ผู้ ใดจะแสดงสิ่ งด
ีๆ ให้ เราได้ เห ็ นบ้าง ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่ง แสงสว่างจากสี พระพักตร์ของ
พระองค์ มาเหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย � 7 พระองค์ ได้ ประทานความชื่นบานให้ แก่ จิ ต
ใจของข้า พระองค์ มากกว่า เมื่อ พวกเขาได้ ข้าวและนํ้า องุน
่ มากมาย 8 ข้า พระองค์ จะ
เอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เท่ านั ้ นที ่ ทรง
กระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย

5
คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งเป่า เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคําของข้าพระองค์ ขอทรง
พิจารณาเสียงครํา่ ครวญของข้าพระองค์ 2 ข้าแต่พระบรมกษั ตริย์และพระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงฟัง เสียงร้องทูล ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ จะอธิษฐานทูล ต่อ
พระองค์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลาเช้าพระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพระองค์
ในเวลาเช้า ข้า พระองค์ จะเตรียมคํา อธิษฐานทูล ต่อ พระองค์ และเฝ้า คอยดู อยู่ 4 ด้วย
ว่า พระองค์ มิได้ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ ปี ติ ยินดี ในความชัว่ ความชัว่ ร้ายจะไม่ อาศัย อยู่ กับ
พระองค์ 5 คนโง่เขลาจะไม่ยน
ื อยูเ่ ฉพาะพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงเกลียดชัง
ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ 6 พระองค์ จะทรงทําลายผู้ ที่ พู ดม ุสา พระเยโฮวาห์จะทรง
สะอิดสะเอียนต่อผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง
1 โอ

ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนําท่าน

7 แต่โดยความเมตตาอันบริบูรณ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิ เวศของ

พระองค์ ข้า พระองค์ จะนมัสการตรงต่อ พระวิหารอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ ด้วยความ
ยําเกรงพระองค์ 8 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วยพวกศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรง
นําข้าพระองค์ ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงโปรดทําทางซึ่งข้าพระองค์
เดิน นั ้น ให้ ราบรืน
่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่า นั ้น ไม่ มี ความสัตย์ ซื่อ จิ ตใจของเขาก็
คือความชัว่ ร้าย ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพที่ เปิ ดอยู่ เขาประจบสอพลอด้วยลิน
้ ของ
10
เขา โอ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทําลายพวกเขา และให้เขาทัง้ หลายล้มลงด้วยความคิด
เห็น ของตนเอง เหตุ การละเมิดเป็ นอ ัน มากนั ้น ขอทรงขับ ไล่ เขาออกไปเนื่ องจากเขา
ทัง้ หลายได้ กบฏต่อ พระองค์ 11 แต่ ให้ คนทัง้ ปวงที่ วางใจในพระองค์ นั้น เปรมปรีดิ ์ ให้
เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี อยู่เสมอ เพราะพระองค์ ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนที ่
รัก พระนามของพระองค์ ปรีดาปราโมทย์อยู่ในพระองค์ 12 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรแก่ คนชอบธรรม พระองค์ จะทรงคุ้มครองเขาไว้ ด้วย
ความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา

6
ดาวิดบ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรู ของท่าน ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสายตามทํานอง
เชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธ และขออย่าทรง
ลงทัณฑ์ ข้า พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระ
กรุ ณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ออ
่ นระโหยโรยแรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงรักษาข้าพระองค์เพราะกระดูกของข้าพระองค์ทุกข์ยากลําบากนั ก 3 ทัง้ จิตใจของ
ข้าพระองค์ก็ทุกข์ยากลําบากอย่างยิง่ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานสักเท่าใด 4 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงหันมาช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วย
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ข้า พระองค์ ให้ รอดเพราะเห็น แก่ ความเมตตาของพระองค์ 5 เพราะถ้า ในความตาย
ไม่มี การระลึก ถึง พระองค์ แล้ว ในแดนผู้ ตายใครเล่า จะโมทนาพระคุณ ของพระองค์
6 ข้า พระองค์ ออ
่ นเปลี้ย ด้วยการครํา่ ครวญ และหลัง่ นํ้าตาท่วมที่นอนตลอดทัง้ คืน ที่
เอนกายก็ชุม
่ โชกไปด้วยนํ้าตาของข้าพระองค์ 7 ตาของข้าพระองค์ทรุ ดโทรมไปเพราะ
ความทุกข์ใจ มันอ่อนเพลียลงเพราะคู่อริทัง้ ปวงของข้าพระองค์ 8 บรรดาเจ้าผู้กระทํา
ความชัว่ ช้า จงพรากไปจากข้า เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสดับ เสียงร้องไห้ ของข้า แล้ว
9 พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ คํา วิงวอนของข้า พระเยโฮวาห์ จะทรงรับคํา อธิษฐานของข้า
10 ขอให้ศัตรู ทัง
้ สิน
้ ของข้าได้อายและลําบากยากนั ก ขอให้เขาทัง้ หลายหันกลับและได้
รับความอับอายในพริบตาเดียว

7
ดาวิดอธิษฐานเรือ
่ งการประสงค์รา้ ยของพวกศัตรู ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้อง
ถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับคําพูดของคูชคนเบนยามิน
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ในพระองค์
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ภัย จากผู้ ข่มเหงทัง้ มวล ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น
2 เกรงว่า เขาจะฉี ก จิต วิญญาณข้า พระองค์ เสีย อย่างสิงโต และฉี ก จิต วิญญาณนั ้น
ออกเป็น ชิน
้ ๆ โดยไม่ มี ผู้ ใดช่วยได้ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์
ถ้าข้าพระองค์ กระทําเช่นนี้ คือถ้ามี ความชัว่ ช้าในมือของข้าพระองค์ 4 ถ้าข้าพระองค์
ตอบแทนความชัว่ แก่ ผู้ที่ อยู่อย่างสันติ กับข้าพระองค์ (แต่ ผู้ที่ เป็นศั ตรู ด้วยปราศจาก
เหตุ ข้า พระองค์ เคย ช่วย ผู้ นั ้น ให้ รอดพ้น ไป� 5 ก็ ขอ ให้ ศัตรู ข่มเหง จิต วิญญาณ ข้า
พระองค์ ทัน และ ให้ เขา เหยียบ ยํ่า ชีวต
ิ ข้า พระ องค์ ลงถึ งด ิน และ วาง เกียรติยศ ของ
ข้า พระองค์ ไว้ ในผงคลี เซลาห์ 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ด้วย
พระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้นสู้ความเกรีย
้ วกราดของศัตรู ของข้าพระองค์ ขอทรง
ตื่นขึ้นเพื่อทําการพิพากษาที่พระองค์ทรงกําหนดแล้ว 7 ดังนั ้นชุมนุมชนชาติทัง้ หลาย
จะมาอยู่ รอบพระองค์ เพราะเห็น แก่ ชุ มนุ มน ั ้นขอทรงกลับ ไปประทับ บนที่ สูง 8 พระ
เยโฮวาห์จะทรงพิพากษาชนชาติทัง้ หลาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิพากษาข้า
พระองค์ ตามความชอบธรรมของข้า พระองค์ และตามความสัตย์ สุ จร ิตซึ่ งม ี อยู่ ในข้า
พระองค์ 9 โอ ขอให้ ความชัว่ ร้ายของคนชัว่ จงมาถึงที่ สิน
้ สุด แต่ ขอทรงสถาปนาคน
ชอบธรรมขึ้น เพราะพระเจ้า ผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิด และจิตใจทัง้ หลาย
10 การป้ องกันข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้า ผู้ทรงช่วยคนใจเที่ยงตรงให้รอด 11 พระเจ้าทรง
พิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้า ทรงพระพิโรธกับ คนชั วท
่ ุก วัน 12 ถ้า มนุษย์คนใด
ไม่กลับใจ พระองค์จะทรงลับคมดาบของพระองค์ พระองค์ทรงโก่งธนูเตรียมพร้อมไว้
13 พระองค์ ทรงเตรียมอาวุธแห่งความตาย พระองค์ ทรงกระทําให้ลูกธนูของพระองค์
ต่อสู้ ผู้ ข่มเหงทัง้ หลาย 14 ดู เถิด คนชั ่วก ่อ ความชัว่ ช้า ขึ้น แล้ว กําลัง ท้องความชัว่ ช้า
และคลอดการมุสาออกมา 15 เขาขุด หลุม พรางไว้ และตกลงไปในหลุ มท ี่ เขาทํา ไว้นั ้น
16 ความชัว
่ ช้า ของเขาจะกลับ มาสุม ศีรษะเขา และความทารุ ณ ของเขาจะลงมาบนก
บาลของเขาเอง 17 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วยความชอบธรรมของ
พระองค์ และข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด
1
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พระราชกิจ และความรัก ของพระเจ้า ยกย่องสง่า ราศี ของพระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร ้
องตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คือ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของบรรดาข้า พระองค์ พระนามของ
พระองค์สูงส่งยิง่ นั กทัวท
่ ง
ั ้ แผ่นดินโลก พระองค์ผูทรงตั
้
ง้ สง่าราศีของพระองค์ไว้เหนื อ
2
ฟ้าสวรรค์ ทัง้ หลาย จากปากของเด็ กอ่อนและเด็กที่ ยังดูดนม พระองค์ ทรงตัง้ กําลัง
เพราะบรรดาคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยัง้ ศัตรู และผู้กระทําการแก้แค้น 3 เมื่อข้า
พระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อน
ั เป็นผลงานแห่งนิว
้ พระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์
4
และดวงดาวซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์เป็น ผู้ ใดเล่า ซึ่ง พระองค์ ทรงระลึก
ถึง เขา และบุตรมนุษย์ เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 5 เพราะพระองค์ ทรง
ทําให้ เขาตํ่า กว่า พวกทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียว และทรงประทานสง่า ราศี กับ เกียรติ
เป็น มงกุฎ ให้ แก่ เขา 6 พระองค์ ทรงมอบอํานาจให้ ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจ ของ
พระองค์ พระองค์ ทรงให้สิ ่ง ทัง้ ปวงอยู่ใต้ ฝ่าเท้า ของเขา 7 คือ ฝูง แกะและฝูง วัวท งั ้ สิน
้
8
ทัง้ สัตว์ ป่า ด้วย ตลอดทัง้ นกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ ไปมาอยู่ ตาม
ทะเล 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของบรรดาข้า พระองค์ พระนาม
ของพระองค์สูงส่งยิง่ นั กทัวท
่ ัง้ แผ่นดินโลก

9
การสรรเสริญพระเจ้าเนื่ องด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้องตาม
ทํานองมุธลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า
2
พระองค์ ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ข้าพระองค์จะยินดี
และปลาบปลื้มใจในพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ 3 เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับ เขาทัง้ หลายก็สะดุดและ
พินาศไปต่อ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์ ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและ
ความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์ พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและประทานการพิพากษา
อัน ชอบธรรม 5 พระองค์ ได้ ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคนชัว่ แล ้ว
ทรงลบชื่อ ของเขาออกเสีย เป็น นิ ตย์ 6 โอ ศัตรู เอ๋ย ความพินาศของเจ้า ได้ สําเร็จ เป็น
นิ ตย์ พระองค์ทรงทําลายบรรดาหัวเมืองของเขา และที่ระลึกของเขาก็วอดวายพร้อม
กับ เขา 7 แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงยืนยงอยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงตระเตรียมบัล ลั งก
์ ของพระองค์ เพื่อ การพิพากษา 8 พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม
พระองค์ จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ ด้วยความเที่ยงธรรม 9 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของคนที่ ถู กกดขี่ ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยในเวลายากลําบาก 10 บรรดาผู้ที่ รู จั
้ ก
พระนามของพระองค์ก็จะวางใจในพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์มิได้
ทรงทอดทิง้ บรรดาผู้ ที่ เสาะแสวงหาพระองค์ 11 จงร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์
ผู้ ซึ่ง ประทับ ในศิ โยน จงบอกเล่า ถึง พระราชกิจ ของพระองค์ ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้
หลาย 12 เมื่อ พระองค์ ทรงไต่สวนเรือ
่ งโลหิต พระองค์ ทรงจํา เขาทัง้ หลายไว้ พระองค์
มิได้ทรงลืมคําร้องทุกข์ของผูถ
้ ่อมตัวลง 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่
ข้าพระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรว่าข้าพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะคนที่เกลียด
ชังข้าพระองค์เพียงใด ข้าแต่พระองค์ ผูทรงยกข้
้
าพระองค์ข้น
ึ จากประตูของความตาย
14 เพื่อ ข้า พระองค์ จะกล่าวบรรดาคํา สรรเสริญ พระองค์ ที่ ในประตู ทัง
้ หลายแห่งธิดาศิ
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โยน ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ ในการช่วยให้ รอดของพระองค์ 15 บรรดาประชาชาติ ได้
จมลงในหลุม ซึ่ง เขาทํา ไว้ และเท้า ของเขาติดตาข่ายซึ่ง เขาเองซ่อนดัก ไว้ 16 พระเย
โฮวาห์ทรงเผยพระองค์ให้ปรากฏแจ้งด้วยการพิพากษาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา คน
ชัว่ ถู กด ั กด ้ว ยกิ จการที่ ทํา ด้วยมือ ของเขาเอง ฮิ ก เกอัน เซลาห์ 17 คนชัว่ จะต้องถอย
ไปสู่ นรก คือประชาชาติ ทัง้ มวลที่ ลืมพระเจ้า 18 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงลืมคนขัดสน
เสมอไป และความหวัง ของคนยากจนจะไม่ พินาศไปเป็น นิ ตย์ 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงลุก ขึ้น อย่า ให้ มนุษย์ มี ชัย ได้ แต่ ให้ บรรดาประชาชาติ ถู กพิพากษาในสาย
พระเนตรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้เขายําเกรง และให้
บรรดาประชาชาติทราบว่า เขาทัง้ หลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั ้น เซลาห์

10
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
1 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ ประทับยืนอยู่ห่างไกล ไฉนพระองค์ ทรงซ่อน
พระองค์เสียในยามยากลําบาก 2 คนชัว่ ข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้เขา
ติดกับบ่วงแร้วแห่งอุบายที่ เขาคิดขึ้นนั ้น 3 เพราะคนชัว่ อวดถึงสิง่ ที่ ใจเขาอยากได้นั ้น
และอวยพรคนที่ โลภ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง 4 เพราะคนชัวน
้ ด้วยสี หน้าที่
่ ัน
5 วิธ ี
เย่อหยิง่ ยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิได้ อยู่ในความคิดทัง้ สิน
ของเขาเลย
้
การของคนชัว่ ร้ายกาจอยู่ทุกเวลา การพิพากษาของพระองค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขา
เขาพ่น ความร้ายใส่ บรรดาคู่ อริของเขา 6 โดยคิด ในใจของเขาว่า “ข้า จะไม่ หวัน
่ ไหว
เพราะข้าจะไม่พบความยากลําบากเลย� 7 การแช่งด่า การล่อลวง และการฉ้ อฉลอยู่
เต็มปากของเขา ความชัว่ ร้ายและความเลวทรามอยูใต้
่ ลิน
้ ของเขา 8 เขานั ่งซุ่มคอยดัก
ทําร้ายอยูต
่ ามชนบท และกระทําฆาตกรรมคนไร้ผิดเสียในที่เร้นลับ ตาของเขาสอดหา
คนยากจน 9 เขาซุ่มอยู่ในที่ ลับเหมือนสิงโตอยู่ในที่ กําบัง เขาซุ่มอยู่เพื่อจับคนยากจน
แล ้ว เขาฉุ ด ลากคนยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา 10 เขาหมอบลงและย่อ ตัว ลง เพื่อ
คนยากจนจะจมลงด้วยพวกที่ แข ็ง แรงของเขา 11 เขาคิด ในใจว่า “พระเจ้า ลืม แล้ว
พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย�
การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงชู พระหัตถ์ ของ
พระองค์ ขึ้น ขออย่า ทรงลืม คนที่ ถ่อมตัว ลง 13 ไฉนคนชัว่ จึง ประณามพระเจ้า และ
กล่าวในใจของตนเองว่า “พระองค์ จะไม่ ทรงเอาเรือ
่ งเอาราว� 14 พระองค์ ทรงเห็น
เออ พระองค์ทรงพิเคราะห์ความยากลําบากและความโกรธเคืองแล้ว เพื่อพระองค์จะ
ได้ทรงดําเนิ นคดีด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ คนยากจนมอบตัวไว้กับพระองค์ พระองค์
ทรงเป็นผูช
้ ว
่ ยคนกําพร้าพ่อ 15 ขอพระองค์ทรงหักแขนของคนชัว่ และคนกระทําชัว่ ขอ
ทรงค้นความชัว่ ของเขาออกมาจนหมดสิน
้ 16 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์
อยู่เป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ บรรดาประชาชาติ จะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ 17 ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสดับความปรารถนาของคนที่ถ่อมตัวลง จะทรงเสริมกําลัง
ใจเขา และพระองค์ จะทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคําของเขา 18 เพื่อประทานความยุ
ติธรรมแก่คนกําพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับ
เขาอีกต่อไป
12
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การทรงเตรียมและความยุ ติ ธรรมของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของ
ดาวิด
1 ข้าพเจ้า วางใจในพระเยโฮวาห์ ท่านจะพู ดก ับ จิตใจข้าพเจ้า อย่างไรว่า “จงหนี ไป
ที่ ภู เขาเหมือนนก 2 เพราะดู เถิด คนชัว่ โก่ง ธนู และเอาลูก ธนู พาดสายไว้แล้ว เพื่อ จะ
ยิง เข้าไปอย่างลับๆให้ ถู กคนใจเที่ยงธรรม 3 ถ้า รากฐานถูก ทําลายเสีย แล้ว คนชอบ
ธรรมจะทํา อะไรได้� 4 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ในพระวิหารอัน บริ สุทธิ ์ ของพระองค์
พระที่นั่ง ของพระเยโฮวาห์ อยู่ บนฟ้า สวรรค์ พระเนตรของพระองค์ มองและหนั ง ตา
ของ พระองค์ ทดสอบ บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ 5 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทดสอบ คน ชอบ
ธรรม แต่ วิญญาณของพระองค์ ทรงเกลียดชัง คนชัว่ และผู้ ที่ รัก ความทารุ ณ โหดร้าย
6 พระองค์จะทรงเทบ่วงแร้วต่างๆ เพลิงและไฟกํามะถันใส่คนชัว
่ ลมที่แผดเผาจะเป็น
ส่วนถ้วยของเขาเหล่า นั ้น 7 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ชอบธรรมทรงรัก ความชอบธรรม
พระพักตร์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรง

12

ดาวิดมัน
่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองเชมินิท เพลง
สดุดีของดาวิด
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่ ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว
และคนสุ จริตได้อน
ั ตรธานไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 2 ทุกคนกล่าวคําไร้สาระต่อ
เพื่อนบ้านของตน เขาทัง้ หลายพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงตัด ริม ฝีปากที่ ป้อยอออกเสีย สิน
้ และลิ้ นที ่ พู ดวาจาเย่อ หยิง่ นั ้น ด้วย 4 คือ บรรดา
ผู้ที่ กล่าวว่า “เราจะชนะด้วยลิน
้ ของเรา ริมฝีปากของเราเป็นฝ่ายเรา ใครจะเป็นนาย
5
เรา� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะลุก ขึ้น เดีย
๋ วนี้ เพราะคนยากจนถู กบ ีบ บังคับ และ
คนขัดสนครํา่ ครวญ เราจะจัดเขาไว้ในที่ปลอดภัยจากคนที่พ่นความร้ายใส่เขา� 6 พระ
ดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เป็น พระดํารัส ที่ บริสุทธิ์ เป็น เหมือนเงิน หลอมให้ บริสุทธิ์ ใน
เตาไฟบนแผ่น ดิน แล้ว ถึง เจ็ด ครัง้ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงป้องกัน
พวกเขาทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงปกปั กรักษาพวกเขาไว้เสมอจากพงศ์ พันธุ ์นี้ 8 คนชั ่
วก็เพ่นพ่านไปมาอยูรอบด้
่
าน ขณะเมื่อมีการยกย่องคนชัว่ ช้าที่สุด

13
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ
่ งความชักช้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสีย เป็นนิ ตย์
หรือ พระองค์จะปิดบังพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์นานเท่าใด 2 ข้าพระองค์
จะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองค์ และมี ความทุกข์โศกอยู่ในใจทุกวันนานเท่าใด
ศัตรู ของข้าพระองค์จะเหนื อข้าพระองค์นานเท่าใด
1 โอ

การทูลขอพระคุณ

3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และฟังข้าพระองค์

ด้วยเถิด ทัง้ ขอทรงเพิม
่ ความสว่างแก่ ตาข้าพระองค์ เกลือกว่าข้าพระองค์ จะหลั บอยู่
ในความตาย 4 เกรงว่าศั ตรู ของข้าพระองค์ จะว่า “เราชนะเขาแล้ว� เกรงว่าคู่ อริของ
ข้า พระองค์ จะเปรมปรี ดิ ์ เพราะข้า พระองค์ กําลัง หวัน
่ ไหว 5 แต่ ข้า พระองค์ วางใจใน
ความเมตตาของพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิใ์ นความรอดของพระองค์
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6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้า

อย่างบริบูรณ์

14
วิด

คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดา

คนโง่รําพึง ในใจของตนว่า “ไม่มี พระเจ้า � เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลง เขากระทํา
กิจการที่น่าสะอิดสะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที่ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากฟ้า
สวรรค์ ดู บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า
3 เขา ทัง
้ หลาย ก็ หลง เจิน
่ ไป หมด เขา ทัง้ หลาย ก็ เลว ทราม ลง เหมือน กัน สิน
้ ไม่มี สัก
คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย 4 บรรดาผู้ ที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ไม่ มี ความรู ้ หรือ คือ ผู้ ที่ กิน
ประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง และไม่รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่น
อย่างน่า สยดสยองยิง่ นั ก เพราะพระเจ้า ทรงสถิต ตลอดชัว่ อายุ ของผู้ ชอบธรรม 6 เจ้ า
ได้ ควํา่ แผนงานของคนยากจนเสีย แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเขา 7 โอ ขอ
การช่วยให้ รอดเพื่ ออ ิส ราเอลมาจากศิ โยนเสียที เถิด เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พวก
เชลยแห่ง ประชาชนของพระองค์ กล ับ สู่ สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะ
ยินดี
1
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ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดาวิด
ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ใดจะอยู่บนภูเขา
อัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ 2 คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม และประพฤติ ตามความ
ชอบธรรม และพูดความจริงจากใจของตน 3 ผู้ซึ่งไม่ใช้ลิน
้ ของตนในการนิ นทาว่าร้าย
ไม่กระทําชัว่ ต่อเพื่อนบ้าน และไม่ตําหนิ เพื่อนบ้านของตน 4 ในสายตาของเขา คนถ่อย
เป็น คนที่ ถู กด ู หมิน
่ เหยียดหยาม เขาให้เกียรติ แก่ ผู้ ที่ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เมื่อ ให้คํา
สัตย์ ปฏิญาณแล้ว ต้องพบกับ ความปวดร้าวเขาก็ ไม่ กลับ คํา 5 เขาเป็น ผู้ ที่ ให้ คนอื่ นก ู้
เงินโดยมิได้คิดดอกเบี้ย และไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิด ผู้ซึ่งกระทําสิง่ เหล่านี้
จะไม่หวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
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ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์
2 โอ จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า เอ๋ย เจ้ าได้ ทูล พระเยโฮวาห์ แล ้ วว ่า “พระองค์ ทรงเป็ น
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนื อพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย� 3 วิ
สุทธิชนในแผ่นดินและผู้ประเสริฐ เป็นพวกที่ข้าพเจ้ามีความปี ติยินดีทัง้ สิน
้ ด้วย 4 แต่
บรรดาผู้ที่รีบติดตามพระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครือ
่ ง
ดื่มบูชาแห่งเลือดของพวกเขา หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั ้น
1 โอ

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์

5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นส่วนมรดกและถ้วยของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงรักษาส่วนของ
ข้าพระองค์ไว้ 6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็ นที่ที่ร่มรืน
่ เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี 7 ข้าพเจ้า
จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ผู้ประทานคําปรึกษาแก่ข้าพเจ้า เออ ในกลางคืนจิตใจของ
ข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าตัง้ พระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะ

เพลงสดุดี 16:9

400

เพลงสดุดี 18:2

พระองค์ ประทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 9 เพราะฉะนั ้น จิตใจของ
ข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื้ อหนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่
ในความหวัง ใจด้วย 10 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิง้ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ใน
นรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้ องค์ บริสุทธิ์ของพระองค์ เปื่ อยเน่า ไป 11 พระองค์ จะทรงสําแดง
วิถี แห่ งชีวต
ิ แก่ ข้า พระองค์ ต่อ พระพักตร์พระองค์ มี ความชื่น บานอย่างเปี่ ยมล ้น ใน
พระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยูเป็
่ นนิ ตย์
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ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู คําอธิษฐานของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ ความฝ่ายยุ ติ ธรรม ทรงฟัง คําร้องทูล ของข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ซึ่งมาจากริมฝีปากที่
ไม่มี การหลอกลวงของข้า พระองค์ 2 ขอให้ การชนะความของข้า พระองค์ มาจากพระ
พักตร์พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น สิง่ เที่ยงธรรม 3 เมื่อ พระองค์ ทรง
ลองจิตใจของข้า พระองค์ และเสด็จ เยีย
่ มเยียนข้า พระองค์ ในเวลากลางคืน เมื่อ ทรง
ทดสอบข้าพระองค์ แล้ว พระองค์ จะไม่ทรงพบความชัว่ ในข้าพระองค์ เลย ข้าพระองค์
ตัง้ ใจแล้ วว ่า ปากของข้า พระองค์ จะมิ ได้ ละเมิด 4 เก ี่ ยวด ้ว ยกิ จการของมนุษย์ โดย
พระวจนะจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ข้าพระองค์ มิได้ ข้องเกี่ยวกับทางแห่งคนทารุ ณ
โหดร้าย 5 ขอให้ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ แนบสนิ ท กับ วิถี ของพระองค์ เพื่อ เท้า ของข้า
พระองค์มิได้พลาด 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รอ
้ งทูลถึงพระองค์ เพราะพระองค์
จะทรงสดับ ข้า พระองค์ ขอทรงเอียงพระกรรณสดับ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ ด้วยเถิด
7 โอ ข้าแต่พระผูช
้ ว
้ สวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษ์ ของเขา ณ พระหัตถ์ขวา
่ ยของบรรดาผูแ
ของพระองค์ ขอทรงสําแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรย์ของพระองค์ 8 ขอทรงรักษา
ข้าพระองค์ดังแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ 9 ให้พ้นจาก
คนชัว่ ผู้ล้างผลาญและจากศั ตรู ผู้คอยเข่นฆ่าซึ่งล้อมข้าพระองค์ไว้โดยรอบ 10 เขาปิด
ใจของเขาไว้ เพราะเหตุ ความมัง่ คัง่ ของตน ปากของเขาพูด คํา หยิง่ ยโส 11 เขาสะกด
รอยข้า พระองค์ เดีย
๋ วนี้ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ เขาจับตาดู ข้า พระองค์ เพื่อ จะเหวีย
่ งข้า
พระองค์ลงดิน 12 เขาเป็นดุจสิงโตที่กระหายเหยื่อของมัน เหมือนดังสิงโตหนุ่มซึ่งซุมด
่
13
ักทําร้ายอยูใ่ นที่ลับ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไว้ และควํา่ เขาลง
เสีย ขอทรงช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชัว่ ด้วยดาบของพระองค์ 14 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นพระหัตถ์ ของพระองค์
จากมนุษย์ แห่ งโลกนี้ จากมนุษย์ ผู้ ซึ่ งม ี ส่วนของชี วิตน ี้ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ท้องของ
เขาเต็ม ไปด้วยทรัพย์ สมบัติ ที่ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ พวกเขามี ลูก หลานอุ ดมสมบู รณ
์ และส่วนที่ เหลือ เขามอบไว้ให้ แก่ ลู กอ ่อ นของเขา 15 ส่วนข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ
เห็น พระพักตร์ของพระองค์ ในความชอบธรรม เมื่อ ข้า พระองค์ ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ จะ
อิม
่ เอิบใจด้วยพระลักษณะของพระองค์
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอันมากมาย ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุ
ดีของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคําของเพลงบทนี้ แด่พระเยโฮวาห์
ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้น จากเงื้อมมือ ศั ตรู ทัง้ หลายของท่าน และจาก
เงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะรัก พระองค์ 2 พระ
เยโฮวาห์ เป็น ศิ ลา ป้อมปราการ และผู้ ชว
่ ยให้ พ้น ของข้า พระองค์ เป็น พระเจ้า ของข้า

เพลงสดุดี 18:3

401

เพลงสดุดี 18:30

พระองค์ เป็นกําลังของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ เป็นดัง้ เป็นเขา
แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะ
ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสริญ และข้า พระองค์ จะได้ รบ
ั การ
ช่วยให้พ้นจากศัตรู ของข้าพระองค์ 4 ความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้
กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทําให้ข้าพระองค์กลัว 5 ความโศกเศร้าแห่ง
นรกล้อมข้า พระองค์ ไว้ บ่วงมัจจุราชปะทะข้า พระองค์ 6 ในยามทุกข์ ระทมใจ ข้าพเจ้า
ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า ร้องทูล ขอความช่วยเหลือ จากพระเจ้า ของข้าพเจ้า
พระองค์ ทรง สดับ เสียง ของ ข้าพเจ้า จาก พระ วิหาร ของ พระองค์ และ เสียง ร้อง ของ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ต่อพระพักตร์พระองค์ ไปถึงพระกรรณของพระองค์ 7 แล้วแผ่นดินโลก
ก็สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็หวัน
่ ไหวด้วย และสัน
่ สะเทือน เพราะ
8
พระองค์ ทรงกริว้ ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออก
มาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 9 พระองค์ ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลง
ด้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ 10 พระองค์ทรงเครู บตน
หนึ่ ง แล ้ว ทรงเหาะไป พระองค์ ทรงเหาะไปโดยปีก ของลมอย่างรวดเร็ว 11 พระองค์
ทรง กระทํา ให้ ความ มืด ปกคลุม พระองค์ ไว้ ให้ เมฆ มืด และ อุ้ มน ้าํ เป็น พลับพลา ของ
พระองค์ 12 มี ลูกเห็บ และ ถ่าน เพลิง แตก ออก มา ทะลุ เมฆ จาก ความ สว่าง สุกใส ข้าง
หน้า พระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ กก ้ องในฟ้า สวรรค์ และองค์ ผู้ สูง สุ ดก ็
เปล่งพระสุรเสียง คือลูกเห็บและถ่านเพลิง 14 พระองค์ทรงยิงลูกธนูของพระองค์ออก
ไป ทําให้ เขาต่างกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทําให้ เขา
โกลาหล 15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แล้ว ก็ เห ็ นก ้ นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพ
ก็ ปรากฏแจ้ง เมื่อ พระองค์ ทรงขนาบทะเลด้วยลมที่ พวยพุ่ง จากช่องพระนาสิก ของ
พระองค์ 16 พระองค์ ทรงเอื้อมมาจากที่ สูง ทรงจับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงดึง ข้าพเจ้า
ออก มา จาก นํ้า อัน มาก หลาย 17 พระองค์ ทรง ช่วย ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก ศั ตรู เข ้ม แข็ง
ของ ข้าพเจ้า และ จาก บรรดา ผู้ ที่ เกล ียด ชัง ข้าพเจ้า เพราะ เขา มี อาน ุ ภาพ เกิน กว่า
ข้าพเจ้า มากนั ก 18 เขาขัด ขวางข้าพเจ้า ในวั นที ่ ข้าพเจ้า ประสบหายนะ แต่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็ นที ่ พักพิง ของข้าพเจ้า 19 พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมายัง ที่ กว้างใหญ่
และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้น เพราะพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในข้าพเจ้า 20 พระเยโฮวาห์
ประทานรางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงตอบแทน
ข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า 21 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดามรรคา
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่ ได้ พราก จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า อย่าง ชัว่ ร้าย 22 เพราะ
คํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า มิ ได้ ผล ัก กฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ ไปเลย 23 ต่อ พระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ไม่
ทําความชัว่ ช้า 24 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตามความชอบ
ธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์
25 พระองค์ จะทรงสําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ที่ มี ความเมตตา พระองค์ จะทรงสําแดง
พระองค์ อย่างไร้ตําหนิ ต่อผู้ที่ ไร้ตําหนิ 26 พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ บริสุทธิต่
์ อผู้
27
ที่บริสุทธิ์ พระองค์จะทรงสําแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ ต่อผูที
้ ่คดโกง เพราะพระองค์
จะทรงช่วยประชาชนที่ ยากแค้น ให้ พ้น แต่ ตาที่ หยิง่ ยโสนั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา
ให้ ต่ํา ลง 28 พระองค์ จะทรงจุด ตะเกียงของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ จะ ทรง กระทํา ความ มืด ของ ข้า พระองค์ ให้ สว่าง 29 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์
ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และโดยพระเจ้าของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าสามารถกระโดด
ข้ามกําแพงได้ 30 สําหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์ดีเลิศทุกประการ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์ แล้วเป็นความจริง พระองค์ ทรงเป็นดัง้ ของบรรดา
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ผู้ที่วางใจในพระองค์ 31 เพราะผู้ใดจะเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่า
เป็น ศิ ลา เว้น แต่ พระเจ้า ของเรา 32 คือ พระเจ้า ผู้ทรงเอากําลัง คาดเอวของข้าพเจ้า ไว้
และทรงกระทําให้ทางของข้าพเจ้ารอบคอบ 33 พระองค์ทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้า
เหมือนอย่างตีน กวางตัว เมีย และทรงวางข้าพเจ้า ไว้ บนที่ สูง 34 พระองค์ ทรงฝึก มือ
ของข้าพเจ้า ให้ ทํา สงคราม ดัง นั ้น แขนของข้าพเจ้า สามารถทําให้ คัน ธนู เหล็กกล้า หัก
ได้ 35 พระองค์ ประทาน โล่ แห่ ง ความ รอด ของ พระองค์ ให้ ข้า พระองค์ และ พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ ทรงคํ้าจุน ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลง ก็ กระทํา
ให้ ข้า พระองค์ เป็น ใหญ่ ขึ้น 36 พระองค์ ประทาน ที่ กว้าง ขวาง สําหรับ ย่าง เท้า ของ ข้า
พระองค์ เท ้า ของข้า พระองค์ จึง ไม่ พลาด 37 ข้า พระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของข้า พระองค์
ทัน และ ไม่ หัน กลับ จนกว่า เขา จะ ถูก ผลาญ เสีย สิน
้ 38 ข้า พระองค์ ได้ แทง เขา ทะลุ
เขาจึง ไม่ สามารถลุก ขึ้น ได้ อีก เขาล้ม ลงที่ ใต้ เท ้า ของข้า พระองค์ 39 เพราะพระองค์
ทรงเอากําลัง คาดเอวข้า พระองค์ ไว้ เพื่อ ทํา สงคราม พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวกที่ ลุ
กขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์ สยบลงอย่างราบคาบ 40 พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของ
ศั ตรู ของข้า พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะทําลายบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง
ข้า พระองค์ เสีย สิน
้ 41 เขาร้องให้ ช่วย แต่ ไม่มี ใครช่วยให้ รอดได้ เขาร้องทูล พระเยโฮ
วาห์ แต่ พระองค์ มิได้ ทรงตอบเขา 42 ข้า พระองค์ จึง ทุบ เขาแหลกละเอียดอย่างผงคลี
ต่อ หน้า ลม ข้า พระองค์ จึง โยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน 43 พระองค์ ทรงช่วย
ข้า พระองค์ ให้พ้น จากการยื้อ แย่ งก ับ ประชาชน และทรงตัง้ ให้ข้า พระองค์ เป็น หัวหน้า
ของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู ้จั กก ็ จะได้ ปรนนิ บัติ ข้า พระองค์
44 พอเขาได้ยน
ิ ถึง ข้า พระองค์ เขาก็ จะเชื่อ ฟัง ชนต่างด้าวจะได้ มาหมอบราบต่อ ข้า
พระองค์ 45 ชนต่างด้าวนั ้น จะเสีย กําลัง ใจ และตัว สัน
่ ออกมาจากที่ กําบั งอ ัน เข้ม แข็ง
ของ เขา เหล่า นั ้น 46 พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์ อยู่ และ ศิลา ของ ข้า พระ องค์ เป็ นที ่
ควรสรรเสริญ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ยกย่อง 47 คือ พระเจ้า ผู้
ประทานการแก้ แค้น แก่ ข้า พระองค์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายให้
อยู่ ภายใต้ อํานาจของข้า พระองค์ 48 ผู้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากศั ตรู พระเจ้า ข้า
พระองค์ ทรงยกข้า พระองค์ ขึ้น เหนื อ พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์ พระองค์ ทรง
ช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนทารุ ณ โหดร้าย 49 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุ นี้
ข้า พระองค์ จึง จะขอเทิดทูน พระองค์ ไว้ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์ 50 พระองค์ประทานชัยชนะอันยิง่ ใหญ่แก่กษั ตริยของ
์
พระองค์ และทรงสําแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น คือดาวิด และแก่
เชื้อพระวงศ์ของท่านเป็นนิ ตย์
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สิ่งทัง้ ปวงที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศีของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้อง
เพลงสดุดีของดาวิด
1 ฟ้า สวรรค์ ประกาศสง่า ราศี ของพระเจ้า และภาคพื้น ฟ้า สําแดงพระหัตถกิจ ของ
พระองค์ 2 วัน ส่ง ถ้อยคํา ให้ แก่ว ัน และคืน แจ้ง ความรู ้ให้ แก่ คืน 3 วาจาไม่ มี ถ้อยคํา
ก็ ไม่มี และไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงฟ้า 4 ถึง กระนั ้น เสียงฟ้า ก็ ออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก และ
ถ้อยคํา ก็ แพร่ ไปถึง สุด ปลายพิ ภพ พระองค์ ทรงตัง้ พลับพลาไว้ ให้ ดวงอาทิตย์ ณ ที่
นั ้น 5 ซึ่งออกมาอย่างเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิง่ ไปตามวิถีด้วยความ
ชื่นบานอย่างชายฉกรรจ์ 6 ดวงอาทิตย์ ขึ้น มาจากสุด ปลายฟ้า สวรรค์ ข้างหนึ่ ง และ
โคจรไปถึงที่ สุดปลายอีกข้างหนึ่ ง ไม่มีสิ ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมัน
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ได้ 7 พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์รอบคอบและฟื้ นฟูจิตวิญญาณ พระโอวาทของ
พระเยโฮวาห์ นั้น แน่ นอนกระทํา ให้ คนรู ้น้อยมี ปัญญา 8 กฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์
นั ้น ถูก ต้องกระทํา ให้จิ ตใจเปรมปรีดิ ์ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์นั้น บริสุทธิ์ กระทํา
ให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์นั้น สะอาดหมดจดถาวรเป็น นิ ตย์
คํา ตัดสิน ของพระเยโฮวาห์ ก็ เท ี่ ยงตรงและชอบธรรมทัง้ สิน
้ 10 น่า ปรารถนามากกว่า
ทองคํา เออ ยิง่ กว่าทองคําเนื้ อดีมากนั ก หวานยิง่ กว่านํ้าผึ้งและรวงผึ้ง 11 อนึ่ ง สิ ่งเห
ล่านี้ เป็ นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั ้นก็ได้บําเหน็ จอ
ันใหญ่ยิง่
ดาวิดทูลขอพระคุณ

แต่ ผู้ ใด เล่า จะ เข้าใจ เรือ
่ ง ความ ผิด พลาด ของ ตน ได้ ขอ พระองค์ ทรง ชําระ ข้า
พระองค์ ให้ พ้น จากความผิด ที่ ซ่อนเร้น อยู่ 13 ขอทรงยับยัง้ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น
จากบาปโดยประมาทนั ้นด้วยเถิด ขออย่าให้มันมีอาํ นาจเหนื อข้าพระองค์เลย แล้วข้า
พระองค์จะไร้ตําหนิ และพ้นจากความผิดจากการละเมิดที่ยิง่ ใหญ่นั ้น 14 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์และพระผูไถ่
้ ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคําจากปากของ
ข้าพระองค์ และการรําพึงในจิตใจเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
12
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การทูลขอพระพรโดยทางสถานบริสุทธิ์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
พระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบพิทั
กษ์รก
ั ษาท่าน 2 ขอพระองค์ ทรงให้ความช่วยเหลือมาจากสถานบริสุทธิ์ และทรงเพิม
่
3
กําลังให้แก่ ท่านมาจากเมืองศิ โยน ขอทรงระลึกถึงเครือ
่ งถวายทัง้ สิน
้ ของท่าน และ
โปรดปรานเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน เซลาห์ 4 ขอทรงประสิทธิป
์ ระสาทตามใจปรารถนา
ของท่านด้วย และให้ โครงการที่ ท่านคิด นั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ 5 เพื่อ พวกเราจะได้ โห่ ร้อง
เนื่ องด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้น ในพระนามพระเจ้า ของเรา ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงโปรดให้คําทูลขอทัง้ สิน
้ ของท่านสําเร็จเถิด 6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮ
วาห์จะทรงช่วยผูที
้ ่พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อน
ั บริสุทธิ์
ของพระองค์ และโดยชัยชนะอัน ทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ 7 บ้างก็
วางใจในรถรบ บ้างก็วางใจในม้า แต่เราจะระลึกถึงพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา 8 เขาทัง้ หลายจะล้มพับลงไป แต่เราจะลุกขึ้นยืนตรงอยู่ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอดเถิด ขอให้กษั ตริย์ทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ร้องทูลต่อท่าน
1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงฟังท่านในวันยากลําบาก
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การขอบพระคุณสําหรับชัยชนะ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ จะเปรมปรี ดิ ์ ในพระกําลัง ของพระองค์ ท่านจะ
ปี ติ ยินดี อย่าง ยิง่ ใน ความ รอด ของ พระองค์ 2 พระองค์ ทรง ประสิทธิ์ ประสาท ตามใจ
ปรารถนา ของ ท่าน และ มิ ได้ ทรง ยับยัง้ สิง่ ที่ ริม ฝีปาก ท่าน ทูล ขอ เซ ลาห์ 3 เพราะ
พระองค์ทรงอํานวยพรดีแก่ท่าน พระองค์ทรงสวมมงกุฎทองคําบริสุทธิ์บนศีรษะของ
ท่าน 4 ท่านทูล ขอชีวต
ิ และพระองค์ ก็ ประทานชีวต
ิ ยืนนานเป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์ 5 สง่า
ราศี ของท่านใหญ่ ยงิ่ เนื่ องด้วยความรอดของพระองค์ พระองค์ ทรงประดับ กษั ตริย์
ด้วยยศศั กด ิ์และความสง่า โอ่อา่ ตระการ 6 พระองค์ ทรงโปรดให้ ท่านรับ พระพรอย่าง
ที่สุด เป็น นิ ตย์ และทรงกระทํา ให้ ท่านยินดี ปรีดาอย่างเหลือ ล้น ด้วยสี พระพักตร์ของ
1
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พระองค์ 7 เพราะกษั ตริย์ วางใจในพระเยโฮวาห์ และด้วยความเมตตาของพระองค์
ผู้ สูงสุด ท่านจะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 8 พระหัตถ์ ของพระองค์ จะค้น พบเหล่า ศั ตรู ทัง้ หลาย
พระหัตถ์ขวาจะพบบรรดาผูที
้ ่เกลียดชังพระองค์ 9 เมื่อพระองค์ทรงพระพิโรธ พระองค์
จะทรงกระทําให้เขาร้อนจัดดังเตาไฟ พระเยโฮวาห์จะทรงกลืนเขาด้วยพระพิโรธของ
พระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 10 พระองค์ จะทรงทําลายลูก หลานของเขาเสีย
จากแผ่น ดิน โลก และพรากเชื้อ สายของเขาจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 11 แม้ เขา
ทัง้ หลายได้ ปองร้ายต่อ พระองค์ แม้ เขาประดิษฐ์ เรือ
่ งชัว่ ร้าย เขาก็ จะกระทํา ไม่ สําเร็จ
12 ฉะนั ้นพระองค์จะทรงกระทําให้เขาหนี พ่ายไปเมื่อพระองค์จะทรงเล็งธนูไปตรงหน้า
เขาทีเดียว 13 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็ นที่ยกย่องเชิดชูในพระกําลังของพระองค์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

22
ทรง พยากรณ์ ถึง คํา ตรัส ของ พระ เยซู บน กางเขน ถึง หัว หน้า นั กร ้ อง ตาม ทํา นอ
งอาเยเลท ชาหาร์ เพลงสดุดีของดาวิด

พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ไฉน พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ ข้า
พระองค์ เสีย เหตุ ใด พระองค์ ทรง เมิน เฉย ที่ จะ ช่วย ข้า พระองค์ และ ต่อ ถ้อยคํา
ครํา่ ครวญ ของ ข้า พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล
ในเวลากลางวัน แต่ พระองค์ มิได้ ทรงฟัง ถึง กลางคืน ข้า พระองค์ ยัง รํา่ ทูล ต่อ ไปไม่
หยุด 3 ถึงอย่างไรพระองค์ ทรงเป็นองค์ บริสุทธิ์ โอ พระองค์ ประทับเหนื อคําสรรเสริญ
ของคนอิสราเอล 4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้ หลาย
วางใจ และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น 5 เขาร้องทูล พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอด เขา
วางใจในพระองค์ เขาจึ งม ิ ได้ รับ ความอับอาย 6 ข้า พระองค์ เป็น ดุจ ตัว หนอน มิใช่ คน
คนก็ ด่า ประชาชนก็ ดู หมิน
่ 7 บรรดาผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ ก็ หัวเราะเยาะเย้ย ข้า พระองค์
เขาบุ้ยริมฝีปากและสัน
่ ศีรษะกล่าวว่า 8 “เขาวางใจในพระเยโฮวาห์วา่ พระองค์จะทรง
ช่วยเขาให้พ้น จงให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเขา�
9 ถึงกระนั ้นพระองค์ก็ทรงเป็ นผู้นําข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา และทรงให้ข้า
พระองค์ มี ความหวัง ใจเมื่อ อยู่ ที่ อกแม่ 10 ตัง้ แต่ คลอด ข้า พระองค์ ก็ ต้องพึ่ง พระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตัง้ แต่ข้าพระองค์ยงั อยูใ่ นครรภ์มารดา 11 ขอ
อย่า 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 สิงโตขณะกัด ฉี ก และคํารามร้อง 14 ข้า พระองค์ ถู ก
เทออกเหมือนอย่างนํ้า กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ หลุ ดล ุ่ย ไป จิ ตใจก็ เหมือนขี้ ผึ้ง
15
ละลายภายในอกของข้าพระองค์ กําลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้
อด ิน และลิน
้ ของข้า พระองค์ ก็ เกาะติด ที่ ขากรรไกร พระองค์ ทรงวางข้า พระองค์ ไว้ใน
ผงคลีมัจจุราช 16 พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ คนทําชัว่ หมู่หน่งึ ล้อม
ข้า พระองค์ เขาแทงมือ แทงเท้า ข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ นับ กระดูก ทัง้ หลายของข้า
พระองค์ ได้ เป็น ชิน
้ เยาะข้า พระองค์ 18 เสื้อผ้า ของข้า พระองค์
้ ๆ เขาจ้องมองและยิม
เขาแบ่ง ปั นก ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั้น เขาก็ จับ สลากกัน 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอ พระองค์ อย่า ทรง ห่าง ไกล เลย โอ ข้า แต่ พระองค์ กําลัง ของ ข้า พระองค์ ขอ
ทรงเร่ง รีบ มาช่วยข้า พระองค์ ด้วยเถิด 20 ขอทรงช่วยจิต วิญญาณข้า พระองค์ ให้ พ้น
จากดาบ ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ จากฤทธิข
์ องสุนัข 21 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดพ้น
1
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จากปากสิงโต เพราะพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ จากบรรดาเขาของม้า ยูนิคอนเหล่า
นั ้น ด้วย 22 ข้า พระองค์ จะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชน 23 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ จง
สรรเสริญพระองค์ ท่านเชื้อสายทัง้ หลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่าราศีแด่พระองค์
ท่านเชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลเอ๋ย จงเกรงกลัวพระองค์ 24 เพราะพระองค์มิได้ทรงดู
ถูกหรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากของผู้ที่ทุกข์ใจ และพระองค์มิได้ทรงซ่อนพระ
พักตร์จากเขา เมื่อ เขาร้องทูล พระองค์ ทรงสดับ 25 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
ในที่ ชุ มนุ มชนใหญ่ ข้า พระองค์ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณต่อ หน้า ผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์
26 คนเสงีย
่ มเจียมตัว จะได้ กิ นอ ม
ิ่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ จะสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์ ขอจิตใจของท่านทัง้ หลายมีชีวิตอยูเป็
่ นนิ ตย์ 27 ที่สุดปลายทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลก
จะจดจํา และหัน กลับ มายัง พระเยโฮวาห์ และครอบครัวท งั ้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาติ
จะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ 28 เพราะอํานาจการปกครองเป็นของพระเยโฮวาห์
และพระองค์ทรงครอบครองเหนื อบรรดาประชาชาติ 29 เออ คนรํา่ รวยทัง้ สิน
้ ของแผ่น
ดินโลกจะต้องกินเลี้ยงและกราบลงต่อพระองค์ บรรดาผูที
้ ่ลงไปสู่ผงคลีทัง้ สิน
้ จะกราบ
30
ไหว้ต่อพระพักตร์พระองค์ คือบรรดาผูที
้ ่รักษาตัวให้คงชีวต
ิ อยูไม่
่ ได้แลวน
้ ัน
้
จะมีเชื้อ
สายๆหนึ่ งปรนนิ บติ
ั พระองค์ จะทรงนั บว่าพวกนั ้นเป็นยุคที่ถวายแก่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองค์ แก่ ชนชาติ หน ่ง
ึ ที่ จะเกิด มา ว่า
พระองค์ได้ทรงกระทําการนั ้น

23
เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด

1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นผู้เลี้ยงดู ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 2 พระองค์ทรงกระทํา
ให้ ข้าพเจ้า นอน ลง ที่ ทุ ่ง หญ้า เขียว สด พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า ไป ริ มน ้าํ แดน สงบ
3 พระองค์ ทรง ฟื้ น จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า ไป ใน ทาง ชอบ
ธรรม เพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 4 แม้ ข้า พระองค์ จะเดิน ไปตามหุบเขาเงา
มัจจุ ราช ข้า พระองค์ ไม่ กล ั วอ ัน ตรา ย ใดๆ เพราะ พระ องค์ ทรง สถิ ตก ับ ข้า พระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์ เล้าโลมข้า พระองค์ 5 พระองค์ ทรงเตรียมสํารับ ให้
ข้า พระองค์ ต่อ หน้า ต่อ ตาศั ตรู ของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเจิม ศีรษะข้า พระองค์ ด้วย
นํ้ามัน ขันนํ้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ 6 แน่ ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตาม
ข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวต
ิ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์สืบไปเป็นนิ ตย์

24
กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด

1 แผ่นดินโลกกับสรรพสิง
่ ในโลกนั ้นเป็นของพระเยโฮวาห์

ทัง้ พิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่

2 เพราะพระองค์ เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนา

ในพิภพนั ้น
มันไว้เหนื อนํ้า 3 ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเยโฮวาห์ และผู้ใดจะยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์
ของพระองค์ 4 คือ ผู้ ที่ มี มือ สะอาดและใจบริสุทธิ ์ ผู้ ที่ มิได้ ปลงใจในสิง่ ไร้สาระและมิ
ได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวง 5 เขาจะรับพระพรจากพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรม
จากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา 6 อย่างนี้ แหละเป็นยุคที่เสาะหาพระองค์ ที่เสาะหา
พระพักตร์ของพระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซลาห์ 7 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น
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เถิด บานประตู นิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี จะได้ เสด็จเข้ามา
8 กษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี นั้นคือผู้ใด คือพระเยโฮวาห์ ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงอานุภาพในสงคราม 9 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บาน
ประตูนิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษั ตริย์ผูทรงสง่
้
าราศีจะได้เสด็จเข้ามา 10 กษั ตริย์
ผู้ ทรงสง่า ราศี นั้น คือ ผู้ ใด คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ผู้ ทรง
สง่าราศี เซลาห์

25
ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จิตวิญญาณข้าพระองค์ตัง
้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 2 โอ ข้าแต่

พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย ขอ
อย่าให้ศัตรู ของข้าพระองค์ ได้ ไชโยเหนื อข้าพระองค์ 3 เออ อย่าให้ผู้ใดๆที่ เฝ้าพระองค์
อยู่ นั ้น ได้ อาย แต่ ผู้ ที่ ละเมิด โดยไม่ มี เหตุ นั ้น ขอให้ ได้ รับ ความอาย 4 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ขอทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ รู จั
้ ก พระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถี ของ
พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 5 ขอทรงนํา ข้า พระองค์ ไปในความจริง ของพระองค์ และขอ
ทรงสอนข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์
ข้าพระองค์ รอคอยพระองค์ อยู่วันยังคํ่า 6 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระ
กรุ ณาของพระองค์และถึงความเมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่ เหล่านั ้นมม
ี าแต่กาลก่อน
การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
ขออย่า ทรงนึ กถึง บาปในวัย หนุ่ม ของข้า พระองค์ หรือ การละเมิด ของข้า พระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ ขอทรงนึ กถึงข้าพระองค์ด้วย
เห็น แก่ ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ ประเสริฐ และเที่ยงธรรม
เพราะฉะนั ้นพระองค์จะทรงสัง่ สอนพระมรรคานั ้นแก่คนบาป 9 พระองค์จะทรงนําคน
ใจถ่อมไปในสิง่ ที่ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม 10 พระมรรคาทัง้
สิน
้ ของพระเยโฮวาห์เป็นความเมตตาและความจริง แก่ บรรดาผู้ที่ รักษาพันธสัญญา
และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเห็นแก่พระนามของ
พระองค์ ขอทรงให้อภัยความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ เพราะความชัวน
้ ใหญ่โตนั ก 12 ผู้
่ ัน
ใดเล่า ที่ เป็น คนยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงสัง่ สอนผู้ นั้น ในทางที่ เขาควร
เลือกได้ 13 จิ ตวิญญาณเขาเองจะอาศัย อยู่ อย่างสงบ และเชื้อ สายของเขาจะได้ แผ่ น
ดินเป็นกรรมสิทธิ์ 14 ความลึกลับของพระเยโฮวาห์มีอยู่แก่คนที่ยาํ เกรงพระองค์ และ
พระองค์ จะทรงแจ้ง พันธสัญญาของพระองค์ แก่ เขาเหล่า นั ้น 15 ตาของข้าพเจ้า จ้อง
ตรงพระเยโฮวาห์เสมอ เพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย 16 ขอ
พระองค์ทรงหันมาทางข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์
ว้าเหว่และเป็น ทุกข์ อยู่ 17 ความยากลําบากในใจของข้า พระองค์ ก็ ขยายกว้างออกไป
โอ ขอทรงนํา ข้า พระองค์ ออกจากความทุกข์ ใจของข้า พระองค์ 18 ขอทรงพิจารณา
ความทุกข์ ยากและความยากลําบากของข้า พระองค์ และทรงยกบาปทัง้ สิน
้ ของข้า
19
พระองค์เสีย ขอทรงพิจารณาว่าคู่อริของข้าพระองค์มีมากเท่าใด และเขาเกลียดชัง
ข้าพระองค์ด้วยความเกลียดอย่างทารุ ณสักเพียงใด 20 โอ ขอทรงระแวดระวังชีวต
ิ ของ
ข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอาย เพราะข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ 21 ขอให้ความสุ จริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์
7
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ไว้ เพราะข้า พระองค์ รอคอยพระองค์ อยู่ 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงไถ่ อส
ิ ราเอลออก
จากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา

26

ดาวิดพึ่งพระเจ้าในความสุจริตของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ดําเนิ น
อยู่ ใน ความ สุ จร ิต ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ ฉะนั ้น ข้า
พระองค์จะไม่พลาด 2 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพิสูจนข
์ ้าพระองค์ และลองข้าพระองค์
เถิด ทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์เถิด 3 เพราะความเมตตาของพระองค์อยูต่
่ อตา
4
ข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ดําเนิ น ในความจริง ของพระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ นั ่ง อยู่
กับ คนไร้สาระ หรือ จะมิ ได้ สมาคมกับ คนมารยา 5 ข้า พระองค์ เกล ียดชุ มนุ มคนที่ ทํา
ชัว่ และข้า พระองค์ จะไม่ นั่ งก ับ คนชัว่ 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ความบริสุทธิ์ ข้า
พระองค์ จะชําระมือ และจะเดิน อยู่ รอบแท่น ของพระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียง
แห่งการโมทนาพระคุณและบอกเล่าถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 8 ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รก
ั พระนิ เวศอัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และสถาน
ที่ ประทับ แห่ง เกียรติยศของพระองค์ 9 ขออย่า ทรงกวาดจิต วิญญาณข้า พระองค์ ไป
กับ คนบาป หรือ กวาดชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไปกับ คนกระหายเลื อด 10 คือ คนซึ่ง ในมือ
ของเขามีแผนการชัว่ และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน 11 แต่สําหรับข้าพระองค์ ข้า
พระองค์เดินในความสุ จริต ขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุ ณาต่อข้าพระองค์ 12 เท้า
ของข้าพระองค์เหยียบอยูบ
่ นพื้นราบ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ในที่ชุมนุม
ชน
1 โอ

27

ดาวิดยึดมัน
่ ในความเชื่อโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกลัว ผู้
ใดเล่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง แห่ง ชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะต้องเกรง
ใคร 2 เมื่อ คนชัว่ ได้ เข ้า มาหาข้าพเจ้า เพื่อ จะกิน เนื้ อ ข้าพเจ้า คือ ปฏิ ปักษ์ และคู่ อริของ
ข้าพเจ้า เขาได้สะดุดและล้มลง 3 แม้กองทัพตัง้ ค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่
กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
1

ดาวิดปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความรัก
ข้าพเจ้า ทูล ขอสิง่ หนึ่ ง จากพระเยโฮวาห์ ซ่ึง ข้าพเจ้า จะเสาะแสวงหาเสมอ คือ ที่
ข้าพเจ้า จะ ได้ อยู่ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ตลอด วัน เวลา ชัว่ ชีวต
ิ ของ ข้าพเจ้า
เพื่อ จะดู ความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ จะพินิจ พิจารณาอยู่ ในพระวิหารของ
พระองค์ 5 เพราะ พระองค์ จะ ทรง ซ่อน ข้าพเจ้า ใน ที่ กําบัง ของ พระองค์ ใน ยาม ยาก
ลําบาก พระองค์ จะปิด ข้าพเจ้า ไว้ ในที่ ซ่อน เร้น แห่ง พลับพลา ของพระองค์ พระองค์
จะ ทรง ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ สู งบนศิ ลา 6 และ บัดนี้ ศีรษะ ของ ข้าพเจ้า จะ เชิด ขึ้น เหนื อ ศั ตรู
ของข้าพเจ้า ที่ อยู่ รอบข้าง ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง การโห่ รอ
้ งใน
พลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์
7 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเมื่อข้าพระองค์ รอ
้ งทูลด้วยเสียงของข้าพระองค์
ขอทรงกรุ ณาและตรัส ตอบข้า พระองค์ 8 พระองค์ ตรัส แล้ วว ่า “จงหาหน้า ของเรา� จิ
ตใจของข้า พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะแสวงหาพระ
พักตร์ของพระองค์� 9 ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้า พระองค์ อย่า
4
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ผลักไสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ออกไปเสีย ด้วยความกริว้ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ ของ
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทิง้ ข้าพระองค์
หรือ สละข้า พระองค์ เสีย 10 แม้ บิ ดาและมารดาของข้า พระองค์ ทอดทิง้ ข้า พระองค์
แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงยกข้า พระองค์ ขึ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอสอนมรรคา
ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ และทรงนํา ข้า พระองค์ ไปบนวิถี ราบ เหตุ ด้วยศั ตรู ของ
ข้า พระองค์ 12 ขออย่า ทรงมอบข้า พระองค์ ไว้กับ ปฏิ ปักษ์ ให้ เขาทํา ตามใจชอบ เพราะ
พยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้าคง
หมดสติ ไปนอกจากข้าพเจ้า เชื่อ ว่า ข้าพเจ้า จะเห็น ความดี ของพระเยโฮวาห์ที่ ในแผ่น
ดินของคนเป็น 14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทําให้จิตใจของ
ท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด

28
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ศิลาของข้าพระองค์ ขออย่า
ให้ พระกรรณหนวกต่อ ข้า พระองค์ เกรงว่า ถ้า พระองค์ ทรงเงียบอยู่ ต่อ ข้า พระองค์ ข้า
2 ขอทรงสดับเสียงวิงวอน
พระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั ้นทีล
่ งไปยังปากแดนผูตาย
้
ของข้าพระองค์ ขณะเมื่อข้าพระองค์รอ
้ งทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ ขณะเมื่อข้า
พระองค์ ยกมือ ของข้า พระองค์ ขึ้น ตรงต่อ ที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด ของพระองค์ 3 ขออย่า ทรง
กวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนชัว่ กับบรรดาคนที่กระทําความชัว่ ช้า ผู้พูดอย่างสันติ
กับเพื่อนบ้านของตน แต่การปองร้ายอยูใ่ นใจของเขาทัง้ หลาย 4 ขอทรงสนองเขาตาม
การงานของเขา และตามความชัว่ แห่งกจ
ิ การของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ามือ
ของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่นับถือพระราชกิจของพระเย
โฮวาห์ หรือพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีก
1 โอ

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์

6 สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์

เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระ
เยโฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง และเป็น โล่ ของข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้า วางใจในพระองค์
ข้าพเจ้าจึงได้รบ
ั ความอุปถัมภ์ ฉะนั ้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงปีติยินดียิง่ ข้าพเจ้าจะถวาย
โมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังของเขาทัง้
หลาย พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รบ
ั เจิมของพระองค์
การอธิษฐานเผื่อประชาชน
ขอ ทรง ช่วย ประชาชน ของ พระองค์ ให้ รอด และ อํานวย พระพร แก่ มรดก ของ
พระองค์ ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขา และหอบหิว้ เขาไปเป็นนิ ตย์
9

29
ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่เทวชีพทัง้ หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด จงถวายสง่าราศีและพระ
กําลังแด่พระเยโฮวาห์ 2 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเยโฮ
วาห์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์ 3 พระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์อยู่เหนื อ นํ้า พระเจ้า แห่งสง่าราศี ทรงคะนองเสียง คือ พระเยโฮวาห์ทรง
อยู่ เหนื อ นํ้า ทัง้ หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ทรงฤทธานุ ภาพ พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์ เต็ มด ้วยความสูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ หก
ั ต้นสนสี
1 โอ

เพลงสดุดี 29:6
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ดาร์ พระเยโฮวาห์ทรงหักต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน 6 พระองค์ทรงกระทําให้พวกเขา
กระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอนและสีรีออนเหมือนม้ายูนิคอนหนุ่ม 7 พระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน 8 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์สัน
่ ถิน
่ ทุ รก
9
ัน ดาร พระเยโฮวาห์ ทรงสัน
่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง เมืองคาเดช พระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์ กระทํา ให้ กวางตัว เมีย ตกลูก และทําให้ ป่าดงโหรงเหรง และในพระวิหารของ
พระองค์ ทุ กคนกล่าวถึง สง่า ราศี ของพระองค์ 10 พระเยโฮวาห์ ประทับ เหนื อ นํ้า ท่วม
พระเยโฮวาห์ ประทับ เป็นกษั ตริย์ เป็น นิ ตย์ 11 พระเยโฮวาห์ จะทรงประทานกําลัง แก่
ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรแก่ ประชาชนของพระองค์
ให้มีสันติภาพ

30

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านพ้นได้ เพลงสดุดีและบทเพลง
ของดาวิด ณ พิธถวายพระราชวั
ี
งของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
ดึง ข้า พระองค์ ข้น
ึ มา และมิ ได้ ทรงให้คู่อริของข้า พระองค์ เปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์
2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์
3
จากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้ หาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระองค์ ทรงนํา จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ข้น
ึ มาจากแดนผู้ ตาย ทรงให้ ข้า พระองค์
มี ชว
ต
ิ
เพื
่
อ
ข้
า
พระองค์
ไม่
ต้
อ
งลงไปสู
่
ป
ากแดนผู
้ ตาย 4 โอ ท่านวิสุทธิชนของพระองค์
ี
เอ๋ย จงร้องสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อ ระลึก ถึง ความบริสุทธิ ์ ของ
พระองค์ 5 เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชัว่ ขณะหนึ่ ง และความโปรดปราน
ของพระองค์ นั้น ตลอดชีวต
ิ การร้องไห้อาจจะอ้อ ยอิ่งอยู่ สั กค ืน หนึ่ ง แต่ ความชื่นบาน
จะมาเวลาเช้า 6 ข้า พระองค์ พู ดในความเจริญ รุ ง่ เรืองของข้า พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะ
ไม่ หวัน
่ ไหวเลย� 7 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์
ทรงสถาปนาข้า พระองค์ ไว้ อย่างภูเขาเข้ม แข็ง พอพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์ ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ลําบาก ใจ 8 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล ต่อ
พระองค์ และ ข้า พระองค์ ได้ วิง วอ นพ ระ เย โฮ วาห์ ว่า 9 “จะ ได้ กําไร อะไร จาก โลหิต
ของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ ลงไปยัง ปากแดนผู้ ตาย ผงคลี จะสรรเสริญ พระองค์
หรือ มัน จะบอกเล่า เรือ
่ งความจริง ของพระองค์ หรือ 10 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับและทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์
ของข้าพระองค์� 11 สําหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรํา
พระองค์ทรงแก้เสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วย
ความยินดี 12 เพื่อ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ และไม่
นิ่ งเงียบ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่
พระองค์เป็นนิ ตย์

31

ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย
เลย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย
่ พระกร
รณให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิด ขอพระองค์ทรง
เป็นศิลาเข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด
3 พระเจ้า ข้า พระองค์ ทรงเป็ น ศิลาและเป็ น ป้ อมปราการของข้า พระองค์ ขอทรงพา
และนํา ข้า พระองค์ ด้วยเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 4 ขอทรงปลดข้า พระองค์ ออก
1 โอ

เพลงสดุดี 31:5
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จากข่ายที่พวกเขาวางอย่างลับๆเพื่อดักข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นกําลังของ
ข้าพระองค์ 5 ข้าพระองค์ มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ความจริง พระองค์ ทรงไถ่ ข้า พระองค์ แล้ว 6 ข้า
พระองค์ เกล ียดบรรดาผู้ ที่ นั บถือ พระเทียมเท็จ แต่ ข้า พระองค์ วางใจในพระเยโฮวาห์
7 ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ และยินดี ในความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงทราบเรือ
่ งความทุกข์ ยาก
แห่ง จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ 8 และ มิ ได้ ทรง มอบ ข้า พระองค์ ไว้ ใน มือ ของ ศั ตรู
พระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุ ณาแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์กําลังทุกข์ใจ นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ก็ร่วง
โรยไปเพราะความระทม ทัง้ จิต วิญญาณและร่างกายของข้า พระองค์ ด้วย 10 เพราะ
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ก็ ร่อยหรอไปด้วยความทุกข์ โศก และปี เดือนของข้า พระองค์ ก็
หมดไปด้วยการถอนหายใจ กําลัง ของข้า พระองค์ อ่อนลงเพราะความชัว่ ช้า ของข้า
พระองค์ และกระดูกของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป 11 ข้าพระองค์เป็ นที่นินทาท่ามกลาง
บรรดาปฏิ ปักษ์ ของข้า พระองค์ โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้า พระองค์ เป็น
เรือ
่ งน่าครันคร
่
้ามของผู้ที่คุ้นเคย ผู้ที่เห็นข้าพระองค์ในถนนก็หนี ข้าพระองค์ไป 12 เขา
ลืมข้าพระองค์ เสียประหนึ่ งว่าเป็นคนตายแล้ว ข้าพระองค์เหมือนอย่างภาชนะที่ แตก
13 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ได้ ยิน เสียงซุบซิบ ของคนเป็ นอ ัน มาก มี ความสยดสยองอยู่
ทุกด้าน ขณะเมื่อเขาร่วมกันคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองค์ ขณะที่เขาปองร้ายชีวต
ิ ของ
14
ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ข้า พระองค์
ทูล ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์� 15 วัน เวลาของข้า พระองค์ อยู่ ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือศั ตรู และผู้ข่มเหงของ
ข้า พระองค์ 16 ขอพระพักตร์พระองค์ ทอแสงบนผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้รอดด้วยความเมตตาของพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้า
พระองค์ ได้ อาย เพราะข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ขอให้ คนชัว่ ได้ อาย ขอให้เขาเงียบ
18
เสียงไปยัง แดนผู้ ตาย ขอให้ ริม ฝีปากที่ มุ สาเป็น ใบ้ ซึ่ง พูด ทะลึ่ง อวดดี ต่อ คนชอบ
ธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิน
่

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
19 โอ

ความดีของพระองค์อุดมสักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรง
กลัว พระองค์ และทรงกระทํา ไว้ เพื่อ ผู้ ที่ วางใจในพระองค์ ต่อ หน้า บุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 20 พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ในความลึกลับแห่งพระพักตร์พระองค์ให้พ้นจากการ
ปองร้ายของมนุษย์ พระองค์ทรงยึดเขาไว้อย่างลึกลับในที่กําบังของพระองค์ให้พ้นจา
กลิ้ นที ่ ทะเลาะวิวาท 21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสําแดงความ
เมตตาอย่างมหัศจรรย์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในเมืองเข้มแข็ง 22 ด้วยข้าพระองค์
กล ่า วอย่างรีบ ร้อนว่า “ข้า พระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้น สายพระเนตรของพระองค์ แล้ว
� แต่ พระองค์ ยัง ทรงได้ยน
ิ เสียงแห่ง คํา วิงวอนของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ ง
ทูล ขอต่อ พระองค์ 23 โอ ท่านบรรดาวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เอ๋ย จงรัก พระเยโฮ
วาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษร์ ก
ั ษาคนสัตย์ซ่ ือไว้ แต่ทรงสนองผูก
้ ระทําอหังการ
24
อย่างเต็มขนาด จงเข้มแข็ง และพระองค์จะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทัง้ ปวง
ผูห
้ วังใจในพระเยโฮวาห์
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ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ เพลงสดุดีของดาวิด มัสคิลบทหนึ่ ง
บุ คคลผู้ ซ่ึง ได้ รบ
ั อภัย การละเมิด แล้ วก ็ เป็นสุข คือ ผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้ นั ้น
2 บุ คคลซึ่ง พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงถือ โทษความชัว
่ ช้า ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ไม่มี การหลอก
3
ลวงในใจของเขา เมื่อ ข้า พระองค์ นิ่ ง เงียบ ร่างกายของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไปโดย
การครํา่ ครวญวันยังคํ่าของข้าพระองค์ 4 พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยูบ
่ นข้าพระองค์
ทัง้ วัน ทัง้ คืน กําลัง ของข้า พระองค์ ก็ เห ี่ยวแห้ง ไปอย่างความร้อนในหน้า แล้ง เซลาห์
5 ข้าพระองค์ สารภาพบาปของข้าพระองค์ ต่อพระองค์ และข้าพระองค์ มิได้ ซ่อนความ
ชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะสารภาพการละเมิด ของข้า
พระองค์ต่อพระเยโฮวาห์� แล้วพระองค์ทรงยกโทษความชัว่ ช้าแห่งความบาปของข้า
พระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่ตามทางของพระเจ้าจะอธิษฐานต่อพระองค์ใน
เวลาที่จะพบพระองค์ได้ ในเวลานํ้าท่วมมาก นํ้าจะไม่มาถึงคนนั ้น 7 พระองค์ทรงเป็นที
่ ซ่อนของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงสงวนข้า พระองค์ ไว้จากความยากลําบาก พระองค์
ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้พ้น เซลาห์ 8 เราจะแนะนําและสอน
เจ้า ถึง ทางที่ เจ้ าควรจะเดิน ไป เราจะให้คํา ปรึกษาแก่ เจ้ าด้วยจับตาเจ้า อยู่ 9 อย่า เป็น
เหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจ ซึ่งต้องติดเหล็กขวางปากและบังเหียน มิฉะ
นั ้ นมันก็จะเข้ามาหาเจ้า 10 อันความทุกข์ของคนชัวน
้ ีมาก แต่ความเมตตาจะล้อม
่ ันม
11
บุคคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ข้า แต่ คนชอบธรรม จงยินดี ในพระเยโฮวาห์ และ
เปรมปรีดิ์ บรรดาท่านผูมี
้ ใจเที่ยงตรงจงโห่รอ
้ งเถิด
1

33
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
ข้าแต่ ท่านผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ การสรรเสริญนั ้นควรแก่
คนเที่ยงธรรม 2 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยพิณ เขาคู่ จงถวายสดุ ดี แด่ พระองค์
ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 3 จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระองค์ จงดีด สายอย่าง
แคล่วคล่อง พร้อม กับ โห่ ร้อง 4 เพราะ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ เที่ยง ธรรม และ
บรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ ก็ สํา เร็จด ้วยความจริง 5 พระองค์ ทรงรัก ความชอบ
ธรรมและความยุ ติ ธรรม แผ่ นดิน โลกเต็ มด ้วยความดี ของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทัง้ ปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์
ของพระองค์ 7 พระองค์ทรงรวบรวมนํ้าทะเลไว้ด้วยกันเป็นกองใหญ่ และทรงเก็บทล
ี่ ึก
8
ไว้ในคลัง ให้แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ให้บรรดาชาวพิภพทัง้ ปวงยืน
ตะลึงพรึงเพริดต่อพระองค์ 9 เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา
มันก็ออกมา 10 พระเยโฮวาห์ทรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆเปล่าประโยชน์ พระองค์
ทรงให้แผนงานของชนชาติทัง้ หลายไร้ผล 11 คําปรึกษาของพระเยโฮวาห์ตังม
้ ัน
่ คงเป็น
นิ ตย์ พระดําริในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชัว่ อายุ 12 ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือ
พระเยโฮวาห์ ก็ เป็นสุข คือ ชนชาติ ซ่ึง พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้เป็น มรดกของพระองค์
13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์ พระองค์ทอดพระเนตรบุตรทัง
้ หลายของ
14
มนุษย์ จากที่ซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์ทอดพระเนตรเหนื อชาวแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
15 คือ พระองค์ ผู้ ทรงประดิษฐ์ จิ ตใจของเขาทัง
้ หลายทุก คน และทรงพิจารณากิจการ
ของเขาทัง้ หลายทัง้ สิน
้ 16 กองทัพใหญ่หาช่วยให้กษั ตริย์องค์หน่ึงองค์ใดรอดพ้นไปไม่
กําลังอันมากมายก็ไม่ช่วยนั กรบให้พ้นได้ 17 ม้าศึกจะเป็ นที่หวังความปลอดภัยก็หาไม่
กําลังมหาศาลของมันก็ชว
่
อ
่ ยให้รอดไม่ได้ 18 ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยูเหนื
1 โอ
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ผู้ที่ยําเกรงพระองค์ เหนื อผู้ที่หวังในความเมตตาของพระองค์ 19 เพื่อพระองค์จะทรง
ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุราช และให้เขาดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ในเวลากันดาร
อาหาร
ความไว้วางใจในพระเจ้า

20 จิตวิญญาณของเราทัง
้ หลายรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์

และเป็น โล่ ของเรา 21 เออ จิ ตใจของเราทัง้ หลายยินดี ในพระองค์ เพราะเราวางใจใน
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์
จงอยูเ่ หนื อข้าพระองค์ทัง้ หลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์

34
ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า และแนะนํา ให้คนอื่น ทํา เช่ นก ัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ
ท่านทําเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
1 ข้าพเจ้า จะ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ ตลอด ไป คํา สรรเสริญ พระองค์ อยู่ ที่ ปาก
ข้าพเจ้าเรือ
่ ยไป 2 จิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาห์ คนที่เสงีย
่ มเจียมตัวจะ
ฟัง และยินดี 3 โอ เชิญ ยอพระเกีย รติ พระเยโฮวาห์พร ้ อมกับ ข้าพเจ้า ให้เราสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟัง
ข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้ หลายเพ่
งดูพระองค์ และเบิกบาน หน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอาย 6 คนจนคนนี้ รอ
้ งทูล และพระ
เยโฮวาห์ ทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้ พ้น จากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 7 ทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ตัง้ ค่ายล้อมบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และช่วยเขาทัง้
หลายให้ รอด 8 โอ ขอเชิญ ชิ มด ู แล ้ วจะเห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ประเสริฐ คนที ่ วางใจใน
พระองค์ ก็ เป็นสุข 9 โอ ท่านวิสุทธิ ชนทัง้ หลายของพระองค์ จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์
เพราะผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ ไม่ ขาดแคลน 10 เหล่ าสิงโตหนุ่ม ยัง ขาดแคลนและหิวโหย
แต่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเยโฮวาห์ จะไม่ ขาดของดี ใดๆ 11 บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย มาเถิด
มาฟัง เรา เราจะสอนเจ้า ถึง ความเกรงกลัว พระเยโฮวาห์ 12 มนุษย์ คนใดผู้ ปรารถนา
ชีวต
ิ และรัก วัน คืน ทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะได้ เห ็ นของดี 13 จงระวัง ลิน
้ ของเจ้า จากความ
ชัว่ และอย่า ให้ รม
ิ ฝี ปากพูด เป็ นอ ุ บายล่อลวง 14 จงหนี ความชัว่ และกระทํา ความดี
แสวงหาความสงบสุข และดําเนิ น ตามนั ้น 15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เห ็น คนชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระองค์ สด ับ คํา อ้อนวอนของเขา 16 พระพักตร์ของพระเย
โฮวาห์ ตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ เพื่อ จะตัด การระลึก ถึง เขาเสีย จากแผ่น
ดิน โลก 17 เมื่อ คนชอบธรรมร้องทูล ขอ พระเยโฮวาห์ทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้พ้น
จากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ใกล้ ผู้ ที่ จิ ตใจฟกชํ้า และ
ทรงช่วยผู้ที่ จิ ตใจสํานึ กผิดให้รอด 19 คนชอบธรรมนั ้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่พระเย
โฮวาห์ ทรงช่วยเขาออกมาให้ พ้น หมด 20 พระองค์ ทรงรักษากระดูก เขาไว้ทัง้ หมด ไม่
หัก สัก ซี่ เดียว 21 ความชัว่ จะสังหารคนชัว่ และคนทัง้ หลายที่ เกล ียดชัง คนชอบธรรม
จะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ และไม่มีผู้ใดที่วางใจใน
พระองค์แล้วจะต้องสาบสูญไป

35
ดาวิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุดีของดาวิด

เพลงสดุดี 35:1

413

เพลงสดุดี 35:27

1 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงผจญผู้ที่ ผจญข้าพระองค์ ขอทรงสู้ รบผู้ที่ รบกับข้า
พระองค์ 2 ขอทรงถือ โล่ และดัง้ และทรงลุก ขึ้น ช่วยข้า พระองค์ 3 ขอทรงเตรียมหอก
และขวานศึกสู้ผู้ข่มเหงข้าพระองค์ ขอตรัสกับจิตใจของข้าพระองค์ว่า “เราเป็นผู้ชว
่ ย
ให้ รอดของเจ้า� 4 ผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ นั ้น ขอให้ เขาได้ อายและอัปยศ ผู้
ที่ ประดิษฐ์ ความชัว่ ต่อสู้ ข้าพระองค์ นั ้น ขอทรงให้เขากลับไปและอดสู 5 ขอให้เขาเป็น
เหมือนแกลบต่อหน้าลม และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ขับไล่ตามเขาไป 6 ขอให้
ทางของเขามืดและลื่น และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา 7 เพราะ
เขาเอาข่ายซ่อนดัก ข้า พระองค์ ไว้อย่างไม่ มี เหตุ เขาขุด หลุม พรางเอาชีวต
ิ ข้า พระองค์
อย่างไม่ มี เรือ
่ ง 8 ขอให้ ความพินาศมาถึง เขาอย่างไม่ รู ต
้ ัว และขอให้ ข่ายที่ เขาซ่อนไว้
นั ้นติดเขาเองและให้เขาติดข่ายพินาศเอง 9 แล้วจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะเปรม
ปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ ลิงโลดอยู่ ในการช่วยให้ รอดของพระองค์ 10 กระดูก ทัง้ สิน
้ ของ
ข้าพระองค์จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มีผู้ใดเหมือนพระองค์ พระองค์ผู้ทรงช่วย
คนยากจนให้ 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
เมื่อเขาป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบ ข้าพระองค์ข่มใจตนเองด้วยการอดอาหาร ข้า
พระองค์ ซบหน้า ลงที่ อกอธิษฐาน 14 ข้า พระองค์ ประพฤติ อย่างที่ เขาเป็น เพื่อนหรือ
พี่ น้ อง ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ คอตก และ ร้องไห้ ครํา่ ครวญ เหมือน คน ไว้ ทุกข์ ให้
มารดา 15 แต่ พอข้า พระองค์ สะดุด เขาก็ ชุ มนุ มกัน อย่างชอบใจ นั กเลงหัวไม้ รวบรวม
กัน มาสู้ กับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ยัง ไม่ รู ้ แต่ พวกเขาได้ ด่า ว่า ข้า พระองค์ อย่างไม่
หยุดยัง้ 16 เขาเยาะเย้ยอย่างคนหน้าซื่อใจคดในการเลี้ยงต่างๆ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้า
พระองค์ 17 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ จะนิ่ ง ทอดพระเนตรอีก นานเท่าใด ขอ
ทรงช่วยจิต วิญญาณข้า พระองค์ ให้ พ้น จากการร้ายกาจของเขา ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์
จากหมูสิ
่ งโต 18 แล้วข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมใหญ่ ข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางคนเป็ นอันมาก 19 ขออย่าให้คู่อริอย่างไร้เหตุ ผลนั ้ นมี
ความเปรมปรีดิ ์เหนื อข้าพระองค์ และอย่าให้บรรดาผู้ที่ เกลียดชังข้าพระองค์ อย่างไม่
มี เหตุ ได้ หลิว
่ ตาให้ กัน 20 เพราะเขาไม่ พู ดอย ่างสันติ แต่ เขาคิด ถ้อยคํา หลอกลวงต่อ
บรรดาผู้ ที่ สงบเงียบในแผ่น ดิน 21 เขาอ้า ปากกว้างใส่ ข้า พระองค์ เขากล่าวว่า “อ้า ฮา
อ้าฮา เราเห็นกับตาแล้ว�
ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรู ของท่าน

22 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทอดพระเนตรแล้ว ขออย่า ทรงนิ่ ง เสีย โอ ข้า
แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขออย่า ทรงสถิต ไกลจากข้า พระองค์ 23 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ ขอทรงร้อนพระทัย ตื่น ขึ้น เพื่อ เห็น แก่
สิทธิ ของข้า พระองค์ เพื่อ เห็น แก่ เรือ
่ งของข้า พระองค์ เถิด 24 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงให้ ความยุ ติ ธรรมแก่ ข้า พระองค์ ตามความชอบธรรม
ของพระองค์ และขออย่าให้เขาเปรมปรีดิเ์ หนื อข้าพระองค์ 25 อย่าให้เขาทัง้ หลายรําพึง
ในใจว่า “เอ้ อเฮอ เราได้ ตามใจปรารถนาของเรา� อย่า ให้เขากล่าวได้ ว่า “เราได้ กล ืน
เขาเสียแล้ว� 26 ขอให้เขาได้อายและได้ความยุง่ ยากด้วยกัน คือเขาผู้เปรมปรีดิ์เพราะ
ความลําเค็ญ ของข้า พระองค์ ให้ เขาได้ หม
่ ความอายและความอัปยศ คือ ผู้ ที่ เขาอวด
27
ตัวสู้ข้าพระองค์ ขอให้บรรดาผูที
้ ่เห็นชอบในเหตุอน
ั ชอบธรรมของข้าพระองค์โห่ร้อง
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และยินดี และกล่าวอยูเ่ สมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์นั้นใหญ่ยิง่ พระองค์ผูทรงปี
้
ติยินดี
ในความเจริญของผูรั
้ บใช้ของพระองค์� 28 แล้วลิน
้ ของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความ
ชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์วันยังคํ่า

36
สภาพของคนอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮ
วาห์
1 การละเมิด ของคนชัว
่ ล้วงลึก เข้าไปในใจของข้าพเจ้า ว่า “ในแววตาของเขาไม่ มี
ความเกรงกลัวพระเจ้า� 2 เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้พบว่าความ
ชัว่ ช้าของเขาเป็นสิง่ ที่น่ารังเกียจ 3 ถ้อยคําจากปากของเขาก็ชว
ั ่ ช้าและหลอกลวง เขา
หยุด ที่ จะประพฤติ อย่างฉลาดและกระทํา ความดี 4 เขาปองความชัว่ ร้ายเมื่อ เขาอยู่
บนที่นอนของเขา เขาวางตัว ในทางที่ ไม่ ดี เขามิ ได้ เกล ียดชัง ความชัว่ 5 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ อยู่ ในฟ้า สวรรค์ ความสัตย์ ซื่อ ของพระองค์ ไปถึง
เมฆ 6 ความชอบธรรมของพระองค์ เหมือนภู เขาใหญ่ทัง้ หลาย คําตัดสินของพระองค์
เหมือนที่ ลึก ยิง่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่วยมนุษย์ และสัตว์ให้ รอด 7 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ความเมตตาของพระองค์ ประเสริฐ สัก เท่าใด บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์
เข้าลี้ ภัยอยู่ใต้ ร่มปีกของพระองค์ 8 เขาอิ่มด้วยความอุ ดมสมบู รณ์แห่งพระนิ เวศของ
พระองค์ และพระองค์จะประทานให้เขาดื่มจากแม่น้ําแห่งความสุขเกษมของพระองค์
9 เพราะธารนํ้าพุแห่งชีวต
ิ อยูก
่ ับพระองค์ เราจะเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์
การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ ต่อ ไปแก่ ผู้ ที่ รู ้ จัก พระองค์ และความ
ชอบธรรมของพระองค์ แก่ คนใจเที่ยงธรรม 11 ขออย่าให้เท้าของคนจองหองมาเหนื อ
ข้าพระองค์ หรือให้มือของคนชัว่ ขับไล่ข้าพระองค์ไปเสีย 12 แล้วคนกระทําความชัว่ ช้า
ก็ล้มอยูที
่ ่นั่น เขาถูกผลักลง ลุกขึ้นอีกไม่ได้
10

37
สันติ ภาพและความดี ในอนาคตสําหรับ ผู้ ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุ ดี ของ
ดาวิด
1 อย่า ให้ เจ้ าเดือดร้อนเพราะเหตุ คนที ่ กระทํา ชัว
่ อย่า อิจฉาคนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า
2 เพราะไม่ชา
่ วไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด 3 จงวางใจในพระเย
้ เขาจะเหีย
โฮวาห์ และกระทําความดี ท่านจึงจะอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินและจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอย่าง
4
แท้จริง จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน
5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทํา
ให้สําเร็จ 6 พระองค์ จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และ
ให้ความยุ ติ ธรรมของท่านแจ้ง อย่างเที่ยงวัน 7 จงสงบอยู่ ต่อ พระเยโฮวาห์ และเพียร
รอคอยพระองค์ อยู่ อย่า ให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ ที่ เจริญ ตามทางของเขา
หรือ เพราะเหตุ ผู้ ที่ กระทํา ตามอุบายชัว่ 8 จงระงับ ความโกรธ และทิง้ ความพิโรธ อย่า
ให้ ใจเดือดร้อนของท่านนํา ท่านไปกระทํา ชัว่ 9 เพราะคนที่ กระทํา ชัว่ จะถูก ตัด ออกไป
แต่คนเหล่านั ้นที่รอคอยพระเยโฮวาห์จะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก 10 ยังอีกหน่ อยหนึ่ ง
คนชัว่ จะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ที่ของเขาให้ดี เขาก็ไม่ได้อยูที
่ ่นั่น 11 แต่คนใจอ่อนสุภาพ
จะได้ แผ่นดิน ตกไปเป็น มรดก และตัวเขาจะปี ติ ยินดี ในสันติภาพอุ ดมสมบู รณ์ 12 คน
ชัว่ ปองร้ายคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่ เขา 13 แต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
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พระสรวลต่อคนชัว่ เพราะพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากําลังมา 14 คน
ชัว่ ชัก ดาบและโก่ง คัน ธนู เพื่อ เอาคนจนและคนขัดสนลง เพื่อ สังหารคนที่ เดิน อย่าง
เที่ยงธรรม 15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคันธนูของเขาจะหัก 16 เล็กๆ
น้ อยๆที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณข
์ องคนชัว่ เป็นอันมาก 17 เพราะแขน
ของคนชัว่ จะหัก แต่พระเยโฮวาห์ทรงเชิดชูคนชอบธรรม 18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวัน
เวลาของคนไร้ตําหนิ และมรดกของเขาจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 19 เขาจะไม่ได้อายในยาม
ชัว่ ร้าย ในวันกันดารเขาจะอิม
่ ใจ 20 แต่คนชัว่ จะพินาศ ศัตรูของพระเยโฮวาห์จะเหมือน
สง่า ของลูก แกะ เขาจะอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือนควัน 21 คนชัว่ ขอยืม และไม่
จ่ายคืน แต่ คนชอบธรรมนั ้น แสดงความเมตตาและแจกจ่าย 22 เพราะคนเช่น นั ้ นที ่
พระองค์ทรงอํานวยพระพรจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก แต่คนทัง้ หลายที่ถูกพระองค์
สาปจะต้องถูก ตัด ออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ย่างเท้า ของคนดี และพระองค์
ทรงพอพระทัยในทางของเขา 24 แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวีย
่ งลงเหยียดยาว เพราะว่า
พระหัตถ์พระเยโฮวาห์พยุงเขาไว้ 25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดีย
๋ วนี้ แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้า
ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิง้ หรือเชื้อสายของเขาขอทาน 26 เขาแสดงความ
เมตตาและให้ยม
ื เสมอ และเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพร 27 จงพรากเสียจากการชัว่
และกระทํา ความดี และท่านจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 28 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรัก การ
พิพากษา พระองค์จะไม่ทอดทิง้ วิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่านั ้นไว้เป็น
นิ ตย์ แต่ เชื้อ สายของคนชัว่ จะถูก ตัด ออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้ แผ่ นดิน ตกไป
เป็นมรดก และอาศัยอยูบ
่ นนั ้นเป็นนิ ตย์ 30 ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญา และ
ลิน
้ ของเขาพูดความยุติ ธรรม 31 พระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา และ
ย่างเท้า ของเขาจะไม่ พลาด 32 คนชัว่ เฝ้า ดู คนชอบธรรมและแสวงหาที่ จะสังหารเขา
เสีย 33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิง้ เขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้น
ศาล 34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะยกย่อง
ท่านให้ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก ท่านจะได้เห็นเมื่อคนชัว่ ถูกตัดออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้า
เห็นคนชัว่ มีอาํ นาจมากยิง่ และสูงเด่นอย่างต้นเขียวสดที่อยู่ในท้องถิน
่ ของมัน 36 เขา
ได้ ผ่านไป และดู เถิด ไม่มี เขาเสีย แล้ว ถึง ข้าพเจ้า จะแสวงหาเขา ก็ ไม่ พบเขา 37 จง
หมายคนไร้ตําหนิ ไว้ และมองดู คนเที่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนั ้น คือ สันติ ภาพ
38 แต่ ผู้ ละเมิด จะถูก ทําลายเสีย ด้วยกัน จุ ดหมายปลายทางของคนชัว
่ จะถูก ตัด ออก
ไปเสีย 39 ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นกําลังของ
เขาในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาและทรงช่วยเขาให้พ้น พระองค์
จะทรงช่วยเขาให้ พ้น จากคนชัว่ และทรงช่วยเขาให้ รอด เพราะเขาทัง้ หลายวางใจใน
พระองค์
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงขนาบข้า พระองค์ ด้วยความกริว้ ของพระองค์
หรือตีสอนข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูกธนูของพระองค์จมเข้าไป
ในข้าพระองค์ และพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาเหนื อข้าพระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของ
พระองค์จึงไม่มีความปกติในเนื้ อหนั งของข้าพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์จึงไม่
มีอนามัยในกระดูกของข้าพระองค์ 4 เพราะความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ท่วมศีรษะ มัน
หนั กเหมือนภาระซึ่งหนั กเหลือกําลังข้าพระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้าพระองค์
1
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บาดแผลของข้า พระองค์ จึง เหม็น และเปื่ อยเน่า 6 ข้า พระองค์ หนั กใจ ข้า พระองค์ ก็ งอ
ลงมาก ข้าพระองค์เดินเป็นทุกข์ไปวันยังคํ่า 7 เพราะบัน
้ เอวของข้าพระองค์เต็มไปด้วย
โรคที่ น่ารังเกียจ และไม่ มี ความปกติ ในเนื้ อหนั งของข้าพระองค์ 8 ข้าพระองค์ รว่ งโรย
และฟกชํ้าทีเดียว ข้าพระองค์ครวญครางเพราะใจข้าพระองค์ไม่สงบ 9 ข้าแต่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ ก็ แจ ้ งอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ การ
ถอนหายใจของข้า พระองค์ ก็ ไม่ พ้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบ 10 หัวใจของข้า พระองค์ เต้น
และกําลังของข้าพระองค์ หมดไป และความสว่างของนั ยน์ ตาของข้าพระองค์ก็ สูญไป
จากข้าพระองค์ เสียแล้วด้วย 11 มิ ตรและเพื่อนของข้าพระองค์ ยน
ื เด่นอยู่หา่ งจากภัย
พิบั ติ ของข้า พระองค์ และญาติ ของข้า พระองค์ ยน
ื ห่างออกไปไกลโพ้น 12 และบรรดา
ผู้ 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
พระองค์ไม่ได้ยิน ข้าพระองค์เหมือนคนใบ้ผู้ไม่อ้าปากของเขา 14 พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์
เหมือนคนที่ ไม่ ได้ ยิน ซึ่ง ในปากของเขาไม่ มี การตัดพ้อ 15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่
ข้า พระองค์ หวัง ใจในพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ คือ
พระองค์ผูที
้ ่จะทรงฟังข้าพระองค์ 16 เพราะข้าพระองค์ทูลว่า “โปรดฟังข้าพระองค์เถิด
มิ ฉะนั ้น พวกเขาจะเปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์ คือ ผู้ ที่ โอ้ อวดต่อ ข้า พระองค์ เมื่อ เท้า
ข้า พระองค์ พลาดไป� 17 เพราะข้า พระองค์ จะล้ม แล้ว และความเศร้า โศกอยู่ ต่อ หน้า
ข้าพระองค์เสมอ 18 ข้าพระองค์จะสารภาพความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์ 19 บรรดาผู้ที่เป็นคู่อริของข้าพระองค์ก็ว่องไวและ
แข็งแรง และคนที่ เกลียดข้าพระองค์โดยไร้เหตุทวีมากขึ้น 20 บรรดาผู้ที่ กระทําชัว่ แก่
ข้า พระองค์ ตอบแทนความดี เป็น ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ติ ดตาม
ความดี 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ขออย่าสถิตไกลจากข้าพระองค์ 22 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอด
ของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด
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1 ข้าพเจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปด้วย

ลิน
้ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะใส่ บังเหียนปากของข้าพเจ้า ตราบเท่า ที่ คนชัว่ อยู่ ต่อ หน้า
ข้าพเจ้า� 2 ข้าพเจ้า ก็ เป็น ใบ้ เงียบไป ข้าพเจ้า นิ่ ง เงียบแม้ แต่ จากสิง่ ที่ ดี ความทุกข์ ใจ
ของข้าพเจ้า รุ นแรงขึ้น 3 จิ ตใจข้าพเจ้า ร้อนอยู่ ภายในข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้า กําลัง
รําพึง อยู่ นั้น ไฟก็ ลุก ข้าพเจ้า จึง พูด ด้วยลิน
้ ของข้าพเจ้า ว่า 4 “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ให้ ข้า พระองค์ ทราบถึ งบ น
ั ้ ปลายของข้า พระองค์ และวัน เวลาของข้า พระองค์ จะนาน
สักเท่าใด เพื่อข้าพระองค์จะทราบว่าข้าพระองค์ออ
่ นแอแค่ไหน 5 ดูเถิด พระองค์ทรง
กระทํา ให้ วน
ั เวลาของข้า พระองค์ ยาวสองสามฝ่ามือ เท่านั ้น ชัว่ ชีวต
ิ ของข้า พระองค์
ไม่ เท่ าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุ กคนดํารงอยู่อย่างไร้สาระแน่ที เดียว
เซลาห์ 6 มนุษย์ ทุ กคนดําเนิ น ไปอย่างเงาแน่ ที เดียว เขาทัง้ หลายยุง่ อยู่ เปล ่าๆแน่ ที
เดียว มนุษย์โกยกองไว้ และไม่ ทราบว่าใครจะเก็บไป 7 ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้
ข้า พระองค์ จะรอคอยอะไร ความหวัง ของข้า พระองค์ อยู่ ในพระองค์ 8 ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้ พ้น จากการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ อย่า ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทา
ของคนโง่ 9 ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เองที่ทรงกระทําเช่น
นั ้น

เพลงสดุดี 39:10

417

เพลงสดุดี 40:15
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10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์จากข้าพระองค์เสียเถิด ข้าพระองค์รว
่ งโรยไปด้วยการทุบตี

จากพระหัตถ์ของพระองค์ 11 เมื่อพระองค์ทรงตีสอนมนุษย์ด้วยการขนาบเพราะเรือ
่ ง
ความชัว่ ช้า พระองค์ทรงเผาผลาญความสวยงามของเขาเสียอย่างตัวมอด มนุษย์ทุก
คนก็ ไร้สาระแน ่ ที เดียว � เซลาห์ 12 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐาน
ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ แก่ การ ร้อง ทูล ของ ข้า พระองค์ ขอ อย่า ทรง
เฉยเมยต่อนํ้าตาของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นแต่แขกที่ ผ่านไปของพระองค์
เป็น คน ที่ อาศัย อยู่ อย่าง บรรพบุรุษ ทัง้ หลาย ของ ข้า พระองค์ 13 โอ ขอ ทรง เมิน พระ
พักตร์จากข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเบิกบานขึ้น ก่อนที่ ข้าพระองค์จะจากไปและ
ไม่มีอยูอี
่ ก�
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พระองค์ทรงเอนพระองค์ลงสดับคําร้องทูล
ของข้าพเจ้า 2 พระองค์ ทรงฉุ ดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุ มอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม
แล ้ว วางเท้า ของข้าพเจ้า ลงบนศิ ลา กระทํา ให้ ยา่ งเท้า ของข้าพเจ้า มัน
่ คง 3 พระองค์
ทรงบรรจุ เพลงใหม่ ในปากข้าพเจ้า เป็น บทเพลงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา คนเป็ นอ
ัน มากจะเห็น และเกรงกลัว และวางใจในพระเยโฮวาห์ 4 คนใดที่ วางใจในพระเยโฮ
วาห์ ก็ เป็นสุข ผู้ มิได้ หัน ไปหาคนจองหองหรือ ไปหาบรรดาผู้ ที่ หลงเจิน
่ ไปตามความ
5
เท็จ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอัน
มหัศจรรย์ของพระองค์ และพระดําริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ไม่มผู
ี ใดรายงานพระ
้
ราชกิจ ทัง้ สิน
้ เหล่า นั ้น ได้ ถ้า ข้า พระองค์ จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็ มี มากมาย
เหลือที่จะนั บ
1 ข้าพเจ้าได้ เพียรรอคอยพระเยโฮวาห์

การเชื่อฟังเป็นเครือ
่ งบูชาที่ดีที่สุด
เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ พระองค์ ทรงเบิ กห ู ของ
ข้า พระองค์ เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง บูชา ไถ่ บาป พระองค์ มิได้ ทรง เรียก ร้อง 7 แล
้ว ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ มาแล้ว พระเจ้า ข้า ในหนั ง สื อม ้ วนก็ มี เข ียน
เรือ
่ งข้าพระองค์ 8 โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ปี ติ ยินดี ที่ กระทําตาม
นํ้า พระทัย พระองค์ พระราชบัญญัติ ของพระองค์ อยู่ ในจิตใจของข้า พระองค์� 9 ข้า
พระองค์ ได้ ประกาศเรือ
่ งความชอบธรรมในชุ มนุ มชนใหญ่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ดู
เถิด ตามที่ พระองค์ ทรงทราบแล้ว ข้า พระองค์ มิได้ ยับยัง้ ริม ฝีปากของข้า พระองค์ ไว้
เลย 10 ข้า พระองค์ มิได้ งํา ความชอบธรรมของพระองค์ ไว้แต่ ในจิตใจของข้า พระองค์
ข้า พระองค์ ได้ พู ดถึง ความสัตย์ ซ่ ือ และความรอดของพระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ปิดบัง
ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ ไว้จากชุ มนุมชนใหญ่ โตนั ้น 11 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า ทรงยึด เหนี่ ยวพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ จากข้า พระองค์
ขอให้ ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ สงวนข้า พระองค์ ไว้เป็น นิ ตย์ 12 เพราะ
ความชัว่ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้อย่างนั บ ไม่ ถ้วน ความชัว่ 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 ให้พ้น โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้าพระองค์ เถิด 14 ขอ
ให้ผู้ที่หาโอกาสทําลายชีวต
ิ ของข้าพระองค์ได้อายและเกิดความยุง่ เหยิงด้วยกัน ขอให้
ผู้ปรารถนาสิง่ ชัว่ ร้ายต่อข้าพระองค์นั้นต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ 15 ขอให้คน
6
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เหล่านั ้นสาบสูญไปเพื่อเป็นรางวัลสําหรับความน่าละอายที่เขาได้พูดกับข้าพระองค์ว่า
“อ้า ฮา อ้า ฮา� นั ้น 16 ขอให้ บรรดาผู้ แสวงหาพระองค์ เปรมปรีดิ ์ และยินดี ในพระองค์
ขอให้ บรรดาผู้ ที่ รัก ความรอดของพระองค์ กล ่าวเสมอว่า “พระเยโฮวาห์ ใหญ่ ยิง่ นั ก
� 17 ฝ่ายข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเอาพระทัย ใส่ ข้า
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผูอุ
้ ปถัมภ์
และเป็นผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

41
การเอาใจใส่คนจน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ผู้ ใดเอาใจใส่ คนจนก็ เป็นสุข พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้น ในวัน ยากลําบาก
2 พระเยโฮวาห์จะทรงป้ องกันเขาและรักษาเขาให้มีชว
ิ ในแผ่นดินเขาจะได้รบ
ั พระพร
ี ต
พระองค์ จะไม่ ทรงมอบเขาไว้กับ ศั ตรู ของเขาให้ทํา ตามใจชอบ 3 เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอน
ด้วยความอิด โรยพระเยโฮวาห์จะทรงทําให้เขาแข็ง แรงขึ้น เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนแห่ง
ความเจ็บไข้พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมด
1

การทูลขอของดาวิด
ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรง
รักษาจิต วิญญาณข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ ทําบาปต่อ พระองค์� 5 ศัตรู ของ
ข้าพเจ้า กล่าวใส่ ร้ายข้าพเจ้า ว่า “เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อ ของเขาจะได้ พินาศ �
6 ถ้าคนหนึ่ งคนใดมาเห็นข้าพระองค์ เขาจะพูดเรือ
่ งไร้สาระ ขณะที่ใจของเขาเก็บเรือ
่ ง
7
ความชัว่ ช้า เมื่อเขาออกไปเขาก็ป่าวร้องไป ทุกคนที่เกลียดข้าพระองค์ เขาซุบซิบกัน
ถึงเรือ
่ งข้าพระองค์ เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์ 8 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “โรคร้ายเข้าไป
อยู่ ในตัว เขาแล้ว เขาจะไม่ ลุ กไปจากที่ ที่ เขานอนนั ้ นอ ีก� 9 แม้ว ่า เพื่อนในอกของข้า
พระองค์ ผู้ซึ่งข้าพระองค์ ไว้วางใจ ผู้ที่ รับประทานอาหารของข้าพระองค์ ได้ ยกส้นเท้า
ต่อข้าพระองค์
4

ดาวิดพึ่งพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือ

10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอแต่พระองค์ทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์

ขอทรงยกข้า
ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรง
พอพระทัยในข้าพระองค์ คือศั ตรู ของข้าพระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์ 12 แต่พระองค์
ทรงคํ้าชู ข้า พระองค์ ไว้เพราะความสัตย์สุ จร ิต ของข้า พระองค์ และทรงตัง้ ข้า พระองค์
ไว้ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ 13 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา
เอลเป็นนิ ตย์ในอดีต และสืบไปเป็นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
พระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะสนองเขา 11 โดยข้อนี้
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เล่ มท ี่ สองซึ่ง เปรียบกับ หนั งสือ อพยพ เก ี่ย วกับ ประเทศอิสราเอล ดาว ิ ดม ี ความ
ร้อนรนในการปรนนิ บัติพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่ มีน ้า
ํ ไหลฉั นใด โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตวิญญาณ
ของ ข้า พระองค์ ก็ กระเสือก กระสน หา พระองค์ ฉั น นั ้น 2 จิ ต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า
กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพเจ้า จะได้ มาปรากฏต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า 3 ข้าพเจ้า กิน นํ้าตาต่างอาหารทัง้ วัน คืน ขณะที่ คนพู ดก ับ ข้าพเจ้า วัน
แล้ วว ัน เล่า ว่า “พระเจ้า ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � 4 เมื่อ ข้าพเจ้า ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า
ก็ ระบาย ความ ใน ใจ ออก มา ได้ เพราะ ข้าพเจ้า ไป กับ ประชาชน คือ ไป กับ พวก เขา ถึง
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พระนิ เวศของพระเจ้า ด้วยเสียงโห่รอ
้ งยินดีและเสียงเพลงโมทนา คือมวลชนกําลั งมี
เทศกาลฉลอง 5 โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่าย
อยู่ ใน ข้าพเจ้า เจ้ า จง หวัง ใจ ใน พระเจ้า เพราะ ข้าพเจ้า จะ ยัง คง สรรเสริญ พระองค์
สําหรับ ความ ช่วย เหลือ ที่มา จาก พระ พักตร์ ของ พระองค์ 6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ ฝ่อ อยู่ ภายในข้า พระองค์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ จึง
จะระลึก ถึง พระองค์ ตัง้ แต่ แผ่ นดิน แห่ง แม่น้ํา จอร์แดนและแห่ง ภูเขาเฮอร์ โมนตัง้
แต่ เนิ นม ิ ซาร์ 7 เมื่อ เสียงนํ้า แก่ง ตกที่ ลึ กก ็ กู่ เรียกที่ ลึก บรรดาคลื่น และระลอกของ
พระองค์ ท่วมข้า พระองค์ แล้ว 8 กลางวัน พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความเมตตาของ
พระองค์ และกลางคืน เพลงของพระองค์ จะอยู่ กับ ข้าพเจ้า พร ้ อมกับ คํา อธิษฐานต่อ
พระเจ้าแห่งชีวต
ิ ของข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าศิลาของข้าพเจ้าว่า “ไฉนพระองค์
ทรงลืม ข้า พระองค์ เสีย ไฉนข้า พระองค์ จึง ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ
ของศั ตรู � 10 ปรปักษ์ ของข้าพเจ้า เยาะเย้ย ข้าพเจ้า ประดุจ ดาบภายในบรรดากระดูก
ของข้าพเจ้า ในเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าทุกวันว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน� 11 โอ จิ
ตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า เจ้าจง
หวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่ง
สีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

43
ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง แก้ แทน ข้า พระองค์ และ ต่อสู้ คดี ของ ข้า พระองค์ ต่อ
ประชาชาติ ที่ ไร้ธรรม โอ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนล่อลวงและคนอธรรม
2 เพราะพระองค์ ทรงเป็ น พระเจ้า แห่ง กําลัง ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง
้
ข้า พระองค์ เสีย ไฉนข้า พระองค์ จึง ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ ของศั ตรู
3 โอ ขอทรงโปรดใช้ความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้นําข้าพระองค์ ให้
ทัง้ สองนํา ข้า พระองค์ มาถึง ภู เขาบริสุทธิ์ ของพระองค์ และถึง พลับพลาของพระองค์
4 แล ้ว ข้า พระองค์ จะไปยัง แท่น บูชาของพระเจ้า ถึง พระเจ้า ซึ่ง เป็ น ความชื่นบานยอด
ยิง่ ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลง
สดุดีแก่พระองค์ด้วยพิณเขาคู่
1

พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนจิตใจของดาวิด

5 โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่ นข้าพเจ้า

จงหวัง ใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ ผู้ ทรงเป็น สวัสด ิ ภาพ
แห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

44
ความโปรดปรานในอดีต ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์

1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง
้ หลายได้ยนก
ิ ับหูของตน บรรพบุรุษของข้าพระองค์

ทัง้ หลายเล่าให้ฟัง ถึงกจ
ิ การซึ่งพระองค์ทรงกระทําในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาล
นั ้น 2 พระองค์ ทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไปด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เอง แต่
พระองค์ ทรงปลูก บรรพบุรุษ ทัง้ หลายไว้ พระองค์ ทรงให้ ชาติ ทัง้ หลายทุกข์ ใจ และได้
ทรง ขับ ไล่ ชาติ ทัง้ หลาย นั ้น ออก ไป 3 เพราะ เขา ทัง้ หลาย ไม่ ได้ แผ่ น ดิน นั ้น มา ครอบ
ครองด้วยดาบของเขาเอง มิใช่แขนของเขาที่ชว
่ ยให้เขารอด แต่โดยพระหัตถ์ขวา และ
พระกรของพระองค์ และโดยความสว่างจากสีพระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ทรง
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โปรดปรานเขาทัง้ หลาย 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ของข้า พระองค์
ขอพระองค์ ทรงบัญชาการช่วยให้ พ้น ไว้สําหรับ ยาโคบ 5 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายดัน ศั ตรู
ออกไปโดยพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเหยียบคนที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ ลงด้วย
พระนามของพระองค์ 6 เพราะข้าพระองค์ ไม่วางใจในคันธนูของข้าพระองค์ และดาบ
ของข้าพระองค์ชว
่ ยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้
ความชัว่ ร้ายต่างๆในปัจจุบัน
แต่ พระองค์ ได้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้รอดจากศั ตรู และทรงให้ ผู้ เกล ียด
ข้า พระองค์ ได้ ความอาย 8 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอวดถึง พระเจ้า ได้ ตลอดทัง้ วัน และ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ เซลาห์ 9 แต่ พระองค์
ยัง ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเสีย และให้ ข้า พระองค์ ได้ ความอัปยศ และมิ ได้
เสด็จออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 10 พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์
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 ทัง
้ หลาย เป็น ดัง แกะ ที่ จะ เอา ไป กิน และ ทรง
กระจายข้าพระองค์ทัง้ หลายให้ไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 12 พระองค์ทรงขาย
ประชาชนของพระองค์อย่างให้เปล่า ตามราคาไม่ทรงได้อะไรเพิม
่ เลย 13 พระองค์ทรง
กระทํา ให้ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน เป็ นที ่ เยาะเย้ย และดู หมิน
่ แก่ ผู้ ที่ อยู่
14
รอบข้าพระองค์ พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นคําครหาท่ามกลาง
ประชาชาติ เป็ นที ่สัน
่ ศีรษะท่ามกลางชาติ ทัง้ หลาย 15 ความอัปยศอดสู อยู่ตรงหน้าข้า
พระองค์ วัน ยัง คํ่า และความอับอายคลุม หน้า ข้า พระองค์ 16 เนื่ องด้วยเสียงของคน
เยาะเย้ย และคนหมิน
่ ประมาท เนื่ องด้วยศั ตรู และผู้ แก้ แค้น 17 สิ ่ง ทัง้ ปวงนี้ เก ิด แก่
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แม้ว ่า ข้า พระองค์ ไม่ ลืม พระองค์ หรือ ทุ จร ิต ต่อ พันธสัญญาของ
พระองค์ 18 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ มิได้ หัน กลับ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ ทัง้
หลายก็มิได้พรากจากพระมรรคาของพระองค์ 19 ถึงแม้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้
หลายแหลกลาญในที่ของมังกร และคลุมข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ด้วยเงามัจจุราช 20 ถ้า
เราได้ ลืม พระนามพระเจ้า ของเรา หรือ พนมมือ ของเราให้แก่ พระอื่น 21 พระเจ้า จะไม่
ทรงค้นหาเรือ
่ งนี้ หรือ เพราะพระองค์ ทรงทราบความลึ กล ับ ของจิตใจ 22 เพราะเห็น
แก่ พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ถูก ประหารวัน ยัง คํ่า และนั บ ว่า เป็น เหมือนแกะ
สําหรับจะเอาไปฆ่า
ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
23 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ขอทรงตื่น เถิด ไฉนพระองค์ บรรทมอยู่ ขอทรงตื่น
ขึ้น เถิด ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ เสีย ตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ ทรงซ่อนพระ
พักตร์ของพระองค์เสีย ไฉนพระองค์ทรงลืมการที่ข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์ยากและถู
กบีบบังคับเสีย 25 เพราะจิตวิญญาณข้าพระองค์ทัง้ หลายโน้ มถึงผงคลี ร่างกายของข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเกาะติดดิน 26 ลุ กขึ้นเถิด พระเจ้าข้า ขอเสด็จมาช่วยข้าพระองค์ ทัง้
หลาย ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์
7

45

ความรุ ง่ เรืองแห่งอาณาจักรของพระคริสต์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม
มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก
1 จิ ตใจข้าพเจ้า ล้น ไหลด้วยแนวคิด ดี ข้าพเจ้า เล่า บทประพันธ์ ของข้าพเจ้า ถวาย
กษั ตริ ย์ ลิน
้ ของ ข้าพเจ้า เหมือน ปากไก่ ของ อาลักษณ์ ที่ ชํานาญ 2 พระองค์ ท่าน งาม
เลิศ ยิง่ กว่า บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ พระคุณ หลัง่ ลง บน ริม ฝีปาก ของ พระองค์ ท่าน
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เพราะฉะนั ้นพระเจ้าทรงอํานวยพระพรพระองค์ท่านตลอดกาล 3 โอ ข้าแต่องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ ขอทรงขัดดาบไว้ที่ เอวของพระองค์ ท่าน โดยสง่าราศี และความสูงส่งของ
พระองค์ท่าน 4 ขอทรงม้าอย่างโอ่อา่ ตระการเสด็จไปอย่างมีชัย เพื่อเห็นแก่ความจริง
ความอ่อนสุภาพและความชอบธรรม ให้พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ท่านสอนกิจอันน่า
ครันคร
่
้ามแก่พระองค์ท่าน 5 ลูกธนูของพระองค์ท่านก็คมอยู่ในจิตใจของศั ตรู ของกษั
ตริย์ ชนชาติ ทัง้ หลายจึงล้มอยู่ใต้ พระองค์ ท่าน 6 โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์และเป็นนิ ตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็นธารพระกร
เที่ยงธรรม 7 พระองค์ ทรงรัก ความชอบธรรมและทรงเกลียดชัง ความชัว่ ช้า ฉะนั ้น
พระเจ้า คือ พระเจ้า ของพระองค์ ท่านได้ ทรงเจิม พระองค์ ท่านไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง ความ
ยินดี ยงิ่ กว่า พระสหายทัง้ ปวงของพระองค์ ท่าน 8 บรรดาฉลองพระองค์ ของพระองค์
ท่านก็ หอมฟุ้ง ไปด้วยกลิน
่ มดยอบ กฤษณา และการบูร จากพระราชวัง งาช้าง ฉลอง
พระองค์ เหล่า นี้ กระทํา ให้ พระองค์ ท่านยินดี 9 ในหมู่ สตรีผู้ มี เกียรติ ของพระองค์ ท่าน
มี ราชธิดาของบรรดากษั ตริย์ พระราชินี ประดับ ทองคํา เมืองโอฟีร ป
์ ระทั บอย ู่ ข้างขวา
พระหัตถ์ พระองค์ ท่าน 10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิ เคราะห์ ฟัง และเอียงหู ของเธอลง จงลืม
ชนชาติ ของเธอ และลืม บ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษั ตริย์ จะทรงปรารถนาความ
งามของเธอ เนื่ องจากพระองค์ท่านเป็นเจ้านายของเธอ จงโค้งลงให้พระองค์ท่านเถิด
12 ธิดาของเมืองไทระจะเอาของกํานั ลมากํานั ลเธอ คือเศรษฐีมัง
่ คัง่ ที่สุดของประชาชน
13
จะขอความกรุ ณาจากเธอ เจ้ าหญิง ประดับ พระกายในห้องของพระนางเธอด้วย
เสื้อผ้ายกทองคํา 14 เขาจะนําพระนางผู้ทรงเสื้อหลายสีเข้าเฝ้ากษั ตริย์ และจะนําหญิง
พรหมจารีผู้ติดตามคือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้ หลายจะถูกนําไปด้วย
ความชื่นบานและยินดี เขาจะเข้าไปในพระราชวัง 16 บรรดาโอรสของพระองค์ท่านจะ
แทนบรรพบุรุษ ของพระองค์ ท่าน พระองค์ ท่านจะแต่ง ตัง้ ให้ เป็น เจ้า นายทัว่ แผ่น ดิน
โลกทัง้ สิน
้ 17 เราจะกระทํา ให้ พระนามของพระองค์ ท่านเป็ นที ่ เชิดชู ตลอดบรรดาชัว่
อายุ ฉะนั ้นชนชาติทัง้ หลายจะสดุดีพระองค์ท่านเป็นนิ จกาล

46
“พระเจ้าทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ทัง้ หลาย� ถึงหัวหน้านั กร้อง
ของคณะโคราห์ บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
1 พระเจ้าทรงเป็ นทีลี
่ ้ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เป็นความช่วยเหลือ
ที่ พร ้ อมอยู่ ในยามยากลําบาก 2 ฉะนั ้น เราจะไม่ กลัว แม้ว ่า แผ่น ดิน โลกจะถูก ยกออก
ไป แม้ว ่า ภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลงลงสู่ สะดือ ทะเล 3 แม้ว ่า นํ้า ทะเลคึก คะนองและ
ฟอง ฟู แม้ว ่า ภูเขา สัน
่ สะเทือน เพราะ ทะเล อลวน นั ้น เซ ลาห์ 4 มี แม่น ้าํ สาย หนึ่ ง ที่
คลองระบายจะกระทําให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือพลับพลาบริสุทธิ์ขององค์
ผู้สูงสุด 5 พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ ง่ อรุ ณ
พระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้ 6 บรรดาประชาชาติก็อลหม่าน และราชอาณาจักรทัง้ หลายก็
คลอนแคลน พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียง แผ่ นดิน โลกก็ ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงสถิ ตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของพวกเรา เซ
ลาห์ 8 มาเถิด มาด ู พระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ ว่า พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เก ิ ดการ
รกร้างอะไรบ้างในแผ่น ดิน โลก 9 พระองค์ ทรงให้ สงครามสงบถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน
โลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย พระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 “จง
นิ่ งเสีย และรูเ้ ถอะว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็นทีย
่ กย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็
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นทีย
่ กย่องในแผ่นดินโลก� 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้า
ของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์

47

คําชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

1 โอ ดูก่อนชนชาติทัง
้ หลาย จงตบมือ จงโห่รอ
้ งถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโย 2 เพราะ

พระเยโฮวาห์องค์ผู้สูงสุดเป็ นที่น่าคร้ามกลัว ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์ผู้ยงิ่ ใหญ่เหนื อ
แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ 3 พระองค์จะทรงปราบปรามชนชาติทัง้ หลายให้อยู่ภายใต้เรา และ
ชาวประเทศทัง้ หลายให้อยู่ภายใต้ เท้าของเรา 4 พระองค์ จะทรงเลือกมรดกของเราให้
เรา เป็นสิง่ ภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เซลาห์ 5 พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียง
โห่ ร้อง พระเยโฮวาห์ เสด็จ ขึ้น ด้วยเสียงแตร 6 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า
จงร้องเพลงสรรเสริญ เถิด จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระมหากษั ตริย์ ของเรา จง
ร้องเพลงสรรเสริญ เถิด 7 เพราะพระเจ้า ทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จง
ร้องเพลงสรรเสริญ ด้วยความเข้าใจ 8 พระเจ้า ทรงครอบครองเหนื อ นานาประชาชาติ
พระเจ้า ทรงประทับ บนพระที่นั่ง แห่ง ความบริสุทธิ์ ของพระองค์ 9 บรรดาเจ้า นายของ
ชนชาติ ทัง้ หลายประชุม กัน เป็น ประชาชนของพระเจ้า แห่ งอ ับ ราฮัม เพราะบรรดาโล่
ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง

48
ภูเขาศิ โยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโค
ราห์
1 พระเยโฮวาห์นั้นยิง
่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่ ในนครแห่งพระเจ้าของ
เรา บนภูเขาแห่ง ความบริ สุทธิ ์ ของพระองค์ 2 มองขึ้น ไปก็ ดู งาม เป็น ความชื่นบาน
ของแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ คือ ภู เขาศิ โยน ด้านทิศ เหนื อ ซึ่ง เป็น นครของพระมหากษั ตริ
3
ย์ ภายในปราสาททัง้ หลายของนครนั ้ นก็เป็ นที ่ทราบกันแล้ วว่า พระเจ้าทรงเป็ นที ่ลี้
ภั ยอันมน
ั ่ คง 4 เพราะดู เถิด กษั ตริย์ชุ มนุมกันแล้วเสด็จไปด้วยกัน 5 พอท่านทัง้ หลาย
เห็น นครนั ้น ท่านก็ พากัน ประหลาดใจ ท่านเป็น ทุกข์ แล้ว ก็ ตื่น หนี ไป 6 ความตระหนก
ตกประหม่า จับใจท่านที่ นั ่น มี ความทุกข์ ระทมอย่างหญิง กําลัง คลอดบุตร 7 พระองค์
ทรงฟาดทําลายกําปั่ นแห่งทารชิชด้วยลมตะวันออก 8 เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็ได้เห็นอ
ย่างนั ้น ในนครแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธา ในนครแห่งพระเจ้าของเรา ซึ่งพระเจ้าจะ
ทรงสถาปนาไว้เป็นนิ ตย์ เซลาห์ 9 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้ หลายคํานึ งถึงความ
เมตตาของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์ 10 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระนาม
ของพระองค์ ไปถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลกอย่างไร คํา สรรเสริญ พระองค์ ก็ ไปถึง อย่าง
นั ้น พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ เต็ม ไปด้วยความชอบธรรม 11 ขอภู เขาศิ โยนจงเปรม
ปรีดิ ์ ขอธิดาแห่งยูดาห์จงยินดี เพราะเหตุ คําตัดสินของพระองค์ 12 จงเดินรอบศิ โยน
ไปให้รอบเถิด จงนั บ หอคอยของศิ โยน 13 จงสังเกตเชิง เทิน ของเธอให้ดี จงพิจารณา
ปราสาททัง้ หลายของเธอ เพื่อท่านจะได้ บอกคนชัว่ อายุ ต่อ ไป 14 ว่านี่คือ พระเจ้า ทรง
เป็นพระเจ้าของเราเป็นนิ จกาล พระองค์จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน
ิ
้ ชีวต
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1 ดูก่อนชาติทัง
้ หลาย

จงฟังข้อความนี้ ชาวพิภพทัง้ ปวงเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟัง 2 ทัง้ ผู้ใหญ่
ผู้ น้อย ทัง้ เศรษฐี และคนจนด้วยกัน 3 ปากของข้าพเจ้า จะเผยปัญญา การรําพึง ของ
จิตใจข้าพเจ้า คือ ความเข้าใจ 4 ข้าพเจ้า จะเอียงหู ฟัง คํา อุปมา ข้าพเจ้า จะแก้ ปริศนา
ของข้าพเจ้า ให้ เข ้า กับ เสียงพิณ เขาคู่ 5 ทําไมข้าพเจ้า จึง กลัว ในคราวทุกข์ ยากลําบาก
เมื่อ ความชัว่ ช้า แห่ง ผู้ ข่มเหงล้อมตัว ข้าพเจ้า 6 คนผู้ วางใจในทรัพย์ ศฤงคารของตัว
และอวดอ้างความมัง่ คั ่ งอ ั นอ ุ ดมของตน 7 แน่ ที เดียวไม่ มี คนใดไถ่ พี่ น้ องของตนได้
หรือ ถวายค่า ชีวต
ิ ของเขาแด่ พระเจ้า 8 (เพราะค่า ไถ่ ชี วิต ของเขานั ้น แพงและไม่ เคย
พอเลย� 9 ที่ เขาจะมี ชี วิต เรือ
่ ยไปเป็น นิ ตย์ และไม่ ต้องเห็น ความเปื่ อยเน่า 10 เออ เขา
เห็ นว ่า ถึง ปราชญ์ ก็ ยัง ตาย คนโง่ และคนโฉดก็ ต้องพินาศเหมือนกัน และละทรัพย์
ศฤงคารของตนไว้ ให้ คนอื่น 11 จิ ตใจเขาคิด ว่า วงศ์ วานของเขาจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์
และที่ อยู่ ของเขาถึง ทุก ชัว่ อายุ ถึง เขาเคยเรียกที่ ดิ นของตัว ตามชื่อ ของตน 12 มนุษย์
จะคงชีพ ในยศศั กด ิ์ของตนไม่ ได้ เขาก็ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ พินาศ 13 วิถี ทางของ
พวกเขาคือความโง่เขลา ถึงกระนั ้นคนชัว่ อายุต่อไปก็พอใจกับคํากล่าวของเขา เซลาห์
14 ดังแกะ เขาถูกกําหนดไว้ให้แก่แดนผูตาย
้
มัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขา คนเที่ยง
ธรรมจะมีอาํ นาจเหนื อเขาทัง้ หลายในเวลาเช้า และความงามของเขาจะเปื่ อยสิน
้ ไปใน
แดนผู้ตายซึ่งคือที่อาศัยของเขา 15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจาก
ฤทธานุ ภาพของแดนผู้ ตาย เพราะพระองค์ จะทรงรับ ข้าพเจ้า ไว้ เซลาห์ 16 ท่านอย่า
กลัวเมื่อผู้หน่ึงมังม
่ ีขึ้น เมื่อสง่าราศีของบ้านของเขาเพิม
่ ขึ้น 17 เพราะเมื่อเขาตาย เขา
จะไม่ เอาอะไรไปเลย สง่า ราศี ของเขาจะไม่ ลงไปตามเขา 18 แม้ว ่า เมื่อ เขาเป็น อยู่ เขา
นั บว่าตัวเขาสุขสบาย และคนอื่นจะยกย่องท่านเมื่อท่านเจริญ 19 เขาจะไปอยู่กับพวก
บรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ซึ่ง จะไม่ เห ็น ความสว่างอีก 20 มนุษย์ ซึ่ งม ี ยศศักดิ์ แต่ ขาดความ
เข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ
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พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงครอบครองบนแผ่
นดินโลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
์

พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์คือ พระเยโฮวาห์ ตรัส และทรงเรียกแผ่น ดิน โลก ตัง้ แต่
ที่ ดวงอาทิตย์ ขึ้น จนถึง ที่ ดวงอาทิตย์ ตก 2 พระเจ้า ทรงทอแสงออกมาจากศิ โยนนคร
แห่งความงามหมดจด 3 พระเจ้าของเราจะเสด็จมา พระองค์จะมิได้ทรงเงียบอยู่ เพล
ิงจะเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์ 4 พระองค์
จะทรงเรียกถึง ฟ้า สวรรค์ เบื้องบน และถึง แผ่น ดิน โลก เพื่อ พระองค์ จะทรงพิพากษา
ประชาชนของพระองค์ ว่า 5 “จงรวบรวมบรรดาวิ สุทธิ ชนของเรามาให้ เรา ผู้ กระทํา
พันธสัญญากับ เราด้วยเครือ
่ งสัตวบู ชา � 6 ฟ้า สวรรค์ จะประกาศความชอบธรรมของ
พระองค์ เพราะพระเจ้านั ่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษา เซลาห์
1

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง และเราจะพูด โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็นพยาน
ปรักปรําเจ้า เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า 8 เราจะมิได้ตักเตือนเจ้าเรือ
่ งเครือ
่ งสัตว
บูชาของเจ้า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า มี อยู่ต่อ หน้าเราเสมอ 9 เราจะไม่ รบ
ั วัวผู้จากเรือน
ของเจ้า หรือแพะผูจ
้ ากคอกของเจ้า 10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทัง้ สัตว์เลี้ยง
บนภูเขาตัง้ พันยอด 11 เรารู จ
้ ักบรรดานกแห่งภูเขาทัง้ หลาย และบรรดาสัตว์ในนาเป็น
12
ของเรา ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัดที่ อยู่ในนั ้นเป็นของเรา
7 “โอ
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เราจะกิน เนื้ อ วัว ผู้ หรือ หรือด ่ม
ื เลือดแพะหรือ 14 จงนํา เครือ
่ งการโมทนาพระคุณ
มาเป็น เครือ
่ งสักการบูชาแด่ พระเจ้า และทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า ต่อ องค์ ผู้ สูงสุด
15 และจงร้องทูล เราในวัน ทุกข์ ยากลําบาก เราจะช่วยเจ้า ให้พ้น และเจ้า จะถวายสง่า
ราศี แก่ เรา � 16 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ คนชั ่วว ่า “เจ้ ามี สิทธิ์อะไรที่ จะท่องกฎเกณฑ์ ของ
เรา หรือรับปากตามพันธสัญญาของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่ สอน และเจ้าเหวีย
่ ง
คําของเราไว้ข้างหลังเจ้า 18 เมื่อเจ้าเห็นโจร เจ้าก็คบเขา และเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วง
ประเวณี 19 เจ้ าปล่อยปากของเจ้า ให้ พู ดชัว่ และลิน
้ ของเจ้า ประกอบการหลอกลวง
20 เจ้านั ่งพูดใส่รา
้ ยพีน
่ ้ องของเจ้า เจ้านิ นทาลูกชายมารดาของเจ้าเอง 21 เจ้าได้กระทํา
สิง่ เหล่า นี้ แล้ว เราก็ นิ่ ง เงียบ เจ้ าคิด ว่า เราเป็น เหมือนเจ้า แต่ เราจะขนาบเจ้า และ
เราจะรายงานสิง่ เหล่านั ้นต่อ หน้าต่อตาเจ้า 22 เจ้ าทัง้ หลายผู้ ลืมพระเจ้า จงพิจารณา
เรือ
่ งนี้ หาไม่เราจะฉี กเจ้าเป็นชิน
่ ยเจ้าให้พ้นได้ 23 บุคคลที่นํา
้ ๆ และจะไม่มีสักคนที่ชว
การสรรเสริญมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาก็ให้เกียรติแก่เรา เราจะสําแดงความรอดของ
พระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง�
13
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ดาวิดทูลขออภัยและขอคืนดีกันกับพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
เมื่อนาธันผู้พยากรณ์ มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ตามความเมตตาของ
พระองค์ ขอทรงลบการละเมิด ของข้า พระองค์ ออกไปตามแต่ พระกรุ ณาอั นอ ุ ดมของ
พระองค์ 2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชัว่ ช้าให้หมดสิน
้ และทรงชําระข้าพระองค์
จาก บาป ของ ข้า พระองค์ 3 เพราะ ข้า พระองค์ ทราบ ถึง การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์
แล้ว และ บาป ของ ข้า พระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้า พระองค์ เสมอ 4 ข้า พระองค์ ได้ ทําบาป
ต่อ พระองค์ ต่อ พระองค์ เท่านั ้น และได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระองค์
ทัง้ นี้ เพื่อ พระองค์ จะทรงชอบธรรมในคํา ตรัส ของพระองค์ และกระจ่างแจ้ง ในการ
พิพากษาของพระองค์ 5 ดู เถิด ข้าพระองค์ ถือกําเนิ ดมาในความชัว่ ช้า และมารดาตัง้
ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป 6 ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน และจะทรง
สอนสติ ปัญญาแก่ ข้า พระองค์ ภายในจิต ใจลึ กล ับ ของข้า พระองค์ 7 ขอทรงชําระข้า
พระองค์ด้วยต้นหุสบ ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์
จะขาวกว่า หิ มะ 8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ความชื่นบานและความยินดี เพื่อ
กระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั ้นจะเปรมปรีดิ์ 9 ขอทรงเบือนพระพักตร์พระองค์จากบาป
ทัง้ หลายของข้าพระองค์เสีย และทรงลบบรรดาความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ให้สิน
้ 10 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้า พระองค์ และฟื้ นนํ้าใจที่ หน ัก แน่ น ขึ้น
ใหม่ ภายในข้า พระองค์ 11 ขออย่า ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ไปเสีย จากเบื้องพระพักตร์
พระองค์ และขออย่าทรงนําพระวิญญาณบริสุทธิข
์ องพระองค์ไปจากข้าพระองค์ 12 ขอ
ทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ ข้าพระองค์ และชู ข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย
13 แล ้ว ข้า พระองค์ จะสอนผู้ ละเมิด ทัง
้ หลายถึง บรรดาพระมรรคาของพระองค์ และ
คนบาปทัง้ หลายจะกลับสู่พระองค์ 14 โอ ข้าแต่พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งความรอดของ
ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากความผิดเพราะทําโลหิตเขาตก และลิน
้
ของข้า พระองค์ จะร้องเพลงเรือ
่ งความชอบธรรมของพระองค์ 15 โอ ข้า แต่ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ขอทรงเบิ กร ิม ฝีปากของข้า พระองค์ และปากของข้า พระองค์ จะสําแดง
การสรรเสริญพระองค์ 16 เพราะพระองค์ มิได้ ทรงประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา มิฉะนั ้นข้า
17
พระองค์ จะถวายให้ พระองค์ มิได้ พอพระทัย เครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งบูชาที่ พระเจ้า
1
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ทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกชํ้า จิตใจที่สํานึ กผิดและชอกชํ้านั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์
จะมิได้ทรงดูถูก 18 ขอทรงกระทําดีแก่ศิโยนตามพระกรุ ณาของพระองค์ ขอทรงสร้าง
กําแพงเยรู ซาเล็ม 19 แล ้ว พระองค์ จะทรงปี ติ ยินดี ในเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบ
ธรรม ในเครือ
่ งเผาบูชาและในเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แล้วเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชา
ของพระองค์
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ดาว ิด ขอบพระคุ ณ ถึง หัวหน้า นั กร ้อง มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ โด
เอกคนเอโดมมาทูลซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค�
1 โอ เจ้ าผู้ มี อิทธิ ไฉนเจ้า จึง โอ้อวดในการชัว
่ ความเมตตาของพระเจ้า ดํารงอยู่ วัน
ยังคํ่า 2 ลิน
้ ของเจ้าออกอุบายประสงค์ร้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกนคม 3 เจ้ารักชัว่
มากกว่าดี และการมุสามากกว่าพูดความชอบธรรม เซลาห์ 4 เจ้ารักทุกคําที่ทําลาย โอ
ลิน
้ แห่งการหลอกลวง 5 แต่พระเจ้าจะทรงทําลายเจ้าลงเสียเป็นนิ ตย์ พระองค์จะทรง
ฉวยและดึง เจ้า จากที่ อยู่ อาศัย ของเจ้า พระองค์ จะทรงถอนรากเจ้า เสีย จากแผ่น ดิน
ของคนเป็น เซลาห์ 6 คนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา กล่าว
ว่า 7 “จงดูบุรุ ษผู้ไม่ให้พระเจ้าเป็นกําลังของตน แต่ไว้ใจในความมัง่ คังอ
่ ันอุดมของเขา
8
เขาเสริม กําลัง ตัว เขาในความชัว่ ร้ายของเขา� ฝ่ายข้าพเจ้า เป็น เหมือนต้น มะกอก
เทศเขียวสดในพระนิ เวศของพระเจ้า ข้าพเจ้า วางใจในความเมตตาของพระเจ้า เป็น
นิ จกาล 9 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เป็นนิ ตย์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําเช่น
นั ้น ข้าพระองค์จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะเป็นพระนามประเสริฐต่อหน้าวิ
สุทธิชนของพระองค์
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ความเลวทรามของมนุษย์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองมาหะลัท มัสคิ ลบทหนึ่ ง
เพลงสดุดีของดาวิด
1 คนโง่รําพึงในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า� เขาทัง
้ หลายก็เลวทรามลง และกระทํา
ความชัว่ ช้าที่ น่าสะอิดสะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที่ ทําดี 2 พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้า
สวรรค์ ดู บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า
3 เขา ทัง
้ หลาย ก็ ถดถอย ไป หมด เขา ทัง้ หลาย ก็ เลว ทราม ลง เหมือน กัน สิน
้ ไม่มี สัก
คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย 4 บรรดาผู้ ที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ไม่ มี ความรู ้ หรือ คือ ผู้ ที่ กิน
ประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง และไม่รอ
้ งทูลพระเจ้า 5 เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่นอย่าง
น่าสยดสยองยิง่ นั ก ในที่ซ่ึงไม่น่ามีความสยดสยอง เพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูก
ของคนที่ ตัง้ ค่ายสู้ เจ้า พระองค์ ทรงให้ เขาทัง้ หลายได้ อาย เพราะพระเจ้า ทรงชัง เขา
6 โอ ขอการช่วยให้ รอดเพื่ ออ ิส ราเอลมาจากศิ โยนเสียที เถิด เมื่อ พระเจ้า ทรงให้ พวก
เชลยแห่ง ประชาชนของพระองค์ กล ับ สู่ สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะ
ยินดี
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิลบทหนึ่ ง เพลง
สดุ ดี ของดาวิด เมื่อ พวกชาวศิฟ ไปทูล ซาอู ล ว่า “ดาว ิด ซ่อนตัว อยู่ ท่ามกลางเราไม่ ใช่
หรือ�
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์ และแก้
แทนข้าพระองค์ด้วยอานุภาพของพระองค์ 2 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับคําอธิษฐาน
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ของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ 3 เพราะคน
แปลกหน้า ได้ ลุ กขึ้น สู้ ข้า พระองค์ ผู้ บีบ บังคับ เสาะหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เขามิ ได้ ตัง้
พระเจ้าไว้ตรงหน้าเขา เซลาห์
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ดู เถิด พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ชว
ิ
่ ยของข้าพเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น ผู้ ผด ุง ชีวต
ของข้าพเจ้าไว้ 5 พระองค์ จะทรงตอบสนองการร้ายต่อพวกศั ตรู ของข้าพเจ้าและทรง
ขจัด เขาเสีย ด้วยความจริง ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัคร
แก่ พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์
เพราะพระนามนั ้น ประเสริฐ 7 เพราะพระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากความทุกข์
ยากลําบากทุก อย่าง และนั ยน์ ตาของข้าพเจ้า มองเห็น พระประสงค์ ของพระองค์ ต่อ
พวกศัตรู ของข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ
4

55
ความกลัว และความสะทกสะท้านมาเหนื อ ดาวิด ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้ เครือ
่ งสาย
มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขออย่า
ซ่อน พระองค์ เสีย จาก คํา วิงวอน ของ ข้า พระองค์ 2 ขอ ทรง สดับ และ ขอ ทรง ฟัง ข้า
พระองค์ ข้าพระองค์เศร้าสลดในเรือ
่ งร้องทุกข์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงส่งเสียง
ครวญคราง 3 เพราะเสียงของศั ตรู เพราะการบีบ บังคับ ของคนชัว่ เหตุ ว่า เขาฟ้องว่า
ข้า พระองค์ ได้ ทําความชัว่ ช้า และเขาบ่ม ความเกลียดชัง ข้า พระองค์ โดยความโกรธ
4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ระทมอยู่ ในข้า พระองค์ ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนื อ
ข้าพระองค์ 5 ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนื อข้าพระองค์ ความหวาดเสียว
ท่วมข้าพระองค์ 6 และข้าพระองค์ว่า “โอ ข้าอยากมีปีกอย่างนกเขา จะได้บินหนี ไปและ
7 ดูเถิด ข้าจะได้พเนจรไปไกล ข้าจะได้พักอยูใ่ นถิน
อยูสงบ
่
่ ทุรกันดาร เซลาห์
ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศัตรู ของท่าน
ข้า จะได้ รีบหนี ไปจากลมดุ เดือดและพายุ� 9 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรง
ทําลายเสีย และให้ ภาษาของเขายุง่ เหยิง ไป เพราะข้า พระองค์ เห ็น ความทารุ ณ และ
การโกลาหลที่ในนคร 10 เขาเดินบนกําแพงรอบนครอยู่ทัง้ กลางวันและกลางคืน และ
ความบาปผิ ดก ับ ความเศร้า โศกอยู่ ภายในนคร 11 ความเลวทรามมี อยู่ ท่ามกลางเธอ
การหลอกลวงและการฉ้ อโกงไม่ พรากไปจากถนนทัง้ ปวงของเธอ 12 มิใช่ ศัตรู ผู้ เยาะ
เย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนได้ มิใช่ผูที
้ ่เกลียดชังข้าพเจ้าผูพ
้ องตัวใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะได้ หลบเขาได้ 13 แต่ เป็น ท่าน เสมอบ่า เสมอไหล่ กับ ข้าพเจ้า เป็น เกลอของข้าพเจ้า
เป็ นม ิตรรู จ
้ ัก มั กค ุ้ นก ับ ข้าพเจ้า 14 เราเคยสนทนาปราศรัยก ัน อย่างชื่น ใจ เราดําเนิ น
ในพระนิ เวศของพระเจ้าฉั นมิตรสนิ ท 15 ขอมัจจุราชมาหาเขาเหล่านั ้น ให้เขาลงไปยัง
นรกทัง้ เป็น เพราะความเลวทรามอยู่ ในที่ อยู่ อาศัย ของเขาและอยู่ ท่ามกลางพวกเขา
16 สําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยข้าพเจ้า
ให้รอด 17 ทัง้ เวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกข์ และ
พระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า 18 พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
ให้ ปลอดภัย จาก สงคราม ที่ ข้าพเจ้า ต่อสู้ อยู่ เพ ราะ คน เป็ นอ ัน มาก อยู่ ฝ่าย ข้าพเจ้า
19 พระเจ้า จะทรงสดับ และลดเขาลง คือ พระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ตัง
้ แต่ โบราณกาล เซ
20
ลาห์ เพราะเขาไม่ เปลี่ยน เขาจึง ไม่ ยาํ เกรงพระเจ้า เขายื่ นม ื อออกต่อสู้ ผู้ อยู่ อย่าง
8
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สันติ กับ เขา เขาฝ่าฝืน พันธสัญญาของเขา 21 คํา พูด จากปากของเขาเรียบลื่น ยิง่ กว่า
เนย แต่ สงครามอยู่ ภายในใจของเขา ถ้อยคํา ของเขาอ่อนนุ่ม ยิง่ กว่า นํ้ามัน แต่ ทว่า
เป็น ดาบที่ ชก
ั ออกมาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่านไว้กับ พระเยโฮวาห์ และพระองค์
จะทรงคํ้าจุน ท่าน พระองค์ จะไม่ ทรงยอมให้ คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23 โอ ข้า
แต่พระเจ้า แต่พระองค์จะทรงเหวีย
่ งเขาลงสู่ปากแดนพินาศ คนที่ทําให้โลหิตตกและ
คนหลอกลวงจะมี ชี วิ ตอยู่ ไม่ ถึง ครึง่ จํานวนเวลาของเขา แต่ ข้า พระองค์ จะวางใจใน
พระองค์
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ดาว ิด ขอให้ รอดพ้น จากพวกศั ตรู ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํานองโยนาเธเลมเรโค
คิม มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เพราะมนุษย์ จะกลืน ข้า พระองค์ เสีย
เขาต่อสู้ และบีบ บังคับ ข้า พระองค์ วัน ยัง คํ่า 2 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ สูงสุด พวกศั ตรู ของ
ข้า พระองค์ จะกลืน ข้า พระองค์ เสียว ัน ยัง คํ่า เพราะหลายคนต่อสู้ ข้า พระองค์ 3 เมื่อ ข้า
พระองค์ กลัว ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ 4 ในพระเจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญพระ
วจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า เนื้ อ หนั ง
อาจกระทํา อะไรแก่ ข้า พระองค์ ได้ 5 เขาประทุษร้ายต่อ คํา กล่าวของข้า พระองค์ วัน ยัง
คํ่า ความคิด ทัง้ สิน
้ ของเขาล้วนมุ่ง ร้ายต่อ ข้า พระองค์ 6 เขาร่วมหัวก ัน เขาซุ่ม อยู่ เขา
เฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 7 เขาจะหนี ให้พ้น
เพราะเหตุความชัว่ ช้าของเขาหรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเหวีย
่ งชนชาติทัง้ หลายลง
มาด้วยพระพิโรธ 8 พระองค์ทรงนั บการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้าํ ตาของ
ข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ นํ้าตานั ้นไม่อยูในบั
่
ญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
แล ้วศั ตรู ของข้า พระองค์ จะหัน กลับ ในวันที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ข้า พระองค์ ทราบ
10
เช่นนี้ ว่า พระเจ้าทรงสถิตฝ่ายข้าพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระ
วจนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะของพระองค์
11 ในพระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า มนุษย์อาจกระทํา อะไรแก่
ข้าพระองค์ได้ 12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ที่ ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั ้น ข้าพระองค์จะทําตาม
ข้า พระองค์ จะถวายคํา สรรเสริญ แด่ พระองค์ 13 เพราะพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณ
ของข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุ ราช พระองค์ จะทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ ให้พ้นจาก
การล้มมิใช่หรือ เพื่อข้าพระองค์จะดําเนิ นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในความสว่าง
แห่งชีวต
ิ
9
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การทูลขอของดาวิด ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของ
ดาวิด เมื่อท่านหนี ซาอูลที่ในถํ้า
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ ข้า
พระองค์ เพราะ จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ ข้า พระองค์ ลี้ ภัย อยู่
ใต้ ร่ม ปีก ของ พระองค์ จน กว่า ภั ยอ ัน ตรา ย เหล่า นี้ จะ ผ่าน พ้น ไป 2 ข้าพเจ้า จะ ร้อง
ทูล ต่อ พระเจ้า องค์ ผู้ สูงสุด ต่อ พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา การทัง้ สิน
้ ให้ สําเร็จ เพื่อ ข้าพเจ้า
3 พระองค์ จะทรงใช้ มาจากฟ้า สวรรค์ และช่วยข้าพเจ้า ให้ รอดจากการเยาะเย้ย ของ
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ผู้ ที่ อยากกลืน ข้าพเจ้า เสีย เซลาห์ พระเจ้า จะทรงใช้ความเมตตาและความจริง ลงมา
4 จิตใจข้าพเจ้าอยูท
่ ่ามกลางเหล่าสิงโต ข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ที่ไฟติดตัวคือบุตรทัง้
หลายของมนุษย์ ฟัน ของเขาทัง้ หลายคือ หอกและลูก ธนู ลิน
้ ของเขาคือ ดาบคม 5 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ ยกย่องเหนื อ ฟ้า สวรรค์ ขอสง่า ราศี ของพระองค์ อยู่ เหนื อ
ทัว่ แผ่นดินโลก 6 เขาทัง้ หลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้าได้ ค้อมลง
เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง เซลาห์
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มัน
่ คง จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มัน
่ คง ข้า
พระองค์ จะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญ 8 จิ ตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด พิณ
ใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ 9 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระองค์ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 10 เพราะความเมตตาของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ ถึง ฟ้า
สวรรค์ ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็ นที่เชิดชูเหนื อ
ฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศีของพระองค์อยูเหนื
่
อทัว่ แผ่นดินโลก
7
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การตําหนิ ผู้พิพากษาอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบท
หนึ่ งของดาวิด
1 โอ ชุมนุมชนเอ๋ย ท่านพูดอย่างชอบธรรมหรือ โอ บุตรทัง
้ หลายของมนุษย์เอ๋ย ท่าน
พิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ 2 เปล่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ความผิด ท่าน
ชัง่ ความทารุ ณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก
ลักษณะของคนชัว่

3 คนชัว
่ หลงเจิน
่ ไปตัง้ แต่จากครรภ์

เขาหลงทางไปตัง้ แต่เกิด คือพูดมุสา 4 เขามีพิษ
เหมือนพิษ งู เหมือนงู พิษ หู หนวกที่ อุ ดหู ของมัน 5 มัน จึง ไม่ ฟัง เสียงของหมองู ผู้ ซึ่ งม ี
มนต์ขลัง 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงฉี ก เขี้ยวของสิงโตหนุ่ม ออกเสีย 7 ให้พวกเขาละลายไปเหมือนนํ้า ที่ ไหลไม่ ขาด
สาย เมื่อเขาเล็งธนูเพื่อยิงลูกศร ให้ลูกศรนั ้นถูกตัดเป็นชิน
้ ๆ 8 ขอให้เขาเหมือนทากที่
ละลายเป็น เมือกไป เหมือนทารกแท้ง ที่ ไม่ เคยเห็น ดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อ ของเจ้า จะ
รู ส
้ ึกร้อนจากหนามทัง้ เป็น พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่านั ้นไปเสียเหมือนลมหมุน
และด้วยพระพิโรธของพระองค์ 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ เมื่อเขาเห็นการแก้แค้น
เขาจะเอาโลหิต ของคนชัว่ ล้างเท้า ของเขา 11 จะมี คนกล่าวว่า “แน่ แล้ว มี บําเหน็ จ ให้
แก่คนชอบธรรม แน่ แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลก�

59
ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบท
หนึ่ งของดาวิด เมื่อซาอูลทรงใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากศั ตรู ของข้า
พระองค์ ขอทรงช่วยป้องกัน ข้า พระองค์ ให้ พ้น จากบรรดาผู้ ที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์
2 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากผู้ ที่ ทําความชัว
่ ร้าย และขอทรงช่วยข้า พระองค์
3
ให้ รอด จาก คน กระ หาย เลื อด เพราะ ดู เถิด เขา ซุ่ม คอย เอา ชีวต
ิ ข้า พระองค์ ผู้ มี
อํา นาจร่วมหั วก ัน ต่อสู้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่ การละเมิด หรือ บาป
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ของข้า พระองค์ เอง 4 เขาวิง่ ไปเตรี ยมพร้ อม มิใช่ ความผิด ของข้า พระองค์ ขอทรง
กระปรีก
้ ระเปร่า ขอทรงมาช่วยข้า พระองค์ และทอดพระเนตร 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของอิสราเอล ขอทรงตื่น ขึ้น ลงโทษ
บรรดาประชาชาติ ขออย่า ทรงเมตตาผู้ ละเมิด ที่ คิด ร้ายแม้ สัก คนเดียว เซลาห์ 6 เขา
กลับ มาทุก เย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 7 ดู เถิด ปากของเขายัง พ่น
อยู่ และมี ดาบที่ รม
ิ ฝีปากของเขา เพราะเขาคิด ว่า “ใครจะฟัง เรา� 8 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงหัวเราะเยาะเขา พระองค์ ทรงเยาะเย้ย ประชาชาติ ทัง้ ปวง
9 เพราะ เหตุ พระ กําลัง ของ พระองค์ ข้า พระองค์ จะ คอย เฝ้า พระองค์ เพราะ พระเจ้า
ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 10 พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้าจะทรง
ป้องกัน ข้าพเจ้า พระเจ้า จะทรงให้ ข้าพเจ้า เห็น ความปรารถนาของข้าพเจ้า ต่อ พวกศั
ตรู ของข้าพเจ้า นั ้น สําเร็จ 11 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระโล่ ของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ขออย่า ทรงสังหารเขาเสีย เกรงว่า ชนชาติ ของข้า พระองค์ จะลืม ขอให้ เขาระ
หกระเหินไปด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ และทําให้เขาล้มลง 12 เพราะบาปปากของ
เขา และเพราะถ้อยคํา ริม ฝีปากของเขา ขอให้ เขาติ ดก ับ โดยความเย่อ หยิง่ ของเขา
เพราะการสาปแช่ง และการมุสาซึ่ง เขาเปล่ง ออกมานั ้น 13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสีย
โดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม่ เหลือ เลย แล ้ว เขาจะทราบว่า พระเจ้า
ทรงปกครองเหนื อ ยาโคบ ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก เซลาห์ 14 ให้เขากลับ มาทุก เย็น
หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 15 ให้ เขาเที่ยวไปหาอาหาร ถ้า ไม่ ได้ กิ นอ ิ่มก็ ขู่
คําราม 16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลง
ถึง ความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ ทรงเป็น ป้อมปราการของข้า
พระองค์ เป็ นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระกําลังของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้า
พระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์
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ดาว ิด ทูล ขอการช่วยให้พ้น ไป ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํานองชู ชานเอดูท มิ คทาม
บทหนึ่ งของดาวิดเพื่อสัง่ สอน เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซ
บาห์ และเมื่อขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหนึ่ งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ
1 โอ

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายแล้ว ทัง้ ได้ทรงทําให้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงไม่ พอพระทัย โอ ขอให้ พระองค์
ทรงหัน มาหาข้า พระองค์ ทัง้ หลายอีก 2 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ แผ่ นดิน หวัน
่ ไหว ทรง
ให้มัน แตกแยกออก ขอทรงซ่อมช่องของมัน เพราะมัน โยกเยก 3 พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ประชาชนของพระองค์ประสบความลําบาก พระองค์ทรงบังคับข้าพระองค์ให้ดื่มน้าํ
องุน
่ แห่งความประหลาดใจ 4 พระองค์ทรงตัง้ ธงไว้ให้บรรดาผูที
้ ่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อ
ชักขึ้นเพราะเหตุความจริง เซลาห์ 5 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์
และทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น 6 พระเจ้าได้
ตรัสด้วยความบริสุทธิข
์ องพระองค์ว่า “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่ง
หุบเขาเมืองสุดคทออก 7 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นทีก
่ ัน
8
ศีรษะของเรา ยูดาห์เป็นผู้ตัง้ พระราชบัญญัติของเรา โมอับเป็นอ่างล้างชําระของเรา
เราเหวีย
่ งรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราโห่รอ
้ งด้วยความมีชย
้
ั เหนื อฟีลิสเตีย� 9 ผูใด
10
จะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าไปยังเอโดม โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ไม่
ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ ทัง้ หลายแล้วละ 11 ขอประทานความช่วยเหลือ
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เพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 12 โดยพระเจ้า
เอง ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปฏิบติ
ั อย่างเข้มแข็ง พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายลง

61

ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของ
ข้าพระองค์ 2 ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์ มาแต่ ที่ สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของ
ข้าพระองค์ออ
่ นระอาไป ขอทรงนําข้าพระองค์มาถึงศิลาที่ สูงกว่าข้าพระองค์ 3 เพราะ
พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ เป็น หอคอยเข้ม แข็ง ที่ ประจัน หน้า ศั ตรู 4 ข้า
พระองค์ จะอยู่ ในพลับพลาของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ข้า พระองค์ จะวางใจในที่ กําบัง ปีก
ของพระองค์ เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงสดับ คํา ปฏิญาณของข้า
พระองค์ และพระองค์ ประทานมรดกของบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระนามของพระองค์
แก่ ข้า พระองค์ 6 พระองค์ จะทรงยืด พระชนม์ ของกษั ตริย์ ให้ ปี เดือนของท่านยืนนาน
ไปหลายชัว่ อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้า ต่อ พระพักตร์พระเจ้า เป็น นิ ตย์ โอ ขอทรงแต่ง ตัง้
ความเมตตาและความจริง ไว้คุ ้ม ครองท่าน 8 แล ้ว ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระองค์เสมอ ตามที่ข้าพระองค์ทําตามคําปฏิญาณอยูแต่
่ ละวันนั ้น
1 โอ

62
ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดี
ของดาวิด
1 แน่ นอนจิตใจของข้าพเจ้า คอยท่า พระเจ้า ความรอดของข้าพเจ้า มาจากพระองค์
2 พระองค์ เท่ านั ้น ทรงเป็ น ศิ ลา และเป็ น ความรอดของข้าพเจ้า เป็ น ป้ อมปราการของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหวใหญ่ โต 3 พวกเจ้า จะคิด ความร้ายต่อ คนอื่น นานสัก
เท่าใด เจ้ าทุก คนจะถูก สังหาร ผู้ เหมือนกําแพงที่ เอนและรัวท
้ ี่ โยกเยก 4 เขาคิด แต่
เพียงจะผลัก ท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพรด้วยปาก
ของเขา แต่ เขาแช่ง อยู่ ในใจ เซลาห์ 5 จิ ตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่า พระเจ้า แต่ องค์
เดียว เพราะความหวัง ของข้าพเจ้า มาจากพระองค์ 6 พระองค์ เท่ านั ้น ทรงเป็น ศิ ลา
และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า เป็น ป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว
7 ความช่วยให้รอดและสง่าราศีของข้าพเจ้าอยูที
่ ่พระเจ้า ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิและที
่
์
ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8 ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบาย
ความในใจของท่านต่อ พระองค์ พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะตํ่า
ก็เป็นสิง่ ไร้สาระ คนฐานะสู งก็เป็นความเท็จ เมื่อชังด
่ ูเขาก็ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยัง
เบากว่าสิง่ ไร้สาระ 10 อย่าวางใจในการบีบบังคับ อย่าหวังเปล่าด้วยการปล้นสะดม ถ้า
ความมัง่ คัง่ เพิม
ิ อย่าง
่ ขึ้น อย่า วางใจในสิง่ นั ้น 11 พระเจ้า ตรัส ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า ได้ยน
นี้ สองครัง้ แล้ว ว่า ฤทธานุภาพเป็น ของพระเจ้า 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความ
เมตตาเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ทุกคนตามการงานของเขา

63
ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารยูดาห์
โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แสวงหา
พระองค์ แต่ เช้า จิ ต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ กระหาย หา พระองค์ เนื้ อ หนั ง ของ ข้า
1
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พระองค์ กระเสือก กระสน หา พระองค์ ใน ดิน แดน ที่ แห ้ง และ กระหาย นํ้า ที่ ที่ ไม่มี นํ้า
2 เช่น นั ้น แหละ ข้า พระองค์ จึง เคยเห็น พระองค์ ในสถานบริสุ ทธิ์ เห ็น ฤทธานุภาพและ
สง่าราศี ของพระองค์ 3 เพราะว่าความเมตตาของพระองค์ดีกว่าชีวต
ิ ริมฝีปากของข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระองค์ 4 เช่นนั ้นแหละ ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ ตราบ
เท่า 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 พระองค์ ขณะอยู่ บนที่ นอน
และ ตรึก ตรอง ถึง พระองค์ ทุ กๆ ยาม 7 เพราะ พระองค์ ทรง เป็น ความ อุปถัมภ์ ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จึง เปรม ปรี ดิ ์ อยู่ ใน ร่ม ปีก ของ พระองค์ 8 จิ ต วิญญาณ ของ ข้า
พระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้
ดาวิดมน
ั ่ ใจว่าพวกศัตรู จะถูกทําลาย

9 แต่ บรรดาผู้แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อทําลาย

จะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดิน
โลก เขาจะล้ม ลงด้วยดาบ เขาจะเป็น เหยื่อ ของสุนัข จิง้ จอก 11 แต่ กษั ตริย์ จะทรง
เปรมปรีดิใ์ นพระเจ้า ทุกคนที่ปฏิญาณในพระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั ้น
แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด
10

64
ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ อธิษฐาน ขอ
ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ จากความคิด กลัว ศั ตรู 2 ขอทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้
จากการหารืออย่างลับๆของคนชัว่ จากการปองร้ายของคนกระทําความชัว่ ช้า 3 ผู้ลับ
ลิน
้ ของเขาอย่างลับ ดาบ ผู้ เอาคํา ขมขื่น เล็ง อย่างลูก ธนู 4 ยิง ออกมาจากที่ ซุ่ม ยัง คน
ปราศจากตําหนิ ยิง เขาทั นที และอย่างไม่ กลัว เกรง 5 เขายึด จุด ประสงค์ ชว
ั ่ ของเขาไว้
มัน
่ เขาพูด ถึง การวางกั บด ัก อย่างลับๆ คิด ว่า “ใครจะเห็น เขาทัง้ หลายได้� 6 เขาทัง้
หลายค้นหาความชัว่ ช้า เขาทัง้ หลายค้นหาอย่างขมี ขม ัน จนสําเร็จ เพราะความคิด
ภายในและจิตใจของมนุษย์นั้น ลึ กล้าํ นั ก 7 แต่ พระเจ้า จะทรงยิง ธนูใส่ เขา เขาจะบาด
เจ็ บท ั นที 8 เพราะว่า เขาทําให้ ลิน
้ ของเขาเป็น สิง่ สะดุด แก่ เขาเอง ทุ กคนที่ เห ็น เขาจะ
9
หนี ไป แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึงกิจการของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิง่
นั ้นที่พระองค์ได้ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ และจะ
วางใจในพระองค์ บรรดาคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์
1

65

การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของ
ดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ใน ศิ โยน การ สรรเสริญ คอยท่า พระองค์ เขา จะ ทํา ตาม คํา
ปฏิญาณแก่ พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ทรงสดับ คํา อธิษฐาน เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะ
มายัง พระองค์ 3 ความ ชัว่ ช้า ทัง้ หลาย ชนะ ข้า พระองค์ เนื่ อง ด้วย การ ละเมิด ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ก็จะทรงชําระล้างให้
ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
สุ ขจร ิง หนอ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเลือกและนํา มาใกล้ ให้พํานั ก อยู่ในบริเวณพระนิ เวศ
ของพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะอิม
่ เอิ บด ้วยความดี แห่ งพระนิ เวศของพระองค์
4
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คือ พระวิหารบริสุทธิ์ ของพระองค์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์
ทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรมโดยกิจการที่
น่าครันคร
่
้าม พระองค์ผู้ทรงเป็นความไว้วางใจของที่สิ้นสุดปลายทัง้ ปวงของแผ่นดิน
โลก และของคนที่อยูทางทะเลที
่
่ไกลโพ้น 6 พระองค์ผูทรงสถาปนาภู
้
เขาด้วยพระกําลัง
ของพระองค์ ทรงคาดพระองค์ ไว้ด้วยอานุ ภาพ 7 ผู้ ทรงระงับ เสียงอึง คะนึ ง ของทะเล
เสียงอึง คะนึ ง ของคลื่น ทะเล เสียงโกลาหลของชาวประเทศทัง้ หลาย 8 ผู้ ที่ อยู่ ในเขต
แผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทําให้
เช้าขึ้นและเย็นลงกู่ก้องด้วยความชื่นบาน 9 พระองค์ทรงเยีย
่ มเยียนแผ่นดินโลก และ
ทรงรดนํ้า พระองค์ ทรงกระทํา ให้อุ ดมยิ่งด้วยแม่น้ําของพระเจ้าซึ่ งมีน้ําเต็ม พระองค์
ทรงจัดหาข้าวให้ เพราะทรงจัด เตรียมโลกไว้เช่น นั ้น แหละ 10 พระองค์ ทรงรดนํ้า ตาม
รอยไถของมัน อย่างอุ ดม และให้ ขี้ ไถราบลง ให้ อ่อนละมุน ด้วยฝน และทรงอวยพร
ผลิตผลของมัน 11 พระองค์ ทรงให้ปี เป็นยอดด้วยความดี ของพระองค์ พระมรรคาทัง้
หลายของพระองค์มีความไพบูลย์ยอ
้ ยหยด 12 ทุ่งหญ้าในถิน
่ ทุรกันดารก็หยดย้อย เนิ น
13
เขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน ป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปด้วยข้าว
เขาโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบานและร้องเพลง
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ดาวิดบอกถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง บทเพลงหรือ
เพลงสดุดี

1 แผ่ นดิน โลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงทํา เสียงชื่นบานถวายพระเจ้า 2 จงร้องเพลงถวายพระ
เกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ จงถวายสรรเสริญ อย่างรุ ง่ เรืองต่อ พระองค์ 3 จงทูล
พระเจ้า ว่า “พระราชกิจ ของพระองค์ น่า ครั นคร
่
้ามยิง่ นั ก ฤทธานุ ภาพของพระองค์
ใหญ่ หลวง นั ก จนศั ตรู จะ หมอบ ราบ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์ พระองค์ 4 แผ่ น ดิน โลก ทัง้
สิน
้ จะนมัสการพระองค์ และจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เขาทัง้ หลายจะร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์� เซลาห์ 5 จงมาดูสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํา พระราช
กิจ ของพระองค์ น่า ครันคร
่
้ามต่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 6 พระองค์ ทรงเปลี่ยนทะเล
ให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ําไป ที่นั ่นเราได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์ 7 ผู้ทรงปกครอง
ด้วยอานุภาพของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ผู้ ซึ่ง พระเนตรเฝ้า บรรดาประชาชาติ อยู่ อย่า ให้
คนมัก กบฏยกย่องตนเอง เซลาห์ 8 โอ ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงสรรเสริญ พระเจ้า ของ
เรา จงให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์ 9 ผูทรงให้
้
จิตวิญญาณเราอยูท
่ ่ามกลางคนเป็น
10
และมิ ได้ ทรงยอมให้ เท ้า เราพลาด โอ ข้า แต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงลองใจข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทดลองข้า พระองค์ อย่างทดลองเงิน 11 พระองค์ ทรง
นํา ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเข้า มาในข่าย พระองค์ ทรงวางความทุกข์ ยากไว้ที่ เอวของข้า
พระองค์ 12 พระองค์ทรงให้คนขับรถรบทับศีรษะของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์
ทัง้ หลายต้องลุยไฟลุยนํ้า แต่พระองค์ยังทรงนําข้าพระองค์มาสู่ที่อิม
่ เอิบ 13 ข้าพระองค์
จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระองค์ พร้อมด้วยเครือ
่ งเผาบู ชา ข้าพระองค์ จะทําตามคํา
ปฏิญาณต่อ พระองค์ 14 ตามที่ ริม ฝีปากข้า พระองค์ ได้ พู ดไว้ และที่ ปากข้า พระองค์ ได้
กล่าวในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากลําบาก 15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อว
้ นพีเป็นเครือ
่ ง
เผาบูชาแด่ พระองค์ พร ้ อมกับ ควัน เครือ
่ งสัตวบู ชาด ้วยแกะผู้ ข้า พระองค์ จะถวายบู
ชาด้วยวัวผูแ
้ ละแพะ เซลาห์ 16 บรรดาผูที
้ ่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้า
จะบอกถึงว่า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา อะไรแก่ จิ ตวิญญาณข้าพเจ้า บ้าง 17 ปากข้าพเจ้า
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ได้ รอ
้ งทูล พระองค์ และลิน
้ ข้าพเจ้า ได้ ยกย่องพระองค์ 18 ถ้า ข้าพเจ้า ได้ บ่ม ความชัว่
ช้า ไว้ ในใจข้าพเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะไม่ ทรงสดับ 19 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงสดับ แน่ ที
เดียว พระองค์ ได้ ทรงฟัง เสียงคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า 20 สาธุ การแด่ พระเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคําอธิษฐานของข้าพเจ้า หรือยับยัง้ ความเมตตาของพระองค์
เสียจากข้าพเจ้า

67

การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดี
หรือบทเพลง
1 ขอพระเจ้า ทรงพระเมตตาต่อ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย และอํานวยพรแก่ ข้า พระองค์
ขอพระองค์ ทรงให้ พระพักตร์ฉายสว่างแก่ ข้า พระองค์ เซลาห์ 2 เพื่อ พระมรรคาของ
พระองค์จะเป็ นที ่รู จั
้ กในแผ่นดินโลก ความรอดของพระองค์จะเป็ นที่ทราบท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 3 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์
ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 4 โอ ขอให้ ชาวประเทศทัง้ หลายยินดี และร้อง
เพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยความ
ชอบธรรม และทรงครอบครองชาวประเทศทัง้ หลายในโลก เซลาห์ 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า
ขอชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 6 แล ้ว
แผ่น ดิน โลกจึง จะได้ เกิด ผล พระเจ้า คือ พระเจ้า ของเราจะทรงอํานวยพระพรแก่ เรา
7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่เรา แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์

68
การอธิษฐานเมื่อ คนอิสราเอลย้ายหีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ ถึง หัว หน้า นั
กร้อง เพลงสดุดีหรือบทเพลงของดาวิด
1 ขอ พระเจ้า ทรง ลุก ขึ้น ให้ ศัตรู ของ พระองค์ กระจาย ไป ให้ บรรดา ผู้ ที่ เกล ียด ชัง
พระองค์ หนี ไปต่อ เบื้องพระพักตร์ พระองค์ 2 ควัน ถูก ขับ ไปฉั นใด ก็ ขอทรงไล่ เขาไป
ฉั นนั ้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉั นใด ก็ขอให้คนชัว่ พินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉั น
นั ้น 3 แต่ ขอให้คนชอบธรรมชื่นบาน ให้เขาเต้น โลดต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ให้เขา
ลิงโลดด้วยความชื่นบาน 4 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ ผู้ ทรงเมฆเป็น พาหนะโดยพระนามของพระองค์ คือ
พระเยโฮวาห์ จงลิงโลดต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 5 พระเจ้าในที่ ประทับบริสุทธิ์ของ
พระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของคนกําพร้า พ่อ และทรงเป็น ผู้ พิพากษาของหญิ งม ่าย
6 พระเจ้าทรงให้คนเปลี่ยวเปล่าอยู่ในครอบครัว พระองค์ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั ้ นที่
ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แต่คนมักกบฏจะอาศัยในแผ่นดินที่แห้งแล้ง 7 โอ ข้าแต่พระเจ้า
เมื่อ พระองค์ เสด็จ นํา หน้า ประชาชนของพระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปตามถิน
่ ทุ รก ัน
ดาร เซลาห์ 8 แผ่นดินโลกก็ หวัน
่ ไหว ท้องฟ้าก็ เทฝนลงมาต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า
ภู เขาซี นายโน้ ม สัน
่ สะเทือนต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า คือ พระเจ้า ของอิสราเอล 9 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงส่ง ฝนอั นอ ุ ดมลงมา เมื่อ มรดกของพระองค์ อ่อนระโหย
พระองค์ ทรงฟื้ นขึ้น ใหม่ 10 ชุ มนุมชนของพระองค์ ก็ มาอาศัย ในนั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า
โดยความดี ของพระองค์ พระองค์ ทรงจัด เตรียมไว้ให้ แก่ คนขัดสน 11 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ประทานพระวจนะ พวกที่ นํา ข่า วนั ้ นก ็ เป็น พวกใหญ่ โต 12 บรรดากษั ตริย์ ของกอง
ทัพทัง้ หลายก็หนี ไป ผูหญิ
้ งที่อยูบ้
่ านก็เอาข้าวของที่รบ
ิ มาได้แบงก
่ ัน 13 ถึงแม้ท่านนอน
อยู่ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็ จะเหมือนปีกนกเขาที่ บุ ด้วยเงิน และขนของมั นที ่บุ ด้วย

เพลงสดุดี 68:14

434

เพลงสดุดี 69:3

ทองคํา 14 เมื่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระจายกษั
ตริย์ ณ ที่นั่น มันก็ขาวเหมือนหิมะที่ตกลง
์
บนภูเขาศัล โมน 15 ภู เขาของพระเจ้า เหมือนยัง ภูเขาเมืองบาชาน ภู เขาที่ มี ยอดสู งก ็
เหมือนยังภูเขาเมืองบาชาน 16 ภูเขาที่ มียอดสูงเอ๋ย ทําไมมองด้วยความริษยา ณ ที่ ภู
เขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นทีพ
่ ํานั กของพระองค์ เออ ที่ที่พระเยโฮวาห์จะประทับ
เป็นนิ ตย์ 17 รถรบของพระเจ้าอเนกอนั นต์ คือมีทูตสวรรค์นั บเป็นพันๆ องค์พระผู้เป็น
เจ้า ทรงสถิต อยู่ ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซี นาย คือ ในสถานบริสุทธิ ์ 18 พระองค์
เสด็จ ขึ้น สู่ เบื้องสูง พระองค์ ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลยอีก และรับ ของประทานเพื่
อมนุษย์ และรับ เพื่อ ผู้ ที่ กบฏด้วย เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จะทรงประทั บท ่า มกลาง
พวกเขา 19 สาธุ การแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงคํ้าชู เราทัง้ หลายอยู่ ทุก วัน พระเจ้า
ผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เซลาห์ 20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด ซึ่ง
ได้ พ้น ความตายนั ้ นก ็ อยู่ที่ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 21 แต่ พระเจ้า จะทรงตี ศีรษะ
ของศั ตรู ของพระองค์ ให้แตก คือ กระหม่อมมี ผมของผู้ ที่ ขืน ดําเนิ น ในทางละเมิด ของ
เขา 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราจะนํา เขาทัง้ หลายกลับ มาจากบาชาน เราจะนํา
ประชาชนของเรากลับ มาจากที่ ลึก ของทะเล 23 เพื่อ เจ้า จะเอาเท้า อาบเลือดของคู่ อริ
ของเจ้า เพื่อลิน
้ สุนัขของเจ้าจะมีส่วนด้วย� 24 โอ ข้าแต่พระเจ้า การเสด็จของพระองค์
ปรากฏแล้ว การเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์ พระมหากษั ตริยของข้
์
าพระองค์ เข
25
้า ในสถานบริสุทธิ์ นั กร ้ องนํา หน้า นั ก ดนตรีคัด ท้าย ระหว่างนั ้ นม ี สตรีเล่น รํามะนา
26 ท่านทัง
้ หลายผู้เป็นนํ้าพุของอิสราเอล จงสรรเสริญพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าใน
ที่ชุมนุมใหญ่ 27 นั ่นมเี บนยามินผูน
้ ้ อยที่สุดนําหน้า บรรดาเจ้านายยูดาห์อยูเป็
่ นหมูใหญ่
่
เจ้ านายแห่ง เศบู ลุ น เจ้ านายแห่ง นั ฟ ทาลี 28 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเรียกอานุภาพ
ของพระองค์ มา พระเจ้า ทรงบัญชาพระกําลัง ของพระองค์ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงกระทํา
เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 29 บรรดากษั ตริ ย์ จะนํา ของกํานั ล มาถวายพระองค์ เนื่ อง
ด้วยพระวิหารของพระองค์ที่เยรู ซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่คนที่แทงด้วยหอก ฝูงวัวก
ั บลู กวัว แห่ง ชนชาติ ทัง้ หลาย จนเขาทุก คนยินยอมด้วยถวายเงิน แผ่น ขอให้ ชนชาติ
ทัง้ หลายผู้ ปี ติ ยินดี ในสงครามได้ กระจัด พลัดพรากไป 31 พวกเจ้า นายจะออกมาจาก
อียป
ิ ต์ เอธิโอเปียจะรีบยื่นมือของเขาออกทูลพระเจ้า 32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่งแผ่น
ดิน โลกเอ๋ย จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เซ
ลาห์ 33 ต่อ พระองค์ ผู้ ทรงฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ ดึกดําบรรพ์ ดู เถิด พระองค์ ทรงเปล่ง
พระสุรเสียงของพระองค์ คือ พระสุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิ์ 34 จงถวายฤทธานุภาพแด่
พระเจ้า ซึ่ง ความสูงส่ง ของพระองค์ อยู่เหนื ออ ิส ราเอล และฤทธานุภาพของพระองค์
อยู่ ในท้องฟ้า 35 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงน่า ครันคร
่
้า มนั ก ในสถานบริสุทธิ์ ของ
พระองค์ คือ พระเจ้า ของอิสราเอล พระองค์ นั ้น ประทานฤทธิ์และกําลัง แก่ ประชาชน
ของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

69
ดาวด
ิ ร้องทุกข์เรือ
่ งความยากลําบาก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม เพลง
สดุดีของดาวิด
1 โอ

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะนํ้าขึ้นมาถึงจิตวิญญาณข้า
พระองค์แล้ว 2 ข้าพระองค์จมอยูใ่ นเลนลึกไม่มีที่ยืน ข้าพระองค์มาอยูใ่ นนํ้าลึกและนํ้า
ท่วมข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์ออ
่ นระอาใจด้วยเหตุร้องไห้ คอของข้าพระองค์แห้งผาก
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ตาของข้าพระองค์มัวลง ด้วยการคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์ 4 บรรดาคนที่เกลียด
ชังข้าพระองค์ โดยไร้เหตุ มีมากยิง่ กว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ คนที ่จะทําลายข้า
พระองค์ก็มีอท
ิ ธิพล คือผูที
้ ่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุ แล้วข้าพระองค์
ได้ ส่ง คืน สิง่ ที่ ข้า พระองค์ มิได้ ขโมยไป 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงทราบถึง ความ
โง่ของข้าพระองค์ ความผิดบาปที่ข้าพระองค์กระทําแล้วมิได้ซ่อนไว้จากพระองค์ 6 โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา ขออย่า ให้บรรดาผู้ ที่ คอยท่า พระองค์ ได้ รับ
ความอายเพราะข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของอิสราเอล ขออย่าให้บรรดาผู้ที่ เสาะ
หาพระองค์ ได้ ความอัปยศเพราะข้า พระองค์ 7 ที่ ข้า พระองค์ ทนการเยาะเย้ย ที่ ความ
อับอายได้คลุมหน้าข้าพระองค์ไว้ก็เพราะเห็นแก่พระองค์ 8 ข้าพระองค์กลายเป็นแขก
แปลกหน้าของพีน้
่ อง และเป็นคนต่างด้าวของบุตรแห่งมารดาข้าพระองค์ 9 ความร้อน
ใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์ และคําพูดเยาะเย้ยของบรรดา
ผูที
้ ่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์ 10 เมื่อข้าพระองค์ร้องไห้และถ่อมใจลงด้วย
การอดอาหาร มันกลายเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองค์ 11 ข้าพระองค์ใช้ผ้ากระสอบเป็น
เครือ
่ งนุ่ง ห่ม ข้า พระองค์ กลายเป็น ขี้ปากของเขา 12 คนที ่ นั่ง ที่ ประตู เมืองก็ พู ดตําหนิ
ข้าพระองค์ คนขี้เมาแต่งเพลงร้องว่าข้าพระองค์
การทูลขอให้พ้นไป
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่ ส่วน ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ อธิษฐาน ต่อ พระองค์
ใน เวลา อัน เหมาะ สม โอ ข้า แต่ พระเจ้า โดย ความ เมตตา อั นอ ุ ดม ของ พระองค์ ขอ
ทรงโปรดฟัง ข้า พระองค์ ด้วยความจริง แห่ง ความรอดของพระองค์ 14 ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้ พ้น จากจมลงในเลน ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนที่ เกล ียดชัง ข้า
พระองค์ และจากนํ้า ลึก 15 ขออย่า ให้น้ํา ท่วมข้า พระองค์ หรือ นํ้า ที่ ลึก กลืน ข้า พระองค์
เสีย หรือ ปากแดนผู้ ตายงับ ข้า พระองค์ ไว้ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า
พระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ นั้น เลิศ ขอทรงหัน มาหาข้า พระองค์ ตามพ
ระกรุ ณาอั นอ ุ ดมของพระองค์ 17 ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ เสีย จากผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทุกข์ ใจ ขอทรงรีบ ฟัง ข้า พระองค์ 18 ขอมาใกล้
จิ ต วิญญาณ ข้า พระองค์ ทรง ไถ่ จิ ต วิญญาณ นั ้น ไว้ เพ ราะศั ตรู ของ ข้า พระองค์ ขอ
ทรงปลดเปลื้องข้า พระองค์ 19 พระองค์ ทรงทราบการที่ เขาเยาะเย้ย ข้า พระองค์ แล้ว
ทัง้ ความอายและความอัปยศของข้า พระองค์ บรรดาคู่ อริของข้า พระองค์ อยู่ ต่อ พระ
พักตร์ พระองค์ หมด 20 การเยาะเย้ย กระทํา ให้ จิ ตใจข้า พระองค์ ชอกชํ้า 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 เป็น อาหาร ให้ นํ้าส้ม สายชู แก่ ข้า พระองค์ ด่ ืม
แก้ กระหาย 22 ขอให้ สํารับท ี่ อยู่ ตรงหน้า เขาเองกลายเป็น บ่วงแร้ว และสิง่ ที่ ควรเป็น
สําหรับความสุขสบายของเขาให้กลายเป็นเครือ
่ งดัก 23 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขา
จะได้ มองไม่ เห็น และทํา บัน
้ เอวเขาให้ สัน
่ สะเทือนเรือ
่ ยไป 24 ขอทรงเทความกริว้ ลง
25
เหนื อ เขา และให้ความกริวอ
้ ั นร ้อนยิง่ ตามทัน เขา ขอให้ที่ อาศัย ของเขารกร้างและ
อย่า ให้ ผู้ ใดอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของเขา 26 เพราะเขาได้ ข่มเหงผู้ ที่ พระองค์ ทรงเฆี่ยนตี
เขาเล่า ถึง ความเจ็บ ปวดของผู้ ที่ พระองค์ ให้บาดเจ็บ แล้ว 27 ขอทรงเพิม
่ โทษความชัว่
28
ช้า แล ้ว ทรงเพิ่มอ ีก อย่า ให้เขาได้ รบ
ั ความชอบธรรมจากพระองค์ ขอให้เขาถูก ลบ
ออกเสีย จากทะเบียนผู้ มี ชว
ิ อย่า ให้ เขาขึ้น ทะเบียนไว้ ในหมู่ คนชอบธรรม 29 แต่ ข้า
ี ต
พระองค์ ทุกข์ ยากและมี ความเศร้า โศก โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์
ตัง้ ข้าพระองค์ ไว้ให้สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้า
13
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จะยกย่องพระองค์ โดยโมทนาพระคุ ณ 31 การนั ้น จะเป็ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์
มากกว่าวัวผู้หรือวัวผู้ทัง้ เขาและกีบ 32 บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหา
พระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้ นชื่นขึ้น 33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับคนขัดสน และมิได้
ทรงดู หมิน
่ คนของพระองค์ ที่ ถู กจองจํา 34 ขอฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกสรรเสริญ
พระองค์ ทัง้ ทะเล และ สรรพ สิง่ ที่ เคลื่อนไหว อยู่ ใน นั ้น 35 เพราะ พระเจ้า จะ ทรง ช่วย
ศิ โยนให้ รอด และจะสร้างหัว เมืองยู ดาห์ ขึ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ที่ นั ่น และได้
เป็น กรรมสิทธิ์ 36 เชื้อ สายของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะได้ เป็น มรดก และบรรดาผู้ ที่ รัก
พระนามของพระองค์จะอยูที
่ ่นั่น

70
การอธิษฐานเรือ
่ งคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของ
ดาวิด สําหรับการบูชาอันเป็นที่ระลึก
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเร่ง มาช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงเร่ง 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 ความ
3
อัปยศ ผู้ ที่ พูด ว่า “อ้า ฮา อ้า ฮา� นั ้น ขอให้ ต้องหัน กลับ ไปเพราะเป็น ผลแห่ง ความ
อายของเขา 4 ขอให้ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ เปรมปรี ดิ ์ และยินดี ในพระองค์ ขอ
ให้ บรรดาผู้ ที่ รัก ความรอดของพระองค์ กล ่าวเสมอว่า “พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ นั ก � 5 แต่ ข้า
พระองค์ยากจนและขัดสน โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาหาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผูอุ
้ ปถัมภ์และผูช
้ ว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

71
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ
่ งพวกศัตรู ของท่าน
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ อย่า ให้ ข้า พระองค์ รบ
ั ความ
ละอายเลย 2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นและหลีกเลี่ยงหลบหนี โดยความชอบธรรม
ของพระองค์ ขอทรงเอียงพระกรรณฟังข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 ขอ
พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์อาศัยเสมอ พระองค์ทรง
บัญชาที่ จะช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด เพราะพระองค์ ทรงเป็น ศิลาและเป็น ป้อมปราการ
ของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จาก
มือ คน ชัว่ จาก เงื้อม มือ ของ คน อธรรมและ คน ดุ ร้าย 5 โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงเป็น ความหวัง ของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ วางใจ
ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เด็กๆมา 6 ข้า พระองค์ พึ่ง พระองค์ ตัง้ แต่ กําเนิ ด พระองค์ ทรง
เป็นผู้นําข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
เสมอ 7 ข้า พระองค์ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจของคนเป็ นอ ัน มาก แต่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย
เข้มแข็งของข้าพระองค์ 8 ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์
และถวายเกียรติ แด่ พระองค์ วัน ยัง คํ่า 9 เมื่อ วัย ชรา ขออย่า ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ทิง้
เสีย ขอ อย่า ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ หมด แรง 10 เพราะ บร รดาศั ตรู
ของข้า พระองค์ กล ่าวร้ายข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ จ้องเอาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ปรึกษา
11
กัน
และ กล่าว ว่า “พระเจ้า ทรง ทอด ทิง้ เขา แล้ว จง ข่มเหง และ ฉวย เขา ไว้ เพราะ
ไม่ มี ผู้ ใดช่วยเขาให้ พ้น � 12 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงอยู่ ไกลข้า พระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอ ทรงรีบ มาช่วยข้า พระองค์ 13 ขอให้ ศัตรู ชี วิต ของข้า
พระองค์ รบ
ั ความอายและถู กล ้างผลาญเสีย ผู้ เสาะหาที่ จะทํา อันตรายข้า พระองค์
1
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นั ้น ขอให้ การเยาะเย้ย และความอัปยศท่วมเขา 14 แต่ ข้า พระองค์ จะหวัง อยู่ ตลอด
ไป และจะสรรเสริญ พระองค์ มากยิง่ ขึ้นๆ 15 ปากของข้า พระองค์ จะเล่า ถึง ความชอบ
ธรรมและความรอดของพระองค์ วัน ยัง คํ่า เพราะจํานวนเหล่า นั ้น มากมายเกิน ความ
รู ้ ของข้า พระองค์ 16 ข้า พระองค์ จะไปด้วยพระกําลัง ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ข้าพระองค์ จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ ของพระองค์ เท่านั ้น 17 โอ ข้าแต่
พระเจ้า พระองค์ ทรงสอนข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เด็กๆมา และข้า พระองค์ ยงั ป่าวร้องราช
กิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ 18 แม้ จะถึง วัย ชราและผมหงอกก็ ตาม โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ขอ อย่า ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ เสีย จนกว่า ข้า พระองค์ จะ ประกาศ ถึง อานุภาพ ของ
พระองค์แก่ชัว่ อายุถัดไป และฤทธิเ์ ดชของพระองค์แก่บรรดาผูที
้ ่จะเกิดมา
การสรรเสริญพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ ไปถึงที่ สูง นั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า
พระองค์ ผู้ ได้ ทรงกระทํา การใหญ่ ผู้ ใดจะเหมือนพระองค์ 20 พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา ให้
ข้า พระองค์ ประสบความทุกข์ ยากลํา บากเป็ นอ ัน มากจะทรงรือ
้ ข้า พระองค์ ข้น
ึ มาอีก
พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ข้น
ึ มาอีกจากที่ลึกของโลก 21 พระองค์จะทรงเพิม
่ เกียรติ
แก่ ข้า พระองค์ และเล้าโลมข้า พระองค์ รอบด้าน 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์
ฝ่ายข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ ถึง เรือ
่ งความจริง ของพระองค์ โอ
ข้า แต่ องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ
เขาคู่ 23 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน เมื่อข้าพระองค์รอ
้ งเพลง
สรรเสริญพระองค์ ทัง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ 24 และ
ลิน
้ ของข้า พระองค์ จะพูด ถึง ความชอบธรรมของพระองค์ ตลอดวัน ยัง คํ่า เพราะผู้ ซ่ึง
แสวงหาที่จะทําอันตรายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและอัปยศ
19

72
ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอประทานความยุ ติ ธรรมของพระองค์ แก่ กษั ตริย์ และความ
ชอบธรรมของพระองค์ แก่ ราชโอรส 2 ท่านจะได้ พิพากษาประชาชนของพระองค์ ด้วย
ความ ชอบ ธรรม และ คน ยากจน ของ พระองค์ ด้วย ความ ยุ ติ ธรรม 3 บรรดา ภูเขา จะ
บังเกิด สันติสุข สําหรับ ประชาชน และเนิ น เขา โดยความชอบธรรม 4 ท่านจะสู้ คดี ของ
คนยากจนแห่งประชาชน ให้การช่วยให้พ้นแก่ลูกหลานของคนขัดสน และจะทุบผู้บีบ
บังคับเป็นชิน
้ ๆ 5 พวกเขาจะเกรงกลัวพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คงอยู่
ตลอดทุก ชัว่ อายุ 6 ท่านจะเป็น เหมือนฝนที่ ตกบนหญ้า ที่ ตัด แล้ว เหมือนห่า ฝนที่ รด
แผ่นดินโลก 7 ในสมัยของท่านคนชอบธรรมจะเจริญขึ้น และสันติ ภาพอันอุดมจนไม่
มี ดวงจันทร์ 8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึง ทะเล และจากแม่น้ํา นั ้น ถึงที่ สุด ปลาย
แผ่น ดิน โลก 9 บรรดาผู้ ที่ อยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารจะกราบลงต่อ ท่าน และบรรดาศั ตรู ของ
10
ท่านจะเลียผงคลี บรรดากษั ตริย์แห่งเมืองทารชิชและของเกาะทัง้ ปวงจะถวายราช
บรรณาการ บรรดากษั ตริย์แห่งเชบาและเส-บาจะนํา ของกํานั ลมา 11 กษั ตริย์ทัง้ ปวง
จะกราบลงไหว้ท่าน บรรดาประชาชาติจะปรนนิ บติ
ั ท่าน 12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสน
ให้พ้นเมื่อเขาร้องทูล คนยากจน และคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ 13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ย
และคนขัดสน และช่วยชีวต
ิ บรรดาคนขัดสน 14 ท่านจะไถ่ ชีวิตของเขาจากการหลอก
ลวงและความรุ นแรง และโลหิตของเขาจะประเสริฐในสายตาของท่าน 15 ท่านผูน
้ ั ้นจะ
มี ชีวิต ยืนนาน คนจะถวายทองคํา เมืองเชบาแก่ ท่าน เขาจะอธิษฐานเผื่อ ท่านเรือ
่ ยไป
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และจะอวยพรท่านวันยังคํ่า 16 จะมีข้าวอุดมในแผ่นดินบนยอดภูเขาทัง้ หลาย ผลของ
แผ่นดินจะแกว่งไกวเหมือนเลบานอน และคนจากนครจะบานออกเหมือนหญ้าในทุ่ง
นา 17 นามของท่านจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ ชื่อ เสียงของท่านจะยัง่ ยืน อย่างดวงอาทิตย์
คนจะอวยพรกันเองโดยใช้ ช่อ
ื ท่าน ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะเรียกท่านว่า ผู้ ได้ รับ พระพร
18 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทําสิง
่ มหัศจรรย์
แต่ พระองค์ เดียว 19 สาธุ การแด่ พระนามรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ขอสง่า ราศี
ของพระองค์ เต็ม โลก เอเมนและเอเมน 20 คํา อธิษฐานของดาวิด บุ ตรชายของเจสซี
จบเท่านี้

73
เล่ มท ี่ สามซึ่ง เปรียบกับ หนั งสือ เลวี นิ ติ เก ี่ย วกับ สถานบริสุทธิ ์ พระประสงค์ ของ
พระเจ้าสําหรับคนชอบธรรมและคนอธรรม เพลงสดุดีของอาสาฟ
แท้ จร ิง พระเจ้า ทรงดีต่ ออ ิส ราเอล ต่ อบ ุคคลผู้ มี ใจบริสุทธิ ์ 2 แต่ ข้าพเจ้า เล่า เท
้า ของข้าพเจ้า เกือบสะดุด ย่างเท้า ของข้าพเจ้า หมิน
่ พลาดเต็ มท ี แล้ว 3 เพราะข้าพเจ้า
ริษยาคนโง่เขลาเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ ง่ เรืองของคนชัว่ 4 เพราะเขาทัง้ หลายไม่
มีความเจ็บปวดเมื่อเขาตายไป แต่กําลังของเขายังสมบูรณอยู
์ ่ 5 เขาทัง้ หลายไม่ลําบาก
อย่างคนอื่นๆ เขาทัง้ หลายไม่ รบ
ั ภัยอย่างคนอื่นๆ 6 เพราะฉะนั ้นความเย่อหยิง่ จึงเป็น
สร้อยคอของเขา ความทารุ ณ คลุม เขาไว้อย่างเครือ
่ งแต่ง กาย 7 ตาของเขาพองด้วย
ความอ้วนพี เขามี สิ ่ง ของเหลือเฟือ ตามใจปรารถนา 8 เขาเย้ย และพูด ด้วยความมุ่ง
ร้าย เขาใฝ่สูงขู่วา่ จะบีบบังคับ 9 เขาอ้าปากสู้ ฟ้าสวรรค์ และลิน
้ ของเขาก็ คะนองไปใน
10
โลก ประชาชนของพระองค์จึงหันกลับมา และนํ้าแห่งความบริบูรณ์ถูกบีบให้เขาทัง้
หลาย 11 และเขาทัง้ หลายพูดว่า “พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระองค์ผูสู
้ งสุดมความ
ี
12
รู ้หรือ � ดู เถิด คนอธรรมเป็น เช่น นี้ แหละ เขาเจริญ ในแผ่น ดิน โลกและรํา่ รวยขึ้น
13 แท้จริง ข้าพเจ้า ชําระใจให้ สะอาด และชํา ระมื อด ้วยความบริสุ ทธิ์ ก็ เปล่า ประโยชน์
14 เพราะข้าพเจ้า รับ ภัย อยู่วน
ั ยังคํ่าและถูกขนาบอยู่ทุกเช้า 15 ถ้าข้าพระองค์ ได้ พูดว่า
“ข้าพเจ้า จะพู ดอย ่างนี้ � ดู เถิด ข้า พระองค์ จะทํา ผิด ต่อ ชัว่ อายุ แห่งบ ุตรทัง้ หลายของ
พระองค์ แล้ว 16 แต่ เมื่อข้าพระองค์ ตริตรองว่า จะเข้าใจเรือ
่ งนี้ ได้ อย่างไร 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 ทรง
วางเขาไว้ในที่ ลื่น พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขาล้ม ถึง ความพินาศ 19 เขาถูก นํา ไปสู่ การ
รกร้างในครู เ่ ดียวเสียจริงๆ เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยองอย่างสิน
้ เชิง 20 โอ ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนความฝันทัง้ ที่ต่ ืนอยู่ เมื่อพระองค์ทรงตื่นอยู่ พระองค์จะ
ดู หมิน
่ ภาพของเขา 21 เมื่อ จิตใจของข้า พระองค์ ขมขื่น เมื่อ ข้า พระองค์ เสียวแปลบถึง
หัวใจ 22 ข้าพระองค์โฉดและไม่เดียงสา ข้าพระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ต่อพระพักตร์
พระองค์ 23 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ข้า พระองค์ อยู่ กับ พระองค์ เสมอ พระองค์ ทรงจับ มือขวา
ของ ข้า พระองค์ ไว้ 24 พระองค์ จะ ทรง นํา ข้า พระองค์ ด้วย ความ ปรึกษา ของ พระองค์
และภายหลัง พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ ให้ ได้ รับ เกียรติ ยศ 25 นอกจากพระองค์
ข้าพระองค์มิมีผูใดในฟ้
้
าสวรรค์ นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาผู้ใดใน
26
โลก เนื้ อ หนั ง และจิตใจของข้า พระองค์ จะวายไป แต่ พระเจ้า ทรงเป็น กําลัง ใจของ
ข้า พระองค์ และเป็น ส่วนของข้า พระองค์ เป็น นิ ตย์ 27 เพราะดู เถิด บุ คคลผู้ ห่างเห ิน
1
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จากพระองค์ จะพินาศ พระองค์ ทรงให้บุ คคลที่ ไม่ จร ิง ต่อ พระองค์ ดับ ไป 28 แต่ ส่วนข้า
พระองค์ ที่ จะเข้ าใกล้ พระเจ้า นั ้น ดี ข้า พระองค์ ได้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์
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คําพยากรณ์ ไว้ทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อพวกอิสราเอลถูกนําไปเป็น
เชลย มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ทัง้ หลายทิง้ เสีย เป็น นิ ตย์
ไฉนความกริว้ ของพระองค์ กรุ ่ นขึ้น ต่อ แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 2 ขอทรงระลึก
ถึง ชุ มนุ มชนของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ มาแต่ ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้
ให้ เป็น ตระกูล ที่ เป็น มรดกของพระองค์ ขอทรงระลึก ถึง ภู เขาศิ โยน ซึ่ง พระองค์ ทรง
เคยประทั 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 อริ
ของพระองค์ คํารามอยู่ กลางสถานประชุม ของพระองค์ เขาตัง้ ธงของเขาเองไว้ เป็น
หมายสําคัญ 5 คนหนึ่ ง คนใดจะมีช่อ
ื เสียงเหมือนคนยกขวานขึ้น เหนื อ พุ่ม ต้นไม้ 6 แต่
บัดนี้ บรรดาไม้ที่ แกะสลักทัง้ สิน
้ เขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อน 7 เขาเอาไฟเผา
สถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ เขาทํา ลายความศั กด ิ์ สิทธิ์แห่ งสถานที่ พระนามของพระ
องค์ ประทั บน น
ั ้ ถึ งด ิน 8 เขารําพึง ในใจว่า “เราจงทําลายเขาทัง้ หลายให้ สิน
้ เชิง � เขา
เผาบรรดาสถานประชุม ของพระเจ้า ที่ ในแผ่น ดิน หมด 9 พวกเราไม่ เห ็น หมายสําคัญ
ทัง้ หลายของเรา ไม่มีผู้พยากรณ์ อีกแล้ว ในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใด 10 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า คู่อริจะเย้ย อยู่ นานเท่าใด ศัตรู จะหมิน
่ ประมาทพระนามของพระองค์
11
เป็น นิ ตย์ หรือ ไฉนพระองค์ จึง หดพระหัตถ์ ของพระองค์ เสีย คือ พระหัตถ์ ขวาของ
พระองค์ ขอ ทรง เหยียด พระหัตถ์ จาก พระ ทรวง ของ พระองค์ 12 ถึง กระนั ้น พระเจ้า
กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ ทรงอยู่ แต่ ดึกดําบรรพ์ ทรงประกอบกิจ ความรอดท่ามกลาง
แผ่นดินโลก 13 พระองค์ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรงหักห
ัวมังกรในนํ้า 14 พระองค์ทรงทุบหัวทง
ั ้ หลายของเลวีอาธานเป็นชิน
้ ๆ พระองค์ประทาน
15
มันให้เป็นอาหารของคนที่อาศัยอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร พระองค์ทรงแยกเปิดนํ้าพุและ
ลําธาร พระองค์ทรงให้แม่น้าํ ที่ไหลอยูเ่ สมอแห้งไป 16 วันเป็นของพระองค์ คืนเป็นของ
พระองค์ด้วย พระองค์ทรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตย์ 17 พระองค์ทรงจัดเขต
ทัง้ สิน
้ นและฤดู หนาว 18 โอ ข้าแต่ พระเยโฮ
้ ของแผ่นดินโลก พระองค์ ทรงสร้างฤดู รอ
วาห์ ขอทรงระลึกข้อนี้ ว่า ศัตรูเยาะเย้ยอย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิน
่ ประมาทพระนาม
19
ของพระองค์อย่างไร โอ ขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์แก่ฝูงชนโหด
ร้าย ขออย่า ทรงลืม ชุ มนุ มชนยากจนของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 20 ขอสนพระทัย ในพันธ
สัญญา เพราะสถานที่ มืด ของแผ่น ดิน เต็ม ไปด้วยที่ อยู่ของความทารุ ณ 21 โอ ขออย่า
ให้ ผู้ ที่ ถู กบ ีบ บังคับ ได้ อาย ขอให้ คนจนและคนขัดสนสรรเสริญ พระนามของพระองค์
22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น สู้คดีของพระองค์ ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์
อยูวั
่ นยังคํ่า 23 ขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริของพระองค์ เสียงอึงคะนึ งของคนที่ลุกขึ้น
สู้พระองค์ก็เพิม
่ อ
่ ยๆ
่ ขึ้นอยูเรื
1
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ผู้พยากรณ์ สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองอาลทัสชิท เพลงสดุดี
หรือบทเพลงของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายขอโมทนาพระองค์ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายขอ
โมทนาพระองค์ เพราะบรรดาพระราชกิจ มหัศจรรย์ของพระองค์ ประกาศว่า พระนาม
ของพระองค์อยูใกล้
่
คําสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม
เมื่อ สถานประชุม มาอยู่ ต่อ หน้า เรา เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม 3 เมื่อ
แผ่นดินโลกละลาย พรอ
้ มทัง้ บรรดาชาวแผ่นดินโลกนั ้น ผูที
้ ่รักษาเสาของมันให้มัน
่ อยู่
คือเราเอง เซลาห์ 4 เราพู ดกับคนโง่เขลาว่า “อย่าประพฤติ โง่เขลา� และแก่ คนชัวว
่ ่า
5
6
“อย่ายกเขาขึ้น อย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูง หรือพูดจาอย่างคอแข็ง� เพราะการยก
ขึ้น นั ้ นม ิ ได้ มาจากทิศ ตะวัน ออกหรือทิศ ตะวันตก และมิ ใช่มาจากทิศ ใต้ 7 แต่ พระเจ้า
ทรงเป็น ผู้ พิพากษา พระองค์ ทรงให้ คนหนึ่ ง ลง และทรงยกอีก คนหนึ่ ง ขึ้น 8 เพราะ
ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มี ถ้วยลูก หนึ่ ง มีน ้าํ องุน
่ เป็น ฟอง ประสมไว้ ดี พระองค์
ทรงเทของดื่ม จากถ้วยนั ้น และคนชัว่ ของแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จะดื่ม หมดทัง้ ตะกอน
9 แต่ ข้าพเจ้า จะประกาศเป็ น นิ ตย์ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า ของยาโคบ
10 “บรรดาเขาของคนชัว
้ อบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น�
่ จะถูกเราตัดออกหมด แต่เขาของผูช
2
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การประกาศถึงความรุ ง่ เรืองของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุ
ดีหรือบทเพลงของอาสาฟ
1 ในยูดาห์เขารู จ
้ ักพระเจ้า ในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิง่ 2 ที่ประทับของ
พระองค์ ตัง้ อยู่ ในซาเล็ม ที่ พํานั ก ของพระองค์ อยู่ ในศิ โยน 3 ที่ นั ่น พระองค์ ทรงหั กล ูก
ธนูทัง้ โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์ 4 พระองค์ทรงรุ ง่ โรจน์ สูงส่งยิง่ กว่าภูเขาที่ มีเหยื่อ
5 ด้วยว่า คนใจเข้ม แข็ง ถู กร ิบ ข้าวของ เขาหลับ ไป ชายฉกรรจ์ ทัง
้ สิน
้ ไม่ สามารถใช้ มือ
6
ของเขาได้ อีก แล้ว โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของยาโคบ พอพระองค์ ทรงขนาบทัง้ รถม้า และ
ม้าก็ล่วงลับไป 7 แต่พระองค์เจ้า พระองค์ทรงเป็นทีน
่ ่าคร้ามกลัว เมื่อพระองค์ทรงกริว้
ขึ้นแล้วใครจะยืนอยูใ่ นสายพระเนตรของพระองค์ได้ 8 พระองค์ทรงลัน
่ คําพิพากษามา
จากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่ งเงียบ 9 เมื่อพระเจ้าทรงลุกขัน
้ พิพากษา เพื่อ
10
ช่วยผู้ถ่อมตัวทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกให้รอด เซลาห์ แน่ ละ ความโกรธของมนุษย์จะ
สรรเสริญพระองค์ และความโกรธที่เหลืออยูนั
่ ้นพระองค์จะทรงยับยัง้ ไว้
จงปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความยําเกรง

11 จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง
้ หลาย

และจงปฏิบติ
ั ตาม ให้คนที
่ อยู่ รอบพระองค์ นํา ของกํานั ล มายัง พระองค์ ผู้ ซึ่ง เขาควรเกรงกลัว 12 พระองค์ จะทรง
ตัดดวงจิตของผูค
้ รอบครองทัง้ หลาย พระองค์ทรงเป็นทีน
่ ่าคร้ามกลัวแก่บรรดากษั ตริ
ย์แห่งแผ่นดินโลก

77
นั กแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดี
ของอาสาฟ
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ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ต่อ พระเจ้า ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า ทูล ต่อ พระเจ้า ด้วย เสียง ของ
ข้าพเจ้า และ พระองค์ ได้ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ ข้าพเจ้า 2 ใน วัน ยาก ลําบาก ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในกลางคืน บาดแผลข้าพเจ้า ไหลออกไม่
หยุด จิ ตใจของข้าพเจ้า ไม่ รบ
ั คํา เล้าโลม 3 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง พระเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ครวญ
คราง ข้าพเจ้า ครํา่ ครวญ จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ ออ
่ นระอาไป เซลาห์ 4 พระองค์ ทรงจับ
หนั ง ตาของข้า พระองค์ ไว้ ไม่ ให้ ปิด ข้า พระองค์ ทุกข์ มากจนพูด ไม่ ออก 5 ข้า พระองค์
พิจารณา ถึง สมั ยก ่อน ข้า พระองค์ จําปี ที่ นมนาน มา แล้ว ได้ 6 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง
บทเพลงของข้า พระองค์ ในกลางคืน ข้า พระองค์ ตรึก ตรองกับ จิตใจของตนเอง และ
จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ก็ เสาะหา 7 “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงทอดทิง้ เป็น นิ ตย์
และจะไม่เคยพอพระทั ยอีกหรือ 8 ความเมตตาของพระองค์ จะระงับอยู่เป็นนิ ตย์หรือ
พระสัญญาของพระองค์ สิ ้น สุด ตลอดทุก ชัว่ อายุ หรือ 9 พระเจ้า ทรงลื มท ี่ จะทรงพระ
กรุ ณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความสังเวชเสียหรือ� เซลาห์
1

การชัยชนะ
และข้าพเจ้า ว่า “นั ่น แหละเป็น ความทุกข์ ของข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะระลึก ถึง ปี
ทัง้ หลายแห่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ผู้ สูงสุด � 11 ข้าพเจ้า จะระลึก ถึง พระราชกิจ
ทัง้ ปวงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ จะจดจํา บรรดาการมหัศจรรย์ ของ
พระองค์ ในสมั ยก ่อนๆ 12 ข้า พระองค์ จะตรึก ตรองถึง พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์
และ กล่าว ถึง พระ ราช กิจ ของ พระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า วิธี การ ของ พระองค์ อยู่
ในสถานบริสุทธิ ์ พระองค์ ใดจะยิง่ ใหญ่ อย่างพระเจ้า ของเรา 14 พระองค์ คือ พระเจ้า
ผู้ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ผู้ ทรงสําแดงฤทธานุ ภาพของพระองค์ ท่ามกลางชนชาติ
ทัง้ หลาย 15 พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ประชาชนของพระองค์ ด้วยพระกรของพระองค์ คือ ลูก
หลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์ 16 โอ ข้าแต่ พระเจ้า เมื่อนํ้า เห็นพระองค์ นํ้า เห็น
พระองค์ มั นก ็ เกรง กลัว แน่ ที เดียว ที่ ลึ กก ็ สัน
่ สะท้าน 17 เมฆ เท นํ้าลง มา ท้องฟ้า ก็
คะนองเสียง ลูก ธนู ของพระองค์ ก็ ปลิว ไปปลิว มา 18 ฟ้าผ่า ของพระองค์ มี เสียงอยู่ ใน
ฟ้า สวรรค์ ฟ้าแลบทําให้ พิภพสว่าง แผ่ นดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือนและหวัน
่ ไหว 19 พระ
มรรคาของพระองค์อยูในทะเล
่
พระวิถีของพระองค์อยูในนํ
่
้ ามหึมาทัง้ หลาย ถึงกระนั ้น
รอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มใครรู
ี
้ 20 พระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์โดยมือ
ของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
10

78
คนอิสราเอลจะสอนลูก หลานเรือ
่ งความดี เลิศ ของพระเจ้า มัสคิ ลบทหนึ่ ง ของอา
สาฟ
1 โอ ประชาชนของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟังกฎของข้าพเจ้า เอียงหูของท่านทัง้ หลาย
ฟัง ถ้อยคํา จากปากข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้า จะอ้า ปากกล่าวคํา อุปมา ข้าพเจ้า จะกล่าวคําลึ
กล ับ ของโบราณกาล 3 ถึง สิง่ ที่ เราทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ทราบ ที่ บรรพบุรุษ ของเราได้ บอก
เรา 4 เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขา แต่จะบอกแก่ชัว่ อายุที่กําลังเกิดมา ถึงการ
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพของพระองค์ และการมหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์
ได้ ทรงกระทํา 5 เพราะพระองค์ ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรงแต่ง ตัง้
พระราชบัญญัติไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเรา ว่าให้แจ้ง
เรือ
่ งราวเหล่านั ้นแก่ลูกหลานของเขา 6 เพื่อชัว่ อายุรุน
่ ต่อไปจะทราบเรือ
่ งคือลูกหลาน
7
ที่ จะเกิด มา และที่ จะลุก ขึ้น บอกลูก หลานของเขา เพื่อ เขาจะตัง้ ความหวัง ของเขา
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ไว้ ในพระเจ้า และไม่ ลืม พระราชกิจ ของพระเจ้า แต่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
8 และเพื่อ เขาจะมิ ได้ เหมือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ ชัว
่ อายุ ที่ ดื้ อด ึง และมัก กบฏ ชัว่
อายุ ที่ จิ ต ใจ ไม่ มัน
่ คง ผู้ ซึ่ง จิต วิญญาณ ของ เขา ไม่ มัน
่ คง ต่อ พระเจ้า 9 บรรดา คน เอ
ฟราอิม มี อาว ุธ พร้อมและถือ คัน ธนู ได้ หัน กลับ ในวัน สงคราม 10 เขาทัง้ หลายมิ ได้
รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที่ จะเดิน ตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์
11 เขาลื มสิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา และการมหัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรงสําแดงแก่
เขา 12 พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ท่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษ ของเขา ใน
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในไร่นาโศอัน 13 พระองค์ ทรงแยกทะเล และให้ เขาเดิน ผ่านไป และ
กระทําให้น้ําตัง้ อยู่เหมือนกองสูง 14 ในกลางวันพระองค์ทรงนําเขาด้วยเมฆ และด้วย
แสงไฟคืนยังรุ ง่ 15 พระองค์ทรงผ่าหินในถิน
่ ทุรกันดาร ประทานนํ้าเป็ นอันมากให้เขา
16
ดื่ม เหมือนมาจากที่ ลึก พระองค์ ทรงกระทํา ให้ลําธารออกมาจากหิน ทรงกระทําให้
นํ้า ไหลลงมาเหมือนแม่ นํ้า 17 แต่ เขายัง กระทํา บาปยิง่ ขึ้น ต่อ พระองค์ ได้ กบฏต่อ องค์
ผู้สูงสุดในที่ แห้งแล้ง 18 เขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่ เขา
อยาก 19 เขาพูด ปรักปรํา พระเจ้า ว่า “พระเจ้า จะทรงเตรียมสํารับ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารได้
หรือ� 20 ดูเถิด พระองค์ทรงตีหน
ิ ให้นํ้าพุออกมา และลําธารก็ไหลล้น พระองค์จะประ
ทานขนมปั งด ้วยได้ หรือ หรือ ทรงจัด เนื้ อ ให้ ประชาชนของพระองค์ ได้ หรือ 21 เพราะ
ฉะนั ้น เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ แล้ว พระองค์ ทรงพระพิโรธ มี ไฟลุก โพลงขึ้น สู้ ยา
โคบ พระพิโรธของพระองค์ สูง ขึ้น สู้ อิสราเอล 22 เพราะเขาไม่ เชื่อ พระเจ้า และไม่ ไว้
วางใจในความรอดของพระองค์ 23 พระองค์ ยัง ทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และทรงเปิด
ประตู ฟ้าสวรรค์ 24 พระองค์ ทรงหลัง่ มานาให้เขารับประทาน และทรงประทานอาหาร
ทิพย์ ให้ เขา 25 มนุษย์ ได้ กิน อาหารของทูต สวรรค์ พระองค์ ทรงประทานอาหารให้ เขา
อย่างอุ ดม 26 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ลมตะวัน ออกพัด ในฟ้า สวรรค์ และทรงนํา ลมใต้
ออกมาด้วยฤทธิ์ของพระองค์ 27 พระองค์ ทรงหลัง่ เนื้ อ ให้ เขาอย่างผงคลี คือ นก ดัง
เม็ด ทรายในทะเล 28 พระองค์ ทรงให้ มัน ตกลงมากลางค่ายของเขา และรอบที่ อาศัย
ของเขา 29 เขาได้ รบ
ั ประทานอิ่มด ี เพราะพระองค์ ประทานสิง่ ที่ เขาอยาก 30 แต่ ก่อน
ที่ เขาจะหายอยาก ขณะที่ อาหารยัง อยู่ ในปากของเขา 31 พระพิโรธของพระเจ้า พลุ่ง
ขึ้น ต่อ เขา และพระองค์ ทรงสังหารคนฉกรรจ์ 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 ไร้
สาระ และทรงให้ ปี ของเขาหายไปด้วยความยากลําบาก 34 เมื่อ พระองค์ ทรงสังหาร
เขา เขาแสวงหาพระองค์ เขาได้ กล ับ มาแสวงพระเจ้า ด้วยใจร้อนรน 35 เขาระลึก ว่า
พระเจ้า ทรงเป็น ศิลาของเขา และพระเจ้า องค์ สูงสุด เป็น พระผู้ ไถ่ ของเขา 36 แต่ เขา
ยอพระองค์ ด้วยปากของเขา และมุสาต่อพระองค์ ด้วยลิน
้ ของเขา 37 เพราะจิตใจของ
เขาไม่แน่วแน่ ต่อพระองค์ เขาไม่จริงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์ 38 ถึงกระนั ้นด้วย
ความสังเวชพระองค์ ทรงอภัย ความชัว่ ช้า ของเขา และมิ ได้ ทรงทําลายเขา พระองค์
ทรงยับยัง้ พระพิโรธของพระองค์บ่อยๆ และมิได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทัง้ สิน
้
ให้ข้น
ึ มา 39 พระองค์ ทรงระลึก ว่า เขาเป็น เพียงแต่ เนื้ อ หนั ง เป็น ลมที่ ผ่านไปแล้ว มิ ได้
กลับมาอีก 40 เขายัว่ พระองค์ในถิน
่ ทุรกันดารบ่อยสักเท่าใด และทําให้พระองค์โทมนั ส
41
ใน ทะเล ทราย
แต่ เขา ยัง ได้ กล ับ ทดลอง พระเจ้า อีก และ ได้ ทําให้ องค์ บริสุทธิ์ ของ
อิสราเอลเศร้าพระทัย 42 เขามิได้ระลึกถึงพระหัตถ์ของพระองค์ หรือวันทีพระองค์
่
ทรง
ช่วยเขาให้ พ้น จากคู่ อริของเขา 43 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา หมายสําคัญ ของพระองค์
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ในอียป
ิ ต์ และการมหัศจรรย์ของพระองค์ ในไร่นาโศอัน 44 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา
และลําธารของเขาให้เป็นเลื อด เพื่อเขาดื่มอะไรไม่ได้ 45 พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมา
ท่ามกลางเขา ซึ่งผลาญเขา และกบ ซึ่งทําลายเขา 46 พระองค์ประทานพืชผลของเขา
แก่ ตัก
๊ แตนวัย คลาน และผลงานออกแรงของเขาแก่ ตัก
๊ แตนวัย บิน 47 พระองค์ ทรง
ทําลายเถาองุน
่ ของเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะเดื่อของเขาด้วยนํ้าค้างแข็ง 48 พระองค์
ทรงมอบฝูงวัวของเขาไว้กับลูกเห็บ และฝูงแพะแกะของเขากับฟ้าผ่า 49 พระองค์ทรง
ปล่อยความกริว้ ดุรา้ ยของพระองค์มาเหนื อเขา ทัง้ พระพิโรธ ความกริว้ และความทุกข์
ลําบาก โดยส่งเหล่าทูตสวรรค์ชว
ั ่ ร้ายท่ามกลางเขา 50 พระองค์ทรงเปิดวิถีให้แก่ความ
กริว้ ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงเว้น จิต วิญญาณเขาไว้จากความตาย แต่ ประทาน
ชีวต
ิ ของเขาแก่โรคระบาด 51 พระองค์ทรงประหารลู กหัวปี ทัง้ สิน
ิ ต์ คือผลแรก
้ ในอียป
52
แห่งกําลังของเขาในเต็นท์ของฮาม แล้วพระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์ออก
มาเหมือนนําแกะ และนําเขาไปในถิน
่ ทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะ 53 พระองค์นําเขา
ไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว แต่ทะเลท่ วมศั ตรู ของเขา 54 และพระองค์ทรงพาเขา
มายังเขตแดนแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ ยังภูเขานี้ ซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์
ได้ ทรงไถ่ ไว้ 55 พระองค์ ทรงขับ ประชาชาติ ต่างๆออกไปข้างหน้า เขา พระองค์ ทรงวัด
แบ่ง แดนประชาชาติ นั้น ให้ เป็น มรดก และทรงตัง้ บรรดาตระกูล อิสราเอลไว้ ในเต็นท์
ของเขา 56 แต่ เขาทัง้ หลายยังทดลองและยัว่ พระเจ้าองค์ สูงสุด มิได้ รักษาบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ 57 กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขา เขา
บิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้ 58 เพราะเขายัว่ เย้าพระองค์ให้ทรงกริว้ ด้วยเรือ
่ งปูชนีย
สถานสูงของเขาทัง้ หลาย ได้หมุนให้พระองค์หวงแหนเขาด้วยเรือ
่ งรู ปเคารพแกะสลัก
ของเขา 59 เมื่อ พระเจ้า ทรงสดับ พระองค์ ทรงพระพิโรธยิง่ และพระองค์ ทรงรังเกียจ
อิสราเอลยิง่ นั ก 60 พระองค์ ทรงละพลับพลาในชี โลห์ คือ เต็นท์ ที่ พระองค์ ทรงตัง้ ไว้
ท่ามกลางมนุษย์ 61 และทรงมอบฤทธานุภาพของพระองค์ แก่ การเป็นเชลย และสง่า
ราศี ของพระองค์ แก่ มือ ของคู่ อริ 62 พระองค์ ทรงมอบประชาชนของพระองค์ แก่ ดาบ
และทรงพระพิโรธต่อมรดกของพระองค์ 63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของ
เขาก็ ไม่ ได้ แต่งงาน 64 บรรดาปุโรหิต ของเขาล้ม ลงด้วยดาบ และหญิ งม ่ายของเขาไม่
มีการร้องทุกข์ 65 แล้วองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นอย่างตื่นบรรทม อย่างชายฉกรรจ์ โห่
ร้องเพราะฤทธิเหล้
า องุน
่ 66 และพระองค์ ทรงตี ปฏิปักษ์ ของพระองค์ ในข้างหลัง และ
์
67
ให้ เขาได้ อายเป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองค์ มิได้ ทรง
เลือกตระกูล เอฟราอิม 68 แต่ พระองค์ ทรงเลือกตระกูล ยู ดาห์ ภู เขาศิ โยนซึ่ง พระองค์
ทรงรัก 69 พระองค์ ทรงสร้างสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ อย่างกับ พระราชวัง สูง อย่าง
แผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์ 70 พระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ 71 พระองค์ ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่ แกะที่ มี ลู
กอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดู ยาโคบประชาชนของพระองค์ และอิสราเอลมรดกของพระองค์
อย่างเลี้ยงแกะ 72 ท่านจึงเลี้ยงดูเขาทัง้ หลายด้วยใจเที่ยงธรรม และนําเขาทัง้ หลายไป
ด้วยมือชํ่าชอง

79
การร้องทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม เพลงสดุดีของอาสาฟ
เขาได้ทําให้พระวิหารบ
ริสุทธิ์ของพระองค์มีมลทิน เขาได้ทําให้เยรู ซาเล็มเป็ นที่ปรักหักพัง 2 เขาให้ศพผู้รับใช้
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า พวกต่างชาติได้เข้าในมรดกของพระองค์
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ของพระองค์ เป็น อาหารแก่ บรรดานกในอากาศ ให้ เนื้ อ ของวิสุทธิชนของพระองค์ แก่
สัตว์ป่า แห่ง แผ่น ดิน 3 เขาได้ เทโลหิต ของคนเหล่า นั ้น ออกมาอย่างนํ้า รอบเยรู ซาเล็ม
จนไม่ มี คนฝัง ศพ 4 เรากลายเป็ นที ่ เย้ ยหยัน แก่ เพื่อนบ้านของเรา เป็ นที ่ สบประมาท
และเยาะเย้ยแก่คนที่อยู่รอบเรา 5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงกริวอ
้ ีกนานเท่าใด
เป็น นิ ตย์ หรือ พระเจ้า ข้า ความหวงแหนของพระองค์ จะไหม้ ดัง ไฟไปอีก นานเท่าใด
6 ขอทรงเทความกริว
้ ของพระองค์ ลงเหนื อ บรรดาประชาชาติ ที่ ไม่รู ้จัก พระองค์ และ
เหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ หลายที่ ไม่ ร้องทูล ออกพระนามของพระองค์ 7 เพราะเขาทัง้
หลายได้ผลาญยาโคบ และกระทําให้ที่อาศัยของเขาร้างเปล่า
การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น

โอ ขออย่า ทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ
ความสังเวชของพระองค์ เร่งมาพบข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ตกตํ่า มาก 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ เพราะเห็น แก่ สง่า ราศี แห่ งพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้น และอภัย บาปของข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 10 ควรหรือ ที่
บรรดาประชาชาติ จะกล่าวว่า “พระเจ้า ของเขาอยู่ ที่ไหน � ขอให้ พระองค์ ทรงปรากฏ
ในท่ามกลางประชาชาติต่อสายตาของข้าพระองค์ทัง้ หลาย โดยการแก้แค้นโลหิตของ
ผู้ รับ ใช้ พระองค์ ที่ ไหลออกมา 11 ขอให้ เสียงครํา่ ครวญของบรรดาเชลยมาอยู่ ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ ด้วยฤทธานุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ ขอทรงสงวนคนเหล่านั ้ นที
่ ต้องถึง ตาย 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงตอบแทนการที่ เขาได้ เย้ ยหยัน
ต่อ พระองค์ สัก เจ็ด เท่า ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของข้า พระองค์ 13 แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง้
หลายประชาชนของพระองค์ ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จะโมทนาพระคุณ
พระองค์เป็นนิ ตย์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะกล่าวสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกชัว่ อายุ
8
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โอ ข้า แต่ พระผู้ทรงเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลอย่างเลี้ยงแกะ คือ พระองค์ ผู้ ทรงนํา โยเซฟ
อย่างนํา ฝูง แพะแกะ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ พระผู้ ประทับ ระหว่างพวกเครู บ ขอ
ทรงทอแสงออกมา 2 ต่อ หน้า เอฟราอิม และเบนยามิน และมนั ส เสห์ ขอทรงปลุก
พระราชอํานาจของพระองค์ข้น
ึ มาช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอด 3 โอ ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง
เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระองค์
จะทรงกริว้ ต่อคําอธิษฐานของประชาชนของพระองค์ นานสักเท่าใด 5 พระองค์ได้ทรง
เลี้ยงเขาด้วยนํ้าตาต่างอาหาร และทรงให้เขาดื่มน้าํ ตาอย่างเต็มขนาด 6 พระองค์ทรง
กระทําให้ข้าพระองค์ เป็ นที ่แตกร้าวกันในหมู่ เพื่อนบ้านของข้าพระองค์ และศั ตรู ของ
ข้า พระองค์ หว
ั เราะกัน 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะรอด
8 พระองค์ ทรงนํา เถาองุน
่ ออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ ทรงขับไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไป
และทรงปลูกเถาองุน
่ ไว้ 9 พระองค์ ทรงปราบดินให้ มันก็หยัง่ รากลึกและแผ่เต็มแผ่น
ดิน 10 ร่ม เงาของมัน คลุม ภู เขาและกิ่ งก ้า นของมัน เหมือนต้นสนสี ดาร์อน
ั ดี 11 มัน ส่
งก ง
ิ่ ไปถึง ทะเลและส่ง แขนงไปถึง แม่ นํ้า 12 ทําไมพระองค์ จึง ทรงพัง รัว้ ต้นไม้ ลงเสีย
1
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บรรดาคนทัง้ สิ้ นที ่ ผ่านไปตามทางจึง เด็ด ผลของมัน 13 หมู ป่า จากดงมายํ่ายี มัน และ
บรรดาสัตว์ป่าในไร่นากินมันเป็นอาหาร 14 โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงหันกลับ
เถิด พระเจ้า ข้า ขอทรงมองจากฟ้า สวรรค์ และทรงเห็น ขอทรงสนพระทัย ในเถาองุน
่
15
นี้
คือ สวนองุน
่ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงปลูก ไว้ และกิง่ ที่ พระองค์ ทรงให้
เจริญ แข็ง แรงเพื่อ พระองค์ เอง 16 มัน ถูก เผาเสีย ด้วยไฟ มัน ถูก ตัด ลง พวกเขาพินาศ
ด้วยการตําหนิ จากสี พระพักตร์ของพระองค์ 17 ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ จงอยู่ เหนื อ
ผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรงกระทําให้แข็ง
แรงเพื่อพระองค์เอง 18 แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะไม่หน
ั กลับมาจากพระองค์ ขอทรง
สงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะทูลออกพระนามพระองค์
19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง
้ หลายให้กล ับ สู่
สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอดได้
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จงร้องเพลงถวายพระเจ้า พระกําลัง ของพวกเรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดัง ถวาย
แด่ พระเจ้า ของยาโคบ 2 จงเปล่ง เสียงสดุ ดี จงตี ราํ มะนาทัง้ พิณ เขาคู่ อน
ั ไพเราะ และ
พิณใหญ่ 3 จงเป่าแตรเมื่อวันขึ้นคํ่า เมื่อวันเพ็ญณ วันการเลี้ยงของเรา 4 เพราะเป็นกฎ
เกณฑ์สําหรับอิสราเอล เป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยาโคบ 5 พระองค์ทรงตัง้
ให้เป็น พระโอวาทในโยเซฟ เมื่อ พระองค์ ทรงออกไปสู่ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในที่ ซ่ึง ข้าพเจ้า
6
ได้ยน
ิ ภาษาซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ เคยรู จั
้ ก ว่า “เราผ่อนบ่า ของเขาจากภาระของเขา มือ เขา
7
เป็ นอิสระพ้นกระจาด เมื่อทุกข์ใจเจ้าเรียก เราก็ชว
่ ยเจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที่ ลับลี้
ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่นํ้า ณ เมรีบาห์ เซลาห์ 8 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง
แล้วเราจะทักท้วงเจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะฟังเรา 9 จะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลาง
เจ้าเลย เจ้าจะไม่กราบไหว้พระต่างด้าว 10 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผูได้
้ พา
11
เจ้าออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้อิม
แต่
่
ประชาชนของเราไม่ ฟัง เสียงของเรา อิสราเอลไม่ ยอมรับ เราเลย 12 เราจึง มอบเขาไว้
แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเอง ให้ดําเนิ นตามคําปรึกษาของเขาเอง 13 โอ ประชาชนของ
เรา น่าจะฟังเรา และอิสราเอล น่าจะเดินในทางทัง้ หลายของเรา 14 แล้วไม่ช้า เราก็จะ
ให้ศัตรู ของเขานอบน้ อมลง และจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขา� 15 บรรดาผู้ที่เกลียด
ชัง พระเยโฮวาห์ จะหมอบราบต่อ พระองค์ “แต่ เวลาของเขาทัง้ หลายจะยัง่ ยืน อยู่ เป็น
นิ ตย์� 16 พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด “เราจะให้เจ้าพอใจด้วยนํ้า
ผึ้งที่มาจากหิน�
1
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การทูลขอให้พระเจ้าทรงพิพากษา เพลงสดุดีของอาสาฟ
พระเจ้า ทรงเข้า ประทับ ในชุ มนุมชนของผู้ มี อาํ นาจ พระองค์ ทรงทําการพิพากษา
ท่ามกลางพระทัง้ หลายว่า 2 “ท่านจะตัดสิน อย่า งอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอียง
ข้างคนชัว่ นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ ความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจนและกําพร้า พ่อ จง
ดํารงสิทธิของผู้ที่ทุกข์ยากและคนขัดสน 4 จงช่วยคนยากจนและคนขัดสนให้พ้น ช่วย
เขาให้ พ้น จากมือ ของคนชัว่ � 5 เขาทัง้ หลายไม่ รู ้และไม่ เข้าใจ เขาเดิน ไปมาในความ
มืด รากทัง้ สิน
่ ไหว 6 เราได้กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นพระ เป็น
้ ของแผ่นดินโลกก็หวัน
บุตรองค์ ผู้ สูงสุด ท่านทุก คนนั ่น แหละ 7 ถึง กระนั ้น ท่านก็ จะตายอย่างมนุษย์ และล้ม
1
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ลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ งคนใด� 8 โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดิน
โลก เพราะบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเป็นมรดกของพระองค์
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โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงนิ่ ง อยู่ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงเงียบและเฉย
อยู่ 2 เพราะดูเถิด ศัตรู ของพระองค์สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที่ชังพระองค์ได้ยกศีรษะ
ของเขาขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้ ประชาชนของพระองค์ เขาปรึกษากัน สู้ ผู้ ที่
พระองค์ ทรงซ่อนอยู่ 4 เขาพูด ว่า “มาเถิด ให้ เราตัด เขาออกจากการเป็น ประชาชาติ
เพื่อ จะไม่ ระลึก ถึง ชื่ ออ ิส ราเอลอีก ต่อ ไป� 5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน เขาทํา
พันธสัญญาสู้พระองค์ 6 คือ เต็นท์ของเอโดม และคนอิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์
7 เกบาล อัมโมน และอามาเลค ฟีลิ สเตียกับชาวเมืองไทระ 8 อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย
เขาได้ชว
่ ยลูกหลานของโลท เซลาห์
1

การอธิษฐานสู้ศัตรู ของอิสราเอล

9 ขอทรงทํา กับ เขาอย่างพระองค์ ทรงกระทํา กับ มี เดีย น อย่างที่ ทํา กับ สิ เสราและ
ยาบิ นที ่ ลําธารคี โชน 10 ผู้ ถู กทําลายที่ ตําบลเอนโดร์ ผู้ กลายเป็น ปุ๋ย ของที่ ดิน 11 ขอ
ทรงทํา ขุนนางของเขาเหมือ นโอเรบและเศเอบ ทํา เจ้า นายทัง้ สิน
้ ของเขาเหมือ นเศ
บาร์ และศาลมุ น นา 12 ผู้ ที่ กล่าวว่า “ให้ เราเอาที่ อาศัย ทัง้ หลายของพระเจ้า มาเป็น
กรรมสิทธิ์ ของเราเถิด� 13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงทํา เขาให้ เหมือ
นกงจั กร เหมือนแกลบต่อ หน้า ลม 14 อย่างไฟเผาผลาญป่า ไม้ อย่างเปลวเพลิง ที่ ให้
ภู เขาลุก โพลง 15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วยพายุ แรงกล้า ของพระองค์ และทรงทําให้ เขา
คร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์ 16 ทรงให้หน้าของเขาเต็มไปด้วยความอาย โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระองค์ 17 ขอให้เขาอับอาย และ
กลัวอยู่เป็นนิ ตย์ ให้เขาอดสู และพินาศไป 18 เพื่อคนทัง้ ปวงจะทราบว่าพระองค์ ผู้ทรง
พระนามว่าพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
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ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํา นองกิท ทีธ
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1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ที่ ประทับของพระองค์เป็ นที ่รก
ั จริงๆ 2 วิญญาณ
ของ ข้า พระองค์ ปรารถนา เออ อาลัย หา บริเวณพระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ใจ กาย
ของข้า พระองค์ โห่ ร้องถวายพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 3 แม้ นกกระจอกก็ หาบ ้านได้ แล
้ว และนกนางแอ่น หารัง สําหรับ ตัว มัน ได้ ที่ ที่ มัน จะตกฟองออกลูก คือ ที่ แท่น บูชาของ
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา กษั ตริยและพระเจ้
์
าของข้าพระองค์ 4 ความ
สุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพระนิ เวศของพระองค์ เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เสมอ เซลาห์ 5 ความสุขเป็นของบุคคลที่กําลังของเขาอยูใ่ นพระองค์ คือคนที่ในใจของ
เขาเป็น ทางทัง้ หลายของพระองค์ 6 ขณะที่ เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา เขากระทํา
ให้ เป็ นที ่ นํ้าพุ ฝนต้น ฤดู กระทํา ให้ สระนํ้า เต็ม 7 เขาไปด้วยมี กําลัง มาเพิม
่ ขึ้นๆ เขาทัง้
หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน
การทูลขอให้เข้าไปอยูใ่ นพระวิหาร
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8 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของยาโคบ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร โอ ข้า
แต่ พระเจ้า โล่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทอดพระเนตรหน้า ผู้รบ
ั เจิม ของพระองค์
10 เพราะวัน เดียวในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ดี กว่า พั นวัน ในที่ อื่น ข้า พระองค์ จะ
เป็นคนเฝ้าประตู พระนิ เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ ดี กว่าอยู่ในเต็นท์ ของความชัว่
ร้าย 11 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงเป็น ดวงอาทิตย์ และเป็น โล่ พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงปูน ความกรุ ณาและเกียรติ พระองค์ จะมิ ได้ ทรงหวงของดี อน
ั ใดไว้เลยจากบุคคล
ผู้ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา บุ คคลที่ วางใจใน
พระองค์ก็เป็นสุข
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พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ทรง
ให้พวกเชลยของยาโคบกลับสู่ สภาพดี 2 พระองค์ ได้ ทรงยกความชัว่ ช้าของประชาชน
ของพระองค์เสีย พระองค์ทรงกลบเกลื่อนบาปทัง้ สิน
้ ของเขา เซลาห์ 3 พระองค์ได้ทรง
นํา พระพิโรธทัง้ สิน
้ ของพระองค์ กลับ พระองค์ ทรงเคยหัน จากความกริวอ
้ ั นร ้อนแรง
ของพระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ ให้ กล ับคื นอ ีก ขอทรงระงับ ความกริว้ จากข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 5 พระองค์
จะ ทรง กริว้ ต่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น นิ ตย์ หรือ พระองค์ จะ ทรง ให้ ความ กริว้ ของ
พระองค์ ดํารงตลอดทุก ชัว่ อายุ หรือ 6 พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายฟื้ นอ
ีก หรือ เพื่อ ประชาชนของพระองค์ จะได้ เปรมปรี ดิ ์ ในพระองค์ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย และขอประทาน
ความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ ปวง
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์

ความมัน
่ ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
ข้า พระองค์ จะได้ ฟัง ความที่ พระเจ้า พระเยโฮวาห์ จะตรัส เพราะพระองค์ จะตรัส
ความสันติ แก่ ประชาชนของพระองค์ และแก่ วสุ
ิ ทธิชนของพระองค์ แต่ อย่าให้เขาทัง้
หลายหัน กลับ ไปสู่ ความโง่อีก 9 แน่ ที เดียวที่ ความรอดของพระองค์ อยู่ ใกล้ คนที ่ เกรง
กลัว พระองค์ เพื่อ สง่า ราศี จะอยู่ ในแผ่น ดิน ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 10 ความเมตตา
และความจริง ได้ พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้ จุ บก ัน และกัน 11 ความจริง
จะงอกขึ้น มาจากแผ่น ดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ 12 เออ
พระ เย โฮ วาห์ จะ ประทาน สิง่ ที่ ดี ๆ และ แผ่น ดิน ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ เกิด ผล
13 ความชอบธรรมจะนํา หน้าพระองค์ และจะตัง
้ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายไว้ในมรรคาแห่ง
รอยพระบาทของพระองค์
8
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ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธิษฐานของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์
ยากจนและขัดสน 2 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้เพราะข้า พระองค์ บริสุทธิ์ โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยผู้ รับ ใช้ 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 เจ้า จิ ตใจข้า พระองค์ ตัง้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 5 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพราะ
พระองค์ ประเสริฐ และทรงพร้อมที่ จะประทานอภัย อุ ดมด้วยความเมตตาต่อ บรรดา
1
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ผู้รอ
้ งทูลพระองค์ 6 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับคําทูลอธิษฐาน
ของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระองค์ 7 ในวันลําบากของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องทูล พระองค์ เพราะพระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ 8 โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในบรรดาพระไม่ มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ และไม่ มี กิจ การใดๆ
เหมือนพระราชกิจ ของพระองค์ 9 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า บรรดาประชาชาติ ที่
พระองค์ ทรงสร้างจะมานมัสการต่อ พระพักตร์พระองค์ และจะเทิดทูน พระนามของ
พระองค์ 10 เพราะ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ และ ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์ พระองค์ แต่ องค์
เดียวทรงเป็น พระเจ้า 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์
แก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะดําเนิ น ในความจริง ของพระองค์ ขอทรงสํารวมใจของ
ข้า พระองค์ ให้ ยําเกรงพระนามของพระองค์ 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ และ ข้า พระองค์ จะ
13
เทิดทูน พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ ทรงมี ต่อ
ข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิง่ นั ก และพระองค์ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจาก
ที่ ลึก ที่สุด ของนรก 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คนหยิง่ ยโสได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ หมู่ คน
ทารุ ณเสาะหาชีวต
ิ ข้าพระองค์ เขามิได้ประดิษฐานพระองค์ไว้ตรงหน้าเขา 15 โอ ข้าแต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า กอปรด้วยพระกรุ ณาและพระเมตตา
ทรงกริว้ ช้า และอุดมด้วยความเมตตา และความจริง 16 โอ ขอทรงหัน มาเมตตาข้า
พระองค์ ขอประทานกําลัง แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และขอทรงช่วยชี วิตบ ุตรชายของ
หญิงคนใช้ของพระองค์ 17 ขอประทานหมายสําคัญแห่งความโปรดปรานของพระองค์
แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ คนที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ จะเห็น และจะได้ อาย ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์และทรงเล้าโลมข้าพระองค์
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1 รากฐานของพระองค์อยูบนภู
่
เขาอันบริสุทธิ์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงรักประตูศิโยนมาก

ยิง่ กว่าบรรดาที่อาศัยของยาโคบ 3 โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญเธอ เซ
ลาห์ 4 ในบรรดาผู้ที่ รู จั
้ กเรา เราระบุ ช่อ
ื ราหับและบาบิโลน ดู เถิด ฟี ลิ สเตีย ไทระ และ
เอธิโอเปีย เขากล่าวกันว่า “ผูนี
้ ้ เกิดที่นั ่น� 5 และเขาจะพูดเรือ
่ งศิโยนว่า “ผูนี
้ ้ และผูน
้ ั ้น
เกิดในเมืองนั ้น� เพราะองค์ผูสู
้ งสุดนั ่นแหละจะสถาปนาเมืองนั ้นไว้ 6 ขณะที่พระเยโฮ
วาห์ทรงจดชนชาติทัง้ หลาย พระองค์จะทรงบันทึกว่า “ผูนี
้ ้ เกิดที่นั ่น� เซลาห์ 7 นั กรอ
้ ง
และนั กเล่นเครือ
่ งดนตรีจะอยูที
่ ่นั่น นํ้าพุทัง้ สิน
้ ของเราอยูใ่ นเธอ

88
คํา อธิษฐานแห่ง ความโศกเศร้า บทเพลงหรือ เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์ ถึง หัว
หน้านั กร้อง ตามทํานองมาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่ งของเฮมาน คนเอสราห์
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ร้อง
ทูล ต่อ พระพักตร์พระองค์ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน 2 ขอคํา อธิษฐานของข้า พระองค์
มาจําเพาะเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คําร้องทูล ของข้า
3
พระองค์ เพราะจิตใจของข้า พระองค์ ลํา บากเต็ มท ี และชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เข้า ใกล้
แดนผู้ตาย 4 เขานั บข้าพระองค์ในบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดน ข้าพระองค์เป็นเหมือน
ชาย ที่ ไม่มี กําลัง 5 เหมือน คน ที่ เขา ทิง้ ไว้ ท่ามกลาง คน ตาย เหมือน คน ถูก ฆ่า ที่นอน
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อยู่ ในหลุม ศพ ผู้ ที่ พระองค์ มิได้ ทรงระลึก ถึ งอ ีก และเขาทัง้ หลายถูก พรากเสีย จาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ 6 พระองค์ ทรงใส่ ข้า พระองค์ ไว้ในส่วนลึก ของปากแดนผู้ ตาย
ในแดนที่มืดและลึก 7 พระพิโรธของพระองค์หนักอยูบ
่ นข้าพระองค์ และพระองค์ทรง
ทับถมข้า พระองค์ ด้วยคลื่น ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เซลาห์ 8 พระองค์ ทรงกัน ผู้ ที่ คุ ้น เคย
กับข้าพระองค์ ให้ออกห่างจากข้าพระองค์ พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ เป็ นที ่น่า
รังเกียจต่อ เขาทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ถู กขัง ข้า พระองค์ จึง ออกไปไม่ ได้ 9 นั ยน์ ตาของ
ข้าพระองค์มัวไปเพราะความทุกข์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ทุก
10
วัน ข้า พระองค์ ชู มือ ขึ้น ต่อ พระองค์ พระองค์ จะทรงกระทํา การมหัศจรรย์ เพื่อ คน
ตายหรือ ชาวแดนผู้ตายจะลุกขึ้นสรรเสริญพระองค์ ได้ หรือ เซลาห์ 11 เขาจะประกาศ
ความเมตตาของพระองค์ ในหลุม ศพหรือ หรือ จะประกาศความสัตย์ สุ จร ิต ในแดน
พินาศหรือ 12 ในความมืด เขาจะรู จ
้ ัก การมหัศจรรย์ ของพระองค์ หรือ ในแผ่น ดิน แห่ง
ความหลงลืม เขาจะรู จ
้ ัก ความชอบธรรมของพระองค์ หรือ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
แต่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ในเวลาเช้าคํา อธิษฐานของข้าพระองค์ จะขึ้น ไปหา
พระองค์ 14 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งจิต วิญญาณข้า พระองค์ ออก
ไปเสีย ไฉนพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย จากข้า พระองค์ 15 ตัง้ แต่ เป็ นอน ุ ชนมา
ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากและพร้อมที่ จะตาย ขณะข้า พระองค์ ทนต่อ ความสยดสยองของ
พระองค์ ข้า พระองค์ มี จิ ตใจไขว้ เขวไป 16 ความพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ กวาด
ไปเหนื อ ข้า พระองค์ สิ ่ง ที่ น่า กลัว จากพระองค์ ตัด ข้า พระองค์ ออกเสีย 17 มัน ล้อมข้า
พระองค์ไว้รอบวันยังคํ่าอย่างนํ้าท่วม มันท่วมข้าพระองค์มิด 18 พระองค์ทรงให้คนรัก
และสหายห่างเหินจากข้าพระองค์ ผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์อยูในความมื
่
ด

89
การสรรเสริญ พระเจ้า เพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิ
ลบทหนึ่ งของเอธาน คนเอสราห์
1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์เป็ นนิ ตย์ ด้วยปากของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ ตลอดทุกชัว่ อายุ 2 ด้วย
ข้าพระองค์ได้กล่าวแล้วว่า “ความเมตตาจะตัง้ อยูเป็
่ นนิ ตย์ พระองค์จะสถาปนาความ
สัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ ที เดียว � 3 “เราได้ กระทํา พันธสัญญากับ ผู้ ที่ ถู
กเลือกของเรา เราได้ ปฏิญาณกับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา 4 ว่า ‘เราจะสถาปนาเชื้อ สาย
ของเจ้า ไว้ เป็น นิ ตย์ และจะสร้างบัล ลั งก ์ ของเจ้า ไว้ ทุ กชั ่วอายุ� ” เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ฟ้าสวรรค์จะสรรเสริญการมหัศจรรย์ของพระองค์ และสรรเสริญความ
สัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ในที่ ประชุม ของบรรดาวิ สุทธิ ชนด้วย 6 เพราะผู้ ใดเล่า ที่ ใน
ฟ้า สวรรค์ จะเปรียบกับ พระเยโฮวาห์ ได้ ในบรรดาลูก หลานของผู้ มี อํานาจผู้ ใดจะเห
มือ นพระเยโฮวาห์ 7 คือ องค์ พระเจ้า ผู้ เป็ นที ่ เกรงกลัว อย่างยิง่ ในสภาของบรรดาวิ
สุทธิ ชน และบรรดาผู้ ที่ อยู่ รอบพระองค์ เกรงขามพระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าจอมโยธา ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่าเทียมพระองค์ ด้วย
ความสัตย์สุจริตของพระองค์ รอบพระองค์ 9 พระองค์ ทรงปกครองการเดือดดาลของ
ทะเล เมื่อ คลื่น สูง ขึ้น พระองค์ ทรงให้ สงบ 10 พระองค์ ทรงทุบ ราหับ เป็น ชิน
้ ๆเหมือนผู้
ถูกฆ่า พระองค์ทรงกระจายศั ตรู ของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิข
์ องพระองค์ 11 ฟ้า
สวรรค์ เป็น ของพระองค์ แผ่ นดิน โลกเป็น ของพระองค์ ด้วย พระองค์ ได้ ทรงตัง้ พิภพ
และบรรดาสิง่ ที่อยูในนั
่
้น 12 ทิศเหนื อและทิศใต้ พระองค์ก็ได้ทรงสร้าง ภูเขาทาโบร์กับ
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ภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ อย่างชื่นบาน 13 พระองค์ มี พระกร
อันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูง 14 ความ
เที่ยงธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความเมตตาและ
ความจริงเดินนําหน้าพระองค์ 15 ชนชาติที่รู จั
้ กโห่รอ
้ งอย่างชื่นบานก็เป็นสุข โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ พวกเขาจะเดินในความสว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์ 16 พวกเขาจะ
ปลาบปลื้มยินดี ในพระนามพระองค์ วันยังคํ่า และได้ รบ
ั การเชิดชู โดยความชอบธรรม
ของพระองค์ 17 เพราะพระองค์ ทรงเป็น สง่า ราศี แห่ งกํา ลัง ของเขาทัง้ หลาย แต่ โดย
ความโปรดปรานของพระองค์ เขาของข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะถูกเชิดชู ขึ้น 18 เพราะผู้
ป้องกัน เราทัง้ หลายเป็น พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ ของเราเป็น องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล
19 ในกาลก่อน พระองค์ ตรัสด ้วยนิ มิ ตแก่ ผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์ และตรัสว ่า “เราได้
ช่วยเหลือชายฉกรรจ์คนหนึ่ ง เราได้เชิดชูคนที่ถูกเลือกคนหนึ่ งเหนื อประชาชน 20 เรา
ได้ พบดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา ด้วยนํ้า มัน บริสุทธิ ์ ของเรา เราได้ เจ ิม เขาไว้ แล้ว 21 เพื่อ
ว่ามือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิ ตย์ และแขนของเราจะเสริมกําลังของเขา 22 ศัตรู จะ
เรียกอะไรจากเขาไม่ได้ บุตรแห่งความชัว่ ร้ายจะกดขีเ่ ขาไม่ได้ 23 เราจะขยีคู
้ ่อริของเขา
ต่อหน้าเขา และตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลง 24 ความสัตย์สุ จริตและความเมตตาของเรา
จะอยู่ กับ เขา และเขาของเขาจะเป็ นที ่ เชิดชู โดยนามของเรา 25 เราจะเอามือ ของเขา
วางไว้บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ําทัง้ หลาย 26 เขาจะร้องต่อเราว่า ‘พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความรอด
ของข้าพระองค์� 27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปี ของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษั ตริย์
แห่งแผ่นดินโลก 28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิ ตย์ และพันธสัญญา
ของเราจะตั ้งม น
ั ่ คงอยู่เพื่อ เขา 29 เราจะสถาปนาเชื้อ สายของเขาไว้เป็น นิ ตย์ ทั ้งบ ัลลั
งก ์ ของเขาให้ ดํารงตราบเท่า กาลของฟ้า สวรรค์ 30 ถ้า ลูก หลานของเขาทิง้ ราชบัญญั
ติ ของเรา และไม่ ดําเนิ น ตามคํา ตัดสิน ของเรา 31 ถ้า เขาทัง้ หลายฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ ของ
เรา และมิได้รักษาบัญญัติของเรา 32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียว
และความชัว่ ช้าของเขาด้วยการเฆี่ยน 33 แต่จะไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา
หรือไม่จริงต่อความสัตย์สุจริตของเรา 34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิก
แพลงถ้อยคําที่ ออกไปจากริมฝีปากของเรา 35 เราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเรา
เด็ดขาดว่า เราจะไม่มุสาต่อดาวิด 36 เชื้อสายของเขาจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ บัลลังก์ของ
เขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ ต่อ หน้า เรา 37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็น นิ ตย์
และเหมือนสักขีพยานอันสัตย์ซ่ ือในท้องฟ้า� เซลาห์ 38 แต่พระองค์ทรงได้เหวย
ี่ งออก
ไปและเกลียดชัง พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่ เจิมไว้ของพระองค์ 39 พระองค์ ได้ ทรง
บอกเลิกพันธสัญญากับผูรั
้ บใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงกระทํามงกุฎของท่านมลทิน
40
โดยเหวีย
่ งลงสู่พื้นดิน พระองค์ได้พังรัว้ ต้นไม้ของท่านทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงให้ที่กําบัง
41
เข้ม แข็ง ของท่านปรักห ัก พัง ลง คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปก็ ปล้น ท่าน ท่า นก็เป็ นที ่ นินทา
ของเพื่อนบ้าน 42 พระองค์ ทรงยกย่องมือขวาของคู่ อริของท่าน พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของท่านเปรมปรีดิ์ 43 จริงที เดียว พระองค์ทรงหันคมดาบของท่าน และ
พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ให้ท่านตั ้งม ั น
่ อยู่ ในสงคราม 44 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้สง่า
ของท่านเสื่อมสูญไป และทรงเหวีย
่ งบัลลังก์ของท่านลงสู่พื้นดิน 45 พระองค์ทรงตัดวั
นวัยหนุ่มของท่านให้สัน
้ และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เซลาห์
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้าต่อดาวิด
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ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะซ่อนองค์ อยู่ นานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระพิโรธ
ของพระองค์ จะไหม้ อยู่ นานเท่าใด 47 ขอทรงระลึ กว่า ช่วงชีวต
ิ ของข้า พระองค์ สัน
้ แค่
48
ไหน ไฉนพระองค์ ทรงเนรมิตสร้างบรรดามนุษย์มาอย่างเปล่าประโยชน์ มนุษย์คน
ใดมีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องเห็นความตาย เขาจะช่วยจิตวิญญาณของตนให้พ้นจากมือ
ของแดนผู้ ตายได้ หรือ เซลาห์ 49 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความเมตตาในกาลก่อน
ของพระองค์ อยู่ ที่ไหน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อ ดาวิด โดยความจริง ของพระองค์
50 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ขอทรงระลึก ว่า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถู กด ่า อย่างไร และ
ข้า พระองค์ รบ
ั ความสบประมาทของบรรดาชนชาติ ที่ มี อํานาจใหญ่ โตไว้ในอกของข้า
พระองค์อย่างไร 51 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ นั ่นแหละศั ตรู ของพระองค์ได้เย้ยหยัน นั ่น
แหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์ 52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็นนิ ตย์
เอเมนและเอเมน
46
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เล่ มท ี่ สี ่ ซ่ึง เปรียบกับ หนั ง สื อก ัน ดารวิถี เก ี่ย วกับ อิสราเอลและชนชาติ นั ้น โมเสส
กล่าว ถึง พระ สัญญา และ การ ทําโทษ ของ พระเจ้า คํา อธิษฐาน ของ โมเสส คน ของ
พระเจ้า
1 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระองค์ ทรงเป็ นที ่ อาศัย ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลายตลอด
2
ทุก ชัว่ อายุ ก่อนที่ ภู เขาทัง้ หลายเกิด ขึ้น มา ก่อนที่ พระองค์ ทรงให้ กําเนิ ด แผ่น ดิน
โลกและพิ ภพ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาลถึง นิ รัน ดร์กาล 3 พระองค์
ทรงให้มนุษย์กลับไปสู่ ความพินาศ และตรัสว่า “บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์เอ๋ย จงกลับ
เถิด� 4 เพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ ซ่ึงผ่านไปแล้ว หรือ
เหมือนยามเดียวในเวลากลางคืน 5 พระองค์ ทรงกวาดมนุษย์ไปเสียอย่างนํ้าท่วม เขา
เป็น เหมือนการนอนหลับ 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 เดือดร้อนเพราะพระพิโรธ
ของพระองค์ 8 พระองค์ ทรงตัง้ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไว้ ต่อ พระพักตร์พระองค์
ทรงตัง้ บาปลับๆของข้า พระองค์ ไว้ในความสว่างแห่ง พระพักตร์ของพระองค์ 9 วัน ทัง้
ปวงของข้าพระองค์ทัง้ หลายสิน
้ ไปใต้พระพิโรธของพระองค์ กําหนดปี ของข้าพระองค์
สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจ
ความสัน
้ แห่งชีวต
ิ
กําหนด ปี ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย คือ เจ็ด สิบ หรือ ถ้า เป็น เหตุ จาก มี กําลั งก ็ ถึง
แปดสิบ แต่ ช่วงชี ว ิตน ั ้นม ี แต่ งานและความโศกเศร้า ไม่ ช้า ก็ สูญ ไปและข้า พระองค์
ทัง้ หลายก็ จากไป 11 ผู้ ใดจะทราบถึง ฤทธิ์ความกริว้ ของพระองค์ และพระพิโรธของ
พระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ 12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะตัง้ จิต ตัง้ ใจได้ สติ ปัญญา 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรง หัน มา เถิด พระเจ้า ข้า หรือ ยั งอ ี กนาน เท่าใด ขอ ทรง มี ความ สงสาร บรรดา ผู้ รับ
ใช้ ของพระองค์ 14 โอ ขอทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอิม
่ ในเวลาเช้า ด้วยความเมตตา
ของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะได้ เปรมปรีดิ ์ และยินดี ตลอดวัน เวลาของข้า
พระองค์ 15 ขอทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยินดี ให้ มากวัน เท่า กั บท ี่ พระองค์ ได้ ทรงให้
ข้าพระองค์ ทุกข์ยากนั ้น และให้มากปี เท่ ากั บที่ข้าพระองค์ ได้ ประสบการร้าย 16 ขอให้
พระราชกิจ ของพระองค์ ปรากฏแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และให้ สง่า ราศี ของพระองค์
17
ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา ขอความงามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
10
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อยูเหนื
่
อข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนื อข้าพระองค์
พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
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สภาพอันมีสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า
ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ณ ที่ กําบัง ของ องค์ ผู้ สูงสุด จะ อยู่ ใน ร่ม เงา ของ ผู้ทรง มหิทธิ ฤทธิ์
2 ข้าพเจ้า จะกล่าวถึง พระเยโฮวาห์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ และ
ป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจ�
1

ความปลอดภัยของคนที่รก
ั พระเจ้า

3 เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่าง

ร้ายแรงนั ้น 4 พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะวางใจอยูใต้
่ ปี
กของพระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้ ของท่าน

การยกย่องคนที่รก
ั พระเจ้า
ท่านจะไม่ กล ัว ความสยดสยองในกลางคืน หรือ กลัว ลูก ธนู ที่ ปลิว ไปในกลางวัน
6 หรือโรคภัย ที่ ไล่ มาในความมืด หรือ ความพินาศที่ เก ิด ความหายนะในเที่ยงวัน 7 พัน
คนจะล้มอยู่ที่ ข้างๆท่าน หมื่นคนที่ มือขวาของท่าน แต่ ภัยนั ้นจะไม่มาใกล้ ท่าน 8 ท่าน
จะมองดูด้วยตาเท่านั ้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชัว่ 9 เพราะท่านได้กระทําให้พระ
เยโฮวาห์ผูเป็
้ นทีลี
่ ้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผูสู
้ งสุด เป็นทีอยู
่ ของท่
่
าน 10 ไม่มการร้
ี
ายใดๆ
11
จะตกมาบนท่าน ไม่มี ภัย มาใกล้ ที่ อาศัย ของท่าน เพราะพระองค์ จะรับสัง่ เหล่า ทูต
สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทัง้ ปวงของท่าน 12 เขาทัง้
หลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน 13 ท่านจะเหยียบ
สิงโตและงูพิษ ท่านจะยํ่าสิงโตหนุ่มและมังกร 14 เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก
เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น เราจะตัง้ เขาไว้ในที่สูง เพราะเขารู จ
้ ักนามของเรา 15 เขาจะร้อง
ทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลําบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้
เกียรติเขา 16 เราจะให้เขาอิม
ิ ยืนยาว และสําแดงความรอดของเราแก่เขา
่ ใจด้วยชีวต
5
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การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือบทเพลงสําหรับวันสะบาโต
เป็นการดี ที่ จะโมทนาพระคุณ พระเยโฮวาห์ โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ สูงสุด ที่ จะร้องเพลง
สรรเสริญ พระนามของพระองค์ 2 ที่ จะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า
และความสัตย์สุจริตของพระองค์ ในกลางคืน 3 เป็นเสียงก้องไปด้วยพิณสิบสายและ
พิณ ใหญ่ และด้วยเสียงพิณ เขาคู่ 4 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงกระทํา ให้
ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์จะฉลองชัยชนะเนื่ องในพระ
หัตถกิจ ของพระองค์ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ ของพระองค์ ใหญ่ หลวงนั ก
พระดําริของพระองค์สุดลึกลํ้า 6 คนเขลาจะทราบไม่ได้ คนโฉดเข้าใจเรือ
่ งนี้ ไม่ได้ 7 ว่า
ถึง แม้ คนชัว่ จะงอกขึ้น อย่างหญ้า และคนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงเจริญ ขึ้น เขาทัง้
หลายจะถูกทําลายเป็นนิ ตย์ 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงอยูบ
่ นที่สูงเป็นนิ ตย์
9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะดูเถิด ศัตรู ของพระองค์ เพราะดูเถิด ศัตรู ของพระองค์
จะพินาศ คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงจะต้องกระจัดกระจายไป 10 แต่ พระองค์ ทรง
เชิดชู เขาของข้าพระองค์ อย่างกับเขาม้ายูนิคอน ข้าพระองค์ จะถูกเจิ มด้วยนํ้ามันใหม่
11 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ จะเห็น ความปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ พวกศั ตรู ของข้า
1
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พระองค์นั้นสําเร็จ หูของข้าพระองค์จะได้ยน
ิ ถึงความปรารถนาของข้าพระองค์ต่อคน
ชัวท
ี่ กขึ้นสู้ข้าพระองค์นั้นสําเร็จ 12 คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอย่างต้นอน
ิ ทผลัม เขาจะ
่ ลุ
13
เจริญ ขึ้น อย่างต้นสนสี ดาร์ในเลบานอน คนที ่ ถู กปลูก ไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์จะเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทัง้ หลาย 14 เขาแก่แล้วก็ยังเกิดผล เขา
จะมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ 15 เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยงธรรม พระองค์
ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอธรรม
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ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง พระองค์ ทรงสวมความยิง่ ใหญ่ พระเยโฮวาห์ ทรง
สวมกําลัง พระองค์ ทรงเอาพระกําลัง คาดพระองค์ โลกได้ สถาปนาไว้ แล้ว มัน จะไม่
หวัน
่ ไหว 2 พระที่นั่ง ของพระองค์ ได้ สถาปนาไว้ แล ้ว ตัง้ แต่ กาลดึกดําบรรพ์ พระองค์
ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาล 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กระแสนํ้า ได้ คะนอง กระแสนํ้า
คะนองเสียง กระแสนํ้าคะนองเสียงกึกก้อง 4 พระเยโฮวาห์บนที่สูงนั ้นทรงมหิทธิฤทธิ์
ยิง่ กว่า เสียงของนํ้า มากหลาย ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ยิง่ กว่า คลื่น ทะเล 5 บรรดาพระโอวาท
ของพระองค์แน่ นอนที เดียว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความบริสุทธิเหมาะกั
บพระนิ เวศ
์
ของพระองค์เป็นนิ ตย์
1
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การขอร้องเรือ
่ งการปกครองอย่างกดขีแ
่ ละการขาดความเคารพ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้าแห่งการแก้แค้น โอ ข้าแต่พระเจ้า เจ้าแห่งการ
แก้ แค้น ขอทรงสําแดงพระองค์ 2 ข้า แต่ ผู้ พิพากษาโลก ขอทรงลุก ขึ้น ให้คนโอหัง ได้
รับผลสนองอันสมกับเขา 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชัว่ จะนานเท่าใด คนชัว่ จะลิงโลดอยู่
นานเท่าใด 4 เขาจะพล่ามและพู ดอย ่างจองหองนานเท่าใด คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้
ปวงจะโอ้อวดนานเท่าใด 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เขาทุบ ประชาชนของพระองค์ เป็น
ชิน
้ ๆ และทํามรดกของพระองค์ ให้ทุกข์ยาก 6 เขาสังหารแม่ม่ายและคนต่างด้าว และ
กระทําฆาตกรรมลูกกําพร้าพ่อ 7 และเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะไม่แลเห็น พระเจ้า
ของยาโคบจะไม่หยัง่ รู �
้ 8 คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทัง้ หลาย
เมื่อไรเจ้า จึง จะฉลาด 9 พระองค์ ผู้ ทรงปลู กห ู พระองค์ จะไม่ ทรงได้ยน
ิ หรือ พระองค์
ผู้ ทรงปั้ นตา พระองค์ จะไม่ ทรงเห็น หรือ 10 พระองค์ ผู้ ทรงตี สอนบรรดาประชาชาติ
พระองค์ จะไม่ ทรงขนาบหรือ พระองค์ ผู้ ทรงสอนความรู ให้
้ มนุษย์ พระองค์ จะไม่ ทรง
ทราบหรือ 11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์วา่ เป็นเพียงแต่ไร้สาระ
1 โอ

พระพรแห่งความทุกข์ยาก
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คนที ่ พระองค์ ทรงตี สอนนั ้ นก ็ เป็นสุข คือ คนที่ พระองค์
ทรงสอนด้วยพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 13 เพื่อ จะให้ เขาพัก จากวัน ลําบากจนกว่า
จะ ขุด บ่อ ไว้ ให้ คน ชัว่ 14 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ จะ ไม่ ทอด ทิง้ ประชาชน ของ พระองค์
พระองค์ จะไม่ ทรงสละมรดกของพระองค์ 15 เพราะความยุ ติ ธรรมจะกลับไปหาความ
ชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป 16 ผู้ ใดจะลุก ขึ้น ต่อ ต้านคน
กระทําความชัว่ แทนข้าพเจ้า ผู้ใดจะยืนต่อสู้คนกระทําความชัว่ ช้าแทนข้าพเจ้า 17 ถ้า
พระเยโฮวาห์มิใช่ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัด
18 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ คิด ว่า “เท ้า ของข้า พลาด� โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของ
12
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พระองค์ ยด
ึ ข้า พระองค์ ไว้ 19 เมื่อ ความกังวลในใจของข้า พระองค์ มี มาก การเล้าโลม
ของ พระองค์ ก็ หน ุน จิตใจ ของ ข้า พระองค์ ให้ ชื่นบาน 20 บัลลังก์ แห่ ง ความ ชัว่ ช้า จะ
ร่วมมิตรกับ พระองค์ ได้ หรือ คือ ผู้ ที่ ใช้ กฎหมายประกอบการชัว่ ร้าย 21 เขาทัง้ หลาย
ผูก มิตรกัน ต่อสู้ ชี วิต ของคนชอบธรรม และปรับ โทษโลหิต ที่ ไร้ความผิด 22 แต่ พระเย
โฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ ลี้
ภัย ของข้าพเจ้า 23 พระองค์ จะทรงนํา ความชัว่ ช้า ของเขาเองมาเหนื อ เขา และจะทรง
ตัด เขาเหล่า นั ้น ออกเสีย เพราะความชัว่ ร้ายของเขาเอง ใช่ แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย
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มาเถิด ให้เราทัง้ หลายร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้เรากระทําเสียงชื่นบาน
ถวายศิลาแห่งความรอดของพวกเรา 2 ให้เราทัง้ หลายเข้ามาอยูเ่ ฉพาะเบื้องพระพักตร์
พระองค์ ด้วยโมทนา ให้เรากระทํา เสียงชื่นบานถวายพระองค์ ด้วยบทเพลงสดุ ดี 3 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ และทรงเป็นกษั ตริย์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ พระทัง้
หลาย 4 ที่ ลึก ของ แผ่น ดิน โลก อยู่ ใน พระหัตถ์ ของ พระองค์ ที่ สูง ของ ภูเขา เป็น ของ
พระองค์ ด้วย 5 ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ ของ
พระองค์ทรงปั้ นแผ่นดินแห้ง 6 โอ มาเถิด ให้เรานมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลง
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงสร้างพวกเรา 7 เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของ
เรา และเราเป็น ประชาชนแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ และเป็น แกะแห่ง พระหัตถ์ ของ
พระองค์ วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 8 อย่าให้จิตใจของท่าน
แข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวันที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า พิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิ จการของเรา
10 เราจึงเคืองคนชัว
่ อายุนั้นอยู่สี่สิบปี และว่า “เขาเป็นชนชาติที่ มีใจมักหลงผิด เขาไม่
รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 เพราะฉะนั ้น เราจึง ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า
“เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา�
1 โอ
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โอ จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ 2 จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสริญ พระนามของพระองค์ จง
ประกาศความรอดของพระองค์ ทุ กๆวัน 3 จงเล่า ถึง สง่า ราศี ของพระองค์ ท่ามกลาง
บรรดา ประชาชาติ ถึง การ มหัศจรรย์ ของ พระองค์ ท่ามกลาง บรรดา ชนชาติ ทัง้ หลาย
4 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิง
่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่ พระองค์ทรงเป็
นที ่เกรงกลัวเหนื อพระทัง้ ปวง 5 เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นรูปเคารพ
แต่พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 6 เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์ กําลังและความงามอยูใ่ นสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ 7 โอ ตระกูลของชนชาติ
ทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่า ราศี และกําลัง แด่ พระเยโฮวาห์
8 จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนํา เครือ
่ งบูชา
9
และมายัง บริเวณพระนิ เวศของพระองค์ โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ ง
ประดับ แห่ง ความบริ สุทธิ ์ ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ เบื้องพระพักตร์ พระองค์
้ เอ๋ย จงตัว สัน
10 จงพูด ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ วา
่ พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง เออ พิภพจะ
1
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ถูก สถาปนาเพื่ อม ัน จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย พระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วย
ความชอบธรรม 11 จงให้ฟ้าสวรรค์เปรมปรีดิ์ และแผ่นดินโลกยินดี ให้ทะเลคํารน กับ
สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในนั ้น 12 ให้ ทุ ่ง นาเริง โลด กับ สิง่ ทุก อย่างที่ อยู่ ในนั ้น แล ้ว ต้นไม้ ทัง้ สิน
้
13
ของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา
ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม
และชนชาติทัง้ หลายด้วยความจริงของพระองค์
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พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง จงให้แผ่ นดิน โลกเปรมปรีดิ ์ ให้เกาะเล็กๆมากมาย
นั ้น ยินดี 2 เมฆและความมืด ทึ บอย ู่ รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุ ติ ธรรม
เป็น รากฐานแห่ งบ ัลลั งก ์ ของพระองค์ 3 ไฟลุก อยู่ ข้างหน้า พระองค์ และไหม้ ปฏิปักษ์
ของพระองค์รอบข้างเสีย 4 ฟ้าแลบของพระองค์กระทําให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็น
แล้วสัน
่ สะท้าน 5 ภูเขาละลายอย่างขี้ผ้ง
ึ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระ
พักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 6 ฟ้า สวรรค์ ป่าวร้องความชอบธรรม
ของพระองค์ และชนชาติทัง้ หลายเห็นสง่าราศีของพระองค์ 7 ให้ผู้ปรนนิ บัติรู ปเคารพ
สลัก ทัง้ สิน
้ ได้ อาย คือ ผู้ ที่ อวดในรู ป เคารพของเขา ให้ พระทัง้ สิน
้ กราบลงต่อ พระองค์
8 ศิ โยนได้ยน
ิ และยินดี และธิดาทัง้ ปวงของยู ดาห์ เปรมปรีดิ ์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
เพราะคําพิพากษาของพระองค์ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์สูงสุดเหนื อแผ่น
ดิน โลกทัง้ สิน
้ พระองค์ ทรงสูง เด่น กว่า พระทัง้ ปวงอย่างยิง่ 10 ท่านผู้ ที่ รัก พระเยโฮ
วาห์ ก็จงเกลียดชังความชัว่ พระองค์ทรงอารักขาชีวต
ิ วิสุทธิชนของพระองค์ พระองค์
11
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากมือของคนชัว่
ความสว่างแจ้งขึ้นแก่คนชอบธรรม และความ
ชื่นบานมีข้น
ึ แก่คนใจเที่ยงธรรม 12 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์
และถวายโมทนาเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์
1
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โอ จง ร้อง เพลง บท ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ
มหัศจรรย์ พระหัตถ์ ขวาและพระกรบริสุทธิ์ ของพระองค์ ได้ นํา ความมี ชย
ั มา 2 พระเย
โฮวาห์ทรงกระทําให้ความรอดของพระองค์เป็นที่ รูจ
้ ัก พระองค์ทรงสําแดงความชอบ
ธรรมของพระองค์ อย่างเปิด เผยท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ 3 พระองค์
ทรงระลึกถึงความเมตตาและความจริงของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล ที่สุดปลาย
แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ ได้ เห ็น ความ รอด ของ พระเจ้า ของ เรา 4 ชาว โลก ทัง้ สิน
้ เอ๋ย จง
เปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เปล ่ง เป็น เสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลง
สรรเสริญ 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเยโฮวาห์ ด้วยพิณ เขาคู่ ด้วยพิณ เขาคู่
คลอด้วยเสียงเพลงสดุดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็กจงกระทํา
เสียงชื่นบานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือพระมหากษั ตริย์ 7 ให้ทะเลคํารนกับสิง่ ทัง้
ปวงที่อยูในทะเลนั
่
้น พิภพและบรรดาผูอ
้ าศัยอยูใ่ นนั ้น 8 ให้กระแสนํ้าตบมือของมัน ให้
9
บรรดาเนิ นเขาปี ติ ยินดี ด้วยกัน เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติ
ทัง้ หลายด้วยความเที่ยงตรง
1
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การนมัสการในศิโยน

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

ให้ชนชาติทัง้ หลายตัวสัน
่ พระองค์ผู้ประทับระหว่าง
2
พวกเครู บ ให้ แผ่ นดิน โลกหวัน
่ ไหว พระเยโฮวาห์ ใหญ่ ยิง่ อยู่ ในศิ โยน พระองค์ สูง
เด่น อยู่ เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ ปวง 3 ให้ เขาสรรเสริญ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ และน่า คร้าม
กลัว ของพระองค์ เพราะพระนามนั ้น บริสุทธิ์ 4 ฤทธานุ ภาพของกษั ตริย์ ทรงรัก ความ
ยุ ติ ธรรม พระองค์ ทรงสถาปนาความเที่ยงตรง พระองค์ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ 5 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และ
นมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์บริสุทธิ์ 6 โมเสสและอาโรนอ
ยู่ ในพวกปุโรหิต ของพระองค์ ซามู เอลอยู่ ในพวกที่ ทูล ออกพระนามของพระองค์ ด้วย
พวกท่านร้องทูลพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั ้น 7 พระองค์ตรัสกับท
่านที่ ในเสาเมฆ ท่านทัง้ ปวงได้รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และกฎที่ พระองค์
ประทานแก่ ท่าน 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์
ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ ยกโทษท่านเหล่า นั ้น แต่ ทรงเป็น ผู้
สนองการกระทําผิดของท่านเหล่านั ้น 9 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
และนมัสการที่ ภู เขาอัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราบริ
สุทธิ์

100
จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า
จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ 2 จงปรนนิ บัติพระ
เยโฮวาห์ด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง 3 จงรู เ้ ถิดว่า พระเย
โฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า คือ พระองค์ เองที่ ทรงสร้างเราทัง้ หลาย เราไม่ ได้ สร้างตัว เอง
ขึ้น เราเป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 4 จงเข้า ประตู
ของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ
จงถวายโมทนาขอบพระคุณ พระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระนามของพระองค์ 5 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และความจริง
ของพระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ
1 ชาวโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย

101
ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ เพลงสดุดีของดาวิด
ข้า พระองค์ จะร้องเพลงเรือ
่ งความเมตตาและความยุ ติ ธรรม โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงถวายพระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะประพฤติ อย่างเฉลียว
ฉลาดตามมรรคาที่ดีรอบคอบ โอ เมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะ ดําเนิ น ด้วย ใจ ซื่ อสัตย์ ภายใน เรือน ของ ข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะ ไม่ ตัง้ สิง่ ใดๆ
ที่ ชว
ั ่ ช้า ไว้ ต่อ หน้า ต่อตาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ เกล ีย ดกิ จการของผู้ ที่ ไม่ ซื่อตรง
กิจการนั ้น จะไม่ ติ ดอย ู่ กับ ข้า พระองค์ 4 ข้า พระองค์ จะอยู่ หา่ งไกลจากคนใจดื้อ รัน
้ ข้า
พระองค์จะไม่รว่ มรู ค
้ นชัว่ ร้ายเลย 5 บุคคลใดก็ตามใส่รา้ ยเพื่อนบ้านของเขาอย่างลับๆ
ข้า พระองค์ จะขจัด เขาออกเสีย คนที ่ มี ตายโสและใจที่ จองหองข้า พระองค์ จะไม่ ยอม
ทนด้วย 6 นั ยน์ ตาข้าพระองค์จะมองหาคนที่ซ่ ือตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับ
ข้าพระองค์ ผูใดดํ
้
าเนิ นในทางที่ดีรอบคอบ ผูนั
้ ้นจะปรนนิ บติ
ั ข้าพระองค์ 7 ผูที
้ ่ประพฤติ
1
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หลอกลวงจะไม่ ได้ อาศัย อยู่ ในเรือนของข้า พระองค์ คนใดที่ พู ดเท็จ จะไม่ ยงั ่ ยืน อยู่ ต่อ
สายตาของข้า พระองค์ 8 ข้า พระองค์ จะทํา ลายคนชั ่วท งั ้ สิน
้ ในแผ่น ดิน เสีย แต่ เนิ่ นๆ
เพื่อ ว่า ข้า พระองค์ จะได้ ตัด บรรดาผู้ กระทํา ชัว่ ออกเสีย ให้ หมดจากนครของพระเยโฮ
วาห์

102
การ ขอร้อง อย่าง ทุกข์ ใจ คํา อธิษฐาน ของ ผู้ ถู ก ข่ม ใจ เมื่อ เขา อ่อน ระอา ใจ และ
ระบายความนั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอเสียงร้องของข้า
พระองค์มาถึงพระองค์ 2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ในวัน
ทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์
โดยเร็ว ในวันที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ 3 เพราะวัน ของข้า พระองค์ สิ ้น ไปอย่าง
ควัน และกระดูก ของข้า พระองค์ ไหม้ อย่างเตาไฟ 4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ถู กนาบและ
เหีย
่ วไปเหมือนหญ้า ข้า พระองค์ จึง ลืม รับ ประทานอาหารของข้า พระองค์ 5 เหตุ ด้วย
เสียงร้องครางของข้าพระองค์ กระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้ อของข้าพระองค์ 6 ข้า
พระองค์ เป็น เหมือนนกกระทุง ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ดุ จนกเค้า แมวแห่งทะเลทราย 7 ข้า
พระองค์ เฝ้า อยู่ ข้า พระองค์ เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน 8 ศัตรู ของ
ข้า พระองค์ เยาะหยัน ข้า พระองค์ วัน ยัง คํ่า ผู้ ที่ คลัง่ ใส่ ข้า พระองค์ ปฏิญาณตัว ต่อ ต้าน
ข้า พระองค์ 9 เพราะข้า พระองค์ กิน ขี้ เถ้า ต่างอาหาร และเจือ นํ้าตาเข้า กับ เครือ
่ งดื่ม
10 เหตุ ด้วยความพิโรธและความกริว
้ ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงชู ข้า พระองค์
ขึ้น และโยนข้า พระองค์ ทิง้ ไปเสีย 11 วัน เวลาของข้า พระองค์ เหมือนเงาเวลาเย็น ข้า
พระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า
จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้ หลายของพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่ พระองค์ จะ ทรง ประ ทั บอย ู่ เป็น นิ ตย์ การ ระลึก ถึง
พระองค์ ดํารง อยู่ ทุ กชั ่ วอา ยุ 13 พระองค์ จะ ทรง ลุก ขึ้น เมตตา ศิ โยน เพราะ ถึง เวลา
ที่ จะ ทรง พระ กรุ ณา เธอ เออ เวลา กําหนด มา ถึง แล้ว 14 เพราะ ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์
รัก ซาก ก้อน หิน ของ เธอ นั ก และ สงสาร ผงคลี ของ เธอ 15 บรรดา ประชาชาติ จะ กลัว
พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ และ บร รดากษั ตริ ย์ ของ แผ่น ดิน โลก กลัว สง่า ราศี ของ
พระองค์ 16 เพราะเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิโยนนั ้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วย
สง่า ราศี ของพระองค์ 17 พระองค์ จะสนพระทัย ในคํา อธิษฐานของคนสิน
้ เนื้ อ ประดา
ตัว และจะไม่ ทรงดู หมิน
่ งนี้ ไว้ให้ชัว่ อายุ ที่ จะมี มา
่ คํา อธิษฐานของเขา 18 จงบันทึก เรือ
เพื่อประชาชนที่ ยงั จะทรงสร้างมานั ้นจะได้ สรรเสริญพระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรลงมาจากที่ สู งอ ัน บริ สุทธิ ์ ของพระองค์ จากฟ้า สวรรค์ พระเยโฮวาห์
ทอดพระเนตรแผ่น ดิน โลก 20 เพื่อ ทรงสดับ เสียงร้องครางของเชลย เพื่อ ทรงปล่อย
คนที่ ต้องถึง ตายให้ เป็น อิสระ 21 เพื่อ จะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ ในศิ โยน
และกล่าวสรรเสริญพระองค์ในเยรู ซาเล็ม 22 ขณะเมื่อชนชาติทัง้ หลายรวบรวมกัน ทัง้
บรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ 23 พระองค์ทรงหักกําลังของข้าพเจ้า
กลางทาง พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพเจ้าสัน
้ เข้า 24 ข้าพเจ้าว่า “โอ ข้าแต่
พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ ไปเสีย ในครึง่ กลางวัน เวลาของข้า
พระองค์ พระองค์ ผู้ ปี เดือนดํารงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ� 25 เมื่อ เดิม พระองค์ ทรงวาง
รากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ 26 สิ่งเหล่านี้ จะ
12
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พินาศไป แต่ พระองค์ จะทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จะเก่า ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม
พระองค์ จะทรงเปลี่ยนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุ จเสื้อ คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก ็ จะเปลี่ยนแปลงไป
27 แต่ พระองค์ ยังทรงเป็ นอย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์ จะไม่สิน
้ สุด 28 ลูกหลาน
ของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่มัน
่ คง และเชื้อสายของเขาจะได้รบ
ั การสถาปนา
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
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1 โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และทัง
้ สินที
่ ภายในข้
่
า จง
้ อยู

ถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ 2 โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 ผู้ทรงอภัย
ความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ ทรงรักษาโรคทัง้ สิน
้ ของท่าน 4 ผู้ ทรงไถ่ ชี วิต ของท่าน
มาจากปากแดนผู้ ตาย ผู้ ทรงสวมความเมตตาและพระกรุ ณาเป็น มงกุฎ ให้ ท่าน 5 ผู้
ทรงให้ ปากท่า นอิ่ มด ้วยของดี วัย หนุ่ม ของท่านจึง กลับ คืน มาใหม่ อย่างวัย นกอินทรี
6 พระเยโฮวาห์ ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุ ติ ธรรมให้ แก่ บรรดาผู้ ที่ ถู กบ ีบ
บังคับ 7 พระองค์ ทรงสําแดงวิธี การของพระองค์ แก่ โมเสส พระราชกิจ ของพระองค์
แก่ ประชาชนอิสราเอล 8 พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาและมี พระคุณ ทรงกริว้ ช้า และ
อุดม ด้วย ความ เมตตา 9 พระองค์ จะ ไม่ ทรง ปรักปรํา เสมอ หรือ ทรง กริว้ อยู่ เป็น นิ ตย์
10 พระองค์มิได้ทรงกระทําต่อเราตามเรือ
่ งบาปของเรา หรือทรงสนองตามความชัว่ ช้า
ของเรา 11 เพราะว่าฟ้าสวรรค์ สูงเหนื อแผ่นดินเท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต่
อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิง่ เท่านั ้น 12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
พระองค์ ทรงปลดการละเมิด ของเราจากเราไปไกลเท่านั ้น 13 บิ ดาสงสารบุตรของตน
ฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนที่ ยาํ เกรงพระองค์ ฉั นนั ้น 14 เพราะพระองค์
ทรงทราบโครงร่างของเรา พระองค์ ทรงระลึก ว่า เราเป็น แต่ ผงคลี 15 ส่วนมนุษย์ นั ้น
วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา 16 เพราะลมพัดผ่าน
มัน ไป มั นก ็ สูญ เสีย และสถานที่ ของมัน ไม่ รู จั
้ ก มั นอ ีก 17 แต่ ความเมตตาของพระเย
โฮวาห์นั้นดํารงอยู่ตัง้ แต่นิ รน
ั ดร์กาลถึงนิ รน
ั ดร์กาลต่อผู้ที่ยําเกรงพระองค์ และความ
ชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน 18 ต่อบรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์
และระลึก อยู่ ที่ จะกระทํา ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนา
บัล ลั งก ์ ของพระองค์ ไว้ ในฟ้า สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ครองทุก สิง่ อยู่
20 ข้า แต่ ท่านทัง
้ หลาย ผู้ เป็น ทูต สวรรค์ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮ
วาห์ ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้กระทําตามพระบัญชาของพระองค์ และเชื่อฟังเสียงพระ
วจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
คือบรรดาผูรั
้ บใช้ที่กระทําตามพระทัยพระองค์ 22 พระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ในทุก
สถานที่ ที่ พระองค์ ทรงครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ จิ ตใจของ
ข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
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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 ด้วยแสงสว่างดุ จด ัง ฉลองพระองค์ ผู้ ทรงขึง ฟ้า
สวรรค์ออกดังขึงม่าน 3 ผู้ทรงวางคานของที่ ประทับอันสูงของพระองค์ ไว้ในนํ้า ผู้ทรง
ใช้ เมฆเป็น ราชรถ ผู้ ทรงดําเนิ น ไปบนปีก ของลม 4 ผู้ ทรงบันดาลพวกทูต สวรรค์ ของ
พระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณ และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง
5 ผูทรงวางรากฐานของแผ่
้
นดินโลก เพื่อมให้
ิ มันหวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์ 6 พระองค์ทรงคลุม
มันไว้ด้วยนํ้าลึกอย่างกับเครือ
่ งนุ่งห่ม นํ้าอยู่เหนื อภูเขา 7 เมื่อพระองค์ทรงขนาบ นํ้านั ้
นกหนี
็ ไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์ มันกว
็ งิ่ ไป 8 นํ้านั ้นขึ้นไปยังภูเขา แล้วไหล
ลงไปยังหุบเขา ไปยังที่ ซ่ึงพระองค์ ทรงกําหนดไว้ให้นํ้านั ้น 9 พระองค์ ทรงวางขอบเขต
มิให้มันข้าม เพื่อมิให้มันคลุมแผ่นดินโลกอีก 10 พระองค์ทรงกระทําให้นํ้าพุพลุ่งขึ้นมา
ในหุบเขา นํ้า นั ้ นก ็ ไหลไประหว่างเขา 11 ให้บรรดาสัตว์ป่า ได้ ด่ ืม และให้ลาป่า ดับ ความ
กระหายของมัน 12 ที่ริมน้าํ นั ้น นกในอากาศจึงได้มีที่อาศัย มันร้องอยู่ท่ามกลางกิง่ ไม้
13 พระองค์ทรงรดภูเขาจากที่ประทับอันสู งของพระองค์ แผ่นดินโลกก็อมด
ิ่ ้วยผลพระ
ราชกิจของพระองค์ 14 พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง และผักให้มนุษย์ได้
ดูแล เพื่อเขาจะทําให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน 15 และนํ้าองุน
่ ซึ่งให้ใจมนุษย์ยินดี นํ้ามัน
เพื่อทําให้หน้าของเขาทอแสง และขนมปังซึ่งเสริมกําลังใจมนุษย์ 16 บรรดาต้นไม้ของ
พระเยโฮวาห์ได้อิม
่ หนํา คือต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ 17 นก
สร้างรัง ของมัน อยู่ ในนั ้น ส่วนนกกระสาดํา นั ้น ต้นสนสามใบเป็น บ้านของมัน 18 ภู
เขาสูง นั ้น เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเลียงผา หินเป็น ของตัว กระจงผา 19 พระองค์ ทรงจัด ตัง้ ดวง
จันทร์ให้กําหนดฤดู ดวงอาทิตย์ รู จั
้ ก เวลาตกของมัน 20 พระองค์ ทรงให้เก ิด ความมืด
และเป็นกลางคืน เป็ นที ่ ซ่ึง บรรดาสัตว์ ของป่า ไม้ คลานออกมา 21 สิ งโตหนุ่ม คําราม
หาเหยื่อ ของมัน และแสวงหาอาหารของมัน จากพระเจ้า 22 เมื่อ ดวงอาทิต ย์ข้ึ นม ั นก ็
รวบรวมกันและไปนอนอยู่ในที่ของมัน 23 มนุษย์ก็ออกไปทํางานของเขา ไปทําภารกิจ
ของเขาจนเวลาเย็น 24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆ
พระองค์ ทรงสร้างการงานนั ้น ทัง้ สิน
้ ด้วยพระปัญญา แผ่ นดิน โลกเต็ม ไปด้วยทรัพย์
25
สมบัติ ของพระองค์ ทะเลอยู่ ข้างโน้ น ทัง้ ใหญ่ และกว้าง ซึ่ง ในนั ้ นม ี สิ ่ง เคลื่อนไหว
นั บไม่ ถ้วน คือสัตว์ที่ มี ชีวิตทัง้ เล็ก และใหญ่ 26 กําปั่ นแล่นไปโน่ นแน่ ะ และเลวีอาธาน
ที่ พระองค์ สร้างไว้ ให้ เล่น นั ้น 27 บรรดาสิง่ เหล่า นี้ แหงนหาพระองค์ เพื่อ ให้ พระองค์
ประทานอาหารแก่ มันตามเวลา 28 เมื่อพระองค์ ประทานให้ มั นก็เก็บไป เมื่อ พระองค์
ทรงยื่น พระหัตถ์ ออก มั นก ็ อม
ิ่ หนํา ด้วยของดี 29 เมื่อ พระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย
มัน ทัง้ หลายก็ ลําบากใจ เมื่อ พระองค์ ทรงเอาลมหายใจมัน ไปเสีย มั นก ็ ตาย และกลับ
เป็น ผงคลี 30 เมื่อ พระองค์ ทรงส่ง วิญญาณของพระองค์ ออกไป มั นก ็ ถู กสร้างขึ้น มา
และพระองค์ ก็ ทรงเปลี่ยนโฉมหน้า ของพื้น ดิน เสีย ใหม่ 31 สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์
จะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์จะทรงเปรมปรีดิ์ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์
32 ผู้ ทรงทอดพระเนตรโลก มั นก ็ สัน
่ สะท้าน ผู้ ทรงแตะต้องภู เขา มั นก ็ มี ควัน ขึ้น มา
33 ข้ามีชีวิตอยูตราบใด
่
ข้าจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้อง
เพลงสรรเสริญ พระเจ้า ของข้า 34 การรําพึง ของข้า จะเป็น สิง่ ที่ พอพระทัย ข้า จะเปรม
ปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้มีคน
ชัวอ
่ ีกเลย โอ จิ ตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเย
1
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โฮวาห์เถิด

105
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล ออกพระนามพระองค์ จงให้
บรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 2 จงร้องเพลงถวายพระองค์
ร้องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 จงอวด
พระนามบริ สุทธิ ์ ของพระองค์ ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ เปรมปรี
ดิ ์ 4 จง แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ และ พระ กําลัง ของ พระองค์ แสวงหา พระ พักตร์ ของ
พระองค์ เรือ
่ ยไป 5 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์และ
คําพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ 6 โอ เชื้อสายของอับราฮัม ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
เชื้อ สายของยาโคบ ผู้ เลือกสรรของพระองค์ 7 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เรา คําพิพากษาของพระองค์อยูทั
่ ว่ ไปในแผ่นดินโลก 8 พระองค์ทรงจดจําพันธสัญญา
ของพระองค์อยูเป็
่ นนิ ตย์ คือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่ งพันชัว่ อายุ
1

พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล

คือ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ กับ อับ ราฮัม คํา ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา
ไว้ กับ อิส อัค 10 ซึ่ง พระองค์ ทรงยืน ยั นอ ี กก ับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญั ติ และแก่
อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 11 ว่า “เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วน
มรดกของเจ้าทัง้ หลาย� 12 เมื่อเขายังมค
ี นจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยังเป็นแต่คน
อาศัย 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 ทรงขนาบ
กษั ตริย์ หลายองค์ ด้วยเห็น แก่ เขา 15 ว่า “อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา
อันตรายแก่ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเรา� 16 เมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดารอาหาร
ให้เกิดขึ้นที ่แผ่นดิน และทรงทําลายอาหารที่ บํารุ งชีวต
ิ เสียสิน
้ 17 พระองค์ ทรงใช้ชาย
คนหนึ่ งไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซึ่งถูกขายไปเป็นทาส 18 เท้าของเขาเจ็บชํ้าด้วยตรวน
ตัว เขาเข้า อยู่ ในปลอกเหล็ก 19 จนกว่า สิง่ ที่ เขาบอกได้ บังเกิด ขึ้น พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ทดสอบเขา 20 กษั ตริย์ ก็ ทรงใช้ ให้ ไปปล่อยตัว เขา ผู้ ปกครองของชนชาติ ทัง้
หลายได้ปล่อยเขาเป็ นอิสระ 21 กษั ตริย์ทรงตัง้ เขาให้เป็นเจ้านายเหนื อวังของพระองค์
เป็น ผู้ ปกครองกรรมสิทธิ์ทัง้ ปวงของพระองค์ 22 ให้ ผูกมัด เจ้า นายของพระองค์ ตาม
ชอบใจ และสอนสติ ปัญญาแก่ ผู้ อาว ุโสของพระองค์ 23 แล ้ วอ ิส ราเอลได้ มาที่ อียป
ิ ต์
ยาโคบได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของฮาม 24 และพระเจ้า ทรงกระทํา ให้ ประชาชนของ
พระองค์ มี ลูก ดก และทรงกระทํา ให้ เขาแข็ง แรงกว่า คู่ อริของเขา 25 พระองค์ ทรงหัน
ใจเขาเหล่านั ้นให้เกลียดประชาชนของพระองค์ ให้ใช้กลอุบายแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
26 พระองค์ทรงใช้โมเสสผูรั
้ บใช้ของพระองค์ และอาโรนผูที
้ ่พระองค์ทรงเลือกไว้ 27 เขา
ทัง้ สองกระทํา หมายสําคัญ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย ทําการมหัศจรรย์ ในแผ่น ดิน ของ
ฮาม 28 พระองค์ ทรงใช้ ความมืด มา กระทํา ให้ แผ่ นดิ นม ืด เขาทัง้ หลายมิ ได้ กบฏต่อ
พระวจนะของพระองค์ 29 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น เลื อด และให้ ปลาของ
เขาตาย 30 กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ที่ แผ่นดินของเขา แม้ห้องในของกษั ตริย์ของเขา
ก็มี 31 พระองค์ ตรัส และฝูงเหลือบก็มาและรินม
้ ีไปทัว่ ในแผ่นดินของเขา 32 พระองค์
ประทานลูกเห็บแก่เขาแทนฝน และไฟไหม้ทัว่ แผ่นดินของเขา 33 พระองค์ทรงนาบเถา
9
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องุน
่ และต้น มะเดื่อ ของเขา และทรงฟาดต้นไม้ ในประเทศของเขาให้ หัก 34 พระองค์
ตรัส และตัก
๊ แตนวัยบินก็มา และตัก
๊ แตนวัยคลานมานั บไม่ ถ้วน 35 มากินพืชในแผ่น
ดิน ของเขาหมด และกิน ผลแห่ งด ิ นของเขาสิน
้ 36 พระองค์ ทรงสังหารบรรดาลู กห
ัว ปี ในแผ่น ดิน ของเขา คือ ผลแรกแห่ง กําลัง ทัง้ สิน
้ ของเขา 37 แล ้ว พระองค์ ทรงนํา
อิสราเอลออกไปพร้อมกับ เงินและทองคํา และไม่ มี สักคนหนึ่ ง ในตระกูล ของพระองค์
ที่ อ่อนแอ 38 เมื่อเขาพรากจากไป อียป
ิ ต์ก็ยินดี เพราะความครันคร
่
้ามต่ออิสราเอลได้
ตกอยูบ
่ นเขา 39 พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครือ
่ งกําบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลาง
คืน 40 ประชาชนร้องขอ และพระองค์ทรงนํานกคุ่มมา และให้เขาอิม
่ ใจด้วยอาหารจาก
ฟ้า สวรรค์ 41 พระองค์ ทรงเปิด หิน และนํ้า ก็ ไหลออกมา มัน ไหลพุ่ง ไปเป็น แม่น้ํา ในที่
แห้ง แล้ง 42 เพราะพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระสัญญาบริสุทธิ ์ ของพระองค์ และอับ รา
ฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ 43 พระองค์จึงทรงนําประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความ
ชื่นบาน ทรงนําผู้ที่เลือกสรรไว้นั้นด้วยความเบิกบานใจ 44 และพระองค์ประทานแผ่น
ดินของบรรดาประชาชาติให้แก่เขา และเขาได้ผลงานของชาติทัง้ หลายเป็นกรรมสิทธิ์
45 เพื่อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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การกบฏของประชาชนและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า

จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 ผู้ ใดจะพรรณนา
ถึง พระราชกิ จอ ัน ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะแสดงถึง พระเกียรติ ของ
พระองค์ อย่างครบถ้วนได้ 3 บรรดาผู้ ที่ รักษาความยุ ติ ธรรมก็ เป็นสุข และผู้ ที่ กระทํา
ความ ชอบ ธรรม ตลอด เวลา 4 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ระลึก ถึง ข้า พระองค์
ด้วยความโปรดปรานซึ่งพระองค์ ทรงมี ต่อประชาชนของพระองค์ โอ ขอทรงประทาน
ความรอดของพระองค์ ให้แก่ ข้า พระองค์ 5 เพื่อ ข้า พระองค์ จะเห็น ความเจริญ รุ ง่ เรือง
ของบรรดาผู้ เลือกสรรของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ ในความยินดี แห่ ง
ประชาชาติ ของ พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ อวด ได้ ร่วม กับ มรดก ของ พระองค์ 6 ทัง้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาปแล้ว ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้กระทําความชัว่ ช้า ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําอย่างชัว่ ร้าย 7 บรรพบุรุษของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเมื่อ ท่านอยู่ ในอียป
ิ 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 พระนามของ
พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะให้ ทราบถึง ฤทธานุ ภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ 9 พระองค์
ทรงขนาบทะเลแดง มั นก็แห้งไป และพระองค์ ทรงนําท่านข้ามที่ ลึกอย่างกับเดินข้าม
ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 10 พระองค์ จึง ทรงช่วยท่านให้ พ้ นม ือ ของผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่าน และไถ่
ท่านจากเงื้อมมือ ของศั ตรู 11 และนํ้า ท่วมปฏิ ปักษ์ ของท่าน เขาไม่ เหลือ สัก คนเดียว
12 แล ้ วท ่าน เชื่อ พระ วจนะ ของ พระองค์ ท่าน ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์ 13 แต่ ไม่
ช้า ท่านก็ ลืม พระราชกิจ ของพระองค์ เสีย ท่านไม่ คอยพระดํารัส ปรึกษาของพระองค์
14 แต่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ท่านมี ความอยากอย่างรุ นแรง และได้ ทดลองพระเจ้า ใน
ทะเลทราย 15 พระองค์ ทรงประทานสิง่ ที่ ท่านขอ แต่ ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลาง
จิตใจท่าน 16 เมื่อคนในค่ายริษยาโมเสสและอาโรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาห์ 17 พื้น
1

เพลงสดุดี 106:18

462

เพลงสดุดี 106:48

แผ่นดินอ้าปากกลืนดาธานและทับคณะอาบีรม
ั เสีย 18 ไฟระเบิดในคณะของท่านและ
เปลวเพลิงผลาญคนชัว่ เสีย 19 ท่านได้สร้างลูกวัวในโฮเรบและนมัสการรู ปเคารพหล่อ
20 ท่านจึงเอาสง่าราศีของพระเจ้าแลกกับรู ปของวัวที่กินหญ้า 21 ท่านลืมพระเจ้า พระ
ผูช
้ ว
้ ทรงกระทําพระราชกิจใหญ่โตในอียป
ิ ต์ 22 ทําการมหัศจรรย์
่ ยให้รอดของท่าน ผูได้
ในแผ่น ดิน ของฮามและสิง่ น่า คร้ามกลั วท ี่ ทะเลแดง 23 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ตรัสว ่า
จะทําลายท่านเสีย ดี แต่ โมเสสผู้ เลือกสรรของพระองค์ ได้ มาย ืน เฝ้า ทัดทานพระองค์
เพื่อ หัน พระพิโรธของพระองค์ เสีย จากการทําลาย 24 แล ้ วท ่า นก็ ดู ถู กแผ่นดิ นอ ั นร ่
มรืน
่ นั ้น ท่านไม่เชื่อพระวจนะของพระองค์ 25 ท่านบ่นอยู่ในเต็นท์ ของท่าน และไม่ฟัง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงยกพระหัตถ์ ของพระองค์
ปฏิญาณต่อ ท่าน ว่า จะทําให้ ท่านล้ม ตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 27 และจะกระจายเชื้อ สาย
ของท่านไปท่ามกลางประชาชาติ หว่านเขาไปทัว่ ประเทศทัง้ หลาย 28 แล ้ วท ่า นก็ ไป
ติดพัน อยู่ กับ พระบาอัล แห่ง เมืองเปโอร์ และรับ ประทานเครือ
่ งสัตวบูชาที่ บูชาพระ
29
ตาย ท่านยัว่ เย้าพระองค์ให้ทรงกริว้ ด้วยการกระทําของท่าน และโรคระบาดเกิดขึ้น
ท่ามกลางท่าน 30 แล ้วฟีเนหัส ได้ ยน
ื ขึ้น จัดการลงโทษและโรคระบาดนั ้ นก ็ หยุด 31 ที่
เขาทํานั ้นพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขาตลอดทุกชัว่ อายุสืบต่อไปเป็น
นิ ตย์ 32 ท่านทําให้ พระองค์ กร ิ้วท ี่ น้ํา แห่ง การโต้ เถียง เพราะเรือ
่ งของท่านนี้ โมเสสก็
พลอยเสีย หายด้วย 33 เพราะท่านทําให้จิ ตใจโมเสสขมขื่น ดัง นั ้ นร ิม ฝีปากของเขาจึง
พูด ถ้อยคํา หุนหัน 34 ท่านมิ ได้ ทําลายชนชาติ ทัง้ หลายตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
ท่านไว้ 35 แต่ท่านได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านั ้น และหัดทําอย่างที่เขาทํากัน 36 ท่าน
ปรนนิ บัติ รู ปเคารพของเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสําหรับท่าน 37 ท่านฆ่าบุตรชายและบุตร
สาวของท่านถวายเป็น เครือ
่ งสักการบูชาแก่ ปีศาจ 38 ท่านเทโลหิต ผู้ ไร้ผิด ออกมาคือ
โลหิ ตบ ุตรชายบุตรสาวของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ฆ่า เป็น เครือ
่ งสักการบูชาแก่ รู ปเคารพ
39
แห่ง คานาอัน แผ่ นดิ นก ็ มลทิน ไปด้วยโลหิต ท่านจึง เป็น คนไม่ สะอาดด้วยการกระ
ทํา ของท่าน และประพฤติ เยีย
่ งโสเภณี ในการกระทํา ของท่าน 40 แล ้ว ความกริว้ ของ
พระเยโฮวาห์ก็พลุ ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์ และพระองค์ทรงรังเกียจมรดกของ
พระองค์ 41 พระองค์ ทรงมอบท่านไว้ ในมือ ประชาชาติ ต่างๆ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดท่าน
จึง ปกครองเหนื อ ท่าน 42 ศัตรู ของท่านได้ บีบ บัง คั บท ่านและท่านตกไปอยู่ ใต้ อํานาจ
ของเขา 43 พระองค์ ทรงช่วยท่านให้พ้น หลายครัง้ แต่ ท่านมัก กบฏในจุด ประสงค์ ของ
ท่าน และถูกเหยียดลงด้วยความชัว่ ช้าของท่าน 44 ถึงอย่างไร เมื่อพระองค์ สดับเสียง
ร้องทูล ของท่าน พระองค์ ทรงสนพระทัย ในความทุกข์ ใจของท่าน 45 เพื่อ เห็น แก่ ท่าน
พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ และกลับทรงกรุ ณาตามความเมตตาอั
นอุดมของพระองค์ 46 พระองค์ทรงให้ท่านได้รบ
ั ความสงสารจากบรรดาผู้ที่ได้ยึดท่าน
ไปเป็น เชลย 47 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอด และขอทรงรวบรวมข้า พระองค์ ทัง้ หลายจากท่ามกลาง
ประชาชาติต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามบริสุทธิ์ของ
พระองค์ และเริง โลดในการสรรเสริญ พระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิ รน
ั ดร์กาลจนถึงนิ รน
ั ดร์กาล และขอประชาชนทัง้ ปวงกล่าว
ว่า “เอเมน� จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

107
เล่ มที่หา้ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของ
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พระองค์ การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ประเสริฐ เพราะ ความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 ให้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ไว้ แล ้ วกล่า วดัง นั ้น
เถิด คือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปั กษ์ 3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทัง้
หลาย จากตะวันออก และจากตะวันตก จากเหนื อและจากใต้
การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า

เขาก็ พเนจรอยู่ ในป่า ในที่ แห้ง แล้ง หาไม่ พบทางที่ จะเข้ านครซึ่ง พอจะอาศัย ได้
จิตใจของเขาก็ออ
่ นระอาไปในตัวเขา 6 แล้วในความยากลําบาก
ของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจของ
เขา 7 พระองค์ ทรงนํา เขาไปในทางตรงจนเขามาถึง นครซึ่ง พอจะอาศัย ได้ 8 โอ ให้
เขาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะความดี ของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ ของ
พระองค์ ที่ มีต ่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 9 เพราะผู้ ที่ กระหาย พระองค์ ทรงให้ เขาอิม
่
10
และ ผู้ ที่ หิว พระองค์ ทรง ให้ เขา หนําใจ ด้วย ของดี
ผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ใน ความ มืด และ เงา
มัจจุ ราช ถู กขัง อยู่ ด้วยความทุกข์ ยากและติด ตรวน 11 เพราะเขากบฏต่อ พระวจนะ
ของพระเจ้า และหยามคําปรึกษาขององค์ผู้สูงสุด 12 พระองค์จึงทรงกระทําจิตใจของ
เขาทัง้ หลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนั ก เขาล้ม ลงและไม่ มี ใครช่วย 13 แล ้ว ในความยาก
ลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจ
ของเขา 14 พระองค์ ทรงนํา เขาออกมาจากความมืด และเงามัจจุ ราช และทรงระเบิด
พันธนะของเขาให้ขาดสะบัน
้ 15 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของ
พระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ที่ มีต ่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 16 เพราะ
พระองค์ ทรง พัง ประตู ทอง สัมฤทธิ์ และ ทรง ตัด ซี่ ลูกกรง เหล็ก เสีย 17 เขา เป็น คน โง่
เพราะการละเมิด ของเขา และเพราะความชัว่ ช้า ของเขา เขาต้องทนความทุกข์ ยาก
18 จิตใจเขารังเกียจอาหารทุกชนิ ดและเข้าไปใกล้ประตูความตาย 19 แล้วในความยาก
ลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจ
ของเขา 20 พระองค์ ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้น
จากสิง่ ต่างๆที่ จะทําลายเขา 21 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดี ของ
พระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ ที่ มีอยู่ต่ อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 22 และ
ให้ เขาถวายเครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระคุ ณ และเล่า พระราชกิจ ของพระองค์ ด้วย
23
ความชื่นบาน ผู้ ที่ ลงเรือ ไปในทะเล ทํา อาชีพ อยู่บนนํ้า กว้างใหญ่ 24 เขาได้ เห ็ นพระ
ราชกิจของพระเยโฮวาห์ และการมหัศจรรย์ของพระองค์ในที่น้ําลึก 25 เพราะพระองค์
ทรงบัญชา และทรงให้ เก ิ ดลมพายุ ซ่ึง ให้คลื่น ทะเลกําเริบ 26 คนเหล่า นั ้น ถูก ซัด ขึ้น ไป
สู่ ท้องฟ้าและลงไปสู่ ที่ ลึก ใจของเขาละลายไปเพราะเหตุความยากลําบาก 27 เขาถลา
และโซเซไปอย่างคนเมาและสิน
้ ปัญญาลง 28 แล้วในความยากลําบากของเขาเมื่อเขา
ร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยนําเขาออกจากความทุกข์ใจของเขา 29 พระองค์
ทรงกระทําให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่ ง 30 แล้วเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบ
และพระองค์ทรงนําเขามายังท่าที่เขาปรารถนา 31 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์
เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 32 ให้เขายอพระเกียรติ พระองค์ ในชุ มนุมประชาชน และสรรเสริญ พระองค์ ใน
ที่ ประชุม ของผู้ อาวุโส 33 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา ให้ เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร นํ้าพุ ให้ เป็น
34
ดินแห้งผาก แผ่นดินที ่มีผลดกให้เป็ นที ่แห้งแล้ง เพราะเหตุความโหดร้ายของชาว
4

5 หิวโหยและกระหาย
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เมือง 35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิน
่ ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า แผ่นดินแห้งผากให้เป็นนํ้าพุ
36 และพระองค์ ทรงให้ คนหิวโหยอาศัย ที่ นั ่น เพื่อ เขาจะสถาปนานครซึ่ง พอจะอาศัย
ได้ 37 เขาหว่านนา และปลูกสวนองุน
่ และได้ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์เขา
ทัง้ หลายทวีผลมากยิง่ และพระองค์ มิได้ทรงให้ววั ของเขาลดจํานวนลง 39 เมื่อเขาถูก
ทําให้น้อยลงและถูกเหยียดให้ต่ําโดยการบีบบังคับกับความยากลําบากและความโศก
เศร้า 40 พระองค์ ทรงเทความดู หมิน
่ ลงบนเจ้า นาย ทรงกระทํา ให้ เขาพเนจรไปในถิน
่
ทุ รก ัน ดารที่ ไม่มี หนทาง 41 แต่ พระองค์ ทรงยกคนขัดสนขึ้น จากความทุกข์ ยาก และ
กระทํา ให้ ครอบครัว ของเขามากอย่างฝูง แพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเห็น และยินดี
และความชัว่ ช้าทัง้ ปวงก็จะปิดปากของมัน 43 ผูใดฉลาดและจะรั
้
กษาสิง่ เหล่านี้ ก็จะเข้
าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์

108

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตใจของข้า พระองค์ มัน
่ คง ข้า พระองค์ จะร้องเพลงและร้อง
เพลง สรรเสริญ ด้วย จิตใจ ของ ข้า พระองค์ 2 พิณ ใหญ่ และ พิณ เขา คู่ เอ๋ย จง ตื่น เถิด
ข้าพเจ้า จะ ปลุก อรุ ณ 3 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์
ท่ามกลาง ประชาชาติ ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลาง ชนชาติ
ทัง้ หลาย 4 เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ความ จริง ของ
พระองค์สูงถึงเมฆ
1

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชิดชู เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ขอสง่า ราศี ของพระองค์ อยู่
เหนื อทัว่ แผ่นดินโลก 6 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และทรงตอบ
ข้า พระองค์ เพื่อ ว่า ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น 7 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วย
ความบริสุทธิ์ของพระองค์ ว่า “เราจะปี ติ ยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขา
เมืองสุ คคทออก 8 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นที่กันศีรษะ
ของเรา ยู ดาห์เป็น ผู้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ ของเรา 9 โมอับ เป็ นอ ่างล้างชําระของเรา เรา
เหวีย
่ งรองเท้า ของเราลงบนเอโดม เราโห่รอ
้ งด้วยความมี ชย
ั เหนื อ ฟี ลิ ส เตีย� 10 ผู้ ใด
จะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าไปยังเอโดม 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ไม่
ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ ทัง้ หลายแล้วละ 12 ขอประทานความช่วยเหลือ
เพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 13 โดยพระเจ้า
เอง ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปฏิบติ
ั อย่างเข้มแข็ง พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายลง
5

109

ดาวิดบ่นเรือ
่ งพวกศัตรู ที่นิ นทาท่าน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้า พระองค์ สรรเสริญ ขออย่า ทรงนิ่ ง เสีย 2 เพราะปากของ
คนชัว่ และปากของคนหลอกลวงอ้า ใส่ ข้า พระองค์ อยู่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรักปรํา ข้า
พระองค์ด้วยลินม
้ ุสา 3 เขาทัง้ หลายล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยถ้อยคําเกลียดชัง และโจมตี
ข้า พระองค์ อย่างไร ้ เหตุ 4 เขาเป็น พวกปฏิ ปักษ์ ต่อ ข้า พระองค์ แทนความรัก ของข้า
พระองค์ ส่วนข้า พระองค์ ได้ อธิษฐานเท่านั ้น 5 เขาตอบแทนข้า พระองค์ ด้วยความชัว่
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แทนความดี และความเกลียดชัง แทนความรัก ของข้า พระองค์ 6 ขอทรงตัง้ คนชัว่ ให้
อยู่ เหนื อ เขาและให้ซาตานยืน อยู่ ที่ มือขวาของเขา 7 เมื่อ พิจารณาคดี ก็ ให้เขาปรากฏ
ว่า เป็น ผู้ กระทํา ผิด และให้ คํา อธิษฐานของเขากลายเป็น ความบาป 8 ขอให้ วัน เวลา
ของเขาน้ อย ขอให้อีกผู้หน่ึงมายึดตําแหน่ งของเขา 9 ขอให้ลูกของเขากําพร้าพ่อ และ
ภรรยาของเขาเป็ นม ่าย 10 ขอให้ ลูก ของเขาต้องเร่รอ
่ นขอทานเรือ
่ ยไป ขอให้ เขาหา
11
อาหารจากที่ รกร้างว่างเปล่า ของเขา ขอให้ เจ้า หนี้ มาย ึด ของทัง้ สิ้ นที ่ เขามี อยู่ ขอ
คนต่างถิน
่ มาปล้นผลงานของเขาไป 12 ขออย่าให้ผู้ใดเอ็นดู เขา อย่าให้ผู้ใดสงสารลูก
กําพร้าพ่อของเขา 13 ขอให้ทายาทของเขาถูกตัดออก และในคนชัว่ อายุ ต่อมาก็ ขอให้
ชื่อ ของเขาถูก ขีด ฆ่า ออกเสีย 14 ขอให้ ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของเขายัง เป็ นที ่ จํา
ได้ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่า ให้บาปของมารดาเขาลบเลือนไป 15 ขอให้บาป
เหล่านั ้นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอไป เพื่อพระองค์จะทรงตัดการระลึก
ถึง เขาเหล่า นั ้น เสีย จากแผ่น ดิน โลก 16 เพราะเขาไม่ จดจํา ที่ จะแสดงความเอ็นดู แต่
ข่มเหงคนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนที่เศร้าใจเสีย 17 เขารักที่จะแช่ง ขอให้คําแช่ง
ตกบนเขา เขาไม่ ชอบการให้ พร ขอพรจงห่างไกลจากเขา 18 เขาเอาการแช่ง ห่ม ต่าง
เสื้อผ้าของเขา ขอให้ซึมเข้าไปในกายของเขาอย่างนํ้า ขอให้ซึมเข้าไปในกระดูกของเขา
อย่างนํ้ามัน 19 ให้เหมือนเครือ
่ งแต่งกายที่คลุมเขาอยู่ เหมือนเข็มขัดที่คาดเขาไว้เสมอ
20 ทัง
้ นี้ ขอให้เป็นบําเหน็ จจากพระเยโฮวาห์แก่พวกปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ แก่ผู้ที่กล
่าวร้ายต่อชีวต
ิ ของข้าพระองค์ 21 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอทรงกระทํา
เพื่อ ข้า พระองค์ โดยเห็น แก่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า ความเมตตาของพระองค์
นั ้นประเสริฐ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น 22 เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน และ
จิตใจของข้า พระองค์ ก็ บาดเจ็ บอย ู่ ภายใน 23 ข้า พระองค์ สิ ้น สุด ไปแล้ว อย่างเงาตอน
เย็น ข้าพระองค์ ถู กสลัดออกเหมือนตัก
๊ แตน 24 เข่าของข้าพระองค์ ก็ อ่อนเปลี้ยเพราะ
การอดอาหาร ร่างกายของข้า พระองค์ ก็ ซู บผอมไป 25 ข้า พระองค์ กลายเป็ นที ่ ตําหนิ
ติ เตียนของเขา เมื่อ เขามองดู ข้า พระองค์ เขาก็ สัน
่ ศีรษะ 26 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตาม
ความเมตตาของพระองค์ 27 เพื่อ เขาจะทราบว่า นี่ เป็น ฝี พระหัตถ์ ของพระองค์ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงกระทําการนี้ 28 ให้เขาแช่งไป แต่ขอพระองค์ทรงอํานวย
พระพร เมื่อเขาลุกขึ้น ขอให้เขาได้อาย แต่ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ยินดี 29 ขอให้พวก
ปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์หม
่ ความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขาอย่างเสื้อคลุม
30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เป็ น อย่างมาก ข้าพเจ้า
จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย 31 เพราะพระองค์จะทรงประทับขวามือ
ของคนขัดสน เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั ้น

110
พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้กษั ตริยมี
์ อํานาจครอบครอง เพลงสดุดีของดาวิด

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า “จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา
จนกว่า เรา จะ กระทํา ให้ ศัตรู ของ เจ้า เป็น แท่น รองเท้า ของ เจ้า� 2 พระ เย โฮ วาห์ จะ
ทรง ใช้ คทา ทรง ฤทธิ์ ของ พระองค์ ท่าน ไป จาก ศิ โยน จง ครอบ ครอง ท่า มก ลาง ศั ตรู
ของพระองค์ ท่านเถิด 3 ชนชาติ ของพระองค์ ท่านจะสมัครถวายตัว ของเขาด้วยความ
เต็มใจ ในวัน แห่ง ฤทธิ์อาํ นาจของพระองค์ ท่าน ด้วยเครือ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์
จากครรภ์ของอรุ โณทัย นํ้าค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ทรง
1
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ปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย นพระทัย ของพระองค์ ว่า “เจ้ าเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตาม
อย่างของเมลคี เซเดค� 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ข้างขวาหัตถ์ ของพระองค์ ท่าน
พระองค์ จะทรงทลายบรรดากษั ตริย์ ในวั นที ่ ทรงพระพิโรธ 6 พระองค์ จะทรงกระทํา
การพิพากษาท่ามกลางประชาชาติให้ซากศพเต็มไปหมด พระองค์จะทรงทลายผู้เป็น
ประมุข ทัว่ แผ่น ดิน โลกอัน กว้างขวาง 7 พระองค์ ท่านจะทรงดื่ม จากลําธารข้างทาง
ฉะนั ้นพระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้น

111
จงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระราชกิจยิง่ ใหญ่ของพระองค์

จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจ
2
ของข้าพเจ้า ในคณะผู้เที่ยงธรรม ในชุ มนุมชน บรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
ใหญ่ยิง่ เป็ นที ่ค้นคว้าของทุกคนที่ พอใจ 3 พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติ
และความชอบธรรมของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ 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 พันธ
สัญญาของพระองค์ เสมอ 6 พระองค์ ได้ ทรงสําแดงฤทธานุ ภาพแห่ง พระราชกิจ ของ
พระองค์ แก่ ประชาชนของพระองค์ เพื่อ จะทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติ
แก่ เขา 7 พระหัตถกิจ ของพระองค์ นั้น สุ จร ิต และยุ ติ ธรรม และพระบัญญั ติ ทัง้ หลาย
ของพระองค์ก็ไว้ใจได้ 8 สถาปนาอยู่เป็นนิ จกาล และประกอบความจริงกับความเที่ยง
ธรรม 9 พระองค์ทรงใช้การไถ่ให้มายังประชาชนของพระองค์ พระองค์ทรงบัญชาพันธ
สัญญาของพระองค์เป็นนิ ตย์ พระนามของพระองค์บริสุทธิและน่
าคร้ามกลัวจริงๆ
์
1

จงยําเกรงพระเยโฮวาห์

10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นทีเ่ ริม
้ ่ปฏิบัติตามพระ
่ ต้นของสติปัญญา บรรดาผูที

บัญญัติของพระองค์ก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

112
พระสัญญาต่างๆสําหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

คนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือผู้ปี ติยินดี
เป็ นอันมากในพระบัญญัติ ของพระองค์ 2 เชื้อสายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่นดิน
ชัว่ อายุ ที่ เท ี่ ยงธรรมจะรับ พระพร 3 ทรัพย์ ศฤงคารและความมัง่ คั ่งม ี อยู่ ในเรือนของ
เขา และความชอบธรรมของเขาดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 4 ความสว่างจะโผล่ ข้น
ึ มาในความ
มืดให้คนเที่ยงธรรม เขามีความเมตตา เต็มไปด้วยความสงสารและชอบธรรม 5 คนที
่ ดี จะแสดงความเมตตาคุณ และให้ ยืม เขาจะดําเนิ น การของเขาด้วยความยุ ติ ธรรม
6 แน่ นอนเขาจะไม่ ถดถอยเป็ น นิ ตย์ คนจะระลึก ถึง คนชอบธรรมอยู่เป็ น นิ ตย์ 7 เขาจะ
ไม่ กล ัว ข่าวร้าย จิ ตใจของเขายึด แน่ น วางใจในพระเยโฮวาห์ 8 จิ ตใจของเขาแน่ว แน่
เขาจะไม่ กล ัว จนกว่า จะเห็น ความประสงค์ ต่อ ศั ตรู ของเขาสําเร็จ 9 เขาแจกจ่าย เขา
ได้ ให้แก่ คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิ ตย์ เขาของเขาจะถูกเชิดชู ข้น
ึ
10
ด้วยเกียรติ คนชัว่ จะเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจ เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไป ความ
ปรารถนาของคนชัวน
ั ้ จะสูญเปล่า
่ น
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จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญ

เถิด จงสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ 2 สาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่
บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ 3 ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ ดวงอาทิตย์ตกพระนามของ
พระเยโฮวาห์เป็ นที ่ สรรเสริญ 4 พระเยโฮวาห์ ประทั บอย ู่ สูง เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ ปวง
และสง่า ราศี ของพระองค์ สูง เหนื อ ฟ้า สวรรค์ 5 ไม่มี พระใดเป็น เหมือ นพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเรา ผู้ ประทับ บนที่ สูง 6 ผู้ ถ่อมพระทัย ลงทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงในฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก 7 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคน
ขัดสนขึ้น มาจากกองขี้ เถ้า 8 เพื่อ ให้ เขานั ่ งก ับ บรรดาเจ้า นาย คือ บรรดาเจ้า นายแห่ง
ชนชาติของพระองค์ 9 พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่ เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตร จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

114
จงยําเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์

1 เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียป
ิ ต์ คือวงศ์วานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา 2 ยู

ดาห์กลายเป็นสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเล
มองแล้วหนี จอร์แดนหันกลับ 4 ภูเขากระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขากระโดดเหมือนลูก
แกะ 5 เป็นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้ าจึงหนี แม่น้าํ จอร์แดนเอ๋ย เจ้ าจึงหันกลับ 6 ภู เขา
เอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ 7 แผ่นดิน
เอ๋ย สัน
่ เทิม
้ เถิด ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ของยา
โคบ 8 ผู้ให้หินเป็นสระนํ้า หินเหล็กไฟเป็นนํ้าพุ

115
จงมัน
่ ใจในพระเจ้า

1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ พระเจ้าข้า

แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์
และความจริงของพระองค์ 2 ทําไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “บัดนี้ พระเจ้าของเขา
ทัง้ หลายอยู่ ไหนเล่า� 3 แต่ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายอยู่ ในฟ้า สวรรค์ สิ ่ง ใดที่ พระองค์
พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทํา 4 รู ปเคารพของคนเหล่านั ้นเป็นเงินและทองคํา เป็น
หัตถกรรมของมนุษย์ 5 รู ปเหล่านั ้ นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 6 มีหู แต่ฟังไม่
ได้ยน
ิ มีจมูก แต่ดมไม่ได้ 7 มีมือ แต่คลําไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รู ปเหล่านั ้นทําเสียง
ในคอไม่ ได้ 8 ผู้ ที่ ทํา รู ป เหล่า นั ้น จะเป็น เหมือนรู ป เหล่า นั ้น เออ บรรดาผู้ ที่ วางใจในรู ป
เหล่านั ้ นก ็ เช่น กัน 9 โอ อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์ เถิด พระองค์ ทรงเป็น
ความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้ หลาย 10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเย
โฮวาห์เถิด พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และเป็นโล่ ของเขาทัง้ หลาย 11 ท่านผู้เกรง
กลัว พระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์ เถิด พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์
และเป็น โล่ ของเขาทัง้ หลาย 12 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ห่วงเราทัง้ หลาย พระองค์ จะ
ทรงอํานวยพระพรเราทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรแก่ วงศ์ วานอิสราเอล
พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์วานอาโรน 13 พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่
บรรดาผู้ ที่ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ 14 พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ ท่าน
เพิม
ั พระพรจากพระเยโฮวาห์ผู้ทรง
่ พูนขึ้นทัง้ ท่านและลูกหลานของท่าน 15 ท่านได้รบ
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สร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 16 ฟ้า สวรรค์ เป็น ฟ้า สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ แต่
พระองค์ ทรงประทานแผ่น ดิน โลกให้แก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ 17 คนตายไม่ สรรเส
ริญพระเยโฮวาห์ หรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั ้น 18 แต่เราทัง้ หลายจะสรรเสริญพระเย
โฮวาห์ ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น

1 ข้าพเจ้า รัก พระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ทรงสดับ เสียงและคํา วิงวอนของข้าพเจ้า

เพราะพระองค์ ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะทูล พระองค์
ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ 3 ความเศร้าโศกแห่งความตายมาล้อมข้าพเจ้าอยู่ ความ
เจ็บ ปวดแห่ง นรกจับ ข้าพเจ้า ไว้ ข้าพเจ้า ประสบความทุกข์ ใจและความระทม 4 แล ้ว
ข้าพเจ้า ร้องทูล ออกพระนามพระเยโฮวาห์ ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วย
ชีวต
ิ ข้า พระองค์ ให้ รอด � 5 พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาและชอบธรรม พระเจ้า ของ
เราทัง้ หลายกอปรด้วยพระเมตตา 6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู น
้ ้ อยไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า
ตกตํ่า พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด 7 โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับไปสู่ ที่ พักของ
เจ้า เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ เจ้ าอย่า งบริบู รณ ์ 8 เพราะพระองค์ ทรง
ช่วยจิตใจข้า พระองค์ ให้ พ้น จากมัจจุ ราช ช่วยนั ยน์ ตาข้า พระองค์ จากนํ้าตา ช่วยเท้า
ข้าพระองค์ จากการล้ม 9 ข้าพเจ้าจะดําเนิ นอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ใน
แผ่นดินของคนเป็น 10 ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงพูด ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความ
ทุกข์ยากใหญ่ยิง่ 11 ข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเร่งร้อนว่า “คนเรานี้ เป็นคนโกหกทัง้ นั ้น�
12 ข้าพเจ้า จะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ ได้ เนื่ องจากบรรดาพระราชกิ จอ ั นม ี
พระคุณต่อข้าพเจ้า 13 ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูลออกพระนามพระ
เยโฮวาห์ 14 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ต่อ หน้า
ประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 15 มรณกรรมแห่งวิสุทธิชนของพระองค์ สําคัญในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แท้ จร ิง ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น บุตรชายของหญิง
คนใช้ ของพระองค์ พระองค์ ทรงแก้ พันธนะของข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ จะถวาย
เครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระคุณแด่ พระองค์ และจะร้องทูลออกพระนามของพระเย
โฮวาห์ 18 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า
ประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 19 ในบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ โอ เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ในท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
2

117
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์

1 โอ

ประชาชาติ ทัง้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จง
ยกย่องพระองค์ เถิด 2 เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่อ เรานั ้น ใหญ่ หลวง และ
ความจริงของพระเยโฮวาห์ดํารงเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
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โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ประเสริฐ เพราะ ความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 บัดนี้ จงให้ อส
ิ ราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของ
พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์� 3 บัดนี้ จง ให้ วงศ์ วาน อา โร นก ล่า ว ว่า “ความ เมตตา ของ
พระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์� 4 บัดนี้ จงให้บรรดาผู้ที่ ยําเกรงพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “ความ
เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์� 5 ข้าพเจ้า ได้ ร้อง ทูล พระ เย โฮ วาห์ ใน ยาม เป็น
ทุกข์ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบ ข้าพเจ้า และ ทรง ตัง้ ข้าพเจ้า ให้ อยู่ ใน ที่ กว้าง ขวาง 6 มี
พระเยโฮวาห์ อยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ กลัว มนุษย์ จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า
7 พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า พร ้ อมกับ ผู้ อ่ ื นที ่ ชว
่ ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง จะเห็น
ความปรารถนาของข้าพเจ้า ต่อ คนที่ เกล ียดข้าพเจ้า นั ้น สําเร็จ 8 การวางใจในพระเย
โฮวาห์ ก็ดี กว่า ที่ จะเชื่อ ใจในมนุษย์ 9 การวางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ดี กว่า ที่ จะเชื่อ ใจ
ในเจ้า นาย 10 ประชาชาติ ทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระ
นามพระเยโฮวาห์ 11 เขาทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะ
ทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 12 เขาได้ ล้อมข้าพเจ้า เหมือนผึ้ง เขาทัง้ หลาย
ดับ เสีย แล้ว เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮ
วาห์ 13 เจ้ าได้ ผล ัก ข้าพเจ้า อย่างแรงเพื่อ ให้ ข้าพเจ้า ล้ม ลง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วย
ข้าพเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงมาเป็น
ความรอดของข้าพเจ้า 15 เสียงแห่ง ความยินดี และความรอดอยู่ ในพลับพลาของผู้
ชอบธรรมว่า “พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์ หา้ วหาญนั ก 16 พระหัตถ์ ขวาของพระ
เยโฮวาห์เป็ นที ่ เชิดชู พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์ หา้ วหาญนั ก� 17 ข้าพเจ้า จะไม่
ตาย แต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ 18 พระเยโฮวาห์
ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนั ก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราช 19 ขอเปิด
ประตู ความชอบธรรมให้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะเข้า ประตู นั้น ไปและจะสรรเสริญ พระเย
โฮวาห์ 20 นี่ คือ ประตู ของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ 21 ข้า พระองค์
จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ และมาเป็นความรอดของข้า
พระองค์ 22 ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว 23 การนี้
เป็น มาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ ตาเรา 24 นี่ เป็ นว ัน ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ ได้ ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ ์ และยินดี ในวัน นั ้น 25 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอดเถิด โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอประทานความจําเริญ
แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเถิด 26 ขอให้ ท่านผู้ เข ้า มาในพระนามของพระเยโฮวาห์ จง
ได้ รบ
ั พระพร ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอวยพรท่านทัง้ หลายจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
27 พระเจ้า ทรงเป็ น พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงประทานความสว่างแก่ เรา จงผูก มัด เครือ
่ งบู
ชาด ้วยเชือกไปถึง เชิง งอนของแท่ นบู ชา 28 พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์
และ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ จะเชิดชู พระองค์ 29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
1

119
บรรดาคํา อธิษฐาน การสรรเสริญ และการประกาศว่า จะเชื่อ ฟัง พระเจ้า อาเลฟ
(ก�
1 บรรดาผู้ ที่ ดี รอบคอบในทางของเขาก็ เป็ นสุ ข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ
ของพระเยโฮวาห์ 2 ผู้ที่ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ก็ เป็นสุข คือผู้ที่ แสวงหา
พระองค์ ด้วยสุดใจ 3 ทัง้ ผู้ ที่ ไม่ กระทํา ความชัว่ ช้า แต่ เดิน ตามบรรดาพระมรรคาของ
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พระองค์ 4 พระองค์ ได้ ทรง บัญชา ให้ เรา ทัง้ หลาย รักษา ข้ อบ ัง คับ ของ พระองค์ อย่าง
เคร่งครัด 5 โอ ขอให้ ทางทัง้ หลายของข้า พระองค์ มัน
่ คงในการรักษากฎเกณฑ์ ของ
6
พระองค์ แล ้ว ข้า พระองค์ จะไม่ ได้ รับ ความอาย เมื่อ ข้า พระองค์ เอาใจใส่ พระบัญญั
ติ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 7 ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย ใจ เที่ยง ตรง เมื่อ ข้า
พระองค์ เรียนรู ้คํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 8 ข้า พระองค์ จะรักษากฎเกณฑ์
ของพระองค์ โอ ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสียอย่างสิน
้ เชิงเลย
เบธ (ข�
หน ุ่มๆจะรักษาทางของตนให้ บริสุทธิ์ได้ อย่างไร โดยระแวดระวัง ตามพระวจนะ
ของพระองค์ 10 ข้า พระองค์ แสวงหาพระองค์ ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ โอ ขออย่า ให้
ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ 11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของ
พระองค์ ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ 12 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ สาธุ การแด่ พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์
13 ข้าพระองค์ประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคําตัดสินแห่งพระโอษฐ์
ของพระองค์ 14 ข้า พระองค์ ปี ติ ยินดี ในทางแห่ง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ มาก
เท่ากับในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิน
้ 15 ข้าพระองค์จะรําพึงถึงข้อบังคับของพระองค์ และเอาใจ
ใส่ ทางทัง้ หลายของพระองค์ 16 ข้า พระองค์ จะปี ติ ยินดี ในกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ข้า
พระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
9

กิเมล (ค�

17 ขอทรงกระทําแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์อย่างบริบูรณ์

เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและ
จะรักษาพระวจนะของพระองค์ ขอเบิก ตาข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเห็น สิง่
มหัศจรรย์ จาก พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์ 19 ข้า พระองค์ เป็น คน พเนจร บน แผ่น
ดิน โลก ขออย่า ทรงซ่อนพระบัญญั ติ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ เสีย 20 จิ ตใจของ
ข้า พระองค์ เร่ า ร้อน เพราะ ปรารถนา คํา ตัดสิน ของ พระองค์ ตลอด เวลา 21 พระองค์
ทรง ขนาบ คน ยโส ที่ ถู ก สาป แช่ง ผู้ หลง ไป จาก พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ 22 ขอ ทรง
นํา การตําหนิ และการประมาทไปจากข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ รักษาบรรดา
พระโอวาทของพระองค์ 23 แม้ เจ้ านายนั ่ง ปรึกษากัน ต่อสู้ ข้า พระองค์ แต่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
24
พระองค์ ได้ รําพึง ถึง กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์
บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ เป็น
ความปีติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
18

ดาเลธ (ง�
จิ ตใจของข้า พระองค์ ติ ดผงคลี ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระวจนะ
ของ พระองค์ 26 ข้า พระองค์ ได้ ทูล ถึง ทาง ของ ข้า พระองค์ และ พระองค์ ทรง ฟัง ข้า
พระองค์ ขอ ทรง สอน กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 27 ขอ ทรง กระทํา ให้ ข้า
พระองค์ เข ้า ใจทางแห่ง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และข้า พระองค์ จะกล่าวถึง พระราชกิ
จอ ัน มหัศจรรย์ของพระองค์ 28 จิ ตใจของข้า พระองค์ ละลายไปด้วยความโศก ขอทรง
เสริมกําลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 29 ขอทรงให้ทางเทียมเท็จไกลจาก
ข้า พระองค์ และขอโปรดประทานพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 30 ข้า
พระองค์ได้เลือกทางแห่งความจริง ข้าพระองค์ตัง้ คําตัดสินของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้า
พระองค์ 31 ข้าพระองค์ผูกพันอยูก
่ ับบรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้า 32 ข้าพระองค์จะวิง่ ในทางพระบัญญัติของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์กว้างขวาง
25

ฮี (จ�
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33 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และ

ข้า พระองค์ จะรักษาทางนั ้น ไว้จนสุด ปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์
และข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ ข้าพระองค์จะปฏิบัติพระราช
บัญญัติ นั ้น ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ 35 ขอโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปในมรรคาแห่ง พระ
บัญญัติของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยินดีในมรรคานั ้น 36 ขอทรงโน้ มใจข้าพระองค์
ในบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และมิ ใช่ ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหัน นั ยน์ ตาของ
ข้า พระองค์ ไปจากการมองดู สิ ่ งอน ิจ จัง และขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ในพระ
มรรคาของพระองค์ 38 ขอทรงยืนยันพระวจนะของพระองค์กับผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้
เกรงกลัวพระองค์ 39 ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ครันคร
่
้ามนั ้นไปเสีย เพราะ
คําตัดสินของพระองค์นั้นดี 40 ดูเถิด ข้าพระองค์ปรารถนาข้อบังคับของพระองค์ โดย
ความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์
เวา (ฉ�
41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์ มาถึง ข้า พระองค์ คือ ความ
รอดของพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 42 แล ้ว ข้า พระองค์ จะมี คํา ตอบแก่ ผู้ ที่
เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์ 43 ขออย่าทรง
นํา พระวจนะแห่ง ความจริง ออกไปจากปากข้า พระองค์ อย่างสิน
้ เชิง เพราะความหวัง
ของข้า พระองค์ อยู่ ในคํา ตัดสิน ของพระองค์ 44 ข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ สืบๆไปเป็นนิ จกาล 45 และข้าพระองค์ จะเดินอย่างเสรีเพราะข้าพระองค์
ได้ แสวงหาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 46 ข้า พระองค์ จะพูด ถึง พระโอวาทของพระองค์ ต่อ
เบื้องพระพักตร์ บรรดากษั ตริ ย์ และจะไม่ ขายหน้า 47 ข้า พระองค์ จะปี ติ ยินดี ในพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ รัก 48 ข้า พระองค์ จะยกมือ ต่อ พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ซ่ึงข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์จะรําพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์
เซน (ช�

49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรง

กระทําให้ข้าพระองค์ หวังอยู่นั ้น 50 นี่ คือการเล้าโลมในความทุกข์ยากของข้าพระองค์
คือ พระวจนะของพระองค์ ให้ ชี วิต แก่ ข้า พระองค์ 51 คนโอหัง เย้ย หยัน ข้า พระองค์ ยิง่
นั ก แต่ ข้าพระองค์ ไม่หันเสียจากพระราชบัญญัติ ของพระองค์ 52 ข้าพระองค์ ระลึกถึง
คํา ตัดสิน ของพระองค์ แต่ โบราณกาล โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ รับ ความ
เล้าโลมใจ 53 ความกริวอ
้
ง้ พระราช
้ ันเร่าร้อนฉวยข้าพระองค์ไว้ เพราะเหตุคนชัว่ ผูละทิ
บัญญัติของพระองค์ 54 กฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ในเรือน
ที่ ข้า พระองค์ อาศัย อยู่ นั ้น 55 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในกลางคืน ข้า พระองค์ ระลึก ถึง
พระนามของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ 56 สิ่งนี้ ได้ตกมายังข้า
พระองค์เพราะข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับของพระองค์ไว้
เชธ (ซ�
57 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็ นส่วนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวว่า
ข้าพระองค์จะรักษาพระวจนะของพระองค์ 58 ข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของ
พระองค์ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงกรุ ณาแก่ข้าพระองค์ตามพระดํารัสของ
59
พระองค์ ข้าพระองค์คิดถึงทางทัง้ หลายของข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์หน
ั เท้าของ
ข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 60 ข้าพระองค์เร่งรีบไม่ล่าช้าที่จะรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ 61 แม้หมู่คนชัว่ ดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราช
บัญญัติของพระองค์ 62 พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์จะลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์เนื่ อง
ด้วยคํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 63 ข้า พระองค์ เป็น เพื่อ นกั บท ุก คนผู้ ยาํ เกรง
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พระองค์ กับผู้ที่ รักษาข้อบังคับของพระองค์ 64 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกเต็
มด้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
เทธ (ฌ�
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ดี ต่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ตามพ
ระวจนะของพระองค์ 66 ขอทรงสอนคํา ตัดสิน และความรู ้ แก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า
พระองค์ เชื่อ ถือ พระบัญญั ติ ของพระองค์ 67 ก่อนที่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยาก ข้า พระองค์
หลงเจิน
ั ษาพระวจนะของพระองค์ไว้ 68 พระองค์ประเสริฐ และ
่ แต่บัดนี้ ข้าพระองค์รก
ทรงกระทํา การดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 69 คนโอหัง ป้าย
ความเท็จใส่ ข้าพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ ด้วยสุดใจ 70 จิ
ตใจของเขาทัง้ หลายตํ่าช้าเหมือนไขมัน แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระราชบัญญัติของ
พระองค์ 71 ดี แล ้ วท ี่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากเพื่อ ข้า พระองค์ จะเรียนรู ้ถึง กฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ 72 สําหรับ ข้า พระองค์ พระราชบัญญัติ แห่ งพระโอษฐ์ ของพระองค์ ก็ดี กว่า
ทองคําและเงินพันๆแท่ง
65

โจด (ญ�
พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ สร้างและสถาปนาข้า พระองค์ ขอประทานความเข้าใจ
แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู พ
้ ระบัญญัติของพระองค์ 74 บรรดาผูเ้ กรงกลัว
พระองค์ จะเห็น ข้า พระองค์ และเปรมปรี ดิ ์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ได้ หวัง ในพระวจนะ
ของพระองค์ 75 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบว่าคําตัดสินของพระองค์นั้น
ถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก 76 ขอ
ความเมตตาของพระองค์เป็นที่เล้าโลมข้าพระองค์ ตามพระดํารัสของพระองค์ที่มีแก่
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 77 ขอพระกรุ ณาของพระองค์ มาย ัง ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์
จะ เป็น อยู่ เพราะ พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์ เป็น ความ ปี ติ ยินดี ของ ข้า พระองค์
78 ขอทรงให้ คนโอหัง ได้ รบ
ั ความอาย เพราะว่า เขาได้ ควํา่ ข้า พระองค์ ด้วยความเท็จ
โดย ไม่ มี เหตุ แต่ ข้า พระองค์ จะ รํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของ พระองค์ 79 ขอ ให้ บรรดา ผู้ ที่
ยําเกรงพระองค์ หัน กลับ มายัง ข้า พระองค์ พร ้ อมกับ ผู้ ที่ ทราบถึง บรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ 80 ขอให้จิ ตใจข้าพระองค์ ไร้ตําหนิ ในเรือ
่ งกฎเกณฑ์ ของพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะไม่ต้องขายหน้า
73

คาฟ (ด�

81 จิ ตใจของข้าพระองค์ ออ
่ นระโหยคอยความรอดของพระองค์

แต่ ข้าพระองค์ หวัง
ในพระวจนะของพระองค์ 82 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ มัว มืด ไปด้วยคอยพระดํารัส ของ
พระองค์ ข้าพระองค์ทูลถามว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 83 เพราะ
ว่า ข้า พระองค์ เป็น เหมือนถุง หนั ง ถูก รมควัน แต่ ข้า พระองค์ ยัง ไม่ ลืม กฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ 84 ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ จะอยู่นานเท่าไร พระองค์ จะทรงกระทําการพิพากษา
บรรดาผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ เมื่อไร 85 คนโอหัง ได้ ขุด หลุม พรางดัก ข้า พระองค์ ซึ่ง ไม่
สอดคล้องกับ พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 86 พระบัญญั ติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ สัตย์
87
ซื่อ เขาข่มเหงข้า พระองค์ ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ด้วย เขาเกือบจะ
ทําให้ ข้า พระองค์ ดับชีพ ไปจากแผ่น ดิน โลกแล้ว แต่ ข้า พระองค์ ไม่ ทอดทิง้ ข้ อบ ัง คับ
ของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
ลาเมด (ต�
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ ปัก แน่ น อยู่ ในสวรรค์ เป็น นิ ตย์
ความซื่อตรงของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ กชั ่ วอายุ พระองค์ ทรงสถาปนาแผ่น ดิน โลก
และมั นก ็ ตัง้ อยู่ 91 โดยกฎของพระองค์ สิ ่ง เหล่า นี้ ตั ้งม ั น
่ อยู่ ทุก วัน นี้ เพราะของทุก สิง่
เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 92 ถ้า พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไม่ เป็ นที ่ ปี ติ ยินดี ของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์คงจะพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ 93 ข้าพระองค์
จะไม่ ลืม ข้อบังคับ ของพระองค์ เลย เพราะพระองค์ ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ โดย
ข้อบังคั บนน
ั ้ 94 ข้าพระองค์ เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้รอด เพราะข้า
พระองค์ ได้ แสวงหาข้อบังคับของพระองค์ 95 คนชัว่ ซุ่มคอยทําลายข้าพระองค์ แต่ ข้า
พระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ 96 ข้าพระองค์เคยเห็นขอบเขตของความ
สมบูรณ์ทัง้ สิน
้ แล้ว แต่พระบัญญัติของพระองค์กว้างขวางเหลือเกิน
89

90

เมม (ถ�
ข้าพระองค์รก
ั พระราชบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคํารําพึงของข้าพระองค์
วันยังคํ่า 98 โดยพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่า
ศั ตรู ของข้า พระองค์ เพราะพระบัญญั ติ นั ้น อยู่ กับ ข้า พระองค์ เสมอ 99 ข้า พระองค์ มี
ความเข้าใจมากกว่า บรรดาครู ของข้า พระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์
เป็น คํา รําพึง ของข้า พระองค์ 100 ข้า พระองค์ เข ้า ใจมากกว่า คนสูง อายุ เพราะข้า พระ
องค์รก
ั ษาข้อบังคับของพระองค์ 101 ข้าพระองค์รงั ้ เท้าข้าพระองค์ไว้จากวิถีชวท
ุ อย่าง
ั่ ก
เพื่อรักษาพระวจนะของพระองค์ 102 ข้าพระองค์ มิได้ เลี่ยงจากคําตัดสินของพระองค์
เพราะพระองค์ ได้ ทรงสอนข้า พระองค์ 103 พระดํารัส ของพระองค์ นั ้น ข้า พระองค์ ชิ ม
แล้วหวานจริงๆ หวานกว่านํ้าผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ 104 ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจ
โดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง
97 โอ

นูน (ท�

105 พระวจนะของพระองค์ เป็ น โคมสําหรับ เท้า ของข้า พระองค์ และเป็ น ความสว่าง
แก่ มรรคาของข้า พระองค์ 106 ข้า พระองค์ ได้ ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณและจะกระทํา ให้ สําเร็จ
ว่า จะรักษาคํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 107 ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากอย่างหนั ก
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์
108 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรับคํา สัก การบู ชาด ้วยปากของข้า พระองค์ และขอ
สอนคํา ตัดสิน ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 109 ชี วิต ของข้า พระองค์ อยู่ ในมือ ของข้า
พระองค์เสมอ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์ 110 คนชัว่ วางกับดัก
ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิน
่ จากข้อบังคับของพระองค์ 111 บรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ ข้าพระองค์ รบ
ั ไว้เป็นมรดกเป็นนิ ตย์ พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ ใจ
ข้าพระองค์ 112 ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็น
นิ ตย์จนอวสาน

ซาเมค (ธ�

113 ข้าพระองค์ เกลียดชังความคิดสองจิตสองใจ

แต่ข้าพระองค์รก
ั พระราชบัญญัติ
ของพระองค์ 114 พระองค์ทรงเป็นทีซ
่ ่อนและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังใน
พระวจนะของพระองค์ 115 แน่ ะ เจ้าคนทําชัว่ ไปเสียจากข้า เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญั
ติ ของพระเจ้า ของข้า 116 ขอทรงประคองข้า พระองค์ ไว้ ตามพระดํารัส ของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ และอย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความหวังของข้าพระองค์
117 ขอทรงชู ข้า พระองค์ ขึ้น เพื่อ ข้า พระองค์ จะปลอดภัย และมี ความนั บถือ กฎเกณฑ์
ของพระองค์ สืบๆไป 118 พระองค์ ทรงตะเพิด บรรดาคนที่ หลงเจิน
่ จากกฎเกณฑ์ ของ
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พระองค์ พระเจ้าข้า อุบายหลอกลวงของเขาคือความเท็จ 119 พระองค์ ทรงทิง้ บรรดา
คนชัว่ ของแผ่น ดิน โลกเหมือนทิง้ ขี้ แร่ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ รก
ั บรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ 120 เนื้ อหนั งข้าพระองค์สัน
่ เทิม
้ เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์
กลัวคําตัดสินของพระองค์

เอน (น�
ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง่ ที่ ยุติ ธรรมและเที่ยงธรรม ขออย่า ทรงละข้า พระองค์
แก่ ผู้ บีบ บังคับ ข้า พระองค์ 122 ขอ ทรง เป็น ประกัน เพื่อ ช่วย ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ ขอ
อย่า ทรงให้ คนโอหั งบ ีบ บังคับ ข้า พระองค์ 123 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ มัว มืด ไปด้วย
คอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดํารัส ชอบธรรมของพระองค์ สําเร็จ 124 ขอ
ทรง กระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์ ตาม ความ เมตตา ของ พระองค์ และ ขอ ทรง สอน
กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 125 ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ ขอ
ทรงประทานความเข้าใจแก่ ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ จะรู ถ
้ ึงบรรดาพระโอวาทของ
126
พระองค์
เป็น เวลาที่ พระเยโฮวาห์ ควรทรงจัดการ เพราะเขาหัก พระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ 127 เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ รก
ั พระบัญญั ติ ของพระองค์ ยงิ่ กว่า ทองคํา
128
ยิง่ กว่าทองคําเนื้ อดี
เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์ ถือว่าบรรดาข้อบังคับของพระองค์ ถู
กต้องในทุกเรือ
่ ง ข้าพระองค์เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง
121

บี (บ�

129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ประหลาดนั ก

เพราะฉะนั ้นจิตใจของข้าพระองค์
จึงรักษาไว้ 130 การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทัง้ ให้ความเข้าใจแก่
คนรู ้น้ อย 131 ข้า พระองค์ หอบจนอ้า ปาก เพราะข้า พระองค์ กระหายพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 132 ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ ดังที่พระองค์
ทรงเคยกระทํา ต่อ ผู้ ที่ รัก พระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้ ยา่ งเท้า ของข้า พระองค์
มัน
่ คงอยู่ ในพระดํารัส ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้ ความชัว่ ช้า ใดๆมี อาํ นาจเหนื อ ข้า
พระองค์ 134 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะ
รักษาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 135 ขอทรงกระทํา ให้ พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงมา
ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 136 ข้า
พระองค์น้ําตาไหลพรัง่ พรู เพราะคนไม่รก
ั ษาพระราชบัญญัติของพระองค์
ซาดดี (ป�
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ชอบ ธรรม และ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ ก็ ถูก
138
ต้อง
บรรดาพระโอวาทที่ พระองค์ ทรงกําหนดไว้ก็ ชอบธรรมและสัตย์สุจริตทัง้ สิน
้
139 ความเร่าร้อนของข้าพระองค์เผาข้าพระองค์อยู่ เพราะคู่อริของข้าพระองค์ลืมพระ
วจนะของพระองค์ 140 พระดํารัส ของพระองค์ นั ้น บริ สุทธิ ์ เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์รก
ั พระดํารัสนัน
้ 141 ข้าพระองค์ต่ําต้อยและเป็นทีดู
่ ถูก แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้
อบังคับของพระองค์ 142 ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิ ตย์ และพระ
ราชบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง 143 ความทุกข์ยากลําบากและความแสนระทม
ได้ มา สู่ ข้า พระองค์ แต่ พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ เป็น ความ ปี ติ ยินดี ของ ข้า พระองค์
144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ชอบธรรมเป็ น นิ ตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า
พระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารงชีวต
ิ อยู่
137

คอฟ (ผ�
ข้า พระองค์ ร้อง ทู ลด ้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ
ทรงฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 146 ข้าพระองค์รอ
้ งทูล
145
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พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด เพื่อ ข้า พระองค์ จะรักษาบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ 147 ข้า พระองค์ ต่ ืน ขึ้ นก ่อ นอรุ ณ ทูล ขอความช่วยเหลือ ข้า พระองค์ หวัง
อยู่ ในพระวจนะของพระองค์ 148 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ต่ ืน อยู่ ก่อนถึง ยามทุก ยาม
ในกลางคืน เพื่อ รําพึง ถึง พระดํารัส ของพระองค์ 149 ขอทรงฟัง เสียงข้า พระองค์ ด้วย
ความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้
ตามคําตัดสินของพระองค์ 150 ผู้ติดตามการมุ่งร้ายเข้ามาใกล้ข้าพระองค์แล้ว เขาอยู่
ห่างไกลจากพระราชบัญญัติของพระองค์ 151 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรง
สถิตใกล้ และพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็จริง 152 ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจาก
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
เรช (ฝ�

153 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ ยากของข้า พระองค์

และขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้
พ้น เพราะข้า พระองค์ มิได้ ลืม พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 154 ขอทรงแก้ คดี ของข้า
พระองค์ และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพ
ระดํารัส ของพระองค์ 155 ความรอดนั ้น อยู่ หา่ งไกลจากคนชัว่ เพราะเขาไม่ แสวงหา
กฎเกณฑ์ ของพระองค์ 156 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระกรุ ณาของพระองค์ ใหญ่ หลวง
นั ก ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ตามคํา ตัดสิน ของพระองค์ 157 ผู้ ข่มเหงและ
ปรปั กษ ์ ของข้า พระองค์ มี มากมาย แต่ ข้า พระองค์ ไม่ หันเหไปจากบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ 158 ข้า พระองค์ มองดู คนละเมิด ด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่ รก
ั ษาพระ
159
ดํารัส ของพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิ เคราะห์ ว่า ข้า พระองค์ รก
ั ข้
อบังคับของพระองค์ มากเท่าใด ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ ไว้ตามความเมตตา
ของพระองค์ 160 ตัง้ แต่แรกพระวจนะของพระองค์คือความจริง และคําตัดสินอันชอบ
ธรรมของพระองค์ทุกข้อดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
ชิน (พ�
เจ้ า นาย ได้ ข่มเหง ข้า พระองค์ โดย ปราศจาก เหตุ แต่ จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์
ตะลึง พรึง เพริด เพราะ พระ วจนะ ของ พระองค์ 162 ข้า พระองค์ เปรม ปรี ดิ ์ เพราะ พระ
ดํารัส ของ พระองค์ อย่าง ผู้ ซึ่ง พบ ของ ที่ ถู กร ิบ มา เป็ นอ ัน มาก 163 ข้า พระองค์ เกล
ียดและสะอิดสะเอียนต่อ ความเท็จ แต่ ข้า พระองค์ รัก พระราชบัญญั ติ ของพระองค์
164 ข้า พระองค์ สรรเสริญ พระองค์ วัน ละ เจ็ด ครัง
้ เหตุ เรือ
่ ง ข้อ ตัด สิ นอ ัน ชอบ ธรรม
165
ของพระองค์
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 ในความ
รอดของพระองค์ และข้า พระองค์ ทํา ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 167 จิ ตใจของข้า
พระองค์ รักษา บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ ข้า พระองค์ รัก พระ โอวาท นั ้น มาก ยิง่
168 ข้า พระองค์ รก
ั ษาข้ อบ ัง คับ และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทัง้ สิน
้
ของข้าพระองค์อยูต่
่ อเบื้องพระพักตร์พระองค์
161

เทา (ฟ�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ข้น
ึ มาต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 170 ขอคํา
วิงวอนของข้า พระองค์ ข้น
ึ มาต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้น ตามพระดํารัส ของพระองค์ 171 ริม ฝีปากของข้า พระองค์ จะเทคํา สรรเสริญ ออก
มา ที่ พระองค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 172 ลิน
้ ของข้า พระองค์
จะกล่าวเรือ
่ งพระดํารัสของพระองค์ เพราะพระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ชอบธรรม
173 ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ เลือกข้ อบ ัง คับ
169 โอ
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ของพระองค์ 174 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ กระหายความรอดของพระองค์
และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ เป็น ความปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ 175 ขอทรงโปรด
ให้จิตใจข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั ้นจะสรรเสริญพระองค์ และให้คําตัดสินของ
พระองค์ ชว
่ ยข้าพระองค์ 176 ข้าพระองค์ หลงเจิน
่ ดังแกะที่ หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับ
ใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์

120
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
เมื่อ ข้าพเจ้า ทุกข์ ใจ ข้าพเจ้า ได้ ร้อง ทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์ และ พระองค์ ทรง ฟัง
ข้าพเจ้า 2 คือ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
ริม ฝีปากมุสา จากลิ้ นที ่ หลอกลวง � 3 แน่ ะ ลิน
้ หลอกลวงเอ๋ย จะประทานสิง่ ใดแก่ เจ้
4
าและจะเพิม
่ เติม อะไรให้ เจ้ าอีก ลูก ธนู คมของนั กรบกับ ถ่านไม้ จําพวกสนจู นิ เปอร์
ที่ ลุ กโพลง น่ ะ ซี 5 วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า ที่ ข้าพเจ้า อาศั ยก ับ ชนเมเชค ที่ พัก อยู่ ท่ามกลาง
เต็นท์ของคนเคดาร์ 6 จิตใจข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้ว
7 ข้าพเจ้าชอบสันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด เขาหนุนสงคราม
1

121
ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น

ข้าพเจ้า จะเงยหน้า ดู ภูเขา ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า มาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์
ของข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 3 พระองค์จะ
ไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผูทรงอารั
้
กขาท่านจะไม่เคลิม
้ ไป 4 ดูเถิด พระองค์ผู้
ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิ ทหรือนิ ทรา 5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้อารักขา
ท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่กําบังที่ข้างขวามือของท่าน 6 ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่าน
ในเวลากลางวัน หรือ ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์ จะทรงอารักขาท่าน
ให้ พ้น ภยันตรายทัง้ สิน
ิ ของท่าน 8 พระเยโฮวาห์ จะทรง
้ พระองค์ จะทรงอารักขาชีวต
อารักขาการเข้าออกของท่านตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1

122
ดาวิดปีติยินดีเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
เมื่อเขากล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า “ให้เราเข้าไปยังพระนิ เวศพระเยโฮวาห์
เถิด � 2 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย เท ้า ของพวกข้าพเจ้า จะยืน อยู่ ภายในประตู กําแพงของเธอ
3 เขาสร้างเยรู ซาเล็ม ไว้ เป็ น นครซึ่ง ประสานแน่ น ไว้ ด้วยกัน 4 เป็ นที ่ ที่ บรรดาตระกูล
ต่างๆขึ้น ไป คือ บรรดาตระกูล ของพระเยโฮวาห์ ไปยัง หีบ พระโอวาทของอิสราเอล ให้
ถวายโมทนาแก่ พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระที่นั่งสําหรับการพิพากษาได้ ตัง้ อยู่ที่
นั ่น คือ พระที่นั่ง ของพระราชวงศ์ ดาวิด 6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่ เยรู ซาเล็ม ว่า
“ขอบรรดาผู้ ที่ รัก เธอจงจําเริญ 7 ขอสันติภาพจงมี อยู่ ภายในกําแพงของเธอ และให้
ความเจริญอยู่ภายในวังของเธอ� 8 เพื่อเห็นแก่พี่น้ องและมิตรสหาย บัดนี้ ข้าพเจ้าจะ
9 เพื่อเห็นแก่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
พูดว่า “สันติภาพจงมีอยูภายในเธอ�
่
ของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ
1 ข้าพเจ้า ยินดี
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คนที่ตามทางของพระเจ้ามัน
่ ใจในพระองค์ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ประทับ ในฟ้า สวรรค์ ข้า พระองค์ เงยหน้า ดู พระองค์ 2 ดู เถิด
ตาของผู้ รับ ใช้ มองดู มือ นายของตนฉั นใด และตาของสาวใช้ มองดู มือ นายหญิง ของ
ตนฉั นใด ตาของข้าพเจ้า ทัง้ หลายมองดู พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
จนกว่าพระองค์จะมีพระกรุ ณาต่อข้าพเจ้าทัง้ หลายฉั นนั ้น 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้าพระองค์ เถิด พระเจ้า
ข้า เพราะพวกข้า พระองค์ เอ ื อมระอาความหมิน
่ ประมาท 4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้
หลายเอือมระอาการเยาะเย้ยของคนที่อยูสบาย
่
คือการหมิน
่ ประมาทของคนเย่อหยิง่
1
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พระพรแห่งการช่วยให้พ้นอย่างอัศจรรย์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
“ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสถิต ฝ่ายพวกเรา� เออ ขอให้ อิสราเอลกล่าวว่า 2 “ถ้า
พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสถิต ฝ่ายพวกเรา เมื่อ คนลุก ขึ้น ต่อสู้ เรา 3 แล ้ว เขาจะกลืน เรา
เสีย ทัง้ เป็น เมื่อ ความโกรธของเขาพลุ่ง ขึ้น ต่อ เรา 4 แล ้ วน ้าํ ทัง้ หลายจะท่วมพวกเรา
กระแสนํ้า จะไหลอยู่ เหนื อ จิตใจเรา 5 แล ้ วน ้าํ ที่ กําเริบ จะไหลท่วมจิตใจเราไป� 6 สาธุ
การแด่พระเยโฮวาห์ผู้มิได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั ้น 7 จิตใจเรารอดไปอย่าง
นกจากกับ ของพรานนก กั บก ็ หัก และเราได้ หนี รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ ของเราอยู่ ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1
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ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
บรรดาผู้ ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ เหมือนภู เขาศิ โยน ซึ่ง ไม่ หวัน
่ ไหว แต่ ดํารง
อยู่ เป็น นิ ตย์ 2 ภู เขาอยู่ รอบเยรู ซาเล็ม ฉั นใด พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ รอบประชาชนของ
พระองค์ ตัง้ แต่ เวลานี้ สืบ ต่อ ไปเป็น นิ ตย์ ฉั น นั ้น 3 เพราะคทาของคนชัว่ จะไม่ พัก อยู่
เหนื อ แผ่นดิ นที ่ ตกเป็น ส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่า คนชอบธรรมจะยื่ นม ื อออก
กระทําความชัว่ ช้า
คําอธิษฐาน
4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดี ต่อ ผู้ ทําดี และต่อ ผู้ เท ี่ ยงธรรมใน
จิตใจของเขา 5 แต่ บรรดาผู้ที่ หันเข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไป
พร้อมกับคนทําความชัว่ ช้า แต่สันติภาพจะมีอยูในอิ
่
สราเอล
1
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ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝัน
ไป 2 ปากของเราได้หว
ั เราะเต็มที่ และลิน
้ งอย่างชื่นบาน แล
้ ของเราได้เปล่งเสียงโห่รอ
้ว เขาได้ พู ดก ัน ท่ามกลางประชาชาติ ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา การมโหฬารให้ เขา
� 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา การมโหฬารให้เรา เรามี ความยินดี 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางนํ้าไหลที่ทางใต้
5 บรรดาผู้ที่ หว่านด้วยนํ้าตาจะได้ เกี่ยวด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน 6 ผู้ที่ ร้องไห้ออก
ไปหอบหิว้ เมล็ดพืชอันมีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของ
ตนมาด้วย
1 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้ศิโยนกลับมาจากการเป็ นเชลย
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พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอน
บรรดาผูที
้ ่สร้างก็เหนื่ อยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห์
มิได้ ทรงเฝ้า อยู่ เหนื อ นคร คนยามตื่น อยู่ ก็ เหนื่ อยเปล่า 2 เป็นการเหนื่ อยเปล่า ที่ ท่าน
ลุก ขึ้น แต่ เช้ามืด นอนดึก และกินอาหารแห่งความเศร้าโศก เพราะพระองค์ ประทาน
แก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบาย
1 ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงสร้างบ้าน

บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า
บุตรทัง้ หลายเป็นมรดกจากพระเยโฮวาห์ ผูบั
้ งเกิดจากครรภ์เป็นรางวัลของ
4
พระองค์ บุ ตรทัง้ หลายที่ เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็ เหมือนลูกธนูในมือนั กรบ 5 ชายใดๆที่
มี ลูก ธนู เต็ม แล่ งก ็ เป็นสุข เขาจะไม่ ต้องละอาย แต่ เขาจะพู ดก ับศั ตรู ของเขาที่ ประตู
เมือง
3 ดูเถิด
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พระพรสําหรับครอบครัวที่สัตย์ซ่ ือ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ทุ ก คน ที่ เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ใน มรรคา ของ พระองค์
2 เพราะ ท่าน จะ กิน ผล นํ้ามือ ของ ท่าน ท่าน จะ เป็ นสุ ข และ ท่าน จะ อยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข
3 ภรรยาของท่านจะเป็ น อย่างเถาองุน
่ ลูก ดกอยู่ ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะ
เป็นเหมือนหน่ อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน 4 ดูเถิด คนที ่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์จะได้
รับพระพรดัง่ นี้ แหละ 5 พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรท่านจากศิ โยน และท่านจะ
เห็นความเจริญของเยรู ซาเล็มตลอดวันเวลาชีวต
ิ ของท่าน 6 เออ ท่านจะเห็นลูกหลาน
ของท่าน และสันติภาพมีอยูในอิ
่
สราเอล
1
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
“เขาได้ ให้ ข้าพเจ้า ทุกข์ ยากหลายครัง้ ตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา� ให้ อิสราเอลกล่าวเถิด ว่า
2 “เขาได้ ให้ ข้าพเจ้า ทุกข์ ยากหลายครัง
้ ตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา แต่ เขายัง เอาชนะข้าพเจ้า ไม่
ได้ 3 คนที ่ไถก็ ได้ ไถบนหลังข้าพเจ้า เขาทํารอยไถของเขาให้ยาว� 4 พระเยโฮวาห์ทรง
ชอบธรรม พระองค์ทรงตัดเครือ
่ งจองจําของคนชัว่ ออก 5 ขอให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังศิ
โยนได้ขายหน้าและต้องถอยกลับไป 6 ให้เขาเป็นเหมือนหญ้าที่งอกบนหลังคาเรือน ซึ่ง
เหีย
่ วแห้ง ไปก่อนมัน โตขึ้น 7 ซึ่ง คนเกี่ยวไม่ เก ็บ ใส่ มือ หรือ คนที่ มัด ฟ่อนไม่ เก ็บ ไว้ที่ อก
ของเขา 8 ทัง้ คนที่ ผ่านไปไม่ พูด ว่า “ขอพระพรของพระเยโฮวาห์ อยู่ บนท่านทัง้ หลาย
เราอวยพรท่านทัง้ หลายในพระนามพระเยโฮวาห์�
1
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ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น

1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์จากที่ลึก 2 ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็น

เจ้า ขอทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ เสียงคํา วิงวอนของ
ข้า พระองค์ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ถ้า พระองค์ จะทรงหมายความชัว่ ช้า ไว้ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เจ้าข้า ผู้ ใดจะยืน อยู่ ได้ 4 แต่ พระองค์ มี การอภัย เพื่อ เขาจะยําเกรงพระองค์
5 ข้าพเจ้า คอยพระเยโฮวาห์ จิ ตใจของข้าพเจ้า คอยอยู่ และข้าพเจ้า หวัง ในพระวจนะ
ของพระองค์ 6 จิ ตใจของข้าพเจ้า คอยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ยิง่ กว่า คนยามคอยเวลารุ ง่
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เช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิง่ กว่าคนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า 7 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเย
โฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์ มี ความเมตตา และในพระองค์ มี การไถ่ อย่างสมบู รณ ์
8 และพระองค์จะทรงไถ่อส
ิ ราเอลจากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเขา
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ดาวิดถ่อมใจลงและตักเตือนอิสราเอล บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
จิตใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิม และนั ยน์ ตาของข้าพระองค์
มิได้ ยโส ข้า พระองค์ มิได้ ไป ยุ่ งก ับ เรือ
่ ง ใหญ่ โต หรือ เรือ
่ ง มหัศจรรย์ เก ิน ตัว ของ ข้า
พระองค์ 2 แต่ ข้า พระองค์ ได้ สงบและระงับ จิตใจของข้า พระองค์ อย่างเด็ก ที่ หย่านม
มารดา ของ ตน แล้ว จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ เหมือน อย่าง เด็ก ที่ หย่านม แล้ว 3 จง ให้
อิสราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์

132
คําอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ดาวิด และความลําบากยากเข็ญ ทัง้ สิน
้ ของ
ท่าน 2 ว่า ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์อย่างไร และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรง
มหิทธิ ฤทธิ์ของยาโคบว่า 3 “แน่ นอนข้า พระองค์ จะไม่ เข ้า ตัว บ้านหรือ ขึ้น ไปนอนบน
ที่นอนของตน 4 ข้าพระองค์ จะไม่ ให้นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ หลับ หรือให้หนังตาเคลิม
้
ไป 5 จนกว่าข้าพระองค์ จะหาสถานที่ สําหรับพระเยโฮวาห์ได้ คือที่ ประทับของพระเจ้า
6 ดู เถิด เราได้ยน
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของยาโคบ�
ิ เรือ
่ งนี้ ในเอฟราธาห์ เราได้พบสิง่ นี้ ใน
์
7
นาของป่า ไม้ “เราจะไปยัง ที่ ประทับ ของพระองค์ เราจะนมัสการที่ รองพระบาทของ
พระองค์� 8 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่ พํานั กของพระองค์ ทัง้
พระองค์ และหีบ แห่ง อานุภาพของพระองค์ 9 ขอปุโรหิต ของพระองค์ สวมความชอบ
ธรรม และให้วสุ
ิ ทธิชนของพระองค์ โห่ร้องด้วยความชื่นบาน 10 เพราะเห็นแก่ ดาวิดผู้
รับใช้ของพระองค์ ขออย่าทรงเมินพระพักตร์หนี จากผูที
้ ่พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น 11 พระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็นความจริงกับดาวิด ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับคือว่า “เรา
จะตัง้ ผลจากตัว ของเจ้า ไว้ บนบัล ลั งก ์ ของเจ้า 12 ถ้า บรรดาบุตรของเจ้า รักษาพันธ
สัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซึ่ง เราจะสอนเขา เหล่ าบุตรของเขาทัง้
หลายด้วยเช่นกันจะนั ่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิ ตย์� 13 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือก
ศิ โยน พระองค์ มี พระประสงค์ จะให้ เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ 14 ตรั สว ่า “นี่ เป็ นที ่
พํานั กของเราเป็นนิ ตย์ เราจะอยูที
่ ่นี่ เพราะปรารถนาเช่นนั ้น 15 เราจะอํานวยพรอย่าง
มากมายแก่ เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้ คนจนของเมืองนี้ อิ่ มด ้วยขนมปัง 16 เราจะ
เอาความรอดห่ม ปุโรหิต ของเมืองนั ้น และวิสุทธิชนของเมืองนั ้น จะโห่ รอ
้ งด้วยความ
ชื่นบาน 17 ณ ที่ นั ้น เราจะกระทํา ให้ มี เขาหนึ่ ง งอกขึ้น มาสําหรับ ดาวิด เราได้ เตรียม
ประทีป ดวงหนึ่ ง สําหรับ ผู้รบ
ั เจิม ของเรา 18 เราจะเอาความอายห่ม ศั ตรู ของท่าน แต่
มงกุฎของท่านจะแวววาวอยูบ
่ นท่าน�
1

133
ความดีงามเมื่อพีน
่ ้ องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ดู เถิด ซึ่ง พี่ น้องอาศัย อยู่ ด้วยกัน เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ก็ เป็นการดี และน่า ชื่น ใจ
มากสัก เท่าใด 2 เหมือนนํ้ามัน ประเสริฐ อยู่ บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บน
หนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ ของท่าน 3 เหมือนนํ้าค้างของภูเขาเฮ
1
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อร์โมน เหมือนนํ้าค้างซึ่ง ตกลงบนเทือกเขาศิ โยน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงบังคับ
บัญชาพระพรที่นั ่น คือชีวต
ิ จําเริญเป็นนิ ตย์

134
คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
มาถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้ รับใช้ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
วาห์ ผูยื
้ นอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในกลางคืน 2 จงยกมือของท่านขึ้นในสถาน
บริสุทธิ์ และถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 3 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรท่าน
จากศิโยน คือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1 มาเถิด

135
คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ โอ บรรดา
ผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์ 2 ท่านที่ยน
ื อยูใ่ นพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ที่ ในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา 3 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะการก
ระ ทํา นั ้น เพลิดเพลิน 4 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เลือก ยา โคบ ไว้ สําหรับ พระองค์ เอง
เลือกอิสราเอลไว้ เป็น กรรมสิทธิ์ของพระองค์ 5 เพราะข้าพเจ้า ทราบว่า พระเยโฮวาห์
ใหญ่ ยิง่ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ กว่า พระอื่น ทัง้ สิน
้ 6 พระเยโฮวาห์ พอ
พระทัยสิง่ ใด พระองค์ก็ทรงกระทําในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ในทะเลและที่น้ํา
ลึกทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ทรงกระทําให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก 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
หมายสําคัญและการมหัศจรรย์ท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการ
ของท่าน 10 พระองค์ คือผู้ทรงตี ประชาชาติ ใหญ่โต และทรงสังหารกษั ตริย์ผู้ทรงฤทธิ์
11 คือ สิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และโอกกษั ตริย์ ของเมืองบาชาน และบรรดา
ราชอาณาจักรแห่ง คานาอัน 12 และประทานแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลายให้ เป็น มรดก
เป็น มรดก แก่ อิสราเอล ประชาชน ของ พระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระนาม
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความระลึก ถึง พระองค์ ดํารงอยู่
ทุกชัว่ อายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงแก้แทนประชาชนของพระองค์ และทรงกลับ
พระทัยในเรือ
่ งบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

บรรดารู ปเคารพไร้สาระ
รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติ เป็น เงิน และทองคํา เป็น หัตถกรรมของมนุษย์
16 รู ปเหล่านั ้ นม ี ปาก แต่ พู ดไม่ ได้ มี ตา แต่ ดู ไม่ ได้ 17 มี หู แต่ ฟัง ไม่ ได้ยน
ิ ทัง้ ไม่ มี ลม
18
หายใจในปากของรู ปน น
ั้
ผู้ ที่ ทํารู ปน น
ั ้ เหมือนรู ป เหล่า นั ้น เออ บรรดาผู้ ที่ วางใจใน
รู ปน ั ้ นก ็ เช่น กัน 19 โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ
วงศ์ วานอาโรนเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 20 โอ วงศ์ วานเลวีเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ท่านที่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮ
วาห์ 21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ จากศิ โยน พระองค์ ผู้ ทรงพํานั ก อยู่ ในเยรู ซาเล็ม จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
15
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คําตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์

1 โอ

จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ เพราะความ
เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 2 โอ จง โมทนาขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ เหนื อ พระ
ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
ถวายแด่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็นนิ ตย์ 4 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ทรงกระทําการมหัศจรรย์ยิง่ ใหญ่แต่ องค์ เดียว เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 5 ถวายแด่พระองค์ ผูทรงสร้
้
างฟ้าสวรรค์ด้วย
พระสติ ปัญญา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 6 ถวายแด่ พระองค์
ผู้ ทรงกางแผ่น ดิน โลกออกเหนื อ นํ้า ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 7 ถวาย แด่ พระองค์ ผู้ ทรง สร้าง ดวง สว่าง ใหญ่ ๆ เพราะ ความ เมตตา ของ
พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 8 สร้าง ดวง อาทิตย์ ให้ ครอง กลาง วัน เพราะ ความ เมตตา
ของพระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 9 ดวงจันทร์ และดาวทัง้ หลายให้ ครองกลางคืน เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 10 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี อียป
ิ ต์ ทางบร
รดาลู กห ัวปี เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 11 และทรงนํา อิสราเอล
ออก มา จาก ท่ามกลาง เขา เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 12 ด้วย
พระหัตถ์ เข ้ม แข็ง และ พระกร ที่ เหย ียด ออก เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 13 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงแบ่ง ทะเลแดงออกจากกัน เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 14 และทรงให้อส
ิ ราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั ้น เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 15 แต่ ทรงควํา่ ฟาโรห์ และกองทัพ ของท่าน
เสียในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 16 ถวายแด่ พระองค์
ผู้ ทรงนํา ประชาชนของพระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพราะความเมตตาของพระองค์
17
ดํารงเป็น นิ ตย์ ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี พระมหากษั ตริย์ ทัง้ หลาย เพราะความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 18 และทรงสังหารกษั ตริย์ พระนามอุโฆษ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 19 มี สิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 20 และโอกกษั ตริย์ แห่งเมืองบาชาน เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 21 และประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดก
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 22 ให้ เป็น มรดกแก่ อส
ิ ราเอลผู้ รับ ใช้
23
ของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ คือ พระองค์ นี่ เอง ผู้
ทรงระลึก ถึง เราในฐานะตํ่าต้อยของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น
นิ ตย์ 24 และทรงไถ่ เราให้ พ้น จากศั ตรู ของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 25 พระองค์ ผู้ ประทาน อาหาร แก่ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง เพราะ ความ เมตตา ของ
พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 26 โอ จง โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์

137
ความมัน
่ คงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย
ณ ริม ฝั่ ง แม่น้ํา แห่ง บา บิ โลน เรา นั ่ง ลง เมื่อ ได้ ระ ลึก ถึง ศิ โยน เรา ก็ รํา่ ไห้ 2 ใน
ท่ามกลางที่ นั่น เราแขวนพิณ เขาคู่ ของเราไว้ที่ ต้น หลิว 3 เพราะที่ นั่น ผู้ ที่ นํา เราไปเป็น
เชลยต้องการให้เราร้องเพลง และผูที
้ ่ปล้นเราต้องการให้สนุกสนาน เขาว่า “จงร้องเพ
4
ลงศิโยนสักบทหนึ่ งให้เราฟัง� เราจะร้องเพลงของพระเยโฮวาห์ได้อย่างไร ที่ในแผ่น
ดินต่างด้าว 5 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าพเจ้าลืมเธอก็ ขอให้มือขวาของข้าพเจ้าลืมฝีมือ
1
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เสีย 6 ขอให้ลิน
้ ของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่ ระลึกถึง
เธอ ถ้าว่าข้าพเจ้ามิได้ตัง้ เยรู ซาเล็มไว้เหนื อความชื่นบานอันสูงที่สุดของข้าพเจ้า 7 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวันแห่งเยรู ซาเล็มขอทรงระลึกถึงคนเอโดม ผูที
้ ่พูดว่า “จงทลาย
8
เสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึง รากฐานของมัน� โอ ธิดาแห่งบาบิ โลนเอ๋ย ซึ่ง จะต้อง
ล้างผลาญเสีย ความสุขจงมีแก่ผูที
้ ่สนองเจ้าให้สมกับทเจ้
ี่ าได้กระทํากับเรา 9 ความสุข
จงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้าเหวีย
่ งกระแทกลงกับก้อนหิน

138
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง เพลงสดุดีของ
ดาวิด
1 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะร้อง
เพลงสรรเสริญถวายพระองค์ต่อหน้าบรรดาพระ 2 ข้าพระองค์กราบลงตรงมายังพระ
วิหารอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะความเมตตา
และ ความ จริง ของ พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง เชิดชู พระ วจนะ ของ พระองค์ เหนื อ
พระนามทัง้ หลายของพระองค์ 3 ในวั นที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ได้ ทรงตอบข้า
พระองค์ พระองค์ ทรงเพิม
่ กําลัง จิตใจของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บร
รดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกจะสรรเสริญ พระองค์ เมื่อ ท่านเหล่า นั ้น ได้ยน
ิ พระวจนะ
แห่งพระโอษฐ์ ของพระองค์ 5 และท่านเหล่านั ้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระเย
โฮวาห์ เพราะสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่หลวง 6 ถึงแม้ พระเยโฮวาห์นั้นสูงยิง่
พระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนตํ่าต้อย แต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกล
ความมัน
่ ใจในพระเจ้า
แม้ ข้า พระองค์ เดิน อยู่ กลางความลําบากยากเย็น พระองค์ จะทรงสงวนชีวต
ิ ข้า
พระองค์ไว้ พระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศั
ตรู ของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด 8 พระ
เยโฮวาห์ จะทรงให้ สําเร็จ พระประสงค์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเย
โฮ วาห์ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ ขอ อย่า ทรง ละทิง้ พระ หัตถกิจ ของ
พระองค์
7
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ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า และทูล ขอความจริงใจ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของ
ดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ได้ ทรง ตรวจ สอบ ข้า พระองค์ และ ทรง รู จ
้ ัก ข้า
2
พระองค์ เมื่อข้าพระองค์ นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ ทรงทราบ พระองค์ ทรงประจั กษ
์ ในความคิด ของข้า พระองค์ ได้ แต่ ไกล 3 พระองค์ ทรงค้ นว ิถี ของข้า พระองค์ และการ
นอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ 4 โอ ข้าแต่ พระเย
โฮวาห์ แม้ ก่อนที่ ลิน
้ ของข้า พระองค์ จะพูด ดู เถิด พระองค์ ก็ ทรงทราบความเสีย หมด
แล้ว 5 พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทัง้ ข้างหลังและข้างหน้า และทรงวางพระหัตถ์
บนข้า พระองค์ 6 ความรู อย่
้ างนี้ มหัศจรรย์เก ิ นข้า พระองค์ สูง นั ก ข้า พระองค์ เอ้ื อมไม่
7
ถึง ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนี ไป
ไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ 8 ถ้าข้าพระองค์ข้น
ึ ไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่
นั ่น ถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในนรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตที่นั ่น 9 ถ้าข้าพระองค์
จะติดปีกแสงอรุ ณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้น 10 แม้ถึงที่นั ่น พระหัตถ์ของ
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พระองค์จะนําข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้ 11 ถ้าข้า
พระองค์ จะว่า “แน่ นอนความมืด จะบัง ข้า ไว้และความสว่างจะรอบข้า เป็นกลางคืน�
12 สําหรับ พระองค์ แม้ ความมื ดก ็ มิได้ ซ่อนอะไรไว้จากพระองค์ กลางคื นก ็ แจ ้ งอย่าง
กลางวัน ความมืด เป็น อย่างความสว่าง 13 เพราะพระองค์ ทรงปั้ นส่วนภายในของข้า
พระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ 14 ข้า
พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ ถู ก สร้าง มา อย่าง แปลก ประหลาด
และน่า กลัว พระราชกิจ ของพระองค์ มหัศจรรย์ จิ ตใจข้า พระองค์ ทราบเรือ
่ งนี้ อย่าง
ดี 15 เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยูใ่ นที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ ภายในที่ลึกแห่งโลก โครง
ร่างของข้า พระองค์ ไม่ ปิดบัง ไว้ จากพระองค์ 16 พระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น ส่วน
ประกอบของข้า พระองค์ ในเมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ในวัน ทัง้ หลายที่ กําลัง ประกอบขึ้น เมื่อ
ครัง้ ไม่เกิดขึ้น อวัยวะทัง้ หลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตํารับของพระองค์
17 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระดําริของพระองค์ ประเสริฐ แก่ ข้า พระองค์ จริงๆ รวมกัน เข้า ก็
ไพศาลนั กหนา 18 ถ้า ข้า พระองค์ จะนั บก ็ มากกว่า เม็ด ทราย เมื่อ ข้า พระองค์ ตื่น ขึ้น ข้า
พระองค์ก็ยังอยูก
่ ับพระองค์ 19 โอ ข้าแต่พระเจ้า แน่ นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชัว่
เสีย ดังนั ้น คนกระหายเลือดเอ๋ย จงพรากไปจากข้าพระองค์ 20 เพราะพวกเขากล่าวต่อ
ต้านพระองค์ ด้วยมุ่ง ร้าย และพวกศั ตรู ของพระองค์ ใช้ พระนามของพระองค์ อย่างไร
้ ประโยชน์ 21 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ มิได้ เกล ียดผู้ ที่ เกล ียดพระองค์ หรือ
และข้า พระองค์ มิได้ สะอิดสะเอียนคนเหล่า นั ้น ผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ พระองค์ ดอกหรือ 22 ข้า
พระองค์ เกล ียดเขาด้วยความเกลียดอย่างที่ สุด และนั บ เขาเป็น ศั ตรู ของข้า พระองค์
23 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงค้น ดู ข้า พระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้า พระองค์ ขอ
ทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตรว่า
มีทางชัว่ ใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนําข้าพระองค์ไปในมรรคานิ รน
ั ดร์
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ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้น ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากคนชัว่ ร้าย ขอทรงสงวน
ข้า พระองค์ ไว้จากคนทารุ ณ 2 ผู้ คิด ปองร้ายอยู่ ในจิตใจของเขา และก่อกวนต่อ เนื่ อง
กัน ให้ มี สงครามขึ้น 3 เขาทํา ลิน
ิ ฝีปากของ
้ ของเขาให้ คมเหมือนลิน
้ งู และภายใต้ รม
4
เขามี พิษ ของงู พิษ เซลาห์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้า พระองค์ ไว้ให้ พ้น
จากมือ ของคนชัว่ ขอทรงสงวนข้า พระองค์ ไว้ จากคนทารุ ณ ผู้ คิด แผนการพลิก เท้า
ของข้าพระองค์ 5 คนโอหังได้ ซ่อนกั บดักข้าพระองค์ และวางบ่วงไว้ ที่ ข้างทางเขากาง
ตาข่าย เขาตังบ
้ ่วงแร้วดักข้าพระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังเสียงทูลวิงวอนของ
ข้า พระองค์ 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงเป็น กําลัง แห่ง ความรอด
ของข้าพระองค์ พระองค์ ทรงคลุมศีรษะข้าพระองค์ ไว้ในยามศึก 8 โอ ข้าแต่ พระเยโฮ
วาห์ ขออย่า ทรงอนุมั ติ ตามความปรารถนาของคนชัว่ อย่า ให้การคิด ปองร้ายของเขา
คืบ หน้า ไป เกล ื อกว่า เขาจะยกตัว ขึ้น เซลาห์ 9 ฝ่ายศีรษะของคนที่ ล้อมข้า พระองค์ ไว้
นั ้น ขอให้ความสาระแนแห่ง ริม ฝีปากของเขาท่วมเขา 10 ขอให้ถ่านที่ ลุ กอยู่ตกใส่ เขา
ขอให้ เขาถูก ทิง้ ในไฟลงไปในบ่อ ไม่ ให้ ลุ กขึ้น มาอีก 11 ขออย่า ให้ เขาตัง้ คนส่อ เสียดไว้
ในแผ่น ดิน ขอให้ ความร้ายล่า คนทารุ ณ จนควํา่ เขาได้� 12 ข้าพเจ้า ทราบว่า พระเยโฮ
วาห์จะทรงกระทําความเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยาก และทรงจัดความยุติธรรมให้แก่
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คนขัดสน 13 แน่ นอนทีเดียว ที่คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของ
พระองค์ คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

141
ดาวิดทูลขอให้เรือ
่ งของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์

ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ ขอ
ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ เสียงข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ 2 ขอให้ คํา
อธิษฐานของข้า พระองค์ เป็น ดัง เครือ
่ งหอมต่อ พระพักตร์พระองค์ และที่ ข้า พระองค์
ยกมือ ขึ้น เป็น ดัง เครือ
่ งสัตวบูชาเวลาเย็น 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัง้ ยาม
เฝ้า ปากของข้า พระองค์ ขอรักษาประตู รม
ิ ฝีปากของข้า พระองค์ 4 ขออย่า ให้จิ ตใจข้า
พระองค์ เอนเอียงไปหาความชัว่ ใดๆ หรือให้ข้าพระองค์ สาละวนอยู่กับการชัว่ ร้ายร่วม
กับคนที่ ทําความชัว่ ช้า และขออย่าให้ข้าพระองค์ กินของโอชะของเขา 5 ขอให้คนชอบ
ธรรมตีข้าพระองค์ จะเป็นความเมตตาแก่ข้าพระองค์ ขอให้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะ
เป็น นํ้ามัน ดี เลิศ ซึ่ง จะไม่ ให้ ศีรษะข้า พระองค์ แตก เพราะข้า พระองค์ ยงั อธิษฐานต่อสู้
ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายอยู่ 6 เมื่อผู้พิพากษาทัง้ หลายของเขาถูกโยนลงที่หน้าผา เขา
จะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ เพราะเป็น ถ้อยคํา ไพเราะ 7 กระดูก ของเราทัง้ หลาย
กระจายที่ ปากแดนผู้ ตายฉั นใด เหมือนเมื่อ คนหนึ่ ง ตัด และผ่า ไม้ อยู่ บนแผ่น ดิน ฉั น
นั ้น 8 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตาของข้า พระองค์ เพ่ งตรงพระองค์ ข้า
พระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่า ให้ จิ ตใจข้า พระองค์ ไร้คุณธรรม 9 ขอพระองค์ ทรง
รักษาข้า พระองค์ ให้ พ้น จากกับ ซึ่ง เขาวางดัก ข้า พระองค์ ไว้ และจากบ่วงแร้ว ของผู้
กระทําความชัว่ ช้า 10 ขอให้คนชัว่ ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้าพระองค์
ผ่านพ้นไป
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ดาว ิด ได้ รับ ความ ปลอบโยน เมื่อ ท่าน อธิษฐาน มัสคิ ลบ ท หนึ่ ง ของ ดา วิด คํา
อธิษฐานเมื่อท่านอยูใ่ นถํ้า
1 ข้าพเจ้าร้องทูลพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

วิงวอนต่อ พระเยโฮวาห์ 2 ข้าพเจ้า หลัง่ คํา ครํา่ ครวญของข้าพเจ้า ออกมาต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ทูล เรือ
่ งความลําบากยากเย็น ของข้าพเจ้า ต่อ พระองค์ 3 เมื่อ
จิตใจของข้า พระองค์ ออ
่ นระอาภายใน พระองค์ ทรงทราบทางของข้า พระองค์ ในวิถี
ที่ ข้า พระองค์ เดิน ไปเขาซ่อนกับ ไว้ ดัก ข้า พระองค์ 4 ข้า พระองค์ มองทางขวามือ และ
มองดู แต่ ไม่มีใครยอมรู จ
้ ักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ไม่มีที่ หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่ จิ ต
5
ใจข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ข้า พระองค์
ว่า “พระองค์ ทรง เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของ ข้า พระองค์ เป็น ส่วน ของ ข้า พระองค์ ใน แผ่น ดิน
ของคนเป็น 6 ขอทรงฟัง คําร้องทูล ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ตกตํ่า มากนั ก
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ เพราะเขาแข็ง แรงเกิน กําลัง
ข้า พระองค์ 7 ขอทรงพาจิตใจข้า พระองค์ ออกจากคุก เพื่อ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะล้อมข้าพระองค์ไว้เพราะพระองค์จะทรงกระทํา
แก่ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ �
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การทูลขอความโปรดปรานเมื่อต้องถูกตัดสิน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกร
รณสดับ คํา วิงวอนของข้า พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ ตามความสัตย์ สุ จร ิต ของ
พระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขออย่า ทรงตัดสิน ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
เพราะไม่มีคนเป็นคนใดที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ 3 เพราะศัตรู ข่มเหง
จิตใจข้าพระองค์ มันขยีชี
้ วิตข้าพระองค์ลงถึงดิน มันได้กระทําให้ข้าพระองค์อาศัยในที่
มืด เหมือนคนที่ตายนานแล้ว 4 เพราะฉะนั ้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนระอา
อยูใ่ นข้าพระองค์ จิตใจภายในข้าพระองค์ก็อ้างว้าง 5 ข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อน
ได้ ข้า พระองค์ ราํ พึง ถึง ทุก สิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ข้า พระองค์ ราํ พึง ถึง พระหัตถกิจ
ของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ เหยียดมื อออกไปสู่ พระองค์ จิ ตใจของข้าพระองค์ กระหาย
หาพระองค์อย่างแผ่นดินที ่แห้งผาก เซลาห์ 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรีบฟังข้า
พระองค์ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ฝ่อ ไปแล้ว ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์
ไว้จากข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั ้ นที ่ลงไปยังปากแดนผู้ตาย
8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ถึง ความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า เพราะข้า
พระองค์ วางใจในพระองค์ ขอทรงสอนข้า พระองค์ ถึง ทางที่ ควรดําเนิ น ไป เพราะข้า
พระองค์ ตัง้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้นจากศัตรู ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์ 10 ขอทรงสอนให้ข้า
พระองค์ ทํา ตามพระทัย ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์
พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ ขอทรงนําข้าพระองค์เข้าไปยังแผ่นดินแห่งความ
เที่ยงธรรม 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้ เพราะเห็น แก่
พระนามของพระองค์ ขอทรงนําจิตใจข้าพระองค์ ออกมาจากความยากลําบากเพราะ
เห็น แก่ ความชอบธรรมของพระองค์ 12 และขอทรงตัด ศั ตรู ของข้า พระองค์ ออกไป
ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงทําลายบรรดาผู้ ที่ ทรมานจิตใจข้า พระองค์
เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
1 โอ
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ดาว ิด ทูล ขอความเมตตาและสัญญาว่า จะได้ สรรเสริญ พระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดา

สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ผู้ ทรงฝึก มือ ของข้า พระองค์ ให้
ทํา สงคราม และนิว
้ มือ ของข้า พระองค์ ให้ ทํา ศึก 2 ทรงเป็น ความดี และป้อมปราการ
ของ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง และ เป็น ผู้ ช่วย ให้ พ้น ของ ข้า พระองค์ เป็น โล่
ของข้า พระองค์ และเป็น ผู้ ซ่ึง ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ผู้ ทรงปราบชนชาติ ทัง้ หลายไว้ใต้
ข้า พระองค์ 3 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มนุษย์ เป็น อะไรเล่า ซึ่ง พระองค์ ทรงเอาพระทัย ใส่
เขา หรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขา 4 มนุษย์เหมือนสิง่ ไร้สาระ
วัน เวลาของเขาเหมือนเงาที่ ผ่านไป 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์
ของพระองค์ และขอเสด็จลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อให้มันมีควันขึ้น 6 ขอทรงพุ่งฟ้าผ่า
ออกมาและกระจายเขาไป ขอทรงยิงลูกธนูของพระองค์และทรงทําลายพวกเขา 7 ขอ
ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ จากที่ สูง ขอทรงช่วยเหลือ ข้า พระองค์ และช่วยข้า
พระองค์ ให้ พ้น จากนํ้า มากหลาย ให้ พ้น จากมือ ของชนต่างด้าว 8 ผู้ ซึ่ง ปากของเขา
พูด เรือ
่ งไร้สาระและซึ่ งม ือ ขวาของเขาเป็ นม ือ ขวาแห่ง ความมุสา 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ข้า พระองค์ จะร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่ พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ
1
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พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 10 พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานความรอดแก่
บรรดากษั ตริย์ ผู้ ทรงช่วยดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น จากดาบที่ นํา มาซึ่ง ความ
เจ็บปวด 11 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือคน
ต่างด้าว ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความ
มุสา 12 เพื่อบรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทัง้ หลายเมื่อเขายังหนุ่มๆอยูจ
่ ะเป็นเหมือน
ต้นไม้ โตเต็ม ขนาด เพื่อ บรรดาบุตรสาวของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเป็น เหมือนเสาหัว
มุม สลักออกมาตามแบบพระราชวัง 13 เพื่อยุง้ ฉางของข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะเต็ม มี
ของบรรจุ อยู่ ทุก อย่าง เพื่อ แกะของข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี ลูก ตัง้ พัน ตัง้ หมื่น ตามถนน
ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 14 เพื่อวัวตัวผูข
้ องข้าพระองค์ทัง้ หลายมีกําลังใช้แรงงาน เพื่อ
ไม่ มี ใครพัง เข้า มา ไม่มี ออกไป เพื่อ ไม่ มี เสียงร้องทุกข์ ในถนนหนทางของข้า พระองค์
ทัง้ หลาย 15 ชนชาติผูมี
้ พระพรอย่างนี้ หลัง่ ลงมาถึงกเป็
็ นสุข ชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขา
คือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข
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ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ ความ ดี และ ความ เมตตา ของ พระองค์ บทเพลง
สรรเสริญของดาวิด

1 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระมหากษั ตริย์ ข้า พระองค์ จะเยินยอ
พระองค์ จะถวายสาธุการแด่ พระนามของพระองค์ เป็นนิ จกาล 2 ข้าพระองค์ จะถวาย
สาธุการ แด่ พระองค์ ทุ กๆ วัน ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เป็น นิ จ
กาล 3 พระเยโฮวาห์ นั้น ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ ความใหญ่ ยงิ่ ของ
พระองค์ นั ้น เหลือ จะ หยัง่ รู ้ 4 คน ชัว่ อายุ หน ่งึ จะ สรรเสริญ พระ ราช กิจ ของ พระองค์
ให้ คนอีก ชัว่ อายุ หน ่ง
ึ ฟัง และจะประกาศกิจการอัน ทรงอานุภาพของพระองค์ 5 ข้า
พระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราช
กิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ 6 มนุษย์ จะกล่าวถึง อานุภาพแห่ งก ิ จการอัน น่า เกรงขาม
ของพระองค์ และข้า พระองค์ จะเล่า ถึง ความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 7 เขาทัง้ หลายจะ
โฆษณาข่าวเลื่องลือ ให้ ระลึก ถึง คุณ ความดีอั นอ ุ ดมของพระองค์ ออกมา และจะร้อง
เพลงถึง ความชอบธรรมของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงพระเมตตาและทรงเต็ม ไป
ด้วยพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และมี ความเมตตาอย่างอุ ดม 9 พระเยโฮวาห์ทรงดี ต่อ ทุก
คน และความเมตตาของพระองค์ มี อยู่ เหนื อ พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 10 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ และวิสุทธิชน
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ 11 เขาทัง้ หลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่ง
ราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์ 12 เพื่อให้กิจการอัน
ทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศีอนร
ั ุ่งโรจน์ แห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ
13
้งแก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนริ น
ั ดร์
และอํานาจการปกครองของพระองค์ ดํารงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 14 พระเยโฮวาห์ ทรง
ชู ทุ กคนที่ กําลัง จะล้ม ลง และทรงยกทุก คนที่ โน ้ม ตัว ลงให้ ลุก ขึ้น 15 นั ยน์ ตาทัง้ ปวง
มองดู พระองค์ และพระองค์ ประทานอาหารให้ตามเวลา 16 พระองค์ ทรงยื่นพระหัตถ์
ของพระองค์ พระองค์ ทรงให้ สิ ่ง สารพัด ที่ มี ชี วิตอ ม
ิ่ ตามความปรารถนา 17 พระเยโฮ
วาห์ ทรงชอบธรรมตามทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และทรงบริสุทธิ์ ในการกระทํา ทัง้ สิน
้
18
ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ใกล้ ทุ กคนที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ทุ กคนที่ รอ
้ งทูล
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พระองค์ ตามความจริง 19 พระองค์ จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ ที่
ยําเกรงพระองค์ พระองค์ จะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้
รอด 20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุกคนที่รก
ั พระองค์ไว้ แต่บรรดาคนชัว่ พระองค์จะทรง
ทําลาย 21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และให้บรรดาเนื้ อหนั งทัง้
สิน
้ ถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิ จกาล

146
นั กแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิ ตย์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย จงสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์เถิด 2 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตราบเท่าที่ ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะ
ร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้า ยัง เป็น อยู่ 3 อย่า วางใจในเจ้า
นายหรือ ในบุตรของมนุษย์ ซึ่ง ไม่ มี ความช่วยเหลือ อยู่ ในตัว เขา 4 เมื่อ ลมหายใจของ
เขาพรากไป เขาก็ กล ับ คืน เป็น ดิน ในวัน เดียวกัน นั ้น ความคิด ของเขาก็ พินาศ 5 คนที ่
ผู้อุปถัมภ์ ของเขาคือพระเยโฮวาห์ของยาโคบก็ เป็นสุข คือผู้ที่ ความหวังของเขาอยู่ใน
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 6 ผู้ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ทะเลและ
บรรดาสิง่ ของที่อยู่ในนั ้น ผู้รักษาความจริงไว้เป็นนิ ตย์ 7 ผู้ทรงประกอบความยุติธรรม
ให้แก่คนที ่ถู กบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที ่หิว พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยผู้ถู กคุม
ขัง ให้ เป็น อิสระ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงเบิก ตาของคนตาบอด พระเยโฮวาห์ ทรงยกคนที่
ตกตํ่าให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม 9 พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว
พระองค์ทรงชูลูกกําพร้าพ่อและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนชัว่ 10 พระ
เยโฮวาห์จะทรงครอบครองเป็นนิ ตย์ โอ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครอง
ทุกชัว่ อายุ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1
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จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด เป็นการ ดี ที่ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระเจ้า ของ
เรา เพราะการกระทํา นั ้น เป็ นที ่ น่า ยินดี และการสรรเสริญ ก็ เหมาะสม 2 พระเยโฮวาห์
ทรงก่อสร้างเยรู ซาเล็มขึ้น พระองค์ ทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่ ต้องกระจัดกระจายไป
3 พระองค์ ทรงรักษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ และทรงพัน ผูก บาดแผลของเขา 4 พระองค์
ทรงนั บ จํานวนดาว พระองค์ ทรงตัง้ ชื่ อม ัน ทุก ดวง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราใหญ่
ยิง่ และทรงฤทธานุ ภาพอุ ดม ความเข้าใจของพระองค์ นั้ นว ัด ไม่ ได้ 6 พระเยโฮวาห์
ทรงชู คนใจถ่อมขึ้น พระองค์ ทรงเหวีย
่ งคนชัว่ ลงถึ งดิน 7 จงร้องเพลงโมทนาพระคุณ
ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ของเราด้วยพิณเขาคู่ 8 ผู้ ทรงคลุม
ฟ้า สวรรค์ ด้วยเมฆ ผู้ ทรงเตรียมฝนให้ แก่ แผ่ นดิน โลก ผู้ ทรงกระทํา ให้ หญ้า งอกบน
ภู เขา 9 พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว์และแก่ ลูกกาที่ ร้อง 10 ความปี ติ ยินดี ของ
พระองค์ มิได้ อยู่ ที่ กําลัง ของม้า ความปรีดี ของพระองค์ มิได้ อยู่ ที่ ขาของมนุษย์ 11 แต่
พระเยโฮวาห์ ทรงปรีดี ในคนที่ ยาํ เกรงพระองค์ ในคนที่ ความหวัง ของเขาอยู่ ในความ
เมตตาของพระองค์ 12 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ ศิ โยน
เอ๋ย จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าของเธอ 13 เพราะพระองค์ทรงเสริมกําลังดาลประตู
ของ เธอ พระองค์ ทรง อํานวย พระพร บุตร ทัง้ หลาย ที่ อยู่ ภายใน เธอ 14 พระองค์ ทรง
1
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กระทํา สันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้ เธออิ่มด ้วยข้าวสาลี ที่ ดี ที่สุด 15 พระองค์
ทรงใช้ พระบัญญั ติ ของพระองค์ ออกไปยัง แผ่น ดิน โลก พระวจนะของพระองค์ ไปเร็ว
16 พระองค์ ประทานหิมะอย่างปุย ขนแกะ พระองค์ ทรงหว่านนํ้าค้างแข็ง ขาวอย่างขี้
เถ้า 17 พระองค์ ทรง โยน นํ้า แข็ง ของ พระ องค์ เป็ นก ้อนๆ ใคร จะ ทนทาน ความ หนาว
ของพระองค์ ได้ 18 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะของพระองค์ ออกไป และละลายมัน เสีย
พระองค์ทรงให้ลมพัด และนํ้าก็ไหล 19 พระองค์ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์แก่
ยาโคบ กฎเกณฑ์และคําตัดสินของพระองค์แก่อิสราเอล 20 พระองค์มิได้ทรงประกอบ
การเช่น นี้ แก่ ประชาชาติ อื่น ใด และสําหรับ คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั ้น พวกเขาไม่ รู จั
้ ก
เลย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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นั กแต่งสดุดีตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ จาก ฟ้า สวรรค์ จง
สรรเสริญ พระองค์ ในที่ สูง 2 ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์
บรรดาพลโยธาของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ 3 ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จง
สรรเสริญพระองค์ บรรดาดาวที่ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์ 4 ฟ้าสวรรค์ที่สูงสุด จง
สรรเสริญพระองค์ ทัง้ นํ้าทัง้ หลายเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ให้สิ ่งเหล่านั ้นสรรเสริญพระนาม
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั ้นก็ถูกเนรมิตขึ้นมา 6 และพระองค์
ทรงสถาปนามัน ไว้เป็น นิ จ กาล พระองค์ ทรงกํา หนดเขตซึ่ งม ัน ข้ามไปไม่ ได้ 7 จงสรร
เสริญ พระเยโฮวาห์จากแผ่น ดิน โลกนะ เจ้ ามังกรทัง้ หลายและที่ น้ํา ลึก ทัง้ ปวง 8 ไฟกั
บลูกเห็บ หิมะกับหมอก ลมพายุ กระทําตามพระวจนะของพระองค์ 9 บรรดาภูเขาและ
เนิ น เขาทัง้ ปวง ต้นไม้ มี ผลและไม้ สนสี ดาร์ทัง้ ปวง 10 สัตว์ป่า และสัตว์ใช้ ทัง้ ปวง สัตว์
เลื้อยคลานและนกที่บินได้ 11 บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกและชนชาติทัง้ หลาย เจ้า
นายและผู้พิพากษาทัง้ ปวงของแผ่นดินโลก 12 และคนหนุ่มกับทงั ้ สาว คนแก่และเด็ก
13 ให้ทัง
้ หลายเหล่านี้ สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระนามของพระองค์ เท่
านั ้ นที ่ประเสริฐ สง่าราศี ของพระองค์อยู่เหนื อแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ 14 พระองค์
ทรงยกย่องเขาแห่งประชาชนของพระองค์ ผู้ทรงเป็ นที่สรรเสริญของบรรดาวิสุทธิชน
ของพระองค์ คือ ชนชาติ อิสราเอล ประชาชนที่ อยู่ใกล้ พระองค์ จงสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์เถิด
1

149
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์ ร้องบท
สรรเสริญ ถวายพระองค์ ในชุ มนุ มวิ สุทธิ ชน 2 ให้ อิสราเอลยินดี ในผู้ สร้างของเขา ให้
บุ ตรทัง้ หลายของศิ โยนเปรมปรีดิ ์ ในกษั ตริย์ ของเขา 3 ให้ เขาสรรเสริญ พระนามของ
พระองค์ ด้วยเต้นรํา ให้เขาถวายเพลงสรรเสริญแด่ พระองค์ ด้วยรํามะนาและพิณเขา
คู่ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปรี ดี ในประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะทรงประดับ
คนใจถ่อมด้วยความรอด 5 ให้ วิสุทธิ ชนลิงโลดในสง่า ราศี ให้ เขาร้องเพลงบนที่นอน
ของเขา 6 ให้ การสรรเสริญ อย่างสูง แด่ พระเจ้า อยู่ ในปากของเขา และให้ ดาบสองค
มอยู่ในมือของเขา 7 เพื่อทําการแก้ แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติ
ทัง้ หลาย 8 เพื่อ เอาตรวนล่ามบรรดากษั ตริย์ ของเขา และเอาเครือ
่ งเหล็ก จองจํา ล่าม
1
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บรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อ จะกระทํา แก่ เขาตามคํา พิพากษาที่ บันทึก ไว้แล้ว นี่ เป็น
เกียรติแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

150
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครือ
่ งดนตรีต่างๆ
จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์
จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ 2 จงสรรเสริญพระองค์เพราะ
กิจการอัน อานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ ตามความยิง่ ใหญ่ อย่างมาก
ของ พระองค์ 3 จง สรรเสริญ พระองค์ ด้วย เสียง แตร จง สรรเสริญ พระองค์ ด้วย พิณ
ใหญ่ และพิณ เขาคู่ 4 จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยรํามะนาและการเต้นรํา จงสรรเสริญ
พระองค์ ด้วยเครือ
่ งสายและขลุ่ย 5 จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยเสียงฉิ่ ง จงสรรเสริญ
พระองค์ด้วยเสียงฉาบ 6 จงให้ทุกสิง่ ที่หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

